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يطلق المفهوم لدى اللغويين على مجموع الصفات التي يتضمنها تصور 

الشيء، أو النقاط الجوهرية المتماثلة بين أفراد الصنف الواحد، ويسمى بالمفهوم 

هوم ترادف العلم اليقيني، ألنه يشّكل حصيلة ذهنية لسلسلة اإلجمالي، ودقة المف

من العمليات التي تشمل تطبيق عدد من مناهج المعرفة، مثل المقارنة والتحليل 

والتركيب والتجريد والصياغة في فكرة التعميم واالستقراء واالستنباط، 

 واستخالص النقاط األساسية أو المكونات الجوهرية وإطالقها على صورة

مفهوم محّدد
3

 . 

من خالل تعيين المفاهيم نحصل على معرفة أكثر عمقًا بالواقع عن و

إّن أي مفهوم علمي باعتباره انعكاساًَ »طريق فرز جوانبه الجوهرية وتعميمها. 

للواقع، هو مفهوم متحرك ومتدفق، شأنه في هذا شأن األشياء والعمليات 

«)السيرورات( التي هو تعميم لها
4

 . 

العربي التداخل  سياسّيإّن من أبرز مشكالت الفكر القانوني وال والواقع

والقانونين  ةسياسّيبالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في كتابات رجال ال

العرب، وعدم تطابق مدلوالتها ومعانيها إلى حد التناقض والتعارض. فينعكس 

صرف. األمر ذلك على أخطاء في الفهم واإلدراك، بل يتعداهما إلى السلوك والت

العربي المعاصر يضيع في متاهات معقدة انعكست  سياسّيالذي جعل الفكر ال

                                                 

ـ  403المجلد الثاني، ص . 1973: المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتاب اللبناني، جميل صليبا -3 .1

405. 

)إشراف(: الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم. بيروت: دار الطليعة،  روزنتال ويودين -4 .2

 .488. ص 1980الطبعة الثانية، 
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على الحياة العربية في مناحيها وجوانبها المختلفة
5

 . 

ويشمل خطر االضطراب في المفاهيم العالقات مع الخصوم واألصدقاء 

على السواء. فالوطن العربي يعيش مرحلة خطيرة ناشئة من التحديات التي 

وحلفاؤها. ويتطلب ذلك تفكيرًا « إسرائيل»واجهه من أعدائه، وفي مقدمتهم ت

موحدًا حول مفاهيم مضبوطة. وحينما يختلف بعضنا مع بعض في مفهوم 

مثاًل، يستطيع الخصم أن يركب الموجة ليعطي  رهابأو اإل السالم أو الحرب

ن الدولة، السلطة، القانو ،للقضايا األساسية مفهومه الخاص: الحرب، السال

..«.رهاب، اإلالحرية، األمن
 6

. 

المصطلحيـة والمعركـة
7

 ، بل تعدتهاتمس صميم المصطلحات لم تعد 

، الفكري تصورالثبات المصطلحي، وتزعزع وحدة اللتخلـط الكثير من 

المصطلحات بعامة، شأنها شأن اللغة ذاتها خاضعة للمفهوم التاريخي ف

ا هو حديث العهد، ومنها الذي اندثر بعد أن التطوري، فمنها ما هو قديم ومنها م

أدى دوره المرسوم لـه في فترته الزمنية التي طالت أو قصرت، ومنها الذي 

                                                 

الصادرة عن وزارة « المعرفة»المنظومة المفاهيمية ومسألة المصطلح، مجلة : خلف الجراد - 5 .3

 /.2003/، تموز /478رية، العدد /الثقافة في الجمهورية العربية السو

: أزمة المفاهيم وانحراف التفكير. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، عبد الكريم غالب -6 .4

 .11. ص1998

: إشكالية التحيز ـ رؤية معرفية عبد الوهاب المسيري :لمزيد التوسع في هذا الموضوع انظر - 7 .5

.. 3، ص 1م، ج 1996المي، واشنطن، الطبعة األولى، العالمي للفكر اإلس ودعوة لالجتهاد، المعهد

األولى،  كلمة في التحيز، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة :علي جمعة .107

، ص 1للمصطلحات، ج  الخصوصيات الحضارية :محمد عمارة. 321..117. ص 1م، ج 1996

 . 161.. 145ص  .1 التحيز في المصطلح، ج :أحمد صدقي الدجاني. 123.. 125
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صمد وبقي واستمر مع األيام والسنين، وهذا عائد بالتأكيد إلى المنطق التطوري 

 اللغوي الذي خضع مع الزمن للتغيير أو التبديل أو االستمرار. 

ت في نشوئها، تعود إلى أسباب ومسببات وأهداف كما أن المصطلحا

ويكون  العالم،وغايات، فقد يتكون هذا المصطلح أو ذاك وينتشر في أصقاع 

الهدف منه خدمة اإلنسانية جمعاء، كما هو الحال في بعض المصطلحات 

العلمية أو الفكرية، وقد يكون محدود االنتشار، ويستخدمه مجتمع دون غيره من 

في الوقت ذاته، قد يتم تخليق أو افتعال مصطلح ما من قبل جهات المجتمعات، و

، ويكون الهدف منه نفعيًا يخدم مصالح هذه الجهة رهابمثل مصطلح اإل معينة

أو تلك، مثلما يكون في الوقت ذاته إضرارًا بجهات أخرى بعينها، وهذا النوع 

ت يستخدم من المصطلحات أخذ يتحول إلى سالح فعال في عصرنا الراهن، وبا

في الوسائل اإلعالمية والثقافية التي أصبحت تمتلك تقنيات إيصال هائلة في 

أيامنا هذه، حتى أصبح ال يقل أهمية أو خطورة عن البندقية والمدفع 

والصواريخ العابرة للقارات.
8

 

ُتستخَدم بشكل مختلف ومعكوس تمامًا  ةسياسّيالُمصطَلحات في اللغة الف

بحيث ُتعطي الكلمات مدلوالت  قائض ما ُيضمر القائلون،بحيث ُتظهر الكلمات ن

ففي القرن التاسـع  .تختلف عن مقصودها اللغوي وُتجِردها من معناها األصلي

عبء "االستعماري  ، والنهب"انتدابًا"، والهيمنة "حماية"عـشر ُسِمي االحتالل 

يات أخرى ال تسم ، ثم اسُتبدلت بهذه التسميات المضللة"الرجل األبيض ورسالته

دخلت إلى ". فروح العصر"تقل عنها ضالاًل وتضلياًل إنما تتفق مع ما ُيسَمى 

ـ  "القروض"ـ "ةدولّيالمعونات ال"المتداول كلمات جديدة مثل:  سياسّيالمعجم ال

                                                 

 –: قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق عبد الرحمن عمار - 8

 .32. ص2003
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تخرج عن  ، وكل هذه الُمصطَلحات ال"االعتماد الُمتباَدل"ـ  "نقل التكنولوجيا"

الكلمات  ومن بين هذه .واالستنزاف بصور جديدةمضمون االحتالل والتبعية 

 بحيث "رهاباإل"كلمة  دولّيال سياسّيذات المدلول المضلل في االستعمال ال

 ـة الخادمــة لها تسـتخدم الكلمةدولّيأصبحت القوى االستعمارية والمنظمات ال

التي هي حرب  "الحرب المشروعة"كمرادف لتعبير  "دولّيال رهاباإل"

األقوياء بحيث أصبح من يقذف حجرًا أو ُيطلق رصاصة على من  الضعفاء ضد

، على عكس المحتل الذي "يًا مدفوعًاإرهاب"المواطن  يحتل أرضه ويسلبه كرامة

ُتِقره األعراف يبدو وكأنه باالحتالل يؤدي حقًا
9
. 

وإذا كان األمر كذلك فإن تحرير مضامين المصطلحات واكتشاف 

-ايز في معاني ومفاهيم هذه المصطلحات مناطق االتفاق ومناطق التم

وخصوصا تلك األكثر شيوعا وإثارة للجدل بين تيارات الفكر في عصرنا وفي 

... هو مهمة أساسية، وأولية بالنسبة ألي حوار فكري حقيقي وجاد ينقذ -واقعنا

حياتنا الفكرية من خطر االستقطاب الحاد، ويوجد "لغة فكرية واحدة" بين 

ورينالفرقاء المتحا
10
.  

ومن هنا تبرز أهمية وخطورة تحديد مفاهيم المصطلحات خاصة في 

وترمي إلى منتهى  ،عصبها المصطلح وقوامها مفهومهالكتابة القانونية التي 

وغاية اإلفادة والعلم. وتقتضي السالسة والفصاحة  ،وأقصى اإليجاز ،الدقة

تنافرها وتبليغ والبالغة والبيان، أي تسلسل عناصر الجملة وتناسقها وعدم 

                                                 

 .315. ص2: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. جعبد الوهاب المسيري - 9

 . ص.2004. 2معركه المصطلحات بين الغرب واالسالم. نهضه مصر. الطبعة  محمد عماره: - 10

12. 
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المراد منها وجالء الفكرة من ورائها في أناقة وحسن ديباجة، دون اطالة أو 

  تكرار.

فبعد أن يتضح مفهوم المصطلح، تكتمل الصورة وينجلي المقصود 

ومتى استحكم فهم فحوى المصطلح كان باإلمكان أن يصل المعنى . تماما

إلمام بالموضوع ودراية غير متخصص ليس له ولو كان تدريجيا إلى القارئ 

مفهوم ويبرع في ابراز خصائصه البخلفيته، شريطة أن يوفق الباحث في ضبط 

فالوضوح يعين على سهولة إدراك  المميزة له عما يشابه من مصطلحات.

  .المفهوم

التعريف هو مفتاح المفهوم المصطلحي، إذ يحصر إطاره ويحدد ف

وتكمن أهمية تعريف المصطلح في ر.معالمه ويقّربه إلى المدارك بإتاحة التصّو

أنه يميزه ويخصصه فيجعل له داللة مالزمة له في لغة العلم واالختصاص. كما 

أنه واجب ألنه يبين المقصود منه
11
. 

من ذا الذي هو معرفة ن اإلشكال المطروح في تعريف المصطلح إال أ

قادر على أحق به؟ أهو اللغوي العارف بأصول اللغة ومسالكها وإمكاناتها ال

التصرف فيها وتطويعها، أم رجل القانون المتخّصص الملّم بالموضوع الواقف 

؟ وهذا هو على خباياه ومضامينه؟ أم المفروض انهما يكمالن بعضهما

فالمفهوم اللغوي يجب أن يكون المنطلق ولو لم يكن هو الغايةالصواب، 
12
. 

                                                 

: مقدمة في المصطلحية. بيشت، هربيرت ودراسكاو، جنيفرفيما يتعلق بأهمية المصطلح راجع:  -11

إشكالية وضع  محمـد الديـداوي:. 2000. الكويت: مجلس النشر العلمي. محمد محمد حلمي هليلترجمة 

 .2003تحدة في جنيف. المصطلح المتخصـــص وتوحيده وتوصيله وتفهيمه وَحْوَسبته. مكتب األمم الم

إشكالية وضع المصطلح المتخصـــص وتوحيده وتوصيله وتفهيمه وَحْوَسبته. مكتب  محمـد الديـداوي: -12

 .2003األمم المتحدة في جنيف. 
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تطوير إال بتحديد المصطلح هو روح النص العلمي وال يتأّتى التفاهم والف

مكّثف يصلح لبناء نص متكامل أكبر دقيق والمصطلح نص  مفهومه وداللته.

التفاصيل والجزئيات قائم على
13
.  

ونظامه القانوني، ، لكل مصطلح قانوني ثالثة عناصر هي: طبيعته القانونيةو

 ومفهومه.

 الطبيعة القانونية : –

ألصناف القانونية أي البحث عن تكييف المصطلح وإدراجه في إحدى ا

 بغاية تحديد نظامه القانوني العام الذي سيطبق عليه. 

فالقانون يحتوي على مجموعة من األصناف القانونية لكل منها أحكامه 

الخاصة به، والفائدة من عملية التكييف تكمن أساسا في تحديد الصنف القانوني 

يم الخاص بمصطلح الذي سنعود إليه ونعتمده لسد الثغرات الموجودة في التنظ

ما من خالل العودة إلى األحكام العامة للصنف القانوني الذي ينتمي إليه ذلك 

 المصطلح.

وتقتضي عملية التكييف تحقيق أمرين
8

يتمّثل األول في التحديد المجّرد  

أما األمر الثاني فيتمثل في  ،للعناصر القانونية المميزة لصنف من األصناف

المصطلح الماثل مع العناصر القانونية للصنف  تحقيق التطابق بين عناصر

الذي سيدرج فيه
14
. 

                                                 

: الترجمة والتواصل. دراسات عملية تحليلية إلشكالية محمد الديداويأنظر في هذا الصدد:  - 13

 .2000بيروت.  -الثقافي العربي. الدار البيضاء اإلصطالح ودور المترجم. المركز

.ص 2007: القانون المدني ،العقود الخاصة، البيع والمعاوضة، مركز النشر الجامعي، نذير بن عّمو - 14

 .9و 8
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دها لما لها من أهمية في يحدتبحث عن الطبيعة القانونية والويجب 

تحديد النظام القانوني العام للمصطلح، ويكون ذلك من خالل البحث 

لتنظيم ذلك المصطلح فنعود إلى تلك  قانونفي األحكام التي خصصها ال

حث فيها حتى نتبين إلى أي صنف من األصناف القانونية األحكام ونب

 ينتمي.

 النظام القانوني: –

لضبط مصطلح ما وذلك من  قانونوهو مجموعة األحكام التي وضعها ال

ويعتبر هذا العنصر أهم  خالل بيان شروطه وآثاره وقواعد وجوده وزواله.

 تحليلو محور العناصر أي مصطلح إذ ال مجال لالستغناء عنه فإما أن يكون ه

 وإما أن يكون هو مصدر تحديد المفهوم أو الطبيعة القانونية للمصطلح. 

 المفهوم : –

أي تعريف المصطلح من خالل إبراز عناصره المميزة له عن غيره 

والمعبرة عن محتواه بعبارات عامة شاملة وموجزة تسمح بتحديد المقصود 

 وناته وبتمييزه عن غيره. بذلك المصطلح من جهة، ومن جهة أخرى بضبط مك

إال إذا كان تحديده مثار البحث  ومبدئيا يقع التعرض للمفهوم في مقدمة

كامل كما هو  جدل وخالف فمن الممكن أن يقع التطرق إليه صلب موضوع

رهابحال المفهوم القانوني لإل
15

، الذي يقتضي تحديده التعرض إلى جملة من 

 .ن النتائج العمليةالحقائق األولية، التي أدت إلى عدد م

                                                 

تجدر االشارة إلى أن افضل ما كتب في االرهاب السياسي، في اللغة العربية هو مؤلف االستاذ  - 15

االرهاب السياسي، بحث في اصول الظاهرة وابعادها االنسانية، دار الطليعة، : ادونيس العكرةالدكتور 

 .1993بيروت 
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 حقبئق أولية: -1

العنف هو أحد حقائق العصر الذي نعيشه، وهو في نفس الوقت : -1-1

 ،ةسياسّي، وأهّم مظهر من مظاهر الممارسة الرهابإلأحد العناصر المكونة ل

خلط  حصلتعدد المسميات والتعريفات وتباين المبررات والمسببات ومع 

ختلف الجرائم نظرا لتشابهها جميعا فيما تتسم واضح في كثير من األحيان بين م

به من عنف ووحشية وقهر لإلرادة اإلنسانية ومغاالة في سفك الدماء، وبما 

 تخلقه من جو يتسم بالرعب والفزع. 

خارج الزمان والمكان، أو لحظة من التوتر  اعطفنالعنف ليس م: -1-2

ة لها منطلقاتها المنفصل عن محددات بروزه وتحققه، إّنه بالضرورة ظاهر

وأبعادها، والعنف باعتباره أداة وليس غاية في حّد ذاته فهو عند القوى وسيلة 

لتثبت واقع عدم التكافؤ وتشريع المقتضيات الضامنة الستمراريته، وهو لدى 

الطرف الضعيف واحدة من الوسائل الكفيلة إلسترداد مكانته وصيانة قيمه
(16)

. 

قلق وتذمر لدى جميع المؤلفين ممن  مصدر رهاب"إن تعريف اإل: -1-3

ومفاد ذلك أن مصطلحات  رهابانكبوا حتى اآلن على دراسة ظاهرة اإل

وض كما تفتقر إلى درجة من اليقيني تعاني من الغمرهابواإل رهاباإل
17

وإذا  "

كان االتفاق حاصال حول تعريف الجريمة بكونها فعل غير مشروع يقرر له 

                                                 

: العنف في العالقات الدولية: "قراءة في تاريخ المفهوم وداللته العماصرة" مجلة الوحدة محمد مالكي - 16

 . 6ص  1990أفريل  67العدد 

ي والتشريعات العربية، مجلة األمن والقانون ، اإلرهاب في القانون اليمنإلهام محمد حسن العاقل - 17

 . 113ص 154/ 110ص ص 2003جويلية  2العدد  11إصدار أكاديمية شرطة دبي السنة 
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رازياالقانون عقوبة أو تدبيرا احت
(18)

ليس بهذه السهولة  رهاب، فإّن تعريف اإل

" يجّسد ظاهرة وصفها أسهل من رهابوالوضوح بمكان، فمصطلح "اإل

تعريفها
(19)

 . 

وجد من الفقهاءإذ  ليس ظاهرة جديدة رهاباإلإن : -1-4
20

من أشار  

 رهابعتبر اإلإذ ي .إلى الجذور الضاربة في التاريخ لهذا الصنف من اإلجرام

و وسائل العنف التي عرفها المجتمع اإلنساني منذ أمد بعيد، أحد صور أ

وسائل ووتطورت هذه الوسيلة مع تطّور المجتمعات والعالقات االجتماعية 

الحربيةأفرزتها التطورات العلمية التكنولوجية التي وأساليب العنف 
(21)

 . 

 رب"مصطلح إلى اآلن لم يتحدد مفهومه بل تشن الح رهاباإل :-1-5

ي ومتى رهابومن هو اإل رهابون تحديد واضح المعالم لما هو اإلضده بد

. وهذا إرهابيةيا وكيف يكون هذا الشخص أو تلك الجماعة أو الدولة إرهابيكون 

إشكاالت كثيرة" إلى ؤدييعُد حربا على مجهول من شأنه أن ي
22
. 

                                                 

 1988: شرح قانون العقوبات اللبناني: القسم العام. دار النهضة العربية بيروت محمود نجيب حسني - 18

 .49ص 

ص  1991انونية ناقدة: دار العلم للماليين: بيروت : اإلرهاب الدولي: دراسة قمحمد عزيز شكري - 19

45 . 

 فيما يتعلق بوجود أعمال إرهابية في العصرين الفرعوني والروماني وفي القرون الوسطى راجع: - 20

 .2. ص- 2005: "الجريمة اإلرهابية" دار الجامعة العربية الجديدة عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر

رهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام. دار النهضة العربية: القاهرة نبيل أحمد حلمي: اإل - 21

 . 3ص  1988

 في بحثه " اإلرهاب ووسائل العالج. عبد العزيز آل الشيخمفتي السعودية  -22
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بدأت تتبلور أثناء رهابإن أشكال اإل :-1-6
23

بانإو 
24

 الثورة الفرنسية 

ما يليهو خصوصا نصفه الثانيو أن القرن العشرين ثابتمن ال فإنهذلك  معو
25
 

يعتبر المجال الزمني
26

 رهابتشكل اإلو الذي يشهد بأكثر عمق على بروز 

بمدلوله الحديث المتغير دوما
27
. 

نبني ي رهاب. فرغم أن اإليس فكرة قانونية بحتةل رهابإن اإل:-1-7

المتمثل  سلوكيولوجية التي قام من اجلها اليتمثل في الغاية اإليد غالبا على هدف

في مجموعة أعمال العنف
28

كفعل إجرامي  رهابفإنه ال يختلف اثنان أن اإل ،

لقد أدى الغموض الكبير و مجرد، هو ظاهرة معّقدة، تتجاوز الفعل إلى آثاره،

                                                 

رسالة دكتورا مقدمة لكلية الحقوق جامعة  -: "اإلرهاب في القانون الجنائي" محمد مؤنس محب الدين - 23

: "اإلرهاب الدولي بين التجريم حسنين المحمدي بوادي. ورد في 7ص - 1983ة عام المنصور

 .11. ص2004والمكافحة". دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 

24 - Pradel (J) : « Les infractions du terrorisme، un nouvel exemple de 

l’éclatement du droit Pénal ». Recueil. Dalloz. Sirey. Ch Ix …1987. p39.                                          

 41. ص1988: "اإلرهاب الدولي وفقا للقانون الدولي العام". دار النهضة العربية. نبيل احمد حلمي - 25

منظمة إرهابية ناشطة في غالبية دول  370يشير الكاتب إلى أن اإلحصائيات تؤكد وجود أكثر من  -

 العالم. 

 راجع: 20و 19يخية اإلرهاب في القرنين حول تار - 26

- Gotovitch (J) : « Quelques réflexions historiques à propos du 

Terrorisme ». In acte du colloque de l’université libre de Bruxelles 

« Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme ». 19 et 20 

Mars 1973. Ed. ULB. 1974 - P13.  

 - 1977:" المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام". دار الفكر العربي صالح الدين عامر - 27

 .177القاهرة. ص

28  - GROS ( B. )  ،Le Terrorisme ،Ed Hatier. Paris .1976.P 15.                                                 
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الذى يتسم به مفهومه إلى اإلحساس بالقلق الشديد عند الحديث عنه، األمر الذى 

يمكن فى ضوئه االنطالق  رهابوضع تعريف لإلل ت متكررةلى محاوالدعا إ

 إلى تحديد أساليب المواجهة.

مدلول متغير متطور دوما رهابإلل :-1-8
(29)

بنواحي  هطارتبوذلك ال ،

عديدة من مجاالت الحياة اإلنسانية االجتماعية واالقتصادية واإليديولوجية 

والثورية
(30) 

ة سياسّيس كونه ظاهره اجتماعية وينظر إليه على أسا رهابفاإل

  تتميز بالتعقيد وتشابك العناصر.

، سياسّيعال في عملية اتخاذ القرار الاعنصرا ف رهابأصبح اإل :-1-9

على الداخليين أو الخارجيين أسلوبا تستخدمه الدول في إكراه خصومها و

فهو  على المستوى الداخلي، سياسّياالنصياع لما تفرضه أحد وسائل الصراع ال

في نظر البعض وسيلة مبررة ومقبولة للرد على القهر ورد الظلم
(31)

. 

ة سياسّييمثل ظاهرة اجتماعية و رهابإّن التسليم بكون اإل: -1-10

معقدة وشائكة، ال ينفي عالقته الجدلية بالعنف، وبما أّن القاعدة القانونية معنية 

 رهابتعامل مع اإلبكبت جماح العنف وردعه، فإّن القانون أصبح ملزما بال

لمعالجته وحصره وتقنينه ومحاولة ردعه والقضاء عليه كشكل أو أسلوب مميز 

 لهذا العنف. 

                                                 

: المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام: دار الفكر العربي: القاهرة. ن عامرصالح الدي - 29

 . 177ص 

 . 4: مرجع سابق ص نبيل أحمد حلمي - 30

 1998: اإلرهاب الدولي: مركز الدراسات العربي األوروبي، أحمد محمد رفعت، صالح بكر الطيار - 31

 . 9-8ص 
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 رهابمع ظاهرة اإل -ءوقضا اعيشرتفقها و -ن تعامل القانون إ: -1-11

لم يّتسم بالسهولة المعهودة في معالجة وتقنين مختلف الظواهر. ذلك أّن تقنين 

العوائق والمصاعب والتناقضات والتعقيدات. وأهّم هذه هذه الظاهرة أفرز عديد 

العوائق والمصاعب وأبرزها، التنافر الشديد الذي بدا جليا عند السعي لتقنين 

أو  سلوك، بين مفهوم الجريمة ك-دولّيعلى الصعيدين الوطني وال- الظاهرة

ممارسة غير شرعية وبين أبعاد هذه الظاهرة وحدودها وخصوصياتها، فإذا 

نت الجريمة، كمؤسسة قانونية، لها مفهومها ووظيفتها وأهدافها الواضحة كا

ة عبر تغيرة واجتماعية مسياسّيكظاهرة  رهابوالدقيقة والمتفق حولها، فإن اإل

األزمان، وينظر إليها من زوايا مختلفة باختالف المواقع والمصالح والثقافات، 

نشأ وتبلور وتطور  رهاباإل مدلولف ال تّتسم بهذا الوضوح والشفافية والدقة.

مختلفا وأحيانا عبر حقبات مختلفة من الزمن اكتسبت كّل حقبة منها مدلوال 

، إلى أن اكتسب مدلوله الحديث، وهو مدلول مشحون بمضامين لما سبقه مخالفا

ة واضحة المعالم وهو ما قد يؤدي إلى تعريفات مختلفة ومتناقضة سياسّي

هذا المفهوم الغامض والمشوش الدول  كثير مند استغلت وق. رهابلإل

والفضفاض للظاهرة، لكي تستعمله، كل حسب ظروفها ومستلزماتها األمنية 

المناوئ أو المعارض  سياسّيالعنف ال منحاالت خاصة  واجهةة في مسياسّيوال

 لحكومات هذه الدول أو لسياساتها.

في يختلف من لغة إلى لغة، و رهابالتعريف اللغوي لإلإن  :-1-12

نفس اللغة، قد يتغير المدلول. ولعّل هذه الخاصية بالذات هي التي تعيق مسألة 

  .تعريفه من زاوية قانونية، وتصعب مهمة تقنينه وحصر مضامينه

والبحث عن معناه  رهابالتفسير اللغوي لكلمة أو مصطلح اإل: -1-13

نسية أو غيرها وتحديد داللته القديمة والحديثة، سواء في اللغة العربية أو الفر
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من اللغات، ال يستقيم ويكتمل وتتوضح معانيه إال إذا تّم ربط هذه المعاني 

والدالالت بسياق تشكلها وتطورها التاريخي. حيث سعى كل فقيه أو باحث أو 

وما يحمله من معاني  رهابدارس إلى انسياب )إسقاط( المدلول الحديث لإل

ممنهج للعنف من أجل إدراك ومضامين تتمحور جميعها حول االستعمال ال

ة أو إلى نظام حكم معّين أو إلى جماعة أو منظمة أو تنظيم معين، سياسّيغايات 

وأصل ظهوره ومنبته، تهمة  رهاببل وصل األمر إلى حد أن أصبح منشأ اإل

 توجه إلى قومية دون أخرى أو إلى حضارة أو ثقافة دون أخرى. 

ة القانونية منذ أوائل القرن طرحت للمعالج رهابن معضلة اإلإ :-1-14

وتقنينها وردعها.  رهابإلى حصر ظاهرة اإلتسعى  في محاوالتالعشرين 

وزجره في ظل عصبة  رهابوتوجت هذه الجهود بوضع اتفاقية لتجريم اإل

على إثر اغتيال ملك يوغسالفيا "ألكسندر األول"  1937نوفمبر  16األمم في 

او"لويس بارضو" رئيس مجلس وزراء فرنس
(32)

ة عالمّيوإثر انتهاء الحرب ال .

الظاهرة دون  ة لبعض جوانبدولّيالثانية تعرضت بعض المواثيق والمعاهدات ال

طرحها بصفة جوهرية
33

ي بأكثر وضوح، رهاب. وطرحت مسألة العنف اإل

ولكن من زاوية نظر محددة ومحصورة في مجال معين وهو مجال الحروب، 

لممارسات  1949األربع التي وقعت سنة وذلك عندما تعرضت اتفاقيات جنيف 

                                                 

: اإلرهاب الدولي مع دراسة لالتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة يعبد العزيز مخيمر عبد الهاد - 32

 . 55القاهرة. ص  –عن المنظمات الدولية: دار النهضة العربية 

: جريمة إبادة الجنس البشري: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، محمد سليم محمد غزي - 33

 . 20. ص1984 – 1982اإلسكندرية 
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ةدولّيي أثناء الحروب الرهابالعنف اإل
34

سبتمبر  14وقعت بطوكيو في  كما. 

بشأن قمع الجرائم واألفعال األخرى التي ترتكب على متن اتفاقية دولّية  1963

 رهابالطائرات، وهي جرائم اعتبرت تجسيدا إلحدى التجليات وصور اإل

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  بعض ت، وتعرضدولّيال

ية قد ترتكبها تنظيمات أو إرهابلضرورة عدم دعم الدول لممارسات عنف 

لم تطرح في  دولّيال رهابمسألة اإل لكنعصابات معينة ضد دول أخرى، 

ةدولّيعمومها أمام أنظار منظمة األمم المتحدة وبعض المنظمات ال
35

إال بداية  

 عينات. من السب

ة والقرارات األممية إلى دولّيم توصل المعاهدات الرغم عد :-1-15

، فضال عن عدم تقنين وتجريم دولّيال رهابوضع تعريف دقيق ومتفق عليه لإل

في فعل وممارسة األفراد والتنظيمات  دولّيال رهابالدولة" وحصر اإل إرهاب"

عبر قراراته  رهابأصبح يتدخل في ردع اإل دولّيفقط، فإّن مجلس األمن ال

 الملزمة.

التابعة  أشارت السّيدة كاليوبي كوفا، الُمعّينة من طرف اللجنة: -1-16

 ، إلى صعوبة تبّنيرهابلحقوق اإلنسان باألمم المّتحدة كُمقّررة خاصة حول اإل

أيلول/سبتمبر. ففي تقرير يعود  11وذلك قبل هجمات  رهابمفهوم واحد لإل

                                                 

. كما تجدر اإلشارة إلى 1977التفاقيات األربع ببروتوكلين إضافين ملحقين بها سنة وقع تدعيم هذه ا - 34

أّن مسألة اإلرهاب طرحت للدرس في الخمسينات من القرن العشرين على إثر تكليف الجمعية العامة 

ن لألمم المتحدة لجنة خاصة بإعداد مشروع مدونة أو مجلة لتقنين وردع الجرائم الدولية المخلة باألم

 والسلم الدوليين. 

نذكر على سبيل المثال المنظمة الدولية للطيران المدني التي أعدت وأقرت ثالثة اتفاقيات دولية في  - 35

 . 1971و 1970-1963مكافحة وقمع جرائم تتعلق بمجال الطيران المدني سنوات 
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"وقعت  رهابذّكرت الُمقّررة أن مصطلح اإل ،2001أوت/أغسطس  إلى شهر

وحسب سياقات شديدة التنّوع واالختالف مّما جعل  معالجته من وجهات نظٍر

ة أمرا مستحيال" وشّددت على دولّيال الوصول إلى تعريف مقبوٍل من المجموعة

استعماله بطريقة انتقائّية بحسب  ة وأّنه وقعسياسّيأّن المصطلح محَمال بمعاٍن 

 .هة أو القضّية التي ُيراد مساندتهاالج

عودنا الفقهاء على تقديم عدة محاوالت لتعريف المفهوم  :-1-17

الذي اكتسى أهمية بالغة إثر أحداث  رهابالواحد. وهو ما ينطبق على مفهوم اإل

مدينتي نيويورك وواشنطن ب 2001ت سنة صلسبتمبر التي حمن الحادي عشر 

بواسطة ثالث طائرات مدنية ية تمثلت في هجوم الواليات المتحدة األمريكفي 

إلى جانب وعدة بناءات أخرى  عالمّيمركز التجارة البرجي سقط على إثره 

خسائر نتج عنه وتدمير جزء من مبنى وزارة الدفاع االمريكية "البنتاغون" 

 معنوية ومادية وضحايا مدنيين من مختلف الجنسيات واألعمار والمعتقدات،

ركة شجب دولّية شاملة، رغم التحفظ المبدئي على تحديد مما أدى الى ح

المسؤول عن تلك االعتداءات، واالعتراض على ما تبع تلك االعتداءات من 

ردة فعل امريكية عنيفة وغير مبررة، وتحرك دولّي غير مسبوق لمكافحة 

التي أخذت منحى ال  رهابهذا ما يعكس اختالف اتجاهات تعريف اإل اإلرهاب.

وعقائدي سياسّيوني بل فقط قان
36

 دولّيوديني وعرقي. لذلك فإن المجتمع ال 

  .رهابيصارع اليوم أزمة غياب تعريف موحد لإل

                                                 

36 Guillaume G. et Levasseur G. : « Terrorisme internationale » Ed.A 

PEDON 1977،  p67 qui énonce : «C’est surtout ce terrorisme idéologique 

qui pose les problèmes les plus brûlants à raison de la division du monde 

en diverses idéologies rivales et alors que toute distance géographique 
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العقدين األخيرين وبرزت مصطلحات جديدة في  ظهرت في :-1-18

ة، وهذه دولّيالساحة القانونية المحلية وال شكلها، لكنها قديمة بمضمونها على

فتكون تلك المفردات انعكاسا لهذه  القوى في العالم نتيجة حتمية لتغير توازن

أصبح اختزاال لكل فعل ال  ، الذيرهابالتقلبات، ومن تلك المفردات مفهوم اإل

إلى أن ينحى  ينسجم مع توجه اآلخر، فيطلقه على خصمه مما أدى بالعنوان

باتجاهات متعددة يصعب حصرها وعدها من اجل بيان وصفها الحقيقي 

ذي من الواجب على المشرع أن يتصدى له في إطار المعالجة ال والدقيق،

الحياتي واالجتماعي القانونية لهذا المطلب
37
. 

صراعي نال من االنتشار  دولّيمن المؤكد أنه ما من مصطلح  :-1-19

واالستخدام عبر العصور التاريخية الطويلة وحتى اآلن، مثلما نال مصطلح 

ير من القرن العشرين وحتى اآلن" وال سيما في العقد األخرهاب"اإل
38
. 

معروفة على امتداد الزمن ،ومع ذلك فإن  رهابظاهرة اإل :-1-20

تزال محل اختالف بين جمهور  ما رهابالبداية األولى الستعمال اصطالح اإل

الباحثين. ففي حين يذهب جانب منهم إلى القول إن االصطالح المذكور قد 

الفرنسية، يذهب فريق آخر إلى التوكيد على استخدم للمرة األولى إبان الثورة 

                                                                                                                                     

est pratiquement supprimée. Ces idéologies rivales chevauchent les 

nations et les frontières ». 

عام  1العربية ـط : جريمة اإلرهاب ـ دراسة مقارنة ـ، دار النهضةمحمد عبداللطيف عبدالعال - 37

 2ـ ص  1994

 –قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  عبد الرحمن عمار: - 38

 .46. ص2003
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ويدلل هذا الفريق اآلخر . أقدم من ذلك بكثير رهابحقيقة أن تاريخ اصطالح اإل

من الباحثين على صحة مقولتهم بالقول إن أقدم األمثلة المعروفة عن ظهور 

ية في التاريخ هو ذلك المثال الخاص بما يسمى بحركة إرهابأول حركة 

"وهي حركة دينية ظهرت في فلسطين خالل الفترة Sigaris  "السيكاريين "

في رأي  –وقد تميزت هذه الحركة . بعد الميالد 73إلى عام  66من عام 

ذات  رهابوبرغم أن ظاهرة اإل بدرجة عالية من التنظيم. –الفريق المذكور 

جذور تاريخية إال أنها تطورت وتزايده في النصف الثاني من القرن العشرين 

شهده من تزايد نشاط جماعات ومنظمات وجهت لها تهم القيام بأعمال  وما

 .يةإرهاب

قديمة قدم التاريخ  رهابليس أمرًا جديدًا، وأعمال اإل رهاباإل: -1-21

وليست كما اليوم حيث أصبحت  اق ضيق ومحلي،نفسه، ولكنها كانت على نط

متدت لتشمل كل جريمة منظمة لها طابعها الخاص من حيث التنظيم والتمويل وا

الحديث له طبيعته وصوره وأشكاله  رهاباألرجاء على كوكبنا، وهذا اإل

في الماضي الذي كان له أيضًا طبيعته وأسبابه  رهابوأسبابه ومسببوه، كما اإل

 اآليديولوجياتعندما بدأ عصر ومسببوه، وذلك قبل ظهور األديان السماوية. و

 سياسّيال رهاباإلالحديث، وهو  ابرهاإل محل عصر الديانات في أوروبا ظهر

الذي بدأ ظهوره مع بداية 'الثورة الفرنسية'، التي أسس مرحلتها األولى 

)روبسيير( الذي كان يعتقد أن التعصب الديني هو شر كامل لوقوفه في وجه 

ي العقل والحرية، ثم استبدله بتعصب ثوري قاد األلوف إلى منصات أمبد

نفسه، فقطع رأسه بالمقصلة، وكانت كلمته  المقصلة، حتى وصل األمر إلى

نسحق األعداء الداخليين والخارجيين المشهورة أمام الجمعية التشريعية )إما أن 

ومن ثم أن يكون الشعار األول لسياستكم هو:  ،للجمهورية، وإما أن نهلك بهالكه
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يقاد أعداء الشعوب( رهاببالعقل تقاد الشعوب وباإل
 39

ور لم يتبلإذا  رهاباإلف 

( Robespierreوكان ذلك عندما أعلن روبسبير ) ،1793واقعًيا إال في عام 

 10( في فرنسا بتاريخ )Reign of Terrorأو الرهبة ) رهاببداية عهد اإل

م(1794 جويلية 27 -م 1793مارس 
40

، ومن اسم هذا العهد اشتقت اللغتان 

نسية، بمعنى ( باإلنجليزية وبالفرTerrorismاإلنجليزية والفرنسية كلمة )

(، فخالل الثورة الفرنسية مارس روبسبير ومن معه من أمثال سان رهاب)اإل

على أوسع نطاق،  سياسّي( العنف الCouthon( وكوثون )S.Justجيست )

حيث قادوا حملة إعدام واسعة شملت كل أنحاء فرنسا، حتى ُقِدر عدد من 

مواطًنا فرنسًيا من  1366 رهابُأْعِدموا في األسابيع الستة األخيرة من عهد اإل

الجنسين في باريس وحدها، غير من أعدم في المدن األخرى. ومن أصل سكان 

مليون نسمة، تمكن هؤالء  27فرنسا، الذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت 

ألًفا بواسطة المقصلة، كما تمكنوا من اعتقال وسجن  40القادة من قطع رأس 

ألف آخرين 300
41

 Josephجوزيف ماكرثي ) ، وكاد السناتور

                                                 

دور اإلعالم في التفريق بين الكفاح الوطني واإلرهاب، مجلة الفكر السياسي. العدد  صل المقداد:في - 39

 .20-19. ص 2007السنة  30

: أحمد يوسف التلاألساليب العاجلة وطويلة األجل لمواجهة التطرف واإلرهاب في المنطقة العربية،  -40

، عز الدين، 17-16م، ص 1998، 1ط  األردن، -اإلرهاب في العالمين العربي والغربي، عمان 

 .89اإلرهاب والعنف السياسي، ص 

م، ص 1998، 1األردن، ط  -: اإلرهاب في العالمين العربي والغربي، عمان أحمد يوسف التل -41

16-17 ، 

See: The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 

revised and Edited by C. T. Cnions, 3rd Ed. , Oxford: The Clarendon 

press, 1959, p.2155. 
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McCarthy( أن يصبح روبسبير القرن العشرين )م( في 1954-1950

الواليات المتحدة األمريكية، عندما قاد حملته ضد العناصر اليسارية األمريكية 

آنذاك، إال أن اتهاماته بالخيانة لآلالف لم تصل إلى حِد قطع رؤوسهم بالمقصلة 

.أو خنقهم في غرف الغاز المغلقة
42

اد العنف في كل عصور التاريخ. وقد س 

حادثة اغتيال  سياسّيال رهابوفي القرن العشرين كان من أشهر عمليات اإل

األمير / رودلف / ولي عهد النمسا، والتي ارتكبها متطرف صربي وكانت 

 .ة األولىعالمّيسببًا مباشرًا لقيام الحرب ال

ة التي قام بها يرهابتشير بعض المراجع إلى األنشطة اإل: -1-22

 66اطورية الرومانية عام ضد االمبر« الزيلوت»اليهود، وتحديدًا طائفة 

ويرى ) يسرائيل يرتل ( رئيس قسم تاريخ الشعب اإلسرائيلي بالجامعة  .ميالدية

/ سنة 1500العبرية، أن المراجعة الدقيقة للحقائق الثابتة في التاريخ على مدى /

ية مختلفة قام بها اليهود، إرهابل يضم عمليات تكشف عن أن هذا التاريخ الطوي

ية في إرهابومن ضمنها االغتياالت، ويضيف أن اليهود قاموا بتشكيل عصابات 

أوروبا الشرقية في الفترة من القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر
43
. 

بوصفه جريمة  رهاببين اإلولفترة طويلة ميزت األمم المتحدة : -2-22

ن الكفاح المسلح بوصفه نشاطًا من أنشطة حركات التحرر الوطني ة، وبيدولّي

وذلك من المشروعة، وهو بال شك اختالف جوهري في الطبيعة والمقاصد. 

                                                 

 .17-16 : مرجع سابق. صأحمد يوسف التل(42)

دور اإلعالم في التفريق بين الكفاح الوطني واإلرهاب، مجلة الفكر السياسي. العدد  فيصل المقداد: - 43

 .20-19. ص 2007السنة  30
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األمم المتحدة يثاقبحق تقرير المصير في م عالمّياإلقرار الخالل 
44

وفي  

الخاص  دولّيعهد الال»ة بحقوق اإلنسان؛ وعلى رأسها ة المعنيدولّياالتفاقيات ال

الخاص بالحقوق االقتصادية  دولّيالعهد ال»و «ةسياسّيبالحقوق المدنية وال

إلى حٍق  سياسّي، وبتحوله من مجرد مبدأ 1966لعام « واالجتماعية والثقافية

قانوني، فقد أصبح من المحتم القول أنه يقع على عاتق كل دولة واجب االمتناع 

ير المستقلة من حقها في تقرير عن اإلتيان بأي عمل قسري؛ يحرم الشعوب غ

مصيرها، سواء كانت خاضعة لالحتالل أم لالستعمار. وفي هذا السياق 

اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة مرارًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير 

( 39/17وقرارها رقم ) 1974( لعام 3236القابلة للتصرف، مثل قرارها رقم )

، وبحقه في استرجاع حقوقه 1995لعام  49/149وقرارها رقم  1984لعام 

ومنذ  دولّيبالوسائل المتاحة كلها بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن القانون ال

قيام األمم المتحدة قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار 

االت ة، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حدولّيالعالقات ال

الدفاع الشرعي ضد االحتالل، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير، 

( من ميثاق 51والوصول إلى االستقالل الوطني، وهذا ما أكدت عليه المادة ) 

األمم المتحدة. وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتقديم دول العالم 

صير، وأن تساعد جهود المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير الم

                                                 

نظاايم األمماِي "إنماااء العالقااات الودياة بااين األمام علااى أساااس       أَناه ماان أهاام مقاصاد الت    2فقاارة  1الماادة   - 44

إحتاارام المباادأ الااذي يقضااي بالتسااوية فااي الحقااوق بااين الشااعوب، وبااأن يكااون لكاال منهااا تقرياار مصاايرها".          

أنااه "رغبااًة فاي تهيئااة دواعااي اإلسااتقرار والرفاهياة الضاارورَيْين لقيااام عالقااات سااليمة        1فقاارة  55والماادة  

مؤسسة علاى إحتارام المبادأ الاذي يقضاي بالتساوية فاي الحقاوق باين الشاعوب وباأن يكاون لكال              ودية بين األمم 

 منها تقرير مصيرها...".
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األمم المتحدة في هذا المضمار، حيث يمكن لهذه الشعوب أن تتمتع بدعم 

خارجي في الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو 

األخيرة بأن هذا الدعم يعد من قبيل  ، دون أن تحتج هذهجنبّيضد االحتالل األ

( لعام 3070ق قرار الجمعية العامة رقم )التدخل في شؤونها الداخلية؛ وذلك وف

1973
45
. 

واالقتصادي  سياسّيوال عالمّياستغل اللوبي الصهيوني بنفوذه ال: 2-23

لتشجيع التطرف  2001أيلول عام  11واإلعالمي الهجوم على نيويورك في 

تقسيم العالم إلى معسكرين : إما مع تعزيز و اليميني في اإلدارة األمريكية

وتحريض العالم الغربي ضد كل ما هو عربي ، رهابمع اإلأمريكا وإما 

وإسالمي. وسرعان ما تنكر الغرب عمومًا لكل تراثه الفكري الذي أسسه لحق 

مقاومة الطغيان
46

، وشعارات الحرية والعدالة والمساواة التي نادى بها روسو 

وفولتير وغيرهم من الفالسفة في أوروبا قبل قرون عدة، وكذلك لمبادئ 

ة األولى، والتي عالمّيبعد انتهاء الحرب ال 1918سون / التي وضعها عام /ويل

يمكن تلخيصها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وضرورة استتباب الحرية 

والتي أثارت فرحة عارمة في أوساط الشعوب العربية حينئٍذ  العالم،والسالم في 

                                                 

دور اإلعالم في التفريق بين الكفاح الوطني واإلرهاب، مجلة الفكر السياسي. العدد  فيصل المقداد: - 45

 .28-27. ص 2007السنة  30

بعاد الثاورة الفرنساية "ُتعلان الجمعياة الفرنساية باساام        1792ر ناوفمب  1جااء فاي المرساوم الصاادر فاي       - 46

". كماا ناادى   األخووة والعوون لجميوع الشوعوب التوي فرغوب فوي إسوتعادة حريتهوا         األمة الفرنساية أنهاا ساتمنح    

بالمسوواواة بينهووا وبسوويادفها وحقهووا فووي فقريوور     1917إعااالن حقااوق شااعوب روساايا الصااادر فااي نااوفمبر    

تسااتطيَع كالن منهاا اإلنفصاال وتكاوين دولااة مساتقلة. وأعلان الارئيس األمريكااي          حتاى  مصويرها بمولءح حريتهوا   

حوق الشوعوب فوي فقريور مصويرها لوويس      أن " 1918جااانفي  8ويلساون فاي خطاباه أماام الكاونغرس بتااريخ       

 ".مجرد صيغة، هو مبدأ آمر ال يحق مستقباًل لرجال الدولة فجاهله وإن حصل ذلك فهو فحت مسؤوليتهم
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فقهاؤه، ووفقًا للحق و دولّيألن بلدانها كانت محتلة. ووفقًا لما قرره القانون ال

األعراض والحريات، فإن من و الطبيعي في الدفاع عن النفس والمال واألمالك

حق الشعوب التي تتعرض لالحتالل واالستعمار والعدوان والطغيان المسنود 

بالقوة، اللجوء إلى المقاومة المسلحة بوصفها مقاومة مشروعة
47

 . 

ي تستخدم بصورة عامة رهابلمة اإلفي بدايات القرن العشرين كانت ك: -2-24

أثناء نشوب  الحرب لوصف األشخاص أو الجهات الذين اليلتزمون بقوانين

 صراع معين مثل تجنب االستهداف المتعمد لألهداف مدنية أو أشخاص مدنيين

رعاية األسرى والعناية بالجرحى، وكان التعبير يستخدم أيضا لوصف و

ي ذو معاني ايجابية من إرهابة وكانت كلمة ين لحكومة معينسياسّيالمعارضين ال

 Vera  أقدم ذكر لهذه الكلمة مدونة في سيرة فيرا زاسوليجو قبل المعارضين

Zasulich وقامت باغتيال الحاكم  روسيا من ماركسية التي كانت كاتبة

ة وقامت سياسّيألسباب  1878في عام  سانت بطرسبرغ العسكري لمدينة

لست و يةإرهابلقاء مسدسها وتسليم نفسها قائلة "أنا راسوليج بعد االغتيال بإ

وكانت  السلطوية بقاتلة" وكانت راسوليج عضوة في مجموعة كانت تسمى

القيصرية روسيا المجموعة معارضة حكومة
48
وفي األربعينيات استعمل  .

ألول مرة من قبل سلطات االنتداب البريطاني  رهابالحرب على اإل تعبير

حملة الواسعة التي قامت بها للقضاء على سلسلة من أثناء ال فلسطين في

الضربات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين والتي كانت تقوم بها 

                                                 

دور اإلعالم في التفريق بين الكفاح الوطني واإلرهاب، مجلة الفكر السياسي. العدد  مقداد:فيصل ال - 47

 .29-28. ص 2007السنة  30

48 - http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror.htm#n16 
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فقامت القوات البريطانية بحملة دعائية واسعة في  شتيرنو أرجون منظمتي

عليها رهابالجرائد قبيل الحملة واطلقوا تسمية الحرب على اإل
49

. ولكن 

 War on بير حدث في نهاية السبعينيات حيث كان التعبيراالنتشار األوسع للتع

Terrorism مكتوب نصا على غالف مجلة التايم Time magazine  في

وكان عنوانا لمقال رئيسي عن المعارضين أو ما أسماهم  1977عام 

األتحاد  ين لحكوماتسياسّيكانو من المعارضين ال نالذي الالسلطويين المقال

ومات األوروبيةوبعض الحك السوفيتي
50
سبتمبر  11أحداث بعدو .

ي وتم استعمال تعبير رهابحدثت تغييرات على المعنى الدقيق لإل 2001

 عالميةلوصف حمالت متعددة األوجه على األصعدة األ رهابالحرب على اإل

 الحمالت العسكرية التي استهدفت دوال ذات سيادةاألمنية وو االقتصاديةو

تعبير الحرب على و يإرهاباف في معاني كلمة وكان هذا االنعط، حكوماتو

مصحوبا على األغلب باضافة وصف الشخص أو الجهة بكونه  رهاباإل

ة أو يقوم بتطبيق الدين بصورة متطرفةسياسّييستعمل الدين في الشؤون ال
51
. 

الحادي عشر من “لم يبدأ منذ  رهابرغم ان الحديث عن اإل: -2-25

”/سبتمبرايلول
52

امكانية لتحديد مفهومه، سواء اعتبر شرا ام  ، فأنه ليس هناك

والفقراء، وليس ثمة تحديد قانوني لمعناه، وقد ” المستضعفين“اعتبر سالح 

                                                 

49 - http://www.etzel.org.il/english/index.html 

50 - http://www.time.com/time/archive/ 

 http://www.marefa.orgموسوعة المعرفة االلكترونية: تعريف االرهاب:  - 51

، حينما قامت مجموعات انتحارية باختطاف طائرات مدنية 2001الحادي عشر من ايلول، عام  - 52

 ”.مبنى البنتاغون“وصدمتها في برجي التجارة العالمية في نيويورك وفي مبنى وزارة الدفاع االميركية 
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ة نفسها، رغم المداوالت والمطارحات القانونية في هذا دولّيعجزت المنظمات ال

الشأن
53

وعلى مدى شمولية  رهاب، عن االتفاق على معنى محدود وجلّي لإل

ميع اشكال العنف االيديولوجي )الثوري، الجهادي، الفوضوي او المفهوم لج

التحريري...(
 54

من السياسات  رهاب. وينتج العجز او الخالف في تعريف اإل

مصلحة ووسيلة لفرض سيطرتها  رهابة التي تجد احيانا في مساندة اإلدولّيال

واالمر  شرا رهابتارة، وآلية لمحاربة اعدائها تارة اخرى. فالبعض يعتبر اإل

ها( نضاال إرهابفالجماعات المتطرفة تسمي ). يعتبره وسيلة من وسائل الحرب.

”حزم العصى”وقتاال، و
 55 

الفاشيستية
56 

، ال الفكر، بقدر رغبتها رهابتمجد اإل

                                                 

 . 39العدد  - لبنان مجلة الدفاع الوطني.: ظاهرة االرهاب: جذورها الفكرية والتاريخية. ادالل بسم - 53

 29ملحق النهار، السبت ” وهنود حمر. من هو االرهابي؟” طالبان”ديكتاتوريات و: “محمد الحجيري - 54

 .6، ص 2001ايلول 

ية الرومانية الذي كان (: شعار قضاة االمبراطورLictor's bundle-fasceاو حزمة اللكتر ) - 55

يتكون من حزمة من العصى تتوسطها بلطة ذات حدين والذي كان يحمله تابع القاضي او اللكتر. اتخذه 

موسيليني شعارا للفاشية للتعبير عن ان حزبه امتداد لالمبراطورية الرومانية وامجادها. ولم تكتف الفاشية 

يالتهم العسكرية، مثل: قنصل وتريبونو وتشنتوريوني باستخدام شعار الرومان بل استعارت القابهم وتشك

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة االلف جوسيبي دي لونا، موسيليني)قائد المائة...( الخ، انظر: 

 .7الهامش رقم  72& ص  9ص  1997كتاب، مصر، 

او العصبة او العصابة. التي تعني الحزمة ” فاشيو“(: مشتقة من كلمة Fasceاو الفاشية او فاشه ) - 56

واثارت القالقل، الى ان تغلبت  1893ظهرت عصابات او فاشيات في جنوب ايطاليا وصقلية في سنة 

عليها الشرطة، كما شهرت فاشيات اخرى قبل فاشية موسيليني وقبل دخول ايطاليا الحرب العالمية االولى 

ع الوطني التي اشترك فيها فوضويون وبعد ان هزمها النمساويون في كابوريتو باسم عصابات الدفا

للقيام بثورة  1919وجمهوريون واشتراكيون. اما عصابات )فاشيات( نضال موسيليني فتأسست في سنة 

يسارية في البداية ثم تحولت بعد ثالث سنوات الى منظمة يمينية متطرفة عرفت باسم الفاشية. انظر: 

 .71ص  4& الهامش رقم  9، المرجع السابق، ص جوسيبي دي لونا، موسيليني
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في التعبير عن اعتناقها لنظرية عنف خاصة بها، وتوصلها الى االقتناع بان 

الوصول للحكم هو لب الصراع الطبقي
57 

ية حرمان المحرومين. وحتى ونها

الفكر له عندها استعماالت ومفاهيم مبنية على فلسفة القوة حسب تصور 

((Naturalismeالطبيعيين 
58

ليست مفاهيم “. فاألفكار حسب قول موسيليني 

مجردة بل قوى ملموسة. وعندما تسعى الفكرة الى تحقيق نفسها في الواقع ال 

”ية والعضلية والعضويةيتم ذلك اال من خالل الظواهر العصب
 59

، اي القوة 

 . وتطلق الشلل او الرابطات الفوضوية او التحرريةرهابواإل

(L'anarchisme على )“الالمحدود عبارة ثورة مستمرة او الثورة ” هاإرهاب

نضاال او مقاومة” همإرهاب“الدائمة، والناشطون ضد االستعمار يسمون 
60
اما  .

ي أكثر تعقيدًا وعمقًا من هذه النعوت ه رهابفي الواقع، فان ظاهرة اإل

والمفاهيم السطحية، ولها خصائص تمتنع عن االنزالق واالنحالل في عموميات 

العنف. ان هذه المفاهيم السطحية لظاهرة العنف هي نتيجة منطقية للدعاية التي 

واالقوياء من اجل تشويش االفكار وطمس ” السالطين”تلجأ اليها السلطات و

والتنديد  سياسّيه الرأي العام بهدف التقليل من اهمية هذا الواقع الالحقائق تجا

ووصمه بطابع ال اخالقي سياسّيبالعدو او المنافس ال
61

. ولذلك نرى المواقف 

الدعائية تتمثل بنوع من االخراج الدقيق والمتقن بحيث ان الصفة الالاخالقية 

                                                 

 22، المرجع السابق ص جوسيبي دي لونا، موسيليني - 57

الطبيعية: مذهب ينكر ان يكون لالحداث او االشياء معنى خارق للطبيعة وان القوانين العلمية تفسر  - 58

 10، الهامش 28، المرجع السابق ص جوسيبي دي لونا، موسيلينيكل شيء. انظر 

 24، المرجع السابق ص ونا، موسيلينيجوسيبي دي لانظر:  - 59

 6المرجع السابق، ص ”... طالبان”ديكتاتوريات و“ي: محمد الحجير - 60

 14، االرهاب السياسي... المرجع السابق ص ادونيس العكرة - 61
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. سياسّيالى العدو ال التي تالبس استعمال العنف، بجميع اشكاله، تنسب دائما

دائما هم االخرون الذين يستعملون العنف، ولذلك فهم متهمون. كل طرف يتهم 

االخرين باستعمال العنف ويحتفظ لنفسه بحق الرد والمجابهة باساليب ووسائل 

غالبا ما تكون اشد عنفا وتحت شعار اعمال وقائية او اجراءات شرعية للدفاع 

ى كل طرف الى ابراز العدو امام الرأي العام في عن النفس. وبتعبير آخر، يسع

صورة قوة ال اخالقية دنيئة تهدد المصالح الوطنية او القومية، وتعرض سالم 

المجتمع ووجوده وامن العالم وانسانيته لخطر الموت
62

. ولذلك يصبح استعمال 

جميع الوسائل مسموحا ومبررا، بما فيها جميع اشكال العنف، وذلك لمواجهة 

على هذا القدر من الخطورةعدو 
63

. وعلى كل حال، فلم يعد العنف، حاليا، 

الضرورة القصوى في ممارسة السياسة، ان كان على المستوى الداخلي او 

، ولم يعد ظاهرة استثنائية وعرضية بل اصبح عند رجال السياسة عالمّيال

والدول عنصرا مقررا في تبرصهم العقالني
64
. 

 1930في بيرو عام حصل ئرة مدنية أول حادث اختطاف طا:-2-26

ولكن الظاهرة لم تستفحل إال في في النصف الثاني من القرن العشرين، وكانت 

ية خالل السبعينات أما يسارية أو فوضوية وهي حركات رهابالمنظمات اإل

استخدمت هذه التنظيمات العنف ضد الحكومات وأهداف وتسعى إلى الحكم 

ص بقصد بث الذعر ونشر الرعب وتحقيق مختارة من المنشآت أو األشخا

أي أقل عدد من الضحايا وأكبر عدد من « ارهب عدوك وانشر قصتك»شعار 

                                                 

تشرين اول  23في النهار، يومية لبنانية، ” الصراع بين عنفين مشرع وشرعي...: “زكريا فواز - 62

 10الصفحة  2001

 9، االرهاب السياسي.. المرجع السابق ص ادونيس العكرة - 63

64  - Julien FREUND, Lessence du politique, Sirey, Parid 1993, p 524 
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تحوال ليس في  رهابأما في الثمانينيات فقد شهد اإل الناس يشاهدون.

استراتيجيته فقط بل أيضا في نوعية القائمين فقد أصبحت مخابرات بعض 

أحيانًا، وتحولت استراتيجية  ابرهالدول الكبرى والصغرى تمارس اإل

من مجرد بث الذعر والخوف إلى إحداث التدمير وإيقاع الخسائر  رهاباإل

وإظهار الدولة الخصم  سياسّيالكبيرة بالخصم بقصد التأثير على القرار ال

بمظهر العجز عن حماية مواطنيها. وفي عقد التسعينات وحتى نهاية القرن 

إلى عمليات تهدف إلى اإلضرار العام  رهابإلالعشرين تحولت استراتيجيات ا

شخصًا  168وقتل فيها  1995مثل عملية أوكالهوماسيتي بأمريكا عام 

ية المتكررة التي شهدتها الجزائررهابوالعمليات اإل
65
. 

في لغتنا العربية معنى "الخوف" مقترنًا  رهابكلمة اإل تحمل: -2-27

، وقد جاء في "القرآن الكريم" معنيان والتقديس أحيانًا بالمهابة ومشوبًا بالخشوع

أو مدلوالن للكلمة: ففي سورة األنبياء جاء النص في إطار االستجابة للرغبة 

وزكريا إذ نادى ربه رِب ال تذرني فردًا وأنت خير "والخشية:  والرحمة

ووهبنا لـه يحيى وأصلحنا لـه زوجه، إنهم كانوا  الوارثين. فاستجبنا لـه

سورة  ("وَرَهَبًا وكانوا لنا خاشعين يرات ويدعوننا َرَغبًايسارعون في الخ

مدلول الخوف المقارب لهذا المعنى، والمتصل  وفي  ) 90و 89األنبياء ـ اآليتان 

ألنتم أشُد َرْهَبًة "يندرج قوله تعالى: اهلل،  بواقع تأثير البشر على البشر من دون

 . أما ) 13سورة الحشر ـ اآلية ("يفقهون في صدورهم من اهلل ذلك بأنهم قوم ال

المعنى الثاني فهو أقرب إلى إحداث توازن الرعب منه إلى الخشية والرهبة، 

الكلمة مرتبطة بالقوة واستخداماتها وبالحشد لجعل العدو يخشى دخول  وجاءت

                                                 

 . 2001اإلرهاب. مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية. القاهرة.  مختار شعيب: - 65
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وأعدوا لهم ما استطعتم "فيرتدع أو ينهزم قلبه قبل الكريهة، قال تعالى:  الحرب

اهلل وعدّوكم وآخرين من دونهم ال  من قوة ومن رباط الخيل ُتْرِهبون به عدّو

اهلل يوَف إليكم وأنتم ال  وما تنفقوا من شيٍء في سبيل ،تعلمونهم اهلل يعلمه

إنه هو السميع  َكل على اهللُتظلمون. وإن جنحوا للَسلِم فاجنح لها وتو

 .. )  61و 60سورة األنفال ـ اآليتان: ("العليم

" بحادث التفجير في نيويورك وواشنطن في رهابيبدأ "اإل لم: 2-28

ًا عالمّيولكنه أخذ منذ ذلك الحادث الخطير اهتمامًا  2001/أيلول ـ سبتمبر/11/

خطر من نوعه أيضًا، إذ بشع األاألوتوظيفًا هو  هو األول من نوعه في التاريخ

" دولّيال رهابأكبر سلسلة تحالفات فيه لتواجه "اإل تحشد أكبر قوة في العالم

عنف والعنف  رهابتمتد سنوات، فاإل وتكافحه وتالحقه في حرب مفتوحة قد

مختلفة، ويحاول اإلنسان أن  موجود منذ بدأ الوجود، يعبر عن ذاته بأشكال

والمعايير واألحكام  السماوية ومنظومات القيميضبطه بالروحانيات والتعاليم 

ويتحول ويبقى  االجتماعية وبالقوانين والعقوبات والعنف المضاد، ولكنه يتكّون

 في جوهر الحياة واالجتماع وجزءًا من صراع مستمر هو صراع الخير والشر

على نحو ما وصراع القوى والمصالح و"الحضارات" على نحو ما يعبر عنه 

أميركيين اليوم أو ما يقود إليه ذلك المنطق من صيغ تفكير  نمنطق مفكري

أن "العنف الذي ال يمكن قهره... إنما هو جوهر اإلنسان  ويبدو  وتعبير وتدبير.

وهيغل يرى: "أن اإلنسان إنما ينتج نفسه عبر  ،".إذ يعيد خلق نفسه بنفسه

عة، وبه ينجز يبّدل به اإلنسان الطبي الفكر، ويرى أن العمل هو الشكل الذي

 ".همهمة إنتاج نفس

من الحيل األساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل : -2-29

أصولها التاريخية واالجتماعية والثقافية بحيث يبدو الواقع  الظواهر والدوال عن
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وإجراءات ليس لها تاريخ واضح وال سياق تاريخي  كما لو كان مجرد عمليات

اتجاه محَدد. فالصراع العربي  معروف أومحَدد، ومن ثم فليس لها سبب 

الصهيوني الصامت بين  اإلسرائيلي، على سبيل المثال، ليس ثمرة العقد

اإلمبريالية بمقتضاه  الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، والذي قامت الدول

وتحَولت هذه  بغرس كتلة بشرية غريبة في وسط العالم العربي واإلسالمي،

 وظيفية تحتفظ بعزلتها وتقوم بضرب السكان األصـليين الكتلة إلى دولة

وجيــرانها لصالح الراعي اإلمبريالي. إذ يتم تناسي كل هذا، وُيقَدم الصراع 

اإلسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم وهجومهم  العربي

نية المسالمين، دون سبب واضح ومفهوم. وُتقَدم الصهيو ""الغاشم" على "اليهود

استيطانية إحاللية وإنما باعتبارها تعبيرًا عن  ال باعتيارها حركة استعمارية

بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد، أو  الحلم اليهودي المشيحاني الخاص

داخل هذا اإلطار، تصبح  ر.األغيا باعتبارها حركة إنقاذ يهود العالم من هجوم

بينما تصبح  ،الني وغير المفهوالعق غير رهابالمقاومة شكاًل من أشكال اإل

 ،عن النفس. ومن ث هجمات إسرائيل على العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع

ُسِميت هذه الحيلة  فإن الجيــش اإلسـرائيلي هو "جيش الدفاع اإلسرائيلي". وقد

صادقة بمعنى أن هجوم  فهي (،true lies)باإلنجليزية: « األكاذيب الصادقة»

ولكنها  .ة ال مراء فيها، فهي واقعة قد وقعت بالفعلالعرب هو حقيقة مادي

أكاذيب بال شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل وَرْفضهم قرار التقسيم 

نتيجة عناد العقالني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة التي أقرتها  ليس

استمر استخدام ، "إسرائيل"ومنذ إنشاء دولة . ة والقيم األخالقيةدولّيال المواثيق

 "هذه الحيلة
66
. 

                                                 

 .55 -54. ص6ة والصهيونية. ج: موسوعة اليهود واليهوديعبد الوهاب المسيري - 66
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يظهر اإلرهاب في العهد القديم للكتاب المقدس، وكانت هناك  :2-30

حوادث كثيرة من جرائم القتل السياسية، وحتى االغتياالت المنهجية، في 

س قيصر، على جويليةالتاريخ اليوناني والروماني. وقد شغلت جريمة قتل 

انين على مدى األلفي سنة التالية. وشغل سبيل المثال ال الحصر، الكّتاب والفن

التساؤل حول ما إذا كان قتل المستبد )كما فعل وليام تيل، البطل القومي في 

الروايات السويسرية الزاخرة بأعمال البطولة( مسموحا به، أجياال من علماء 

ولم يكن هناك إجماع تام في الرأي، إال أن رأي األغلبية  . الالهوت والفالسفة

 –أن اإلرهاب مسموح به في ظروف معينة. فعندما ال يترك ظالم مستبد كان 

هو عدو للبشرية جمعاء، ومنتهك للقوانين اإللهية والعدالة اإلنسانية،  –طاغية 

سبياًل آخر أمام ضحاياه للخالص من القمع غير المحتمل، فإن ارتكاب عمل 

مين، بعد استنفاد جميع إرهابي يصبح عندها السهم األخير، المالذ األخير للمظلو

إال أن الفالسفة وعلماء الالهوت كانوا يدركون، حتى آنذاك،  .الوسائل األخرى

وجود خطر كبير مقلق بإساءة استخدام مبدأ قتل المستبد المبرر، إلمكانية ادعاء 

اللجوء إلى استخدام الحجة األخيرة أو السهم األخير، عندما ال يكون هناك في 

للقتل )كما كان الحال لدى قتل الملك هنري الرابع الطيب في الواقع سبب مبرر 

فرنسا( أو حين تكون هناك طرق أخرى متوفرة للتعبير عن االحتجاج 

في هذه األثناء، ظهرت مجموعات صغيرة انخرطت في اإلرهاب  .والمقاومة

فترات طويلة، كطائفة الحشاشين السرية، المنبثقة عن   المنهجي على امتداد

يليين المسلمين، التي قامت بعملياتها مما يعرف اآلن بالعراق وإيران اإلسماع

من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر، وقامت بقتل الحكام والوالة والخلفاء 

وأحد ملوك القدس الصليبيين. وكان الحشاشون روادا في اإلرهاب االنتحاري 

يتمتعون دائما بحراسة وكان سالحهم دائما الخنجر، وبما أن ضحاياهم كانوا  –

جيدة، فقد كانت فرص الفرار معدومة فعليا. وحتى اللغة التي استخدموها ما 
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، وهو تعبير يستخدم حتى يومنا فدائيا زالت باقية حتى اآلن، فقد كان المقاتل

واستمر النشاط اإلرهابي عبر نهاية القرون الوسطى وحتى العصر  .هذا

إلى حد ما. وكان هذه العصر هو عصر على مستوى أقل   الحديث، وإن يكن

( والحروب 1648 – 1618الحروب الكبرى، كحرب الثالثين عاما )

(. وفي مثل هذه الفترات الزمنية، حين كان يتم 1815 – 1799النابليونية )

قتل وجرح عدد كبير من الناس في ساحات المعارك، لم يكن أحد يعير اهتمامًا 

و شهد المد  .نا وهناك على نطاق ضيقكبيرًا لحادث عنف إرهابي يقع ه

في أواخر القرن التاسع عشر. وكان من بين المجموعات   اإلرهابي طفرة

النشيطة المتمردون اإليرلنديون والثوار االشتراكيون الروس، وطائفة متنوعة 

من الفوضويين في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية. إال أن الجمعيات 

في مصر مثال،  –أيضًا بنشاطات إرهابية خارج أوروبا السرية كانت منخرطة 

بهدف تحقيق التحرر القومي. وكان لبعض هذه  –وفي الهند والصين أيضًا 

الهجمات عواقب مأساوية؛ وكللت أخرى بالنجاح في المدى الطويل وليس في 

فقد  –وكان عنف اإلرهابيين في القرن التاسع عشر ملحوظا  .المدى القصير

را روسيا )أليكساندر الثاني(، باإلضافة إلى الكثير من الوزراء وكبار قتلوا قيص

، 1901األميركيين )وليام ماكنلي في العام   النبالء والجنراالت والرئيسين

(، وملك إيطاليا الملك أمبرتو، 1881وقبله جيمس غارفيلد في العام 

رئيس فرنسا المجرية، و –واإلمبراطورة )زيتا( في اإلمبراطورية النمساوية 

هذا على سبيل ذكر  –سادي كارنو، وأنتونيو كانوفاس، رئيس وزراء إسبانيا 

أشهر الضحايا. وقد اندلعت الحرب العالمية األولى، بالطبع، نتيجة قتل 

األرشيدوق فرانز فيردناند، وريث العرش النمساوي، في سراييفو في العام 

ايات كبار الكّتاب من وعند إعادة قراءة صحافة تلك الفترة )ورو .1914

فيودور دوستوفسكي إلى هنري جيمس وجوزيف كونراد( من السهل أن يتكون 
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لدى المرء انطباع بأن اإلرهاب كان أكبر خطر يواجه البشرية وأن نهاية الحياة 

المتحضرة كانت وشيكة. ولكن خطر اإلرهاب انتهى، كما حدث مرارًا كثيرة 

لبلشفيكي الروسي ليون تروتسكي في إحدى قبل وبعد ذلك، وكما أشار الثوري ا

ُ قتل وزير ولكن آخرين عديدين كانوا متلهفين على الحلول محله. و  المناسبات،

عاد اإلرهاب إلى الظهور بعد الحرب العالمية األولى في دول مختلفة، كألمانيا 

ودول البلقان. وكان الفاشستيون والشيوعيون يؤمنون، قبل توليهم زمام السلطة، 

مع بعض االستثناءات  –العنف الجماعي ال باألعمال اإلرهابية الفردية ب

لم يحدث و .العرضية، كاغتيال الزعيم االشتراكي اإليطالي جياكومو ماتيوتي

الكثير من اإلرهاب خالل الحرب العالمية الثانية وخالل العقدين اللذين جاءا 

رهابية في عقد بعدها. ولعل ذلك يوضح السبب في أن تجدد العمليات اإل

السبعينيات من القرن الماضي و، من باب َأولى، ظهور اإلرهاب اإلسالموي، 

فسر من قبل الكثيرين، الغافلين عن التاريخ الطويل السابق لإلرهاب، على أنه 

شيء جديد كليا وغير مسبوق. وكان ذلك الفتا للنظر بشكل خاص بالنسبة 

إن معظم اإلرهاب حتى أواخر القرن لإلرهاب االنتحاري. وكما أشرنا سابقا، ف

التاسع عشر كان على شكل عمليات انتحارية، ألن األسلحة الوحيدة المتوفرة 

كانت الخناجر، أو المسدسات قصيرة المدى، أو القنابل غير المستقرة إلى درجة 

إال أنه من الصحيح أن  .كبيرة بحيث يرجح انفجارها في أيدي المهاجمين

تلف من نواح جوهرية عن اإلرهاب الذي كان يرتكب في اإلرهاب المعاصر يخ

فقد كان لإلرهاب التقليدي "ميثاق شرف" خاص   .القرن التاسع عشر وقبل ذلك

العسكريين والوزراء وغيرهم من الشخصيات   به: كان يستهدف الملوك والقادة

ل البارزة القيادية، ولكن إذا كان هناك خطر يهدد بإمكانية قتل زوجة أو أطفا

الشخص المستهدف معه خالل الهجوم، كان اإلرهابيون يمتنعون عن شن 

أما اليوم فقد أصبح  .الهجوم، حتى ولو أدى ذلك إلى تعريض حياتهم للخطر
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اإلرهاب غير المميز بين األشخاص هو القاعدة؛ ولم يقتل سوى عدد قليل جدا 

ص األبرياء من السياسيين أو الجنراالت، في حين ُقتل عدد كبير من األشخا

كليا. لذا، فإن تعبير اإلرهاب يحمل اليوم مدلوالت سلبية جدا، ويصر 

اإلرهابيون اآلن على أن يطلق عليهم اسم مختلف. وحين نشر بوريس 

سافينكوف، الذي ترأس الثوريين االشتراكيين الروس قبل الحرب العالمية 

ت إرهابي". لكن األولى، سيرته الذاتية، لم يتردد في إعطائها عنوان "مذكرا

فاإلرهابي العصري يريد أن يعرف  –ذلك أمر غير وارد في هذه األيام 

أي شيء  –كمناضل في سبيل الحرية، أو رجل عصابات، أو متمرد، أو ثوري 

إذا لم يكن هناك إجماع على تعريف   .ما عدا اإلرهابي، قاتل األبرياء عشوائيا

المذهب النسبي سيسودان، وأن أي اإلرهاب، فهل يعني ذلك أن التشويش التام و

رأي مقبول كغيره؟ من الصحيح تماما، كما ينقل عادة، أن اإلرهابي في نظر 

شخص ما هو مناضل في سبيل الحرية في رأي شخص آخر. ولكن حيث أن 

هناك حتى ألكبر المجرمين المسؤولين عن القتل الجماعي في التاريخ معجبين 

ومعظم   مثل هذه الحكمة ال تفيدنا كثيرا.بهم، من هتلر إلى بول بوت، فإن 

األشخاص الذين درسوا اإلرهاب من المتحررين بشكل معقول من التحيز 

سيتفقون معظم الوقت في حكمهم على عملية ما، حتى مع عدم وجود تعريفات 

مضبوطة لإلرهاب. وقد قارن شخص ما اإلرهاب بالمواد اإلباحية أو البذاءة، 

أيضا، ولكن المراقب الذي يملك بعض الخبرة  التي يصعب تعريفها هي

ليست هناك طرق مختصرة لتوضيح سبب اختيار  .سيتعرف عليها حين يراها

الناس ألن يصبحوا إرهابيين، وليست هناك صيغ سحرية أو قوانين مشابهة 

لقوانين نيوتن وآينشتاين في العالم الحقيقي. وتقدم من وقت آلخر وجهات نظر 

كنها ال تصمد أمام التفحص الناقد. وقد اقترح أخيرا، على متبصرة جديدة، ول

سبيل المثال، أن اإلرهاب ال يحدث إال )أو بشكل أساسي( حيث يوجد غزو 
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أجنبي للبالد. ويصح هذا الرأي في بعض الحاالت، كاحتالل نابليون إلسبانيا أو 

جغرافية لعراق. إال أن إلقاء نظرة على الخريطة اللاحتالل القوات األميركية 

السياسية لإلرهاب المعاصر يظهر أنه، في معظم الحاالت، من سريالنكا إلى 

بنغالدش إلى الجزائر إلى أوروبا، ال يشكل الغزو األجنبي عامال حاسما. 

إلرهاب ظاهرة مستمرة على مر األجيال، وحتى لو هزمت، فقد تتكرر في فا

إلرهاب في عصرنا. موعد الحق. وما من سبب جيد يدعو إلى توقع اختفاء ا

  ففي عصر أصبحت فيه الحروب الشاملة مفرطة الخطورة والكلفة، أصبح

اإلرهاب هو الشكل السائد للنزاعات العنيفة. وسيظل اإلرهاب باقيًا طالما ظلت 

هناك نزاعات على وجه األرض
67
. 

 

 ية:نتبئج واقع -2

دة واحأممية في منظومة السلمي التعايش اإلنساني ضرورة ن إ :-2-1

، يجب أن يخضع لقواعد ضبط ايشال مناص منها، ولكي يتواصل هذا التع

ية تأتي في مقدمتها القاعدة القانونية، وهذه القاعدة بحكم خصائصها سلوك

 وأهدافها تنبذ العنف. 

وال يزال معضلة للدراسة  كان رهابإذا كان تعريف مفهوم اإل :-2-2

نفر من المصطلحات الغامضة ، فإن القانون الجزائي بطبيعته ينيةالقانو

ال لذلك  ة أي ظاهرة إجرامية،لوضوح والتحديد في معالجا يفترضة وفتوحوالم

                                                 

 : اإلرهاب: تاريخ موجز. منشور على موقع وزارة الخارجية األمريكية:الكي وولترل مقال - 67

http://www.america.gov/st/peacesec-
arabic/2008/September/20080617191306ssissirdilE0.4680292.html 
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التعريفات القانونية التي  وتجاوز رهاباإل مفهومتحديد جدية لمحاولة بد من 

ائي منذ مطلع القرن العشرين والتي بدت زاقترحها بعض فقهاء القانون الج

ة دولّيها المنظمات التها وطرحتالتي اقترحغامضة وغير مقنعة أو تلك 

واإلقليمية ولم تلق القبول والرضا والتوافق حولها
(68)

بذل جهد  هذا البد منل .

سواء من الفقهاء  رهابوتشريعي حقيقي وعميق لدراسة وتحديد مفهوم اإل فقهي

ة المختلفة. قبل أن تحال دولّيميين أو داخل المنظمات والمؤتمرات اليأو األكاد

المسألة بمختلف تفاصيلها وتعقيداتها على القوانين الوطنّية لكّل دولة لكّي تتكفل 

ائّية بمهمة تجريم وزجر ممارسات أو أفعال عنف تحت عنوان زتشريعاتها الج

وارتباطاته  رهابابعاد اإل تشعبيجب أن يراعي الجهد ا هذ. فّية"إرهاب"جرائم 

مختلف فروع القانون العام ب صالهوات ة،سياسّياالجتماعية واالقتصادية وال

 . دولّي، الداخلي والوالخاص

إلى اللغة حاليا  رهابيرجع أغلب الفقهاء المدلول الذي يحمله اإل :-2-3

في نهاية  Terrorismeالفرنسية، حيث تبلور وتشكل مدلول ومعنى مصطلح 

حيث  1794القرن الثامن عشر إبان الثورة الفرنسية، وبالتحديد ابتداء من سنة 

 Terrorismeبحت وكلمة  سياسّياستعمل المصطلح ألّول مرة في سياق 

 . Terreur( مشتقة أصال من كلمة رهاب)اإل

الظروف والمعطيات والخلفيات الظاهرة أو  جملة منبسبب  :-2-4

وتحديد  دولّيال رهابخالفات وتناقضات في تعريف اإلعدة الخفية برزت 

سألة رسميا في األمم المتحدة في سبتمبر أبعاده ومضامينه عندما طرحت الم

، حيث انقسمت الدول األعضاء في هذه المنظمة إلى مجموعتين وتبنت 1972

                                                 

: "اإلرهاب الدول وفقا لقواعد القانون الدول يالعام: دار النهضة العربية، القاهرة ص نبيل أحمد حلمي - 68

23 . 
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ومن وسائل وسبل مواجهته  دولّيال رهابكل منهما موقفا محددا من مسألة اإل

 والتخلص من آثاره. 

شّددت الدول الغربية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية على  :-2-5

الذي ترتكبه التنظيمات والجماعات لغايات وأهداف  رهابرورة ردع اإلض

 ،رهابة وإيديولوجية، دون حاجة للتوصل إلى تعريف قانوني وشامل لإلسياسّي

دول البينما أصر الفريق المقابل الذي ضّم أساسا دول العالم النامي مدعومة من 

 رهابل لإلشتراكية سابقا على ضرورة إيجاد تعريف موضوعي وشاماال

 . دولّيال

، رهابمحاولة تعريف اإلأجمع فقهاء القانون على صعوبة  :-2-6

 هو رهابمن أصعب جوانب دراسة اإلوبرز شبه اتفاق ضمني على أنه 

ول دون هناك مشاكل كثيرة ومتنوعة تحف. همحاولة الوصول إلى تعريف محدد ل

التوصل لمثل هذا التعريف
(69)

 . 

ميق في المواقف ووجهات النظر بين الدول، أّدى االختالف الع :-2-7

، وأحيلت دولّيال رهابوتكتالت الدول، إلى عدم التوصل إلى تعريف قانوني لإل

مهمة البحث عن تعريف يحظى بقبول ورضا جميع األطراف إلى لجنة خاصة 

منبثقة عن اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، عرفت باسم 

"، ولكنها فشلت كذلك إثر جهود مضنية ومحاوالت دولّيال هابر"لجنة اإل

 . رهابمذكورة، في وضع أو إقرار تعريف قانوني وموضوعي لإل

ات ية بداية من تسعيندولّين تغير عديد األوضاع والظروف الإ :-2-8

القرن العشرين أدى بدوره إلى تبدل في موقف األمم المتحدة تحت تأثير وضغط 

                                                 

 . 485ص  1977المقاومة الشعبية في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي  صالح الدين عامر: - 69
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ية والنافذة داخل هذه المنظمةبعض الدول القو
(70)

 دولّيال رهاب، فأصبح اإل

حسب قرارات الجمعية العامة ال يشمل ممارسات الدولة الرسمية، وإنما 

انحصر في العنف الذي تمارسه التنظيمات بدعم من الدول، وغابت عن هذه 

القرارات اإلشارة القديمة إلى حقوق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة 

حسب هذه القرارات غير  رهابل بجميع الوسائل المتاحة. وأصبح اإلاالحتال

مبرر في كل األحوال والحاالت
(71)

. 

الدول التي لم تصادق حكوماتها على جميع أو أغلب إن  :-2-9

ا، إرهابالمسمى  دولّيالمعاهدات واالتفاقيات الرادعة لبعض التجليات العنف ال

في غياب  رهاباصة بمكافحة اإلائية استثنائية وخزولم تثبت تشريعات ج

، ومع غياب ظروف أمنية تستوجب ذلك، رهابتعريف محدد ودقيق لمفهوم اإل

، وبعد صدور القرارات 2001ة بعد الحادي عشر من سبتمبر أصبحت ملزم

الملزمة عن مجلس األمن باتخاذ مثل هذه اإلجراءات والتدابير والقوانين 

دولّيال رهاباالستثنائية الزمنية للقضاء على اإل
(72)

، حتى ولو كان ذلك على 

حساب مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وحرياته وحقوق الشعوب في تقرير 

مصيرها
(73)

. 

                                                 

70  - Bemantar (Ab) : L’onu après la guerre froide. L’impératif de réforme. 

Lasbah édition Alger 2002 p 8 et 55. 

"اإلرهاب الدولي في مفهومه الجديد" مجلة المحامون: )تصدر عن نقابة  أحمد عزيز شكري: - 71

 . 222ص  2000، 4و 3العددان  67المحامي بالجمهورية العربية السورية( السنة 

 . 2001سبتمبر  28صادر عن مجلس األمن الدولي في  1373القرار عدد  - 72

 .IIو Iتحت عنوان "العدل وليس االنتقام"  2002مقدمة التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام  - 73
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ية كانت رهابفي تقنين الجريمة اإلالوطني رغبة المشرع إن : -2-10

مدفوعة بمتطلبات األمن القومي فضال على الرغبة في االلتفاف حول االجماع 

ية والوقاية من أخطارها وهي التي رهابالجريمة اإلعلى مكافحة  دولّيال

أصبحت تهدد كيان الدول والمجتمعات المدنية اآلمنة
(74)

فقه القضاء  كما أن. 

الزال يتلمس طريقه وغير مستقر على ثوابت من شأنها أن  دولّيالداخلي وال

ية وهذا ما يفسر األهمية رهابتكون مصدر تشريع لألحكام المسطرة للجريمة اإل

ية رهابللعقوبات األصلية والتكميلية للجريمة اإل الداخلية اتعيالشر تهاالتي أول

ولبعض القواعد اإلجرائية العامة األخرى مثل إثارة وممارسة الدعوى العمومية 

 ومسألة تسليم المجرمين وغيرها. 

إّن ظهور نوع جديد من الجرائم على مستوى الفقه انطالقا من  :-2-11

ة اجتماعية تجعل لزاما على كل باحث أو دارس في سياسّيهرة التركيز على ظا

علم الجريمة أن ينطلق في تعريفه وفي الكشف عن مضمون ونطاق هذه 

الجريمة، بل الحكم على فعاليتها وإمكانية قيامها ضمن التصنيف النوعي 

الذي تكفل  عالمّيال دهجال مما توصل إليهمن حيث الظاهرة نفسها،  ،للجرائ

لمسألة والبحث فيها منذ مطلع القرن العشرين في مرحلة أولى ثم في بطرح ا

نفس القرن تحت رعاية منظمة األمم المتحدة ومختلف  منأوائل السبعينات 

مختلف اجتهادات الفقهاء من مختلف فروع القانون و ،المنظمات اإلقليمّية

عد ذلك تحديد ب يكون باالمكانلكي  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في دراستها،

 ."في القانون رهاب"اإلمفهوم 

                                                 

 جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي. محكمة االستئناف بصفاقس. بلقاسم كريد: - 74
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المعاصر بكثافة التعبير عن الكراهية  رهابيتسم مفهوم اإل :-2-12

والرفض الشديد لآلخر، من خالل استهداف رموز بارزة لديه، جنبًا الى جنب 

مع التركيز على تحقيق اكبر كمية ممكنة من القتل ضد المعسكر الذي تم 

 رهابية، كما يتسم اإلرهابمن جانب الجماعة اإل تصنيفه باعتباره العدو

المعاصر بقدر كبير من العشوائية وعدم القابلية للتنبؤ ومن ابرز التحوالت 

المعاصر تتسم بغموض  رهابالتي شهدتها هذه الظاهرة ان جماعات اإل

محدد يحكم  سياسّي، حيث من الصعب الوقوف على هدف سياسّيالهدف ال

سبتمبر شكلت تعبيرًا بالغ 11هذا االطار فإن هجمات  وفيي. رهاباإل هاعمل

المعاصر. فقد استهدفت هذه  رهابالوضوح عن طبيعة وخصائص اإل

الجماعت ايقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر والضحايا داخل الواليات 

المتحدة، من خالل ضرب اهداف تتميز بوجود كثافة بشرية عالية بها، وفي 

تنفيذ الهجمات بشكل متزامن، من اجل  توقيت حرج، مع الحرص على

مضاعفة الخسائر جنبًا الى جنب مع استغالل عنصر المفاجأة. وفي الوقت 

الى تحقيقها،  -هذه الهجمات-ة واضحة تهدف سياسّينفسه ليست هناك اهداف 

اكثر من مجرد التعبير عن الكراهية والرفض للسياسة االمريكية، باالضافة 

واليات المتحدة ومكانتها، واظهار انكاشافها األمني الى تحدي وضرب هيبة ال

الداخلي، رغم تفوقها الساحق في كافة مقومات القوة الشاملة، جنبًا الى جنب 

بين الشرق المسلم والغرب المسيحي  مع محاولة اشعال فتيل مواجهة حضارية

 ."إلسرائيل"المؤيد 

 تجرم تشريعية نصوص وضع في تتسارع العالم دول باتت :-2-13

 الجرائم هذه مرتكبي على العقوبات وتشدد وتنفيذه وتمويله رهاباإل فيها

 الذي 1373 رقم األمن مجلس قرار إلى ذلك في السبب ويرجع ومحرضيها
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 دول جميع ألزم الذي سبتمبر اعتداءات عقب 2001 سبتمبر 28 في صدر

 الدول قتصدي ضرورة أهمها اإللزامية الموحدة الواجبات من بمجموعة العالم

 تشريعات وإصدار رهاباإل مكافحة بشأن عشرة االثنتي ةدولّيال االتفاقيات على

 بمكافحة تختص لجنة إنشاء إلى باإلضافة العناصر هذه لمكافحة داخلية

 Counter Terrorism Committee بالرمز معروفة رهاباإل

(ctc).ههذ وتراقب عشر، الخمسة األمن مجلس أعضاء جميع من مؤلفة وهي 

 للقرار العالم دول تنفيذ اللجنة
75

 ثالث إلى مهمتها اللجنة وقسمت 1373 

 : مراحل

 .التشريعات على التركيز )أ ( المرحلة -

 .للدول التنفيذي الجهاز تقوية على التشديد)ب (المرحلة -

  .وتعزيزها التعاون آليات إقامة) ج( المرحلة -

 لتأمين تشريعية مةمنظو وضع في العالم دول بدأت سبق لما ووفًقا

 .رهاباإل ضد الداخلية الجبهة

يخضع القاضي  غالبا ما رهابإن المفهوم المبهم لإل: -2-14

كوسيلة للضغط هذا االبهام يستخدم  ، كمالدولته ةيلحكوماة سياسّيلالعتبارات ال

ة أو لتأمين حصانة لالستمرارية والمتابعة القضائية، سياسّيعلى المعارضة ال

تكون الدولة التي ينتمي إليها المشتبه به تدعم وتشجع أو تشرع  وخاصة عندما

 ي. رهابالعمل اإل

                                                 

 : يراجع 1373 رقم القرار على إلطالعل -75

HTTP://WWW.UN.ORG/DOCS/SC/CINNUTTEES/1373 
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قامت مائة وإحدى عشرة دولة باتخاذ إجراءات لمنع تمويل : -2-15

 رهاب، لكن احتماالت الخطأ توجد غالبا بسبب غياب مفهوم محدد لإلرهاباإل

الصحيح على  الرد في المواجهة أياالفجاه الرشيد مع أن ومجمع عليه. 

وما هي  رهاباإل ما هو معرفةبعد يتم بضرورة استخدام القانون  رهاباإل

وليس استخدام القوة هأسباب
76

قد استهدفت ف .العمياء ضد عدو غير محدد 

تناضل من خيرية وانسانية منظمات وجمعيات  رهابإجراءات منع تمويل اإل

ال لشيء إال ألنها  ،الحرية وتقرير المصير مساعدة المحتاجين ومن أجل أجل

 ية ألنهاإرهابتقوم بأعمال وفي نفس الوقت استثنت منظمات  إسالمية أو عربية،

 غير إسالمية. وأغير العربية 

وتعقيداته تكاثرت  رهابتحديد مفهوم اإلصعوبة  أمام: -2-16

افجاه  التعريفات، إاّل أّن أغلب هذه التعريفات تنقسم عموما إلى اتجاهين :

فيها عن مفهوم الظاهرة أفعال وممارسات من الصعب  ، يخرجحصري

، تندرج ضمن وافجاه ثاني شموليومعناه،  رهاباستبعادها عن مدلول اإل

بالمعنى  رهابتعريفاته أفعال ومظاهر عنف ال يمكن أن تندرج ضمن مفهوم اإل

النوعي لهذه الظاهرة
(77)

. إاّل أّن بعض فقهاء القانون، تجنبوا الخوض في غمار 

محتوى قانوني محدد رهابالمحاوالت وسلموا بأنه ليس لمصطلح اإل هذه
(78)

 

" رهاب" والمقصود "باإلرهابوفضل هؤالء الحديث عن "مضمون اإل

                                                 

 . 2001أيلول  11الترتيبات القانونية في فرنسا وكندا بعد إبراهيم تاوتي،  - 76

http://www.humanitarianibh.net/conferences/tawti.htm 

اهرة وأبعادها اإلنسانية: دار الطليعة : اإلرهاب السياسي: بحث في أصول الظأودينيس العكرة - 77

 . 13ص  1983للطباعة والنشر: بيروت 

 485: مرجع سابق ص صالح الدين عامر - 78
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الفقهاء إلى البحث عن  عديدكما عمد  " دون تعريفه.رهابو"خصائص اإل

الفقه اهتمو ي.رهاباإل السلوكوتاريخ  رهابالمدلول اللغوي لمصطلح اإل
(79)

 

درج هذه األخيرة ضمن ت وهلية، رهابية اختيار النظام القانوني للجريمة اإلكيفب

تمتاز عنها بنظام قانوني خاص من حيث بد أن  أم الالجرائم العامة والعادية 

خاصة أم  إجراءات التتبع والعقوبات، وإسناد اختصاص حكمي لهيئات قضائية

اقرار نظام ية ورهاباإل، وإنشاء أجهزة أمنية مختصة لمكافحة الجريمة مختصة

اثبات خاص، أم اعتماد نظام االدلة السرية
(80)

. 

ولئن تباينت مفاهيم الجريمة من تشريع إلى اآلخر فإّننا نلمس : -2-17

بجالء اتفاق كل التشاريع
(81)

هو بث الرعب أو  رهابعلى أّن الغرض من اإل 

ة في الدول الذعر في النفوس وهو أشّد درجات الخوف. مما حدا برجال السياس

في  رهابإلى إدراج مسألة اإل رهابالغربية وفي نطاق برامج الوقاية من اإل

وجعل  سياسّية أثناء الحمالت االنتخابية بقصد إثراء الجدل السياسّيبرامجهم ال

 المسألة في مقدمة مشاغلهم. 

 البلدان معظم أصدر، 2001 سبتمبر /أيلول11 أحداث أعقاب في: -2-18

لمفهوم  فضفاض تعريف على تقوم ،رهابلمكافحة اإل نقواني العربية

 واسعًة صالحياٍت الدولة األمنية في األجهزة القوانين هذه ومنحت "رهاباإل"

 .مواضع أخرى في ساسية األ للحريات تهديًدا تشكل المجاالت قد بعض في

                                                 

: اإلرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي : المؤسسة الجامعّية للدراسات والنشر  كمال حماد - 79

 وما بعدها.  18ص  2003والتوزيع. بيروت 

: "أسئلة اإلرهاب وحقوق اإلنسان، حوار العقل والمشترك اإلنساني" المجلة  انعبد الحسين شعب - 80

 وما بعدها.  67العربّية لحقوق اإلنسان. ص 

 ". بلقاسم كريدمرجع سابق: أ. " - 81
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 من ويوسع المحاكمة، قبل محددة فتراٍت غيَر االحتجاز القوانين هذه مثل ويجيز

 من وتزيد التعبير، القوانين حرية هذه تهدد كما .اإلعدام عقوبة نطاق تطبيق

 وفي .واالعتقال والتنصت الممتلكات لتفتيش الممنوحة للشرطة الصالحيات

 أخفقت ،العمو وعلى .المحاكم العسكرية على اإلحالة من تزيد الحاالت، بعض

 والحريات من جهة تمعالمج أمن بين المطلوب التوازن تحقيق القوانين في هذه

أخرى جهة من الفردية
82
. 

بعد مرور أقل من سنة على وقوع أربعة تفجيرات انتحارية منسقة   :2-19

، خلص تقرير 2005، جويليةتموز/ 7استهدفت مترو األنفاق في لندن في 

لمجلس العموم البريطاني حول أحداث ذلك اليوم إلى القول: "ما نعرفه عن 

في المملكة المتحدة يظهر عدم وجود سمات مشتركة نمطية المتطرفين السابقين 

ثابتة للمساعدة في تحديد من يمكن أن يكون معّرضا ألن يصبح متطرفا. 

واألشخاص األربعة المعنيون هم ثالثة من المواطنين البريطانيين من الجيل 

. الثاني الذين يتحدر آباؤهم من أصول باكستانية وواحد يتحدر أبواه من جامايكا

كامل بورغاس الذي أدين في مؤامرة ريسين، فشل في الحصول على حق 

اللجوء السياسي في الجزائر، وريتشارد ريد الذي أخفق في تفجير الحذاء/القنبلة 

أمه إنجليزية وأبوه من جامايكا. ... وقد حصل البعض على مستوى جيد من 

عض فقراء حقًا، التعليم، في حين حصل البعض على قدر أقل من التعليم. والب

في حين أن البعض اآلخر أقل فقرا. والبعض اندمج جيدا على ما يبدو في 

المملكة المتحدة، ولكن البعض اآلخر لم يفعل ذلك. ومعظمهم عزاب، ولكن 

                                                 

 اإلنسان أمن تحديات 2009: للعام العربية تقرير التنمية االنسانية: اإلنمائي المتحدة األمم برنامج - 82

 .6ص. العربية، البلدان في
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البعض متزوجون ولهم أوالد. والبعض من المتقيدين في الماضي بالقوانين، 

"يطةولكن لآلخرين تاريخًا في ارتكاب الجرائم البس
83
. 

من جملة الحقائق والنتائج سالفة الذكر أن غالبية فقهاء  فاديست

كظاهرة إجرامية، وأّن غالبية المشرعين الوطنيين  رهابإلاون درسالقانون ي

ة واإلقليمية، سعوا في فقنين دولّيوكذلك بعض المعاهدات واالففاقيات ال

ها وعناصرها ية وفجسيدها في شكل جريمة مستقلة بأركانرهابالظاهرة اإل

دون وجود اففاق واضح على المفهوم  ،ونظامها الردعي االستثنائي والصار

 أو باعتماد مفهوم فعدادي فضفاض. رهابالقانوني لإل

أن الحل الوحيد  وهل، ؟رهابإللقانوني لا المفهوممكن بيان يهل ف

د القوانين واالتفاقيات من حيث التعميم والع للتعريف به هو ما اعتمدته أغلب

 .؟ةظاهرالصريح لهذه ال، دون التعريف الصحيح

يم الرائجة هامفال فيبحـث إن االجابة عن هذا التساؤل فستوجب أوال ال

قبل كل ذلك  نولك. رهاب، قبل االنتقال ثانيا لدراسة المفهوم الذافي لإلرهابلإل

 " في سياقه التاريخي.إرهابال بد من فمهيد لوضع مصطلح "

 .راا التارخيي ملصطلح اإل مبحث متهيدي: السياق

 .راا اجلزء األول: املفاايم الرائجة لإل

                                                 

83 - 

 2008ايلول/سبتمبر  03 منشور على موقع وزارة الخارجية األمريكية في 

http://www.america.gov/st/peacesec-
arabic/2008/September/20080617190410ssissirdilE0.3389551.html 
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  راا اجلزء الثاني: املفهوم الذاتي لإل
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 فمهيدي: السياق التاريخي لمصطلح مبحث

 املبحث التمهيدي
هراب السيبق التبهريخي لمصطلح اإل  
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على القاموس العربي،  بداللته الحديثة دخيال رهابيعتبر مصطلح اإل

ذلك أّن المعنى األصلي للكلمة ال يتعدى كونه مصدر لفعل أرهب أي خوف، إاّل 

أّن المصطلح اليوم اكتسب داللة مختلفة عن داللته األصلية تمثل السياسة 

جوهرها، ذلك أّنه عبر مختلف مراحل التطور الفكري في التاريخ المعاصر 

ا واضح المعالماسّيسيمضمونا  رهاباكتسبت عبارة اإل
(84)

. ويمثل هذا 

المضمون عامال مركزيا من العوامل األساسية لزيادة االهتمام بظاهرة 

رهاباإل
(85)

 . 

أو بمعنى آخر هذه الشحنة أو  سياسّيولعل هذا االرتباط بالمعنى ال

هي التي خلقت صعوبات  رهابة التي أصبغت على مصطلح اإلسياسّيالداللة ال

استحالة على مستوى الدرس والتدقيق والتحديد فالظاهرة  بل ربماوتعقيدات 

ة بطبيعتها زئبقّية متغيرة حسب الظروف وحسب اختالف الزمان سياسّيال

هذا المعطى النسبيفوالمكان، 
86

، يتغير بتغير أصول الحكم والقواعد التي تحدد 

عالقة الدولة بمواطنيها
(87)

. 

                                                 

: اإلرهاب السياسي، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية: دار الطليعة أدونيس العكرة - 84

 . 25للطباعة والنشر، بيروت ص 

 . 4سابق ص  : مرجعنبيل أحمد حلمي - 85

 اإلرهاب مفهوم أن مجتمع االمارت في اإلرهاب نحو الجامعين الطلبة اتجاهات دراسة حول كشفت - 86

 النحو على األقل إلى األكثر من مرتبة تنازلًيا المفاهيم هذه جاءت وقد الدراسة، عينة أفراد لدى تنوع

 مفهوم يشير الثانية المرتبة وفي رهاب،اإل بين مفاهيم من األولى المرتبة األبرياء قتل احتل : التالي

 الغير، ممتلكات على والسطو للرأي، فالتعصب ترويع المدنيين، ثم ومن الفوضى، نشر إلى اإلرهاب

 : التالي النحو على % 77,9 العينة أرباع ثالثة من أكثر ويعتقد .االجتماعية واالقتصادية الحياة وتعطيل

انتشار  الدول، بعض في الفقر انتشار للدخل، العادل غير التوزيع ،الخاطئة االجتماعية أساليب التنشئة
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تلونها مع  ناتج عن يةرهابللجريمة اإل والنسبي المتغيربع اإّن الط

، لذلك فإن فهمها وااللمام بها يتطلب وضعها في سياقها التاريخي، الظروف

 . الديني واللغوي والفقهي

موقف الكتب تعرض إلى البحث في معاجم اللغة، قبل ال يجبلذلك 

عدة تعريفات ، ومجهودات شراح القانون الذين قدموا رهابالسماوية من اإل

المعقدة وغير المحددة فقهية لهذه الظاهرة
(88)

  

                                                                                                                                     

: العموش أحمد فالح .األمية انتشار األهداف، واضح غير التعليم الدول، بعض في الفقيرة األحياء

 اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة اإلرهاب. مجلة نحو اإلمارات مجتمع في الجامعين الطلبة اتجاهات

 .2008 .واالجتماعية

 .42ص  1982ناجي البكوش: قضية تعريف الجريمة السياسية م.ق.ت  - 87

: اإلرهاب الدولي ومشكالت التحرير والثورة في العالم الثالث في سلسلة حوار أسامة الغزالي حرب - 88

 . 11ص  1986، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية 3الشهر رقم 
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 لغة رهابالفرع األول: اإل

يجب أن يلتزم جميع العرب والمسلمين بالعدول عن استعمال مصطلح 

؛ وأن يستعملوا بدال عنه الغريبة الدخيلة ،" العربي بحمولته الغربيةرهاب"اإل

المصطلح اإلسالمي األصيل "الحرابة" و"حرابي". وأفضل من ذلك أن 

بصيغته األصلية معربا :  "Terrorismeمصطلح الغربي "يستعملوا ال

"ترورسم"
89
. 

بهذا التحذير حاد اللهجة يحلو للبعض أن يدعو إلى استبعاد مصطلح 

كرديف للعنف الممنهج، واالستعاضة عنه بمفردات أخرى يراها  رهاباإل

صاحب التحذير متوافقة مع دالالت اللغة العربية، ولكن الشك في تطابق مفهوم 

لحرابةا
90

جعل صاحب االقتراح يقدم بديال عنه وهو  رهابمع مصطلح اإل 

                                                 

َياُن َحِقيَقة، بشأن تصحيح مفهوم مصطلح ) اإلرهاب ( في المرجعية األصيلة للغة َب جلول دكداك: - 89

 العربية والقرآن، معنى "اإلرهاب" كما يجب أن يفهم من "آية اإلرهاب" :

http://jellouldagdag.e-monsite.com/rubrique،rubrique،1051877.html 

َجَزاُء اَلذحيَن ُيَحارحُبوَن الَلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن فحي اْلَأْرضح  إحَنَماقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:  - 90

اآلَية. الُمَحاَرَبُة ِهَي  ضحَفَساًدا َأْن ُيَقَتُلوا َأْو ُيَصَلُبوا َأْو ُفَقَطَع َأْيدحيهحْم َوَأْرُجُلُهْم محْن خحَلاٍف َأْو ُيْنَفْوا محَن اْلَأْر

لَفة َوِهَي َصاِدَقة َعلى الُكْفر َوَعلى َقْطع الَطِريق َوِإَخاَفة الَسِبيل َوَكَذا اإِلْفَساد ِفي اأَلْرض الُمَضاَدة َوالُمَخا

َب َهِذِه ُيْطلق َعلى َأْنَواع ِمْن الَشّر "قال: "َوالَصِحيح َأَن َهِذِه اآلَية َعاَمة ِفي الُمْشِرِكيَن َوَغْيرهْم ِمَمْن ِاْرَتَك

(. والحرابة في اصطالح الفقهاء تعرف بأنها: خروج جماعه أو 2/67تفسير القرآن العظيم ) الِصَفات.)

فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو االعتداء على أرواحهم 

: المختصر في الفقه الجنائي االسالمي. بيت الحكمه احمد الكبيسي، محمد شالل حبيب)

وعرفها الحنفية بأنها: الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة  (.139.ص.1989

من المرور وينقطع الطريق. في حين عرفها الشافعية بأنها البروز آلخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف 
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 استخدام النطق الالتيني للكلمة برسم عربي.

 ؟معاصرمدلول في اللغة العربية يبعده عن مفهومه ال رهابفهل لإل

كلمة حديثة في هذه التعتبر  رهابلإلالمعاصر بالرجوع للمدلول اللغوي 

دخيلة ألن المعنى ال يعدو أن يتجاوز عض يعتبرها اللغة العربية وهو ما جعل الب

فعل أرهب أي خوف
91
. 

المتصفح للمصادر اللغوية القديمة المعتبرة كلسان العرب والقاموس ف

وغيرها ال يجد أثرا  المعجم المفهرس أللفاظ القرآنو المحيط وأساس البالغة

عربية المتأخرة؛ للمعنى الغربي الدخيل على مادة "رهب" الذي تبنته المعاجم ال

 . رهابعّرفت مصطلح اإلالتي 

رهب: َرِهَب، بالكسر، َيْرَهُب َرْهَبًة ، ما يأتي: )لسان العربفي جاء 

وَرَهبًا، بالتحريك، َأي خاَف. وَرِهَب الشيَء َرْهبًا وَرَهبًا وَرْهبًة:  ،وُرْهبًا، بالض

َهُبوتى؛ وَرجٌل َرَهُبوٌت. . واالسم: الُرْهُب، والُرْهبى، والَرَهبوُت، والَرخاَفه

يقال: َرَهُبوٌت َخيٌر ِمْن َرَحُموٍت، َأي أَلن ُتْرَهَب َخيٌر من َأْن ُتْرَحَم. وَتَرَهَب 

غيَره ِإذا َتَوَعَده؛ وَأنشد اأَلزهري للعجاج َيِصُف َعيرًا وُأُتَنه: ُتْعِطـيِه َرْهباها، ِإذا 

َرْهباها: ) َزْغَربا، ُعصارَة الَجْزِء الذي َتَحَلبا. َتَرَهَبا، على اْضِطَماِر الَكْشِح َبْواًل

. ِإذا َتَرَهبا ِإذا َتَوَعدا. وقال الليث: الَرْهُب، (الذي َتْرَهُبه، كما يقال هالٌك وَهْلَكى

                                                                                                                                     

: الباعث ن عبد اهللعلي حسبعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث. )

 . 366. ص.1986واثره في المسؤولية الجنائية. الزهراء لالعالم. 

:" الجريمة اإلرهابية في القانون الدولي والقانون التونسي" مذكرة لنيل شهادة الدراسات نادر الدواس -91

 28.ص2003-2002المعمقة في القانون، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية والسياسية بسوسة، سنة 

 . 325: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن، دار األندلس، بيروت، مادة رهب، صمحمد فؤاد عبدالباقي -92
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لغة في الَرَهب؛ قال: والَرْهباُء اسم من الَرَهِب، تقول: الَرْهباُء من الّلِه،  ،جز

ه.وفي حديث الُدعاِء: َرْغبًة وَرْهبًة ِإليك. الَرْهبُة: الَخْوُف والَفَزُع، والَرْغباُء ِإلي

جمع بين الَرْغبِة والَرْهبِة، ثم َأعمل الَرْغبَة وحدها، كما َتقَدم في الَرْغبِة. وفي 

حديث َرضاِع الكبير: فَبِقـيُت سَنـًة ال ُأَحِدُث بها َرْهَبَته؛ قال ابن اأَلثير: هكذا 

وأْرَهَبه اَء في روايٍة، َأي من َأجل َرْهَبِته، وهو منصوب على المفعول له. ج

. واْسَتْرَهَبه: اْسَتْدَعى َرْهَبَته حتى َرِهـَبه وَرَهَبه واسَتْرَهَبه: َأخاَفه وَفَزعه

الناُس؛ وبذلك فسر قوله عز وجل: واْستْرَهُبوُهم وجاُؤوا بسْحٍر عظيٍم؛ َأي 

ديث َبْهز بن َحِكـيم: ِإني أَلسمع الَراِهـبَة. قال ابن اأَلثير: هي َأْرَهُبوهم. وفي ح

. راهحـبًا َأي خائفًا؛ وفي رواية: َأْسَمُعك ُفْرهحُب َأي ُفْفزحُع وُفَخِوُفالحالة التي 

وَتَرَهب الرجل ِإذا صار راِهـبًا َيْخَشى الّله. والَراِهُب: الـُمَتَعِبُد في الَصْومعِة، 

(. ُرْهباِن النصارى، ومصدره الَرْهبُة والَرْهباِنـّيُة،وَأحُد 
(93)

 

َرْهَبًة وُرْهبًا، بالضم وبالفتِح  ،َرِهَب، َكَعِل: "القاموس المحيطوحسب 

وُيَمَداِن،  الَرْهَبى، وُيَضُم  : خاَف، واالْسُم  : وُرْهبانًا، بالضم وُيَحَرُك وبالتحريِك،

 اْلَأَسُد،  : والَمْرُهوُب  . َتَوَعَدُه  : وَتَرَهَبُه  . أخاَفُه  : واْسَتْرَهَبُهوأْرَهَبُه  والَرَهُبوَتى،

، إرهابواْل . الَناَقُة الَمْهُزوَلُة، أو الَجَمُل العاِلي  : والَرْهُب  . الَتَعُبُد  : والَتَرُهُب

 ." ِل عِن الَحْوِضَقْدُع اْلِإِب  : ماال َيِصيُد من الَطْيِر، وبالكسِر  : بالفتِح
94

 

                                                 

لسااان العاارب، دار صااادر ودار بيااروت:      ابوون منظووور  أبووو الفضوول جمووال الوودين محموود بوون مكوورم :         -93

 .337، ص 8. ج 1955بيروت، 

لمحيط والقابوس الوسيط لما ذهب من كالم لقاموس ا: امجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -94

 .118، باب الباء فصل الراء، ص 1987، 2 العرب شماميط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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فاج العروسصاحب شير كما ي
95

كسر ب بفتح الراء َرهحـَب أن كلمة إلى 

 ، ومصدرهاخاف وخشي الباء، إلى معنى ، وفتحلراءا فتحب َرَهَب، والهاء

أرهبه،  :يقال. الخوف. والرعب. والخشية. والفزع :هو والرهب الَرَهُب

)التعبد(،  :هو و)الترُهب( .: توعده()ترَهبه، أي :، ويقالأخافه ي:أ واسـترهبه

من عباد النصارى،  العابد المتنسك :هو واسـم الفاعل منها الراهب، و)الراهب(

رهبـان، وقد  وسـموا كذلك لكثرة ترهبهم وخوفهم وخشيتهم من اهلل، وجمعـه

بالليل، فرسان  )رهبان :ورد في األثـر في وصف الصحابة رضوان اهلل عليهم

بالنهار(
96
. 

                                                 

، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، من دون الزبيدي محمد مرفضى - 95

المحيط، مكتبة النوري، دمشق،  ، قاموسالفيروز آبادي. و281و 280، ص 1دون تاريخ، ج  طبعة، من

 .77و 76، ص 1دون طبعة وتاريخ، ج  من

الّرهبانّية لغًة : من الّرهبة، وهي الخوف والفزع ماع تحاّرٍز واضاطراٍب، ومنهاا الّراهاب : وهاو المتعّباد         -96

هباان، وقاد   في صومعٍة من الّنصارى يتخّلى عن أشغال الاّدنيا ومالّذهاا زاهاًدا فيهاا معتزًلاا أهلهاا، والجماع : ر       

منساوبة   -بفاتح اليااء    -يكون الّرهبان واحاًدا، والجماع رهاابين وترّهاب الّرجال إذا صاار راهًباا. والّرهبانّياة :         

نسابًة إلااى   -بضاّم الاّراء    -إلاى الّرهباان وهاو الخااائف، فعاالن مان رهاب، كخشاايان مان خشاي. وتكاون أيًضااا           

طالحّي ال يخارج عان المعناى الّلغاوّي. وقاد نهات       الّرهباان وهاو جماع راهاٍب كراكاٍب وركبااٍن. والمعناى االصا        

وهاو الغلااّو فاي العباادات، والّتخّلااي      -بمعناهااا اّلاذي كاان يمارسااه رهباان الّنصاارى       -الّشاريعة عان الّرهبانّياة    

عن أشغال الّدنيا وتارك مالّذهاا، واعتازال الّنسااء، والفارار مان مخالطاة الّنااس، ولازوم الّصاوامع والاّديارات            

فاي الغياران والكهاوف، والّساياحة فاي األرض علاى غيار هاًدى بلحاوقهم باالبرارّي والجباال، وحماال             أو الّتعّباد 

أنفسااهم علااى المشااّقات فااي االمتناااع ماان المطعاام والمشاارب والملاابس والماانكح، وتعااذيب الااّنفس باألعماااال             

} قال ياا أهال الكتااب ال     الّتعّبدّية الّشاّقة كأن يخصي نفسه أو يضع سلسالًة فاي عنقاه. ودليال ذلاك قولاه تعاالى :        

تغلوا في دينكم غير الحّق وال تّتبعاوا أهاواء قاوٍم قاد ضاّلوا مان قبال وأضاّلوا كثياًرا وضاّلوا عان ساواء الّسابيل              

{. وقول الّنبّي صلى اهلل علياه وسالم : } علياك بالجهااد، فإّناه رهبانّياة اإلساالم {. وقولاه صالى اهلل علياه وسالم            

غلبااه {. وقولااه صاالى اهلل عليااه وساالم : } ماان رغااب عاان سااّنتي فلاايس مّنااي {.          : } ولاان يشاااّد الااّدين أحااد إالّ  

واّتفق العلماء على أّن األفضل للمسالم أن يخاتلط بالّنااس، ويحضار جماعااتهم ومشااهد الخيار ومجاالس العلام،          
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الرهبانية،  طريق سـموه هم عباد النصارى المترهبون على الرهبانـف

 ،حزام وال رهبانية في اإلسـال ال زمام وال :وقد ورد قوله عليه الصالة والسالم

 :والسالم عليه الصالة هقول سنةوقد ورد في ال .ةفي الصومعالراهب: الُمَتَعِبد 

عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي
97
. 

 ،رهبة أيضا بالفتحو ،رهب خاف ،ر ه ب :" الصحاح تارمخ في وجاء

رهبوت خير من يقال  ،ورجل رهبوت بفتح الهاء أي مرهوب ،بالض ورهبا

                                                                                                                                     

وأن يعود مريضهم، ويحضار جناائزهم، ويواساي محتااجهم، ويرشاد جااهلهم، وياأمر باالمعروف وينهاى عان           

ر، ويادعو للخيار، وينشار الحاّق والفضايلة، ويجاهاد فاي سابيل الّلاه إلعاالء كلماة الّلاه، وإعازاز ديناه ماع                المنكا 

قماع نفساه عان إياذاء المسالمين والّصاابر علاى أذاهام. قاال الّناووّي : إّن االخااتالط بالّنااس علاى هاذا الوجاه هااو               

يااء صالوات الّلاه وساالمه علايهم، وكاذلك       المختار اّلذي كان عليه رسول الّله صلى اهلل عليه وسلم وسائر األنب

الخلفااء الّراشاادون، ومان بعاادهم ماان الّصاحابة والّتااابعين، وماان بعادهم ماان علماااء المسالمين وأخيااارهم لقولااه          

تعاالى } وتعااونوا علااى الباّر والّتقااوى { وقولاه تعااالى : } كناتم خيار أّمااٍة أخرجات للّناااس تاأمرون بااالمعروف            

عالى : } إّن الّلاه يحاّب اّلاذين يقااتلون فاي سابيله صافها كاأّنهم بنياان مرصاوص {.           وتنهون عن المنكر { وقوله ت

وقولاه صالى اهلل علياه وسالم : } العباادة فاي الهارج كهجارٍة إلاّي { وقولاه صالى اهلل علياه وسالم } الماؤمن اّلاذي                

. هاذا إذا لام تكاان   يخاالط الّنااس ويصابر علاى أذاهام أعظام أجاًرا ماان اّلاذي ال يخاالطهم وال يصابر علاى أذاهام {            

هناك فتنة عاّماة أو فسااد ساائد ال يساتطيع إصاالحه، أو غلاب علاى ظّناه وقوعاه فاي الحارام بسابب المخالطاة              

فيستحّب له في هاذه الحالاة العزلاة لقولاه تعاالى : } واّتقاوا فتناًة ال تصايبّن اّلاذين ظلماوا مانكم خاّصاًة {. وقولاه              

هد بنفساه ومالاه، ورجال فاي شاعٍب مان الّشاعاب يعباد رّباه ويادع           صلى اهلل عليه وسلم : } خير الّناس رجل جا

الّنااس ماان شاّره {. وقولااه صاالى اهلل علياه وساالم : } يوشااك أن يكاون خياار ماال المساالم غاانم يتباع بهااا شااغف            

: الجازء الثالاث والعشارون. تحات     الموسووعة الفقهيوة الكويتيوة   الجبال ومواقع القطر يفاّر بديناه مان الفاتن {.     

 ".انّيةّرهب كلمة :"

جامعة  ـ كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ : مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريمأحمد عيساوي - 97

 http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26329 باتنة ـ الجزائر:
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والراهب  ،وأرهبه واسترهبه أخافه رحموت أي ألن فرهب خير من أن فرحم

"والترهب التعبد ،الرهبانية بفتح الراء فيهماو ،المتعبد ومصدره الرهبة
98
.  

: )رهب الراء والهاء والباء أصالن: أحدهما البن فارس المعجموفي 

، تقول: رهبت فاألول الرهبة، واآلخر يدل على دقة وخفة، خوفيدل على 

، وهو َقْدُع اإلبل من الحوض، رهاباإلالشيء ُرهًبا، وَرْهَبًة، ومن الباب 

وذَياُدَها، واألصل اآلخر الَرَهُب، الناقة المهزولة(. 
(99)

أي وقدع الناقة  

زجرها
100
. 

براهيم إل ،المتواردو في المترادف نجعة الرائد وشرعة الوارد وجاء في

 خافيقال ": ما يلي الخوف واألمنفصل في ، تحت عنوان اليازجي اللبناني

، وارفعب، وارفاع، ووهل، ورهب، وفرق، ووجل، وخشي، وفزع، الرجل

، وهاله، وقد راعه االمر، وروعه، ورعبه، وأرهبه، وذعره ...، وانذعر

وأوجس في نفسه خيفة، وأضمر مخافة، واستشعر خشية، وخشاة،  ... وزأده

، ، ورعبا، وذعرا، وروعا، ورواعاوفزعا، ووجال، وفرقا، ورهبة، ورهبا

يدة، وفزعة شديدة، ، ونالته عنه روعة شد، وقد لقي منه هوال هائالوزؤودا

 ."ووهلة شديدة

 ويستخلص مما سبق :

                                                 

، 1989 لبنان. ط بيروت، لبنان، مكتبة الصحاح، مختار :الرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد 98-

 227 ص

 ، مادة رهب.401، ص 2: معجم مقاييس اللغة. جابن فارس -99

: مفهوم اإلرهاب بين اإلسالم والغرب، بحث مقدم إلى مؤتمر"اإلسالم محمود يوسف الشوبكي -100

 م3/4/2007-2والتحديات المعاصرة" المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية.في الفترة: 
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خشية ، أو الخوفينحصر ما بين لكلمة رهبة صيل المعنى العربي األ -

 .اهلل والخوف الغريزي من احتمال وقوع األذى

( في المصادر األصلية في يرهابأو اإل رهابيقل وجود صيغة )اإل -

بالكسر: اإلزعاج  رهاب، وقد ذكر الزبيدي في تاجه: اإلاللغة العربية

واإلخافة
(102)

. 

ي ال يوجد لها أثر في المعاجم ابرهأو اإل رهاباإل تيكلموعموما فإن 

، ةسياسّيمدولوها الحديث المشحون بالمضامين ال حسب العربية القديمة

خصوصا واّن مثل هذه الدالالت حديثة نوعا ما وجاءت في سياق تاريخي 

 معين.

يقشعّر االهاب اذا وقع “ردت عند الزمخشري اذ يقول و إرهابفكلمة 

”رهاباإلمنه 
103

انها قد استعملت هنا بصيغة المصدر من ، ولكن يبدو واضحا 

( بمعناها المجرد من الرهبة Terreurفعل ارهب، وبالتالي فهي تقابل كلمة )

العربية للداللة على الواقع  إرهاب. ولم تستعمل كلمة سياسّيكل بعد اجتماعي و

 اال مؤخرا.  سياسّيال

                                                 

، دار الحرية للصحافة 10اإلرهاب والعنف السياسي، كتاب الحرية، العدد ين: أحمد جالل عز الد - 101

 .20، ص 1986هـ / مارس  1406والطباعة والنشر، رجب 

 : تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة التجارة، بيروت.محمد مرفضى الزبيدي -102

” رهب“مثل عن فعل ( 181، ص 1979)اساس البالغة، بيروت، دار المعرفة الزمخشرييعطي  - 103

ال يحتوي على بعد اجتماعي بل ” وهو رجل مرهوب، عدوه منه مرهوب“والذي يقول فيه: ” الرهبة“واسم 

 39: االرهاب السياسي.. المرجع السابق ص ادونيس العكرةينحصر في المجال الفردي فقط، انظر: 
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عامًا لم يكن منذ ثالثين  رهاباإلمفردة أو مصطلح وهناك من يرى أن 

واإلعالمي خارج نطاق معناه  سياسّيأو أزيد بقليل، يعني شيئًا في القاموس ال

أن مفردة  يبدواللغوي المعروف، فالرهبة في اللغة تعني الخوف فقط، و

" بمعناها اللغوي لم تكن تستخدم في اللغة قبل حوالي خمسين عامًا إال إرهاب"

نادرًا جدًا.
104

 

مفهوم في دراسة له عن ن عرسا علي عقلةيقول في هذا الصدد و

" اليوم في لغتنا، بتأثير رهابأخذت كلمة "اإلمايلي: " ومفهوم المقاومة رهاباإل

الدموي والعدوان المادي والمعنوي  األحداث والمتغيرات، معنى "الرعب

ًا واجتماعيًا ونفسيًا على سياسّي والمس بأبرياء والقيام بأعمال من شأنها التأثير

قرار، أو أداء ما يريده  َدفة إلرغامها على اتخاذ قرار أو تعديلالجهة المسته

أغراض". وقد انزاح  ي من المستهَدف بالفعل المنَفذ منرهابصاحب الفعل اإل

من حيث حكم  المعنى أو المدلول قلياًل في لغتنا العربية عما كان عليه قديمًا

التي  ان أو الجريمةالقيمة والحكم الخُلقي ليضع الكلمة في سياق الفعل المد

يحاسب عليها القانون، أو في مجال الخروج على السلطة والشرع والقانون 

المحمود معًا، وجّر بلد أو سلطة وتوريطهما في أفعال ذات مردود  والعرف

أدى  كما  ذاته وربما أكبر من قدرته على االحتمال. أوسع من نطاق البلد

اتجاه يبعدها   لى انحراف في اتجاهين:واإلعالمي للكلمة إ سياسّياالستخدام ال

وآخر   عن مدلول الردع أو الزجر الشديد الذي تنطوي عليه وتنم عنه وتنذر به.

 يعتمد على خلط مقصود أو غير مقصود للمفاهيم والدالالت، حيث يطلق كلمة

" بكل داللتها وإيحاءاتها السلبية والجرمية على أفعال مشروعة مثل رهاباإل"

                                                 

 –اد الكتاب العرب دمشق ، قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحعبد الرحمن عمار - 104

 .32. ص2003
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حتالل(، ذاك الفعل النضالي المشروع الذي تقره الشرائع والقوانين اال مقاومة

األمم وأعرافها ويشير إليه استقراء نضال الشعوب ووقائع  ة وتقاليددولّيال

واستجاب   والغزو واالستعمار واالحتالل. تاريخها عندما تتعرض للعدوان

بي لغرا هاإلعالم العربي على نحو ما الستخدام المصطلح وفق مفهوم

للداللة  ، مستعماًل الكلمات األخرى التي دخلت أو ُأدخلت في ظاللهوالصهيوني

وقال عن  على أعمال المقاومة ضد االحتالل مثل : التخريب واالنتحار.. إلخ

المقاومين في حاالت كثيرة: مخربين ومنتحرين، على غير المتبع في حاالت 

   ."أخرى مشابهة في العالم

هناك من يرىمن هنا ف
105

الشائع في  Terrorismeإّن ترجمة كلمة  

"، ليست ترجمة صحيحة ألّن الخوف من القتل أو رهاباللغة العربية "اإل

الجرح ال يقترن برهبة االحترام بل يقترن بالرعب والفزع، ولهذا فإّن الترجمة 

 . إرهابه الكلمة هي "إرعاب" وليس األقرب لهذ

مصدر ارهب: اخاف، راع،  رهاباإل“ان  دائرة المعارففقد ورد في 

خوّف، رّوع. فهو االخافة والترويع. يستعمله بعض المعاصرين بمعنى 

التخويف والتفزيع. ويستعمله البعض اآلخر بمعنى التهديد في سبيل االبتزاز 

واالخذ، وكلمة تهويل اولى بهذا المعنى. وقد يستعمل بمعنى القاء الخوف 

” رعب“( وكلمة Terrorisme، Terreurالجماعي وخلق جّو من الذعر: )

”اولى بهذا المعنى
 106

.  

                                                 

ص  1986القاهرة  – 10: اإلرهاب والعنف السياسي: كتاب الحرية رقم أحمد جالل عز الدين - 105

21. 

 439الجزء العاشر، ص  1973: دائرة المعارف، بيروت، فؤاد افرام البستاني - 106
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اإلخافة، تبين أنه هو: ي رهاباللغوية للفظة اإل ومن خالل هذه المقاربة

.واإلفزاع، واإلرعاب
107

ورَهَبه واسَتْرَهَبه: أخاَفه وفَزعه. وَتَرَهب  أرَهَبه 

 . اهلل الرجل: إذا صار راهًبا يخشى

 المجمع اللغوي العربير وبالرجوع إلى أقهناك من والجدير بالذكر أّن 

ككلمة حديثة في اللغة العربية، وأساسها "رهب" أي خاف،  رهابكلمة اإل

 كلمة العربية اللغة مجمع أقر قدفهي مصدر الفعل أرهب.  إرهابوكلمة 

 .العربية اللغة ي فيرهابواإل رهاباإل

أنه:"  نييرهاباإلعلى  معجم الوسيطالوأطلق مجمع اللغة العربية في 

لتحقيق أهدافهم  رهابالذين يسلكون سبيل العنف واإل وصف يطلق على

."ةسياسّيال
108
  

رعب فحدثه أعمال عنف كالقتل  رهاباإل" أن :بالمعجم الرائدوجاء 

بالقتل أو  رهابمن يلجأ إلى اإل: "يرهابواإل "وإلقاء المتفجرات أو التخريب

والحكم " فقويض سلطة أخرىإلقاء المتفجرات أو التخريب القامة سلطة أو 

نوع من الحكم االستبدادي يقوم على سياسة التعامل مع الشعب :"يرهاباإل

بالشدة والعنف بغية القضاء على النزاعات والحركات التحررية 

واالستقاللية
109
". 

الحكم ، و"إلقامة سلطته رهابمن يلجأ إلى اإل: "المنجد في يرهابواإل

                                                 

 76، ص 1س المحيط، ج : قامووالفيروز آبادي .281و 280، ص 1: تاج العروس، ج الزبيدي - 107

 .77و

 .282م، ص 1972، القاهرة 2: المعجم الوسيط، طمجمع اللغة العربية -108

 88. ص. 1978. 3: الرائد. دار العلم للماليين، بيروت. طجبران مسعود - 109
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والعنف فعمد إليه حكومات أو  رهابم على اإليقو نوع من الحكم"هو  يرهاباإل

"جماعات ثورية
110

 . 

وهناك من يرى أن االرهاب طريقة أو أسلوب، فهو سلوك خاص وليس 

" terrorisme"طريقة تفكير أو وسيلة للوصول إلى هدف معين. فكلمة  

" التي تشمل معنى النظام، isme…الفرنسية في المقطع األخير منها "

ب على ذلك هو الطريقة المستخدمة للوصول إلى هدف معين األسلوب. فاالرها

 نهائي.

 في "Bailly & Breal" يرى األستاذانفأم في اللغات األخرى 

 "Terreur"الفرنسية  في إرهاب لكلمة اللغوي األصل أن الالتيني، قاموسهما

الفعل  أن رجف، ويريان معنى يعطي الذي "Tras"السنسكريتى الفعل هو

،"Très" أو "Ters" اللغة في أما ،"الرجفان" وهو المعنى نفس على يدالن 

  Ters  الالتيني الفعل هو "Terrorism"لمة إرهابك فمصدر اإلنجليزية

الشديد الخوف أو الرعب أي Terror لمةك منه استمد الذي
111
. 

إال أن األكاديمية الفرنسية في قاموسها الصادر في العام السادس من 

حددت معنى "الرهبة" بأنه االنفعال السيكولوجي، ولم تورد الجمهورية الفرنسية 

بأنه نظام نسق  1829" إال في ملحق سنة terrorismeاألكاديمية مصطلح "

اإلرهاب الذي ساد فرنسا خالل الثورة الفرنسية. ولتوضيح التفرقة بين هاتين 

                                                 

 .282. مادة رهب. ص.1969دار الشروق. بيروت، المنجد:  -110

111
 ،"والعولمة اإلرهاب وأشكاله، باإلرهاب ريفالتع" : الهواري رشدي الرحمن عبدمذكور لدى:  - 

. ص. 2002. الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية والبحوث، الدراسات األولى، مركز الطبعة

19. 
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جعله  " الذي يعنيterrorifierالكلمتين وضعت األكاديمية الفعلين التاليين: "

" الذي يقابله في العربية terreurيضطرب رهبة، ومن هذا الفعل يشتق األسم "

" الذي terroriserاالرعاب المجرد من كل معنى سياسي واجتماعي، و "

" الذي terrorisme يعني فرض نسق الرهبة أو نظامها ومنه يشتق األسم "

لمعروف حاليايقابله في العربية االرهاب بمعناه االجتماعي والسياسي ا
112
. 

"المورد" قاموس في وردفقد 
113

 رعب،: "تعني (terror) كلمة أن 

 واالسم ،"إرهاب عهد ،إرهاب النفوس، في الرعب يوقع ما كل هول، ُذعر،

(terrorism) و ،"رهاباإل عن ناشئ ذعر ،إرهاب: "يعني(terrorist) 

 على) ُيكرهه ُيرِوع، ُيرهب،: "يعني (terrorize) والفعل ،"يرهاباإل: "تعني

 .المعاصرة وهذا نفس المعنى الوارد في معاجم اللغة العربية ".رهابباإل( أمٍر

بأنه:"وصف للجماعات السياسية  ROBESTON قاموس  هوعرف

التي تستعمل العنف لتضغط على السلطات الحكومية من أجل تأييد المطالبين 

بإحداث تغييرات اجتماعية عميقة"
114

 . 

 كلمة أن نجد": Oxford Dictionary" أكسفورد قاموس وفي

(Terrorist) "لضمان المنظم العنف يستعمل الذي الشخص هو" يرهاباإل 

 استخدام" به ُيقصد" رهاباإل" بمعنى (Terrorism) واالسم ة،سياسّي نهاية

                                                 

: االرهاب يسيطر على خالد عبيدات. 39: االرهاب السياسي.. المرجع السابق ص ادونيس العكرة - 112

 www.Alerhab.net/book/index.htm العالم.

 م.1997، 31قاموس إنكليزي عربي، دار العلم للماليين، بيروت، ط  -: الموردمنير البعلبكي -113

االرهاب الدولي في ظل  أحمد حسين سويدان: .8: مرجع سابق. ص.ميهوب يزيدمذكور لدى  - 114

 .2005. 1لحلبي الحقوقية. بيروت. طالمتغيرات الدولية. منشورات ا
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 أغراض في وبخاصة ،-قتل وتفجير - اإلرعاب أو والتخويف العنف

".ةسياسّي
115

 

 تعني (terror)إلنجليزية إن كلمة للغة ا أخر وسامقوجاء في 

ثم يعطينا على هذا االستعمال مثال  "ةسياسّيأغراض  لتحقيق"استعمال العنف 

قوات  ضد (terror)بدأت حملة من العنف  المقاومة"إن حركة  بجملة تقول

.االحتالل
116

 

هو  Terrorism رهاباإلف دائرة المعارف البريطانيةتعريف  حسبو

نف إلحداث حالة من الرعب المزمن لدى شعب ما تكون االستخدام المنظم للع

ي" هو الشخص الذي رهاباإل" Terrorist كلمة، وسياسّيكافية لتفعيل تغيير 

 .117".ةسياسّي يستعمل العنف المنظم لضمان نهاية

 بأنه رهاباإل األمريكية االلكترونية Encarta موسوعة تعرفو

بين  من أجل إحداث جو من الذعر العنف، أو التهديد باستعمال العنف، استعمال

ي مجموعات اثنية أو دينية، أو حكومات، رهابمعينين. يستهدف العنف اإل أناس

 أو شركات، أو مؤسسات إعالمية. ة،سياسّيأو أحزاب 

                                                 

115- Oxford Universal Dictionary, Compiled by Joyce M. Hawkins, Oxford 

University Press, Oxford, 1981, p. 736. "terrorism: noun the unofficial or 

unauthorized use of violence and intimidation in the pursuit of political 

aims". 

116-Longman Dictionary of English Language and Culture, London, 1993. 

سبتمبر  10/14مذكور في كتاب األبحاث الفائزة في الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع المنعقد  - 117

، الذي نظمه المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية تحت عنوان "دور الشباب الجامعي 2006

 .349/350دي لإلرهاب" مطبعة الجامعة األردنية، بدون تاريخ. ص في التص
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فقد عرف  Petit Robertأما القاموس الحديث في اللغة الفرنسية 

، تنفذها سياسّيهدف  بأّنه "االستخدام الممنهج للعنف من أجل تحقيق رهاباإل

قد  رهابة للتأثير على بلد ما )سواء بلدها األم أو بلد آخر(. و"اإلسياسّيمنظمة 

يكون وسيلة للحكم
(118)

." 

هذه المفردة  1694المنشور عام  معجم األكاديمية الفرنسيةوقد فسر 

كالتالي "رعب، خوف شديد: اضطراب عنيف"
119
. 

للغة فهل من الجائز إستخدام وبعد هذا االستعراض لما فضمنته معاجم ا

 للداللة على مفهومه القانوني المعاصر؟ رهابمصطلح اإل

مبدئيا يمكن القول إن الداللة اللغوية لمصطلح ما ال فتطابق بالضرورة 

 مع استخدامه في اللغة القانونية.

لم تكن معروفة في معاجم اللغة القديمة بالمعنى الذي  إرهابفكون كلمة 

يحول بالضرورة دون استخدامه هذا من جهة، ومن جهة أخرى  نقصده اليوم ال

فمن الثابت ان بعض القوانين العربية سبق لها وأن استخدمت هذا المصطلح 

 سبتمبر. 11بداللته المعاصرة، قبل أن ينتشر بقوة بفعل أحداث 

 1943لسنة  قانون العقوبات اللبنانيمن  314عرفت المادة إذ 

جميع األفعال  يةرهاباإلُيعنى باألعمال  " الي:ية كالترهاباألعمال اإل

وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة  ،لى إيجاد حالة ذعرإ ترمي التي

                                                 

118 - Dictionnaire. Le Petit Robert، Paris. Ed 1993 P 2505.  

119  - Dictionnaire de l’Académie Française، dédie au Rogal، Paris. Chez 

Jean Batstite Loignard T2. 1ère Ed 1894. P 554. Cité Par El Akra (A) 

Op.cit p 28.  
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الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو  والمواد

  ".عاما التي من شأنها أن تحدث خطرا الميكروبية

بالمرسوم  الصادر لسوريقانون العقوبات امن  304طبقًا للمادة و

جميع  يةرهاباإلعمال يقصد باأل" 22/6/1949 خيلتار 148 التشريعي رقم

المتفجرة  دواتحالة ذعر وترتكب بوسائل كاأل يجادإ فعال التي ترمي إلىاأل

و المحرقة أ السامة والمواد الملتهبة والمنتجات سلحة الحربيةواأل

 ".ن تحدث خطرًا عاماأ شأنها و الجرثومية التي منأ الوبائية والعوامل

 -مستخدم  رهابأن مصطلح اإلعلى األقل ويستفاد من هذين القانونين 

، في اللغة القانونية العربية منذ أربعينيات القرن الماضي -معاصربمفهومه ال

، خاصة وأن كلمة رهب في قواميس وبالتالي فال مانع من مواصلة استخدامه

 ...ذعرال، وجلال، ةخشيال، فزعال ،فوخالاني: اللغة العربية القديمة فحمل مع
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 في الكتب السماوية: رهاباإلالفرع الثاني: 

 وسنكتفي هنا بما جاء في القرآن والتوراة

 في القرآن الكريم رهاباإلالفقرة األولى: 

بهذه الصيغة،  "رهاباإل" القرآن الكريم لم يستعمل مصطلحيلحظ أن 

اللغوية نفسها،  لفة االشتقاق من المادةوإنما اقتصر على استعمال صيغ مخت

 الرهبنة والتعبد.  بعضها يدل على الخوف والفزع، وبعضها اآلخر يدل على

 ( لم ترد كثيرا في الحديث النبويرهبحظ أن مشتقات مادة )ومن المال

 البراء بن عازب  حديث في( رهبةولعل أشهر ما ورد هو لفظ )، الشريف

".إليك ورهبة رغبة إليك ظهري ألجأتو: "الدعاء الذي يرويه في
120

 قال 

 غضبك من خوًفا أي( ورهبة) وثوابك، رفدك في رغبة أي: الفتح في الحافظ

.وعقابك
121
  

يختلف عن  ،" في القرآن الكريالرهبةالمعنى الذي حملته كلمة "و

رهابالمدلول الحديث لمصطلح اإل
122

، ذلك أّن اغلب اآليات التي وردت فيها 

                                                 

م، 1981هاـا /   1401، دار الفكاار للطباعااة والنشاار،    17، ج 9صااحيح مساالم بشاارح النااووي، مجلااد      -120

 .6311البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب: إذا بات طاهًرا، حديث رقم: .33ص 

دار  : فاتح الباااري، شاارح صاحيح البخاااري، تاارقيم محماد فااؤاد عباادالباقي، مكتبااة      ابون حجوور العسووقالني   -121

 .111، ص11الصحابة، دمشق، ج

[، وقال: 13]الحشر/ ألنتم أشد رهبةالرهبة والرهب: مخافة مع تحرز واضطراب، قال:  - 122

جناحك من الرهب /[، وقرئ: 32]القصصمن الرهب  وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر وحمزة(

(، أي: 342انظر: اإلتحاف  الرهببسكون الهاء، والباقون:  الرهبوالكسائي وخلف. وقرأ حفص 

الفزع. قال مقاتل: خرجت ألتمس تفسير الرهب، فلقيت أعرابية وأنا آكل، فقالت: يا عبد اهلل، تصدق علي، 

، وعد هذا التفسير 13/284فمألت كفي ألدفع إليها، فقالت: ههنا في رهبي )انظر تفسير القرطبي 
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قاقاتها المختلفة تدعو إلى مخافة اهلل سبحانه وتعالىهذه الكلمة باشت
(123)

واآلية  

الوحيدة التي حملت معنى آخر للرهبة تدعو إلى التهيؤ لمحاربة أعداء اهلل 

فإعداد القوة الرهيبة خالل الجهاد للدفاع عن النفس. من وأعداء المؤمنين 

ال قوة  ورباط الخيل يشكل قوة رادعة ألي هجوم محتمل، فهي قوة دفاعية

 هجومية. 

فالهدف من الرهبة هو وجوب اقتران مخافة اهلل بالقوة الرادعة لتحقيق 

العدالة والرحمة بين الناس كافة بالضرب على أيدي الظالمين المعتدين على 

أنفسهم إذا ما تعدوا حدود اهلل. وهو ما يفسر أمره سبحانه في قوله : "وإياي 

 .فارهبون". فعلى العبد أن يرهب اهلل

وباستعراض آيات التنزيل يالحظ أن فعل )رهب( ورد مع مشتقاته 

( مرة، وفي كل اآليات التي ورد فيها ال يوجد قتال وال قتل، أما في حال 12)

                                                                                                                                     

ويدعوننا رغبا مي. واألول أصح. قال تعالى: (، أي: ك2/868الكرماني من العجائب. غرائب التفسير 

 واسترهبوهم[، وقوله: 60]األنفال/  ترهبون به عدو اهلل[، وقال: 90]األنبياء/ ورهبا

[، أي: فخافون، والترهب: 40]البقرة/ وإياي فارهبون[، أي: حملوهم على أن يرهبوا، 116]األعراف/

ورهبانية غلو في تحمل التعبد، من فرط الرهبة. قال:  التعبد، وهو استعمال الرهبة، والرهبانية:

[، والرهبان يكون واحدا، وجمعا، فمن جعله واحدا جمعه على رهابين، ورهابنة 27]الحديد/ ابتدعوها

. ومنه: الرهب )الرهب: الناقة المهزولة( من أرهبت، وإنما هو من: فزع اإلبل واإلرهاب:بالجمع أليق. 

رهبوت خير من رحموت )قال الفارابي: رهبوت خير من رحموت، يقول: ألن اإلبل، وقالت العرب: 

: مفردات ألفاظ الراغب األصفهاني (.309؛ واألمثال ص 2/79ترهب خير من أن ترحم. ديوان األدب 

 . تحت لفظ: "رهب".1القرآن الكريم. موقع الدرر السنية. ج

بوهم"، "يرهبون"، "الرهب" في اآليات وردت كلمة الرهبة وبعض مشتقاتها من أمثال: "استره - 123

، 154، سورة األعراف: آية 51، سورة النحل، آية 40التالية من القرآن الكريم: سورة البقرة، اآلية 

. 166، سورة األعراف: آية 32، سورة القصص: آية 13، سورة الحشر: آية 90سورة أنبياء، آية 

 وسيقع التعرض الحقا لهذه اآليات بأكثر تفصيل.
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الحرب والقتال، فقد استعمل التنزيل الحكيم مصطلح )الرعب(، ويعتقد الدكتور 

زي مصطلح الرعب هو الترجمة الحرفية للمصطلح االنكليشحرور أن 

 Terror  ومنه اإلرعاب  Terrorism  والمرّعب  Terrorist 
 124

 . 

في مواقع منها: )سألقي في الرعب وقد استعمل التنزيل الحكيم مصطلح 

. )وقذف في 12قلوب الذين كفروا الّرعب.. فاضربوا فوق األعناق( األنفال

اهم اهلل من . )فأت26قلوبهم الُرعب.. فريقًا َتقتلون وَتأسرون فريقًا( االحزاب

حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الُرعب ُيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 

 .2المؤمنين.. فاعتبروا يا أولي األبصار(الحشر

. هو الذي يقوم بعمليات قتل من طرف واحد فرعب الناس الُمَرّعبو

يقتل أناسًا مع سبق اإلصرار وهدفه قتل أكبر عدد ممكن ال ومن صفاته أنه 

لتعيين من طرف غير مقافل، وبث الرعب في األحياء بغض النظر عن على ا

الذي هو وفق الرؤية  رهاب. قد يكون هذا عبارة عن تعريف جديد لإلالنية

الشحرورية إرعاب
125
. 

مصطلحًا شرعيًا مقبواًل بل  بمعناه المقصود اليوم ليس رهابفلفظ اإل

، واإلسالم دين )ادعةالر جاء لفظ "فرهبون" في سياق نوع من الردع   القوة

  .المؤمنين الرحمة، حتى لغير

مقرونًا بلفظ " الجهاد " الشرعي الذي ال يعني  رهابوقد أصبح لفظ اإل

  .بالضرورة؛ بل يشمل ألوان المجاهدات الفاضلة القتال

                                                 

 :" تجفيف منابع اإلرهاب ". دار األهالي بدمشق.محمد شحرور - 124

 :" تجفيف منابع اإلرهاب ". دار األهالي بدمشقمحمد شحرور - 125
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التوسع اإلمبراطوري وال السطو  ويشمل القتال الذي ال يستهدف

 اِتُلوا ِفي َسِبيِل الَلِه اَلِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوالَوَق " واالعتداء ولكن حماية اإلسالم:

، لهذا؛ يمكن القول إن القرآن )190()البقرة:َلَه ال ُيِحُب اْلُمْعَتِديَنَتْعَتُدوا ِإَن ال

الكريم يفرق بين االعتداء والبغي بغير حق وبين المقاومة المشروعة في الدفاع 

 مقاومة المحتل.  عن النفس أو

ا بالمفهوم المعاصر وإنما هي مقاومة إرهابلرهبة في االسالم ليست فا

َسِبيِل الَلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الِرَجاِل  ؛ ) َوَما َلُكْم ال ُتَقاِتُلوَن ِفيرهابلمثل هذا اإل

َأْهُلَها َواْجَعْل  َيِة الَظاِلِماَلِذيَن َيُقوُلوَن َرَبَنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْر َوالِنَساِء َواْلِوْلَداِن

 .)75َنِصيرا( )النساء: َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك

 ذكر التيثنتي عشـرة مرة االض استعرإلى القرآن الكريم ال ةدولعباو

)البقرة،  :أو أحد مشـتقاته في عشـر سـور قرآنية، هي )الَرَهـَب( لفظفيها 

، مرتين ـ األنفال، التوبة ـ ذكرت فيها، ئدة، األعراف ـ ذكرت فيها مرتين ـالما

 النحل، القصص، األنبياء، الحديد، الحشر.(.

اللغوية والصرفية التالية وقد وردت في الهيئات
126
: 

بصيغة فعل األمر المطلق.ـ في سورة البقرة  )الرهب( ـ وردت لفظة 1

َل اْذُكُروا نحْعَمتحَي اَلتحي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا َياَبنحي إحْسَرائحيفي قوله تعالى: 

اآلية نزلت  [. فهذه40]البقرة:  بحَعْهدحي ُأوفح بحَعْهدحُكْم َوإحَياَي َفاْرَهُبونح

 بخصوص اليهود المعاندين والمكابرين تدعوهم للخوف والرهبة من اهلل

                                                 

ـ كلية العلوم  : مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريمأحمد عيساوييراجع بخصوص هذه االستخدامات:  - 126

 ائر:جامعة باتنة ـ الجز االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26329 
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تعالى
127

، ترهيٌب، فاخشونبون" )أي . وقال ابن كثير في تفسيره: "وإياي فاره

والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق، واالتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من 

العقاب(.
128

 

، (82في سورة المائـدة في اآليـة رقم ) )الرهب( وردت لفظـة ـ 2

لتجدن أشـد الناس عداوة للذين ى: ة اسم الفاعل الجمع في قوله تعالبصيغ

للذين آمنوا الذين قالوا إنا  تجدن أقربهم مودةآمنوا اليهود والذين أشركوا ول

 .يستكبرون نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبـانـا وأنهم ال

األعراف بصيغة فعل الماضي  في سورة )الرهب( ـ وردت لفظة 3

َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بحسحْحٍر المطاوعة في قوله تعالى:  المزيد الذي يفيد

 :[. وفي تفسير هذه اآلية قال اإلمام ابن عاشور116]األعراف: َعظحيٍم

. وذلك أنهم عـززوا تخيالت السـحر الخوف االسترهاب: طلب الرهب أيو

وتلك  ،التخيالت من قلوبه بأمـور أخرى تثير خوف الناظرين، لتزداد تمكن

للناس: خذوا  ، كأن يقولواأقوال وأفعال توهم أنه سيقع شيء مخيفاألمور 

وسيحضر كبير السحرة،  ،، وال تقتربوا، وسيقع شيء عظيحذركم وحاذروا

ذلك من التمويهات والخزعبالت والصياح والتعجب. ولك أن تجعل السين  ونحو

 ، كما يقال استكبرأرهبوهم رهبا شديداللتأكيد أي:  )استرهبوهم( والتاء في

                                                 

األولى،  : تفسـير التحريروالتنويـر، الدار التونسية للنشر، تونس، الطبعةالطاهر بن عاشـور محمد - 127

الكتاب، البليدة، من  : صفوة التفسير، دار قصرمحمد علي الصابوني. 457.. 454، ص 1م، ج 1984

 .53و 52، ص 1ج  دون طبعة، من دون تاريخ،

: تفسير القرآن العظيم،، دار المعرفة، بيروت، ابن كثير  الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل  -128

  .80-79، ص 1، ج1987، 1ط
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واستجاب
129

الخشـية من اهلل تعالى، والتصقت بفئـة  والرهبـة هنا دلت على 

فصار هناك راهب،  ،والسال لمؤمنين من قوم النبي موسـى عليه الصالةا

تعالى ومرهوب، وأمر مرهوب منه، وهو الخوف من بطش وأخذ اهلل
130
. 

بصيغة فعل  ـ في سـورة األعـراف )الرهـب( ـ وردت لفظـة 4

َرِبهحْم َوفحي ُنْسَختحَها ُهًدى َوَرْحَمٌة لحَلذحيَن ُهْم لح المضارع من األفعال الخمسة

الذين يخشون عقابه، وفيه  ،للخائفين من ربه[ أي 154]األعراف: َيْرَهُبوَن

 تضمين الرهبة معنى الخضوع.

ـ في سورة األنفال بصيغة فعل المضارع من  )الرهب( ـ وردت لفظة 5

 َوَأعحُدوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم محْناألفعال الخمسة المبني للمجهول( في قوله تعالى: 

ُقَوٍة َومحْن رحَباطح اْلَخْيلح ُفْرهحُبوَن بحهح َعُدَو الَلهح َوَعُدَوُكْم َوآَخرحيَن محْن ُدونحهحْم َلا 

هنا لألعداء حق شـرعي إلهي  [ فالترهيب60]األنفال:  َفْعَلُموَنُهُم الَلُه َيْعَلُمُهْم

دون للمسلمين يقع ، ممنأعداء اهلل رهابإلمنحه لعباده المسلمين زمن الحرب، 

 حقهم الديني المشروعكل مرصد بهدف إيذائهم وتخضيد شـوكتهم. وهو 

للدفاع عن أنفسهم وعرضهم ومالهم وأوطانهم
131

. وفي هذا الصدد قال اإلمام 

هم المشركون، فكان  (ُْرهحُبوَن بحهح َعُدَو اهللح َوَعُدَوُكْم) عاشور: وجملة ابن

ولما تتضمنه من وجـه قتالهم  ،لتعريفه باإلضافـة ألنها أخصر طريـق تعريفهم

                                                 

 .48، ص 9: تفسـير التحريروالتنويـر، ج بن عاشـور محمد الطاهر - 129

: تفسير ار اهلل الزمخشريج. 122و 121، ص 9التحريروالتنويـر، ج  : تفسـيرابن عاشـور - 130

 : تفسـيرابن كثير. 102، ص 2الحيـاة، بيروت، من دون طبعة، ومن دون تاريخ، ج  الكشاف، دار مكتبة

 .464، ص 1: صفوة التفاسير، ج الصابوني. 206، ص 1القـرآن العظيـم، ج 

: ج والصابوني. 166، ص 2: ج والزمخشري. 243: ص والجاللين. 304ص  3: ج كثير ابن - 131

 .511 ، ص1
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إذ  ،ومن تحريض المسلمين على قتاله ،أن كانوا أعداء ربه ،ذمه ومن ،هإرهابو

فهم أعـداء اهلل ألنهم أعداء توحيده، وهم أعداء رسول اهلل  ،ُعـدوا أعـداء له

صارحوه بالعداوة، وهم أعداء المسلمين ألن  صلى اهلل عليه وسلم ألنهم

جعل اآلخر راهبا  رهابوأنصاره.. واإل أولياء دين اهلل والقائمون بهالمسلمين 

لقتاله خافه، ولم يجرؤ عليه، فكان  أي خائفـا، فإن العدو إذا علم استعداد عدوه

فيكون الغزو بأيديهم: يغزون  ،ذلك هناء للمسلمين وأمنا من أن يغزوهم أعداؤه

رهبوهم تجنبوا إعانة  إذا وأيضا ،األعداء متى أرادوا، وكان الحال أوفق له

األعداء عليهم
132

.وفسرها ابن كثير بقوله: )ترهبون أي ُتَخِوُفون به عدو اهلل 

هم المنافقون(. ،وعدوك
(133)

وقال القرطبي:  
(134)

  ُفْرهحُبوَن بحهح َعُدَو الَلهح

 يعني تخيفون به عدو اهلل وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب.  َوَعُدَوُكْم

: اإليقاع في الرهبة، والترهيب رهاباإلفي تفسير المراغي: )وورد 

(.الخوف المقترن باالضطرابوهي 
(135)

ويزداد معنى اآلية وضوًحا عند  

النظر إليها في ضوء اآلية التي سبقتها، وُذِكر فيها الخوف من خيانة المعاهدين 

خحَياَنًة َفاْنبحْذ إحَلْيهحْم َعَلى َوإحَما َفَخاَفَن محْن َقْوٍم بسبب نقضهم العهود، قال تعالى: 

[، كما يزداد المعنى 58]سورة األنفال آية:  َسَواٍء إحَن الَلَه َلا ُيححُب اْلَخائحنحيَن

وضوًحا أيًضا وتأكيًدا، عند مواصلة القراءة إلى تمام اآلية التي تليها، وهي قوله 

                                                 

 .57و 56، ص 10: ج ابن عاشور - 132

 .308، ص 2مرجع سابق.ج ابن كثير: -133
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[، حيث يتجلى 61... ]سورة األنفال آية: َوإحْن َجَنُحوا لحلَسْلمح َفاْجَنْح َلَهاتعالى: 

 ،من أجل منع العدوان والظلأَن معنى "ترهبون به عدو اهلل وعدوكم" هو 

، وأمرت بتحصيل القوة ولحماية أمة اإلسالم التي ُأمرت بالتزام الحق والعدل

لتثبيتها إزاء الناس كافة، وألن االستعداد المستمر والجاهزية للجهاد عند 

دفع الحرب ويمنع وقوعها بسبب خوف من يعتزم نقض العهود، االقتضاء ي

، وال يتحقق مشروع إرهابه إرهابوويبيت االعتداء، ويضمر الخيانة والغدر، 

له ذلك، ويحصل له الخوف والرهبة الزاجرة إال متى علم بشدة قوة المسلمين. 

ماتها، بما فاآلية التي تأمر المسلمين بوجوب تحصيل القوة، وتوفير أسبابها ومقو

يتناسب مع كل عصر، إنما لتكون رادًعا وزاجًرا يرهب كل من تسول له نفسه 

 مباغتتهم بالحرب.

ـ في سـورة الحشر بصيغة اسم مصدر دال  )الرهـب( ـ وردت لفظـة 6

 اهللح أَلْنُتْم َأَشُد َرْهَبًة فحي ُصُدورحهحم ِمَنالهيئة في قولـه تعالى:  على

الرهب التي حصلت لليهود من بني النضير جالئهم عن  [. وحال13]الحشر:

إنما نشأت فيهم من جبلتهم الجبانة  ،المدينة المنورة بعد محاصرة المسلمين له

استكانتهم للدعة وحياة العبودية، ومن ضعف إيمانهم وعدم انصياعهم  ومن

ومن حبهم الشديد للدنيا ،لتعاليم اإلسال
136
. 

األمر  سـورة النحل بصيغة فعلـ في  )الرهـب( وردت لفظـة ـ 7

َوَقاَل الَلُه َلا َفَتخحُذوا إحَلَهْينح اْثَنْينح إحَنَما ُهَو إحَلٌه َواححٌد المطلق في قوله تعالى: 

لتذكير الناس بضرورة إفراد اهلل سبحانه وتعالى  [51]النحل:  َفإحَياَي َفاْرَهُبونح

                                                 

: ابن كثير. و15ص  4: ج والزمخشري. 354ص  3: جوالصابوني .727: ص الجاللينتفسـير  - 136
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منه سبحانه وتعالى دون سواه، والعبادة له وحده، والخشية والخوف  بالطاعة

كصفة منسـوبـة هلل سبحانـه وتعالى اقترنت بأِس هذا  )فارهبون( ولفظة الرهب

أُس اإليمان والتوحيد، وقد ذكرت منسوبة هلل تعالى في أثناء  الدين، وهو

والمعاندين عموما، ولبني إسـرائيل خصوصا، بهدف تربية حس  توجيهها للكفار

قلوبهم من اهلل تعالى ة فيوشعور الخوف والرهب
137
. 

األصالي   ـ في سـورة األنبياـاء بصايغة المصادر    )الرهب( ـ وردت لفظة 8

 َوَيوووْدُعوَنَنا َرَغًبوووا َوَرَهًبوووا َوَكووواُنوا َلَنوووا َخاشحوووعحينَ      للكلماااة فاااي قولاااه تعاااالى:    

تعااالى،  الااذي ياادل علااى الرجااء واألماال والرغبااة فااي عطااء اهلل     [.90]األنبيااء: 

رق ماان عذابااهوالخااوف والفاا
138

 :.... وفااي هااذا الصاادد قااال اإلمااام اباان عاشااـور  

والرغـب والرهـب مصدران من رغب ورهب.. أي ذو رغب ورهب..
 139

 

األصلي  ـ في سورة القصص بصيغة المصدر )الرهب( ـ وردت لفظة 9

 َواْضُمْم إحَلْيَك َجَناَحَك محَن الَرْهبحفي قولـه تعالى:  المعرف للكلمة

ي من الفزع والرعب. [ أ32]القصص:
(140)

وليدل على منتهى الـخوف  

اليد واالنبهـار من معجزة اهلل تعالى لموسى بإضاءة
141
. 
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ـ في سـورة الحديد بصيغة مصدر  )الرهـب( ـ وردت لفظـة 10

َوَرْهَبانحَيًة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيهحْم إحَلا اْبتحَغاَء صناعي مؤنث في قوله تعالى: 

 [.27]الحديد: ْضَوانح الَلهح َفَما َرَعْوَها َحَق رحَعاَيتحَهارح

ـ في سـورة التوبـة بصيغة اسم الفاعل  )الرهـب( ـ وردت لفظـة 11

اَفَخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا محْن وهي صفة جمع لراهب في قولـه تعالى: 

إحَن َكثحيًرا محَن اْلَأْحَبارح َوالُرْهَبانح تعالى  [.، وفي قوله31]التوبة: ُدونح الَلهح

 [.34]التوبة: َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل الَناسح بحاْلَباطحلح َوَيُصُدوَن َعْن َسبحيلح الَلهح

وفي السورتين االخيرتين )الحديد والتوبة( ذكرت اللفظة ثالث مرات 

ار االسم يدل على عَبادهم فص بصيغة اسم الفاعل الجمع عن عَباد النصارى،

ومترهبيهم على طريـق الرهبانيـة التي هي: رفض النساء، واالبتعاد عن 

واتخاذ الصوامع للعبادة فقط، واعتزال الناس وتجنب مالذ الحياة.  الشهوات،

الرهبان اسـم جمع لراهب، وهو  ..) :الصدد اإلمام ابن عاشور وقد قال في هذا

 من أهل دين النصرانية، وخص الراهب بعظيم ديـن اهلل التقي المنقطع لعبادة

على أصل الزهد في الدنيا واالنقطاع  النصرانية، ألن دين النصارى قائم

للعبادة...
 142

 

ما كالقرآن الرهبة في أبعاد مصطلح  قدم يمكن استنتاجتعلى ضوء ما و

 :يلي

  ،معجزة اهلل تعالى لموسى بإضاءة اليد من منتهى الخوف واالنبهار -

 من اهلل تعالى،  الخشيةوالتوحيد والعبادة والطاعة،  -

                                                 

 .170، ص 10، ج عاشور ابن - 142
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 من عذابه. والخوف والفرقفي عطاء اهلل،  الرغبةو واألمل الرجاء -

لعباده المسلمين اهلل حق شرعي منحه  باعتبارهااهلل،  ألعداء الترهيب -

المعتدين من أعداء اهلل، ممن يقعدون للمسلمين  أصناف رهابإلزمن الحرب، 

 شـوكتهم.  مرصد بهدف إيذائهم وتخضيدفي كل 

 للدفاع عن أنفسهم وعرضهم ومالهمللمسلمين  حق ديني مشروع -

  وأوطانهم.

ضبطت أبعاده ومعالمه اآليات القرآنية حالة نفسية  وعليه فالرهب كما

وسلوكيا في تصرفات الفرد، وأنها عالقة بين  داخلية باطنية، تتجسد ظاهريا

وتعالى بنفسه عند إرادته التخويف  طها اهلل سبحانهطرفين راهب ومرهوب، رب

حق شرعي منحـه اهلل  ووه لعموم الكافرين، ولخصوص اليهود المعاندين.

أعداء اهلل  لعباده المؤمنين للدفاع عن حومـة الدين وبيضة األمة المسلمة ضد

وأعدائهم
143

 . 

 مما تقدم أن:يستخلص و

، إاّل أن ورودها في لخشيةفثير معنى الخوف والرهبة وا رهابكلمة اإل -1

القرآن الكريم أو في السنة النبوية حمل معنى يختلف عن معنى كلمة 

)الرعب(؛ ألن كلمة )رهب( ومشتقاتها تدل على درجة من الخوف غير 

شديد، بل هو خوف ممزوج بالمحبة والخشية والخضوع، كما أن بعًضا 

أشغال الدنيا  منها يدل على التبتل واالنقطاع للعبادة، والتخلي عن

 إرهاب[ التي فيها 60وملذاتها، وهذا في جميع اآليات عدا آية ]األنفال 

                                                 

 ـ كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ ـ مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريم أحمد عيساوي - 143
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[ التي يرهب فيها 14-13أعداء اهلل وأعداء المسلمين، وآية ]الحشر

 الكفار من المؤمنين ويخشونهم أكثر من خشيتهم من اهلل تعالى.

ل إن دراسة وتحليل معنى اآليات يوضح أّن القرآن الكريم استعم -2

)الرهبة(.. )وترهبون( في هذه اآلية، لزرع الخوف والرعب في نفس 

العدو وإشعاره بقوة اآلخر، لئال يقدم على العدوان.. وهذا اللون من 

هو عمل وقائي ذو دالالت إيجابية.. وهو من وسائل الردع  رهاباإل

بمعناه  رهابالعسكري وأدوات الحرب الباردة، وال داللة له على اإل

ألنه  ،، بل هو خطوة نحو السالمعاصرالمعّرف في القانون ال المتداول

 يمنع العدو من ممارسة عدوانه.

بينما كلمة )الرعب( تدل على درجة شديدة من الخوف والهلع والفزع،  -3

؛ ألنها الترجمة  رهاب اإلرعاب  بدل  اإلولذا ينبغي أن تستعمل كلمة 

بينهما في اآلونة (، وإن شاع التسوية terrorismالصحيحة لكلمة: )

 األخيرة.

بمفهومه المعاصر،  رهابلهذا فإن الرهبة في القرآن ال عالقة لها باإل

عند فأويل القرآن منعا  إرهابويبدو من غير المناسب أن فستخدم كلمة 

 لحصول إلتباس بين المفهوم القرآني والمفهوم القانوني الوضعي المعاصر.

 

 

 اةفي التور رهاباإلالفقرة الثانية: 
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وقد جاء لفظ بمعنى الرعب والخوف في مواضع عدة،  رهابجاء في التوراة اإل

بالمعاني التالية رهاباإل
144
: 

  .زرع الخوف والرعب -

 الخوف والرعب من غير اهلل.  -

 الخوف والرعب من اهلل. -

 إلقاء الرعب والخوف في قلوب األعداء من اهلل لنصرة اليهود -

 ومما جاء في التوراة:

عقوب الرب في حلم ثم صحا من نومه قال: حقا إن الرب في "وعندما رأى ي

. واعتراه خوف وقال: ما أرهب هذا المكان". ! هذا الموضع. وأنا لم أعلم

 (.17-28/16)تكوين: 

(:"اسمع يا إسرائيل أنتم اليوم موشكون على 20/8ومثلما جاء في سفر التثنية )

 رتعبوا وال ترهبوهم".محاربة أعدائكم فال تهم قلوبكم وال تخافوا وال ت

(. وفي 1/29االصحاح  -ومنها:"فقلت ال ترهبوا وال تخافوا منهم". )سفر التثنية

موضع أخر:"ال ترهب وال ترتعب ألن اهلل إلهك معك حينما تذهب" )سفر 

(1/9االصحاح –يشوع 
145

 . 

                                                 

وما  60 .. ص2002اإلرهاب في اليهودية والمسيحية واالسالم. د. ن. زكي علي السيد أبو غضة:  -144

 بعدها.
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 .رهابالفرع الثالث: المحاوالت الفقهّية لتعريف اإل

 مفهوماليوجد اتفاق على  ولكن برهاإلل مفاهيمتوجد هناك عدة 

االخرون  اهفما ير هوذلك لوجود خالف كبير في تعريفة وتحديد معنا رهاباإل

 ىعل طرأت التى التطورات أدتوقد ، نضال مشروع هنأيجد غيرهم  إرهاب

علماء  أو ونسياسّي أو باحثون تبناها ،يالت التعريفات كثرة إلى رهاباإل ظاهرة

إجتماع أو موسوعات
146
. 

 وهي: رهابوقد ظهرت ثالث آراء بخصوص الموقف من تعريف اإل

ايجاد تعريف  الراي االول:وهو اتجاة بعض الباحثين الذين يرون استبعاد

 وذلك بسبب اختالف انظارالباحثين في تعريفة لذات كل منهم وينظر رهابلإل

 ي اورهابوفق هواة ومصالحة ومن جانب اخر يستطيع المرء ان يميز العمل اإل

وبالتالي فان مسالة التعريف قضية غير مجدية كما -رؤيتة يحددة بمجرد

مادامت  رهابالتغير كثيرا من النظرة الى اإل وصفتها االمم المتحدة وهي

الذين اعتنقوا هذا الراي او مما  مستقرة في اذهان الناس ان رهابصورة اإل

التوصل الى  هيئاتة من وعلى اختالف دولّيدفعهم الية هو عجز المجتمع ال

  تعريفات شاملة تحظى بقبول الجميع

اصحاب هذا الراي ان تعريف االهاب من خالل  الراي الثاني: ويرى

من دون النظر  إرهابعليها لفظ  وصف االفعال المادية التي يمكن ان يطلق

، عندهم هو اغتيال رهابالى مرتكبيها ودافعهم التي قد تكون مشروعة. فاإل

                                                 

 بكور  رفعوت وصوالح   محمود  أحمود  :لادى  اإلرهااب  لمفهاوم  المتاحاة  للعدياد مان التعريفاات    حصاًرا  انظار  - 146
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يرتكبها  ية ومنإرهابفهذة االفعال  ،تهان االشخاصوخطف الطائرات وار

  ي بغض النظر عن دوافع االرتكاب مثل هذة االفعالإرهابيوصف بانة 

 الثالث: وهو الراي الذي يقوم على الدراسة الموضوعية الراي

الباحثون مع االخذ بعين االعتبار اهداف  والدراسية العلمية التي يقوم بها

  ه.واالشكال المتخذة لتنفيذ نظر عن االساليببغض ال رهابودوافع اإل

صعوبة ية ورهابللظاهرة اإلالطبيعة الزئبقّية ب دارسينيقر أغلب الو

في تحديد مضمونها  وتباين وجهات النظر اختالفنتيجة خاصة  اتكييفه

 ليس معين مجتمع أو دولة نظر وجهة من ياإرهاب عمال يعد فماوحدودها. 

أخرى دولة يف ياإرهاب عمال بالضرورة
147

 . 

طرح مزيدا من التعقيدات، ورّبما قد يواإلقرار بمثل هذه الخصوصية 

إلى تجسيدها في  يسعالو رهابيوحي بخلل ما عند دراسة وتحليل ظاهرة اإل

 شكل جرائم مميزة.

يقول الناقد األمريكي مايكل بارينتي في كتابه اختراع أو فبركة و

يًا تقرره سياسة وسيلة اإلعالم إرهابليس ي ومن إرهابالحقيقة: إن تحديد من هو 

التي تصفه، فحرب العصابات الشعبية تصفها وسائل اإلعالم الغربية عادة 

 نرغوا وموزمبيق مماية، بينما يوصف المرتزقة في أنغوال ونيكرهابباإل

توظفهم وكالة االستخبارات المركزية األمريكية بالثوار، وهذه الوسائل تنعت 

الدولة  إرهابرية التي تدافع عن نفسها في وجه هؤالء الثوار بعمل الدول اليسا

                                                 

. 2006: مستقبل االرهاب في هذا القرن. جامعة نايف للعلوم األمنية. الرياض. أحمد فالح العموش - 147

حق التنقل وحماية الحياة الخاصة لالنسان. ندوة  تأثير اإلرهاب على أحمد فالح العموش: .6ص. 

 .2008/ 10/ 29-27اإلرهاب وحقوق االنسان. جامعة نايف للعلوم األمنية. الرياض 
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وال تستعمل هذا النعت لألعمال التي تقوم بها أمريكا ضد الحركات التحررية 

 والدول المعتدى عليها.

سيكون من خالل  هافإن استعراض رهابتعدد تعريفات اإلل نظراو

تعريفات الفقه العربي، تصنيفها إلى ثالثة أصناف: تعريفات الفقه االسالمي، و

 وتعريفات الفقه الغربي.

 : رهابفعريفات الفقه االسالمي لإل -أوال

ا فيعرتالمجمع الفقهي اإلسالمي بجدة في المملكة العربية السعودية قدم 

م 2001من سبتمبر  11أي قبل أحداث  -م 10/1/2001بتاريخ  رهابلإل

 أفراد أو جماعات أو دولجاء فيه: )هو العدوان الذي يمارسه  -بعشرة أشهر

صنوف بغيا على اإلنسان في دينه، أو دمه أو عرضه أو عقله، أو ماله، ويشمل 

، والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة، وإخافة التخويف واألذى والتهديد

السبيل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد تنفيًذا لمشروع 

بين الناس أو ترويعهم  ويهدف إلى إلقاء الرعبإجرامي فردي أو جماعي، 

بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، ومن صنوفه: إلحاق 

الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق واألمالك العامة أو الخاصة، فكل هذا من 

َن الَلَه َوَلا َفْبغح اْلَفَساَد فحي اْلَأْرضح إحصور الفساد في األرض، كما قال تعالى: 

، قال تعالى: بغي بغير حق رهاباإل[. و 77]القصص:  َلا ُيححُب اْلُمْفسحدحيَن

 ُقْل إحَنَما َحَرَم َرِبَي اْلَفَواححَش َما َظَهَر محْنَها َوَما َبَطَن َواْلإحْثَم َواْلَبْغَي بحَغْيرح اْلَحِق
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 ُسْلَطاًنا َوَأْن َفُقوُلوا َعَلى الَلهح َما َلا َفْعَلُمون َوَأْن ُفْشرحُكوا بحالَلهح َما َلْم ُيَنِزْل بحهح

[33]األعراف:
148
. 

–5المجمع في دورته السادسة عشرة، التي انعقدت في الفترة من  وقد أكد

على هذا التعريف. 11/1/2002
149

  

أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولّي قراًرا في دورته الرابعة عشرة كما 

هـ ذكر عرف فيه 1423ة في شهر ذي القعدة من عام المعقودة في الدوح

بأنه: العدوان أو التخويف أو التهديد مادًيا أو معنوًيا الصادر  رهابمصطلح اإل

من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان دينه، أو نفسه أو عرضه، أو 

عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور اإلفساد في األرض
150

 . 

 جانفي 10ُعِقَد في  لمجمع الفقهي اإلسالمي في اجتماعه الذيويؤكد ا

المكرمة في دورته السادسة عشرة أن  في رابطة العالم اإلسالمي بمكة  2002

وأنها أعمال خطيرة لها ، ليس من اإلسالم في شيء رهابالتطرف والعنف واإل

لشريعة مصدري ا ومن تأمل، وفيها اعتداء على اإلنسان وظلم له، آثار فاحشة

                                                 

انظر: بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي، الدورة السادسة عشرة،  -148

: اإلرهاب والعنف حسن بن محمد سفر. وانظر: 8، ص: هـ1422مكة المكرمة، رابطة العالم اإلسالمي 

-9في ميزان الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص: 

سليمان بن عبد . 114ص : كتاب البيان القطاع الخيري ودعاوى اإلرهاب،محمد عبداهلل السلومي.11

راجع رأي المجمع الفقهي تعريف  -ة العربية السعودية من اإلرهاب : موقف المملكاهلل بن حمود أبا الخيل

 .449ص -448اإلرهاب واإلسالم واإلرهاب ص

قااارارات المجماااع الفقهاااي اإلساااالمي بمكاااة المكرماااة، الااادورات مااان األولاااى إلاااى السادساااة عشااارة            -149

 هـ(، رابطة العالم اإلسالمي.1422هـ إلى 1398)

-8قطر،  -الرابعة عشرة لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي، الدوحة انظر: قرارات وتوصيات الدورة  -150

 هـ. 1423ذو القعدة  13



 

 88 

يجد فيها شيئا  فلن، كتاَب اهلل الكريم وسنَة نبيه صلى اهلل عليه وسل، اإلسالمية

دون  الذي يعني االعتداء على اآلخرينرهاب، من معاني التطرف والعنف واإل

 . وجه حق

، الدولة إرهاب رهاباإل وأكد المجمع الفقهي اإلسالمي "أن من أصناف

، في فلسطين الذي يمارسه اليهود هابراإل، ومن أوضح صوره وأشدها بشاعة

ورأى المجمع ، وما مارسه الصرب في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفا"

 العالم،"من أشد أنواعه خطرا على األمن والسالم في  رهابالنوع ِمن اإل هذا

 . "من قبيل الدفاع عن النفس والجهاد في سبيل اهلل وجعل مواجهته

ليس من اإلسالم  رهاباإل اإلجماع على أن ومن النقاط المهمة في البيان

ُشِرع ُنْصَرًة للحق  وتحليل ما المقصود بالجهاد الذي، اإرهابوأن "الجهاد" ليس 

البيان أن لإلسالم آداًبا  كما أوضح. ودفًعا للظلم وإقراًرا للعدل والسالم واألمن

قتل  وتحرم، وأحكاًما واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل غير المقاتلين

، المستسلمين أو قتل، األبرياء من الشيوخ والنساء واألطفال وتحرم تتبع الفارين

والمباني  أو التمثيل بجثث القتلى أو تدمير المنشآت والمواقع، أو إيذاء األسرى

 . التي ال عالقة لها بالقتال

الطغاة الذين يغتصبون  إرهابوأكد البيان أنه ال يمكن التسوية بين 

الثروات وبين  ويدنسون المقدسات وينهبون، هدرون كرامة اإلنساناألوطان وي

 المستضعفون الستخالص حقوقهم ممارسة حق الدفاع المشروع الذي يجاهد به

 . المشروعة في تقرير المصير
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ية اهلل آمه ذلك المفهوم الذي قد رهابومن المفاهيم اإلسالمية البارزة لإل

شيخ محمد علي فسخيري
151

مل ينفذ بغرض فنفيذ أهداف غير ع" :رهاباإلف، 

إنسانية وفاسدة وفشمل فهديد األمن بكل أنواعه، وانتهاك الحقوق التي يقرها 

 . "الدين واإلنسان

 مفهوم ينطبق على الحاالت التالية:فهذا ال

 أعمال االستيالء على األراضي والهواء والماء. -1

 كل عمليات االستعمار وتشمل الحروب والعمليات العسكرية. -2

ل الممارسات الدكتاتورية ضد الشعوب وكل أشكال حماية النظم ك -3

 الدكتاتورية وفرضها على األمم.

كل األعمال العسكرية منها استخدام األسلحة الكيماوية وقصف المناطق  -4

 المدنية ونسف المنازل ونقل المدنيين.

 كل أعمال التلوث الجغرافي والثقافي والمعرفية.  -5

، والتي قد دولّيمن شأن االقتصاد الوطني وال كل التحركات التي قد تقلل -6

تؤثر على أوضاع الفقراء والمحرومين، وتعمق الفجوات االجتماعية 

 واالقتصادية وتضخم من الديون المالية.

كل أعمال التخابر التي تهدف إلى التأثير على اتجاه الدول نجو التحرر  -7

 واالستقالل وفرص معاهدات مجحفة عليها.

                                                 

مستشار الرئيس اإليراني للشؤون الثقافية واألمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب  -151

اب اإلسالمية بطهران. في ورقة عمل تحت عنوان "نحو تعريف لإلرهاب"، قدمها للمؤتمر الدولي لإلره

لسنة  1الذي عقدته منظمة المؤتمر اإلسالمي ونشرته مجلة التوحيد اإليرانية بالمجموعة الخامسة، رقم 

1987. 
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 ال ينطبق على الحاالت اآلتية:مفهوم ال وهذا

 الوطنية ضد القوات المحتلة واإلستعمارية والمعتدية. أعمال المقاومة -1

 ضد المجموعات التي تفرض عليهم بقوة السالح. مقاومة الشعب -2

واألشكال األخرى من الطغيان والجهود المقاومة  رفض الدكتافوريات -3

 لمؤسساتهم.

 .المقاومة ضد التفرقة العنصرية -4

إذا لم يكن هناك بديل لذلك ضد العدوان الثأر -5
152
. 

رهاباإل القرضاوي الشيخ يوسفعرف كما 
153

من خالل تقسيمه إلى  

 أربعة أصناف هي:

المتفق عليه، والذي ال يكاد يخالف  رهابوهذا من اإل المدني: رهاباإل -1

يهدد حياة الناس فيه أحد، وتحاربه كل الشرائع والقوانين، وهو الذي 

بواسطة العصابات اإلجرامية، وهو الذي يقوم به  اعيةالمدنية واالجتم

ينهبون األموال، ويسفكون الدماء،  ،قطاع الطرق ومن على شاكلته

ويتحكمون في رقاب الناس وممتلكاتهم بقوة السالح. وهذه الجريمة التي 

تقوم بها )جماعات مسلحة( ذات سطوة، هي التي سماها اإلسالم: جريمة 

                                                 

152  - http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2006/5/145380.htm . 

: بحااث ضامن أعمااال الادورة الحادياة عشاارة للمجلاس األوروبااي لإلفتااء والبحااوث،        يوسوف القرضواوي   -153

 :2006)تموز(  جويلية 7ـ  1قدت في استوكهولم بالسويد في الفترة من التي ع

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&issue=8999&articl

e=182461 
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طريق( أو )السرقة الكبرى(، تمييزا لها عن ( أو )قطع الالحرابة)

 )السرقة الصغرى( وهي السرقة العادية.

أن فحاول دولة، حكم دولة أخرى عن طريق هو و استعماري: إرهاب -2

، التي تحتل أرضها، وتقهر شعبها، وتتحكم في مصيرها. القوة الغاشمة

قدر عليه وبطبيعة الحال نجد الدولة التي ُتغزى من االستعمار تقاوم بما ت

من وسائل محدودة، فتبطش بها القوة المستعمرة، المستعلية بقوتها 

المادية، وتضربها بيد من حديد، وال تبالي بما تزهق من أرواح، أو بما 

تدمر من ممتلكات، أو بما تهتك من حرمات، لتجبر أهل البالد األصليين 

يطانيا( كما على اإلذعان والتسليم. وكثيرا ما يكون هذا االستعمار )است

كان االستعمار الفرنسي في الجزائر لقرن وثلث من الزمان. وربما كان 

)إحالليا( أي يريد أن يحل محل السكان األصليين، فيجعل من خطته أن 

ولو بالتدريج، ويستأصل شأفتهم بكل ما يستطيع. وهذا ما فعله  ،يبيده

أول ما عمله االستعمار الغربي حينما ذهب إلى أميركا الشمالية، وكان 

محاولة )إبادة الهنود الحمر( السكان األصليين! واستخدم في ذلك وسائل 

غير أخالقية. وكذلك فعل حينما دخل استراليا، وعمل على إبادة أهلها 

األصليين، بال رحمة وال هوادة. وكذلك فعل اليهود الصهاينة، حين 

، لشعب بال أرادوا أن يقيموا دولتهم في فلسطين قائلين: ارض بال شعب

ارض! وهي مقولة كاذبة بال ريب، فان فلسطين ليست بلدا بال شعب، بل 

 فيها شعبها الفلسطيني منذ ألوف السنين.

يخالفونها في  لطائفة منهم، أو الدولة لمواطنيها إرهاب الدولة: إرهاب -3

العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو السياسة أو غير ذلك، تستخدم 

لقمع مخالفيها وقهرهم  -بما تملك من عساكر وجنود  -قوتها المادية 

أو ربما العمل على إبادتهم وتصفيتهم كليا أو جزئيا.  ،بإخراس ألسنته
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وال يزال قائما  -عرفه التاريخ من قديم الزمان  -وهذا نموذج قديم حديث 

في واقع الناس إلى اليوم. ولقد ذكر القرآن الكريم لنا منه )النموذج 

الذي صب جام غضبه على بني إسرائيل، يريد إبادة ذكورهم  الفرعوني(

إحَن فحْرَعْوَن َعَلا فحي اْلَأْرضح َوَجَعَل َأْهَلَها ما استطاع، كما قال اهلل تعالى: 

شحَيًعا َيْسَتْضعحُف َطائحَفًة ِمْنُهْم ُيَذِبُح َأْبَناءُهْم َوَيْسَتْحيحي نحَساءُهْم إحَنُه َكاَن 

[ يقصد بهذه الطائفة: بني إسرائيل. ومثله ما 4]القصص: سحدحيَنمحَن اْلُمْف

جرى في روسيا، وغيرها من بالد االتحاد السوفيتي، وأوروبا الشرقية، 

وغيرها من البالد الشيوعية، وقال رجل الثورة الشيوعية األول لينين 

لماكسيم جوركي: "ال بأس بقتل ثالثة أرباع العالم ليكون الربع الباقي 

وعيا!". وفي بالدنا العربية واإلسالمية، قامت ثورات وانقالبات شي

حتى يستسلموا  ،استولت على الحكم في أكثر من بلد، فقهرت أهله وأذلته

 -على أيدي السلطة الحاكمة  -طوعا أو كرها، حتى قتل في مدينة واحدة 

 ما يقدر بثالثين ألفًا، حتى إن بعض البالد ليقدر من قتل من المعارضين

 إرهابما تقوم به من  رهابفيها بالماليين. وقد سهل على دولة اإل

الدولة: أنهم فصلوا بين السياسة واألخالق، كما فصلوا بين الحرب 

واألخالق، وبين االقتصاد واألخالق، واعتنقوا هذه النظرية الشيطانية 

مرفوضة  ،)الغاية تبرر الوسيلة(، هذا مع أن غايتهم من جنس وسيلته

 ا. أخالقي

، اشد خطرا من كل أنواع رهابلون من اإلهو و :دولّيال رهاباإل -4

(، ألنه يتم دولّيال رهاباإلالمذكورة، وهو ما يمكن ان نسميه ) رهاباإل

الذي تمارسه  رهابعلى مستوى العالم كله، والدول جميعا. وهو اإل

أميركا اليوم على دول العالم في الشرق والغرب، فهي تريد أن تكره 

م كله على السير في ركابها، والدوران في فلك سياستها، يعادي العال
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الجميع من عادت، ويوالون من والت، يسالمون من سالمت، ويحاربون 

المكشوف  رهابمن حاربت. والعجيب أنها تمارس هذا النوع من اإل

ًا. إرهاب؟ انه ما تراه أميركا رهاب. وما اإلرهاببدعوى الحرب على اإل

من الدول، وال لشعب من الشعوب: أن يقف على الحياد،  وال خيار لدولة

أو يعتزل المعركة كلها ويجلس في بيته. فالشعار الذي رفعته أميركا 

". حتى لم تقل: رهابوألزمت فيه العالم اجمع: "من ليس معنا فهو مع اإل

من ليس معنا فهو علينا، بل جعلت من لم يكن معها، فهو في صف 

حارب كما يحاربون. يين، يجب أن يرهاباإل
(154)

 

أحمد إقبالالكاتب الباكستاني  أما
155

يشير إلى أن المنظمات السرية ف 

ثينات ية" في الثالإرهاباليهودية في فلسطين كانت ُتنعت بأنها منظمات "

 1942مع حلول عام . ثم حصلت أمور جديدة، فواألربعينات من هذا القرن

يبرالي الغربي مع الشعب ، وتشكل نوع من التعاطف اللكانت الهولوكست

يون اليهود في فلسطين، الذين كانوا صهاينة، رهاباليهودي، وفجأة بات اإل

بـ"المقاتلين من أجل الحرية". ثم  1945و 1944يوصفون مع حلول عامي 

يذكر أن رئيَسْي وزراء إسرائيليين على األقل، من بينهما مناحيم بيجن، كانا 

                                                 

 ( المرجع السابق.154)

في محاضرته "إرهابهم وإرهابنا" التي ألقاها في جامعة كولورادو في الثامن عشر من تشرين األول  - 155

، وقد ترجمتها مجلة 1999، قبل وفاته في إسالم أباد في الحادي عشر من أيار/ماي عام 1998م عا

اآلداب البيروتية ونشرتها في عددها الصادر عن شهري أيلول/سبتمبر وتشرين األول/ أكتوبر عام 

ام من ، وقد علقت اآلداب على نشرها بالقول: تترجم اآلداب محاضرة إقبال محمد بعد ثالثة أعو2001

إلقائها، ألنها تسلط الضوء على ذهنية "اإلرهاب" ذي الصلة الوثيقة بالواليات المتحدة األميركية. مذكور 

 –: قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق عبد الرحمن عمارلدى: 
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عض الكتب ملصقات تحمل صورة كل منهما يين، ويوجد في برهابيوصفان باإل

ي" ثم "جائزة كذا لمن يقبض عليه"، وكان أغلى مبلغ إرهابمذيلة بعبارة "

ي مناحيم بيجن هو مائة ألف جنيه رهاباطلعت عليه مكافأة لمن يأتي برأس اإل

احتلت منظمة التحرير الفلسطينية  1990و 1969إسترليني. ولكن بين عامي 

 ية". إرهابا منظمة مسرح األحداث بوصفه

: ، يغمض العقل الغربي عينيه عنهاثم ينتقل الكاتب إلى حقيقة أخرى

استقبل الرئيس رونالد ريغان مجموعة من الرجال الملتحين  1985"ففي عام 

وقال: هؤالء هم  ،مفي البيت األبيض، ثم تحدث إلى الصحافة، وأشار إليه

.. هؤالء الرجال كانوا المجاهدين المعادلون األخالقيون آلباء أميركا المؤسسين

األفغان.. آنذاك كانوا يحاربون "إمبراطورية الشر" ويعني بها "االتحاد 

السوفيتي"
156

. ولكي يأتي بالوجه اآلخر لتلك الحقيقة الالذعة، يذكر الكاتب أنه 

ل كلنتون( بقصف صاروخي يأمر رئيس أميركي آخر )ب 1998 / أوت"في آب

لمتمركزة في المحيط الهندي بهدف قتل أسامة بن الدن من البحرية األميركية ا

ورجاله في معسكرات أفغانستان "وهنا يتوجه المحاضر إلى الجمهور الذي 

يستمع إلى محاضرته بالقول: وال أحب أن أحرجكم بأن أذكركم بأن السيد بن 

/ صاروخًا أميركيًا ُأرسلت إلى أفغانستان، كان قبل 15الدن الذي ُأطلق عليه /

عوام قليلة فقط من هذه الحادثة المعادَل األخالقي لجورج واشنطن وتوماس أ

جيفرسون. ولكنه غضب ألنه ُأسقط من مرتبة المعادل األخالقي آلبائكم 

 المؤسسين، فراح يفرغ غضبه بطرق مختلفة". 

                                                 

ة، ال سيما وأنه يتناول حقيقة ال يمكن نكرانها أو وال يخفى ما في هذا األسلوب من سخرية الذع - 156

 وما بعدها. 76مرجع سابق. ص: عبد الرحمن عمارتجاهلها. 
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مسألة ويشير الكاتب إلى أنه استحضر هذه "الحكايات" ليبين أن 

 الخاصية األولىيون يتبدلون، وهذه هي رهابمسألة معقدة.. فاإل رهاباإل

وبطل األمس  ،مي األمس بطل اليوإرهاب، ذلك أن رهابللمقاربة الرسمية لإل

التي حددها الكاتب لمقاربة  الخصائص الست أولى" وهذه ي اليومإرهابهو 

  :، وقد قام بسردها وتحليلها بشكل مفصلرهاباإل

قف الرسمي األميركي يتجنب المويرى إقبال أن  الخاصية الثانيةي فف

، ألن المفهوم يستدعي بالضرورة أن يكون "الموقف الرسمي" رهابمفهوم اإل

يجعله ذلك أي بصريح العبارة،  -منسجمًا مع نفسه ـ حسب تعبير الكاتب

وهذا ما يرفضه "الموقف الرسمي".  ،رهابمضطرًا للتفريق بين المقاومة واإل

لرسمي" لالنتفاضة الفلسطينية بأنها وخير دليل على ذلك وصف "الموقف ا

فحص عشرين وثيقة أميركية من ألفها إلى يائها. وقد ذكر الكاتب أنه  إرهاب

. كما ذكر ، فلم يجد فيها وثيقة واحدة فعّرف هذه الكلمةرهابرسمية عن اإل

أن نشرة صادرة عن وزارة الخارجية تتألف من سبع صفحات تتحدث كلها عن 

بربرية  رهاباإلما تم العثور عليه هو التالي: وبتعريفه،  دون أن تقوم رهاباإل

 ". رهابحديثة نسميها اإل

يعلل الكاتب رفض الموقف الرسمي األميركي  الخاصية الثالثةوفي 

، وهم يرون فيه فعميمه ليشمل العالم بأجمعه، حتى يتسنى لهم رهابمفهوم اإل

ا يقولون: يجب علينا أن نسحق تهديدًا للقيم األخالقية في الحضارة الغربية، ولهذ

 فليس هناك حد جغرافي لمكافحته.  ،مفي جميع أنحاء العال رهاباإل

وهي كلية المعرفة  ،م، فمزاعم األقوياء تشمل العالالخاصية الرابعة أما

. يون ولذلك نعرف أين نضربهمرهابنحن نعرف أين هم اإلأيضًا، فلسان حالهم؛ 

 المعرفة. نحن عليمون..!!".  لدينا الوسائل لنعرف ذلك. لدينا
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ال يحق ألحد أن يتم رفض السببية، بمعنى أنه  الخاصية الخامسةوفي 

، فاألسباب قد تستدعي أن يًاإرهابينظر إلى األسباب التي فجعل من المرء 

بأي  رهابيين". ولذلك "ليست هناك عالقة لإلرهابنتعاطف مع أولئك "اإل

جورج شولتز بعد  1985األميركية عام سبب". وهذا ما قاله وزير الخارجية 

أن ضرب الطاولة براحة يده حين طلب منه وزير خارجية يوغسالفيا في ذلك 

 الفلسطيني.  رهابالوقت، أن يأخذ في االعتبار أسباب اإل

االشمئزاز األخالقي الذي نشعر على أن  الخاصية األخيرةثم يركز في 

، ويذكر أن نسبة األشخاص الذين ئي، ما هو إال اشمئزاز انتقارهاببه حيال اإل

إلى القتل الذي ارتكبته منظمة  العالم،الدولة هنا أو هناك من  إرهابقتلوا بسبب 

التحرير الفلسطينية وغيرها من المنظمات الشبيهة، وهي على أقل تقدير مائة 

ألف قتيل إلى قتيل واحد. هذه هي النسبة، ويعلق الكاتب على ذلك: لكن التاريخ 

يعترف ويبرز إلى الضوء القوة ال الضعف. لألسف
 

لقد محيت حضارات 

عظيمة، أفني شعب المايا وشعب اإلنكا وشعب األزتك، أفني الهنود األمريكيون 

والهنود الكنديون، لم نسمع أصواتهم إلى يومنا هذا..
 

 ." 

ضرورة فعريفه ويدعو إلى  رهاببعد ذلك يتحدث إقبال عن دوافع اإل

أو أنه  فًا عن "المعادل األخالقي آلبائنا المؤسسين..!!"ووصفه وصفًا مختل

. ثم يأتي بكلمة "عار أخالقي على الحضارة الغربية أو فهديد لها"

"terrorizing :من أحد المعاجم الخاصة بطالب الكليات، وهي تعني "

. وهو مفهوم صحيح في ية للحكم أو لمقاومة الحكمإرهاباستخدام أساليب 

بما هو حقًا. سواء أكان مرتكبه من الحكومات أو من  رهابم اإلرأيه، ألنه يحاك

 األفراد. 

 إرهاب، فيحصرها في خمسة أنواع؛ رهابيحدد الكافب أنواع اإلثم 
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 المرضي رهاباإلكالمافيات، و الجريمة إرهاب. والديني رهاباإلو الدولة

أن  ، مع اإلشارة إلىالذي فمارسه المعارضة رهاباإلودافعه حب الظهور، و

الذي تقوم به  رهابالدولة قد يتخذ شكل اإل إرهابهذه األنواع قد تتالقى، ف

جماعات خاصة، كما حدث مع وكالة المخابرات المركزية األميركية عندما 

 وظفت باعة المخدرات في عملياتها السرية. 

مجتمعات كالهنود والجزائريين إقبال وضع  ولكن السؤال هنا كيف

؟الذي تمارسه المعارضة رهابطينيين في قائمة اإلوالفيتناميين والفلس
157
.  

قائمة الشعوب التي ناضلت كان عليه، أن يصنف هؤالء في فقد 

كالشعب الفلسطيني  ،متزل تقاومن ال، ومنها وكافحت من أجل فحرير بالدها

يؤدي  رهابالدولة الصهيونية، فالخلط بين المقاومة واإل إرهابالذي يعاني من 

الذي دعا إليه واعتبره من األساسيات التي يمكن  رهابفهوم اإلإلى استحالة م

قال: ثمة جهد يبذله المرء  مع أنهأن تؤدي إلى إنصاف الشعوب المضطهدة. 

لكي يسمع همومه، لكي يسمع أشجانه للناس... خذ الفلسطينيين مثاًل الذين 

 1948، وبين عام 1948في زمننا. هؤالء ُهّجروا عام  "رهاباإل"يعدون قمة 

وقرعوا كل بيت في  ،مومنتصف الستينات ذهبوا إلى كل محكمة في العال

العالم.. لم يستمع أحد إلى الحقيقة التي يقولها الفلسطينيون، ولذا اخترعوا نوعًا 

، واقصد خطف الطائرات. حملوا العالم من أذنيه. جّرونا رهابجديدًا من اإل

 ..".ما زلنا إلى اآلن لم ننصفهم.جّرًا، وقالوا: اسمعوا.. اسمعوا "وسمعنا. و

تغاضى ال يؤكد على ضرورة عدموفي نهاية المحاضرة حاول الكاتب أن 

الدول، إذ ال يمكن لقوة عظمى أن  إرهابوغيره من  اإلسرائيلي رهاباإلعن 

                                                 

 وما بعدها. 76مرجع سابق. ص عبد الرحمن عمار: - 157
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في مكان  رهابفي مكان، وتتوقع أن تنجح في القضاء على اإل رهابتروج اإل

آخر
،

مشكلة  رهاب، فاإلرهابوافع المسببة لإلز على الديتركال كما يجب 

ة، والدبلوماسية تجدي في القضاء عليه، إذا ما تمت معالجة الدوافع سياسّي

واألسباب
158

 . 

 : رهابفعريفات الفقه العربي لإل -ثانيا

واستعراضه لعديد التعريفات يقدم  رهابمن خالل دراسته لظاهرة اإل

يضيق مفهوم أحدهما ن اتجاهين: أدونيس العكرة تقسيما لجملة التعريفات بي

درج ضمن تعريفاته أعمال ومظاهر عنيفة إلى حدوده الدنيا، واألخر ي رهاباإل

بالمعنى النوعي للظاهرة رهابال تندرج ضمن مفهوم اإل
159
. 

بأنه:"منهج  سياسّيال رهابا لإلفتعري أدونيس العكرةيقترح وبدوره 

ة الناجمة عن العنف إلى نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهب

لى فرض سيطرته على المجتمع أو الدولة من أجل ‘أو  سياسّيتغليب رأيه ال

المحافظة على عالقات إجتماعية عامة أو من أجل تغييرها أو تدميرها"
160
. 

ةسياسّيالموسوعة التعرف و
161
 على النحو التالي:  رهاباإل 

ديد به عبر أشكاٍل هو استخدام العنف غير القانوني، أو الته رهاباإل"

ومظاهر مختلفة كاالغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف، من أجل 

                                                 

 وما بعدها. 76مرجع سابق. ص عبد الرحمن عمار: - 158

 .83مرجع سابق. ص  أدونيس العكرة: - 159

 .83بق. ص مرجع سا أدونيس العكرة: - 160

 .153. ص. 1: الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، جعبد الوهاب الكيالي - 161
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معين مثل كسر روح المقاومة وااللتزام عند األفراد وهدم  سياسّيتحقيق هدف 

المعنويات عند الهيئات والمؤسسات، أو كوسيلة من وسائل الحصول على 

هو استخدام اإلكراه إلخضاع  رهابمعلومات أو مال. وبشكٍل عام فإن اإل

 . "يةرهابطرٍف مناوئ لمشيئة الجهة اإل

   :بأنه الموسوعة الفلسفية العربيةف صتفيما 

فهي تسمح باستخراج عالقة بين بنية الذات الفاعلة  إرهابكلمة  أما"

االجتماعي  سياسّيالموضوع الذي يتحملها، ولكن المعنى ال ونتائج الرهبة على

، لم رهابواألهداف التي من جرائها يحصل فعل اإل البواعث القائم على طبيعة

وتبلور في استعمال تلك العبارة في اللغة  يظهر إال مؤخرًا، أي بعد أن ظهر

األمد تعود جذورها إلى الثورة  ة، وذلك نتيجة لعملية تكّون طويلةجنبّياأل

د العبارة البع حيث اكتسبت تلك 1789الفرنسية الكبرى التي بدأت عام 

"االجتماعي الذي نعرفه اليوم سياسّيال
162
. 

بأنه:"إحداث الخوف  رهاباإل معجم العلوم االجتماعيةويعرف 

" بمعنى استناد رهابين يقرن بالحكم فيقال "حكم اإلحوالرعب" وهو قانونا 

ذلك الحكم إلى وسائل قاسية تكفل بث الرعب في نفوس المحكومين
163
. 

هو:"بث الرعب  م االجتماعيةمعجم مصطلحات العلوحسب  رهابو اإل

الذي يثير الخوف والفعل أي الطريقة التي تحاول بها جماعة منظمة أو حزب 

ية ضد رهابأن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف، وتوجه االعمال اإل

االشخاص سواء كانوا أفراد أو ممثلين للسلطة ممن يعارضون أهداف هذه 

                                                 

 .51ص ، المجلد األول -الموسوعة الفلسفية العربية - 162

 .27. ص. 1970: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. معجم العلوم االجتماعية - 163
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إتالف المحاصيل في بعض االحوال الجماعة، كما يعتبر هدم العقارات و

ي"رهابكأشكال للنشاط اإل
164
. 

هو:"وسيلة  رهابفإن اإل ةدولّيمعجم الدبلوماسية والشؤون الوفي 

تستخدمها حكومة استبدادية عن طريق نشر الذعر واللجوء إلى القتل واالغتيال 

 والتوقيف التعسفي واالعتداء على الحريات الشخصية الرغام أفراد الشعب على

 رهابدم اإلخوقد يست ،الخضوع واالستسالم لها والرضوخ لمطالبها التعسفية

أقلية من المواطنين لترويع السالمين بنية تحقيق أغراضها وفرض سيطرتها 

عليهم"
165
. 

هو:"محاولة لنشر الذعر والفزع  رهابفإن اإل سياسّيالقاموس الوفي  

ية الرغام الشعب على هو وسيلة تستخدمها حكومة استبدادو ،ةسياسّيالغراض 

إبان الثورة  رهابالخضوع واالستسالم لها، والمثال التقليدي هو قيام حكومة اإل

وسيلة تتخذها دولة تفرض  رهابة، واإلسياسّيالغراض  1789الفرنسية عام 

والرضوخ لمطالبها  سيادتها على شعب من الشعوب الشاعة روح االنهزامية

ة لترويع المدنيين لتحقيق أطماعها حتى جماع رهابتستخدم اإلالتعسفية أو 

"تفرض األقلية حكمها على األكثرية
166
.  

                                                 

. مادة 1974لحات العلوم االجتماعية. مكتبة لبنان. بيروت. : معجم مصطأحمد زكي بدوي - 164

 "رهب". 

 . مادة "رهب". 1974: مكتبة لبنان. بيروت. معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية - 165

 .45. ص. 1975. القاهرة. 2: القاموس السياسي. دار النهضة العربية. طأحمد عطية - 166
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بأنه:"استخدام العنف أو  رهاباإل ةعالمّيالموسوعة العربية الوتعرف 

التهديد به الثارة الخوف والذعر"
167
. 

 غير استخداماالرهاب بأنه: " األوسط الشرق دراساتمركز ويعرف 

 إلى أساًسا يهدف غير مشروعة، ببواعث امهباستخد ديدته أو للعنف مشروع

 أم به دولة أقامت سواء للخطر، األبرياء حياة ويعرض اس، الن بين الرعب بث

 كلًيا يختلف بذلك وهو مشروعة، غير مصالح لتحقيق وذلك فرد، أم مجموعة

 ذابه وهو . المشروعة المقاومة إطار في المسلحة القوة إلى حاالت اللجوء عن

 والشرعية السماوية للشرائع ومناٍف اإلنساني، للسلوك األساسية واعدللق انتهاك

اإلنسان حقوق على تجاوز من فيه لما الدولية
168

". 

 اليهود واليهوديةفي موسوعته  رهاباإل عبد الوهاب المسيريويعرف 

("العنف المسلح )مقابل العنف اإلدراكي :" هبأن الصهيونيةو
169

ثم يضيف:  

كالقتل وإلقاء  لضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنفبالمعنى ا« رهاباإل»"

 المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث الرعب في قلب سكان منطقة

ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم 

                                                 

. المجلد 1مال الموسوعة للنشر والتوزيع. الرياض. ط: مؤسسة أعالموسوعة العربية العالمية -167

 .529األول. ص. 

 / تموز إسالمية - عربية رؤية والمقاومة اإلرهاب مفهوم وثيقة :األوسط الشرق مركز دراسات - 168

1الملحق عدد . أنظر نص الوثيقة في 2003 هلييوج

 .92. ص7ج : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.عبد الوهاب المسيري - 169
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ليشمل  رهابعلى الظلم )من منظور الضحية(. ويمكن أن يتسع مفهوم اإل مبني

"ة والعسكرية، المادية والمعنويةسياسّياالقتصادية ال ختلف الممارساتم
170

 . 

                                                 

كان منصبا على االرهاب الصهيوني فإنه  -رحمه اهلل–وبما أن تركيز الدكتور المسيري  - 170

هذا يتضمن سرقة األراضي باالحتيال والتزوير والقانون إلى  يضيف:"وفي حالة اإلرهاب الصهيوني فإن

ى تحقيق شروط السالح، ومن فرض أنظمة تعليمية ُتشوه الوعي الفلسطيني إل َطْرد أصحابها بقوة

شعب  مواتية لنمو المنتجين العرب. وإذا كان اإلدراك الصهيوني للواقع والتاريخ )أرض بال اقتصادية غير

النظرية  لشعب بال أرض( هو عنف إدراكي، فإن اإلرهاب الصهيوني هو الممارسات التي ُتحِول

الصهيوني ليس حدثًا  واإلرهاب .نواإلدراك إلى واقع قائم "وتخلق حقائق جديدة" على حد قول موشيه ديا

 الصهيونية االستيطاني اإلحاللي وفي الصيغة عابرًا عرضيًا وإنما هو أمر كامن في المشروع الصهيوني

التي ُشَنت  الشـاملة. كما أن حـلقات وآليات هذا اإلرهاب مترابطة متالحقة، فالهجمات اإلرهابية األساسـية

أي أن المذابح واالعتقاالت  اسـتسالم بقية سكان األراضي المحتلة، ضد بعـض القرى العربية أَدت إلى

اإلحاللي، وال يمكن َتخُيل إمكانية َتحُقق  واإلبعادات إن هي إال آلية من آليات االستيطان الصهيوني

واإلرهاب الصهيوني هو اآللية التي تم بها تفريغ جزء من فلسطين من  .المشـروع الصهيـوني بدونها

وأرضها. وقد تم هذا من  على شعب فلسطين الصهيونية وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم سكانها

به المنظمات اإلرهابية غير الرسمية  خالل اإلرهاب المباشر، غير المنظم وغير المؤسسي، الذي تقوم

والمؤسسي،  التمييز العنصري( واإلرهاب المباشر، المنظم )المذابح ـ ميليشيات المستوطنين ـ التخريب ـ

ـ التفرقة العنصرية من خـالل  الصهيونية التهجير ـ الهيكل القانوني للدولة) الصهيونية الذي تقوم به الدولة

اإلرهاب المؤسسي  ورغم أننا نفِرق بين .اإلسـرائيلي ـ الشرطة اإلسرائيلية ـ هدم القرى( القانون ـ الجـيش

ويجمع بينهما الهدف النهائي، وهو  اط ويتم التنسيق بينهماوغير المؤسسي إال أنهما مرتبطان تمام االرتب

( وفرق 1948واقعة دير ياسين )قبل عام  إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم. ولعل

واإلرهاب  .أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق هي أمثلة« المستعرفيم»الموت المعروفة باسم 

 بالدعم اإلمبريالي الغربي حين قامت حكومة االنتداب بحماية المستوطنيناالرتباط  الصهيوني مرتبط تمام

التعاونية  وتأمين موطئ قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من المستوطنات

المسلحة  الصهيونية ،كما ساعدت المنظمات« الزراعة المسلحة»)وبخاصة الكيبوتس( فيما نسميه 

مسلحة كامنة قامت باالنقضاض على أرض فلسطين وأهلها عام  ا، فكانت بمنزلة قوةالمختلفة ودعمته

 استمرت الدول الغربية "الديموقراطية" في َدْعم الكيان االستيطاني اإلحاللي . وبعد إنشاء الدولة،1948

لتي شنها العديدة ا الصهيوني، رغم ممارساته اإلرهابية التي تتسم بكل الجدة واالستمرار، ورغم الحروب

الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا  ويحاول .على العرب ورغم توسعيته التي ال تعرف أية حدود
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تعريفا حديثا أخذت به فيما بعد لجنة  رهاباإل شريف بسيونييعرف و

التي نظمت اجتماعاتها في مركز فيينا ألمم المتحدة التابعة لالخبراء اإلقليميين 

عنف محرم  هو استراتيجية رهاباإل"  بما يلي: (1988 مارس 14-18)

أيديولوجية، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل  ًا، تحفزها بواعث عقائديةدولّي

إلى السلطة أو للقيام بدعاية  شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول

يعملون من أجل  لمطلب أو لمظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف

دولة من الدول"أنفسهم ونيابة عنها أم نيابة عن 
171
. 

بأنه:"االساتخدام غيار المشاروع للعناف أو      رهااب اإل نبيل أحمود حلموي  يعرف 

التهديد به بواسطة مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعاة أو دولاة يناتج عناه رعباا      

يعاارض للخطاار أرواحااا بشاارية أو يهاادد حريااات أساسااية، ويكااون الغاارض منااه      

معين" الضغط على الجماعة أو الدولة لكي يتغير سلوكها تجاه موضوع
172
. 

فيعرفااه بأنه:"اسااتخدام ماانظم للعنااف لتحقيااق هاادف     صووالح الوودين عووامر أمااا 

ة علاى  سياسايّ وعلى الخصاوص أعماال العناف التاي تقاوم بهاا المنظماات ال        سياسّي

مجموعاة ماان الماواطنين وخلااق جاو ماان عاادم األمان، وهااو يشامل أخااذ الرهااائن،        

يتجماااع فيهاااا    واالختطااااف، واساااتعمال المتفجااارات فاااي االمااااكن العاماااة التاااي      

                                                                                                                                     

الدولي واألعراف اإلنسانية( على أنها شكل من أشكال  المقاومة الفلسطينية المشروعة )من منظور القانون

، واإلشارة للعمليات االستشهادية «إرهابيين»للفدائيين الفلسطينيين بأنهم  ، ومن هنا اإلشارة«اإلرهاب»

: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عبد الوهاب المسيري بأنها >>عمليات انتحارية إرهابية<<.

 .95. ص7ج

 .48.ص.  1992،عام 1: اإلرهاب الدولي. دار العلم للماليين ط/محمد عزيز شكري.مذكور لدى: -171

ا لقواعد القانون الدولي العام. دار النهضة العربية، مصر. : اإلرهاب الدولي وفقنبيل أحمد حلمي - 172

 .35. ص.1988. 1ط
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المدنيون."
 173

. 

عماال ماان   -1ماان خااالل المعااايير التاليااة:"   رهاااباإل أحموود رفعووتو يعاارف 

أن يكاون منفاذ العمال قصاد مان إتياان        -2أعمال العنف موجه إلى ضاحية معيناة.   

فعله أن يثير حالة مان الرعاب والفازع لمجموعاة مان األفاراد بعيادين عان مسارح          

كوسيلة أو أداة لنشر هذه الحالة."ي باستخدام الضحايا رهابالعمل اإل
 174

.  

أن هناااك إجماعااا بااين الاادول والمنظاارين علااى      عبوود السووتار طويلووة  ياارى و

الماادنيين األمنااين   إرهاببأنااه:" رهاااباخااتالف إتجاهاااتهم علااى تحديااد معنااى اإل   

واالعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم بينما هم ال عالقة لهام بشاكل مباشار بالقضاية     

ياااة وخصاااومهم". أو رهابالصااادام باااين مرتكباااي األعماااال اإل  التااي يااادور حولهاااا 

هو:"محاولاااة األفاااراد أو الجماعاااات فااارض رأي أو فكااار أو ماااذهب أو ديااان أو     

واألساااليب العنيفااة علااى أناااس أو    موقااف معااين ماان قضااية ماان القضااايا بااالقوة    

شاعوب أخاارى باادال ماان اللجااوء إلااى الحااوار والوسااائل الحضااارية التااي انتزعهااا     

بر كفااح طويال مان أجال )حقاوق االنساان( مثال حرياة التعبيار وحرياة           االنسان ع

الصااحافة والتعدديااة الحزبيااة واالنتخاااب والترشاايح للمؤسسااات الحاكمااة واحتاارام    

رأي األغلبيااة والخضااوع لااه. وهااذه الجماعااات أو األفااراد تحاااول فاارض هاااذه         

هماا كانات   األفكار أو المذاهب بالقوة ألنهاا تعتبار نفساها علاى صاواب واألغلبياة م      

نسبتها على ضالل وتعطي نفسها وضع الوصاية عليها تحت أي مبرر"
175

  . 

                                                 

: المقاومااة الشاعبية المساالحة فااي القااانون الادولي العااام. دار الفكاار العربااي، مصاار.       صوالح الوودين عووامر   -173

 .476. ص. 1977. 1ط

وليااة وقاارارات األماام  : االرهاااب الاادولي فاي ضااوء أحكااام القااانون الادولي واالتفاقيااات الد      أحمود رفعووت  -174

 وما بعدها. 199. ص.1المتحدة. دار النهضة العربية، مصر. ط

 .25. ص.1992لسنة  342: أمراء اإلرهاب. كتاب اليوم، العدد عبد الستار طويلة - 175
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هو:"عمال حرباي غيار مشاروع كوناه يتعارض        رهااب اإلوهناك من يارى أن  

علااى هااامش   ،للماادنيين المفتاارض ابقااائهم بحسااب القواعااد التقليديااة علااى األقاال      

ي بمنزلاة  ابرها هكاذا يعتبار العمال اإل   و النزاع الذي يشاارك فياه أطاراف مسالحون.    

جريمة حرب وفقاا لمباادىء محكماة ناورنبرغ التاي تعارف هاذه االرتكاباات علاى          

فااي صااورة غياار   و تقالياادها التااي تشاامل  و النحااو التااالي :"خاارق قااوانين الحاارب   

االبعاااد مان أجال األشااغال الشااقة وغيرهااا     و سااوء المعاملاة و حصارية االغتيااالت  

غتيااال أو اساااءة معاملااة    ا ،ماان االغااراض بحااق الماادنيين فااي المناااطق المحتلااة      

ساالب االمااالك   ،تصاافية الرهااائن  ،سااجناء الحاارب أو االفااراد فااي عاارض البحاار   

القاارى أو أعمااال االجتياااح التااي ال    و التاادمير المتعمااد للماادن   ،العامااةأو الخاصااة 

تبررها الضرورات العسكرية"
176
. 

عنف منظم أو تهديد به يمبهرسه هو:" رهاباإلوحسب رأي أخر ف

منظمة أو حكومبت في مواجهة أشخبص يشكلون قيمة أشخبص أو جمبعبت 

هرمزية في منظومة السلطة، والمجتمع، أو جمبعبت أو منظمبت أو دول أو 

ة أو الوطنية، يقع ببلمخبلفة للقبنون ويتسم دولّيال ممتلكبت مشمولة ببلحمبية

ببلعشوائية وعدم التمييز، بقصد إشبعة الرعب لتحقيق أاداف أو مطبلب 

ة"سيبسّي
177
. 

                                                 

: التوتاليتارية الليبرالية الجديدة والحرب على اإلرهاب منشورات اتحاد الكتاب العرب فوفيق المديني -176

 .254-253. ص. 2003 –دمشق 

 : مراعاة التوازن بين اعتبارات مكافحة اإلرهاب وحماية حقوق االنسان.عبد العزيز علي المهندي - 177

 2008/ 10/ 29-27ندوة اإلرهاب وحقوق االنسان. جامعة نايف للعلوم األمنية. الرياض 
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 حالة غير في عليهم واالعتداء واآلمنين المدنيين هو:"ترويع رهاباإلأو 

الحرب"
178
. 

ي:")فعل اجرامي( تحركه دوافع دنيئة، يرتكبه فرد أو رهابالعمل اإلف

جماعة بأسلوب يعتمد نشر الرعب في النفوس بغية تحقيق هدف معين أيا 

كان"
179
. 

 مارسةم بأنه: " رهاباإل إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافييعرف فيما 

 التطرف أو، جماعية أو فردية أكانت سواء الغير مصالح ضد العنيفة األعمال

 في اإلنسان حقوق ضد وهو البشر، حياة في أساسي مبدأ عن يساًرا أو يميًنا

 سيان الدماء وسفك حوملال أكل) مبدأه أن يعلن رهابفاإل واطمئنان، بأمن العيش

(Meat Is Murder المحتل ضد المشروعة المقاومة الأعم تندرج وال 

 السعي وكذا النفس، عن وقانوني شرعي دفاع ألنه رهاباإل بند في الغاصب

 نطاق في تدخل بل رهاباإل نطاق في تدخل ال المستعمر من األراضي لتحرير

.المتحدة األمم إليه تدعو الذي المصير تقرير في الشرعي الحق
180

" 

                                                 

رقية. ندوة اإلرهاب وحقوق : تأثير اإلرهاب على حقوق األقليات الدينية والعأحمد الهادي جاب اهلل - 178

 .2008/ 10/ 29-27االنسان. جامعة نايف للعلوم األمنية. الرياض 

االرهاب في القانون الجنائي. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  محمد مؤنس محب الدين: - 179

لندوة االرهاب على المستوى االقليمي. ورقة علمية مقدمة  محمد مؤنس محب الدين:. 1983المنصورة. 

. 1419تشريعات مكافحة االرهاب في الوطن العربي. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.الرياض. 

االرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي. مكتبة االنجلو محمد مؤنس محب الدين: 

 مصرية. القاهرة.

 .46ق االنسان. كتب عربية. ص. : معجم مصطلحات حقوإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي - 180
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و:"عنف منظم ومتصل قصد ه أحمد جالل عز الدينحسب  رهاباإل

ة والذي ترتكبه سياسّيخلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة 

ة"سياسّيجماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف 
181

.  

هو:"التهدديد الناشئ عن عنف  رهاباإلفير أن  محمد عزيز شكريأما 

عماله تعزيزا من قبل أفراد أو جماعات" أو هو:"استعمال العنف أو التهديد باست

"سياسّيلهدف 
182

. 

ه:"كل اعتداء على االرواح بأن رهاباإل عبد العزيز سرحانويعرف 

والممتلكات العامة أوالخاصة بالمخالفة وهو بذلك يمكن النظر إليه على أساس 

ا، دولّيا إرهاب، ويعد الفعل دولّية أساسها مخالفة القانون الدولّيأنه جريمة 

واء قام به فرد أو جماعة أو دولة كما يشمل أيضا ة، سدولّيوبالتالي جريمة 

اعمال التفرقة العنصرية التي تباشرها بعض الدول"
183

. 

تعني:"األخذ  إرهابفإن كلمة  المعجم العربي الحديثوفي 

بالتعسف"
184

هو:"االعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما  رهاباإل .

لخوف بأي صورة "االحساس بتهديد أيا كان يتمخض عنه االحساس با
185

. 

                                                 

 49ص .1986: االرهاب والعنف السياسي. دار الحرية. القاهرة. أحمد جالل عز الدين - 181

 .45. ص. 1991: االرهاب. دار العلم للماليين. بيروت. محمد عزيز شكري - 182

قانون : حول تعريف االرهاب الدولي وتحديد مضمونه. المجلة المصرية للعبد العزيز سرحان - 183

 .174-173. ص. 1973. 29الدولي، المجلد 

 .1973: المعجم العربي الحديث. مكتبة الروس. باريس. خليل الجر - 184

: االرهاب والظواهر االجرامية. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.. عوض محمد محي الدين - 185

 .11ص.هـ. 1420
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:" االستخدام العمدي عبد العزيز مخيمرمن وجهة نظر  هو رهاباإلف

والمنظم لوسائل من طبعها إثارة الرعب بقصد تحقيق بعض االهداف"
186

. 

بأنه:"مذهب يعتمد للوصول إلى هدفه على  عبد الوهاب حومد هويعرف

القضاء على  الذعر واالخافة وهذا المذهب ذو شقين: شق اجتماعي: يرمي إلى

نظام الطبقات القائم بمجموعه وتحت مختلف أشكاله، فيكون النظام االجتماعي 

: يهدف إلى تغيير أوضاع الحكم رأسا على عقب سياسّيهدفا مباشرا له. وشق 

وال يتردد في ضرب ممثلي الدولة لضرب الدولة ذاتها "
187

. 

 رهابأن اإل عبد الوهاب حومدوفي تعريف أخر الحق يعتبر 

، وبصفة خاصة جميع أعمال سياسّي:"االستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف هو

العنف )حوادث االعتداء الفردية أو االجتماعية، أو التخريب ( التي تقوم منظمة 

ة بممارساتها على االفراد، اليجاد جو من عدم األمن، وهو ينطوي على سياسّي

 ،اختطاف االشخاص وقتلهطوائف متعددة من االعمال، أشهرها أخذ الرهائن، و

ووضع المتفجرات، أو العبوات الناسفة في أماكن تجمع المدنيين، أو وسائل 

النقل العام والتخريب وتغيير مسار الطائرات بالقوة "
188

. 

                                                 

 .44هضة العربية. القاهرة. ص: االرهاب الدولي. دار النعبد العزيز مخيمر - 186

 .221. ص.1963: االجرام السياسي. دار المعارف. بيروت. عبد الوهاب حومد - 187

 .487-486: د ت. ص.عبد الوهاب حومد - 188
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بأنه:"عنف منظم  رهاباإل عبد الرحمن رشدي الهواريويعرف 

ة، سياسّياعة ومتصل بقصد إيجاد حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جم

ة"سياسّيوالذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف 
189

 . 

والمقاومة يقدم  رهابففي إطار تمييزه بين اإل علي عقلة عرسان أما

فعل عنف مرافق بدرجات من الرعب والتخويف  : "بأنه رهابوصفا أوليا لإل

روحي التصفية الجسدية والعدوان المدمر على الجانب ال قد يصل إلى حدود

عن نفسه في تدمير الممتلكات وتهديد االستقرار  والفكري في اإلنسان، وقد يعبر

على ممارسة الحقوق والواجبات  االجتماعي والنفسي، والتأثير السلبي

 ."والحريات العامة

من يمارس  ويقومه :"إرهابي من رهابتحديدا لغاية اإل عرسانثم يقدم 

 -فاظًا على سلطة أحيانًا/ روبسبييربفعله وصواًل إلى سلطة أو ح رهاباإل

 سياسّيفي فترة الثورة الشيوعية/ أو ممارسة للعنف ال رهابالفوضويون ـ اإل

بغية الوصول إلى  سياسّيبوصفة صيغة متقدمة على العنف ال رهابولإل

الديمقراطية  -المحتملين بعيدًا عن الممارسة القانونية السلطة وتدمير الخصوم

   ".لطةألساليب تداول الس

تعريفا  عرسانيقدم وبعد تحليل لعديد الظواهر والمواقف المعاصرة 

استخدام منظم ومتعمد وغير مسؤول للعنف وأنواع : "هأنب رهابمفصال لإل

ضد دول أو سلطات أو جماعات  والتهديد بها والتلويح باستخدامها، القوة،

أو غير  شخصيات أو مؤسسات أو مصالح، بشكل مباشر بشرية أو طوائف أو

                                                 

: التعريف باالرهاب وأشكاله. ندوة االرهاب والعولمة. جامعة نايف عبد الرحمن رشدي الهواري - 189

 .34 . ص.2002للعلوم األمنية. الرياض. 
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 ،أضرار مادية بممتلكاتوإلحاق  مباشر أو عبر طرف أو أطراف أخرى؛

جراح وتشوهات،  وإيقاع ضحايا وإحداث، وجسدية بأشخاص ،ومعنوية بحقوق

واالجتماعية  والقيام بتدمير ونشر رعب، وتوظيف اآلثار النفسية والروحية

 والتأثير على ة أو ماديةسياسّية الناتجة عن ذلك لتحقيق أهداف سياسّيوال

قرارات حكومات أو دول أو شخصيات اعتبارية وطبيعية لجعلها تغير مواقفها 

تحت التهديد، أو للفت النظر إلى قضايا عامة أو خاصة، داخلية  وتتخذ قرارات

ي عادلة، وزج قوى وأطراف أخرى فيها رهابالفعل اإل أو خارجية، يراها منفذ

ماهيري عامة من أجل إيصال رسالة أو وج وإعالمي سياسّيلخلق حالة اهتمام 

"بابتزاز من نوع ما الحصول على منفعة أو تحقيق غرض أو القيام
190
.   

األفعال اإلجرامية الموجهة ضد "بأنه  رهاباإل حسنين عبيدعرف و

الدولة والتي يتمثل غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة 

ية رهابالشعب وتتسم األعمال اإل أو جماعات من األشخاص، أو من عامة

بالتخويف المقترن بالعنف، مثل أعمال التفجير وتدمير المنشآت العامة وتحطيم 

السكك الحديدية والقناطر وتسميم مياه الشرب ونشر األمراض المعدية والقتل 

 ."الجماعي

 : رهابفعريفات الفقه الغربي لإل -ثالثا

 رهابظاهرة اإل يكيةدائرة المعارف االجتماعية األمرتعرف 

بأنه:"تعبير يستخدم لوصف منهج أو أسلوب، أوالنظرية أو الفكرة التي تقف 

خلف ذلك المنهج، والذي من خالله تحاول مجموعة منظمة أو حزب أن تحقق 

ية رهاب، باستخدام العنف المنظم بصفة أساسية، وتوجه األفعال اإلأهدافها المعلنة

                                                 

 : مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة.عرسان علي عقلة - 190



 

 111 

صية أو كوكالء أو ممثلين للسلطة يتداخلون ضد األشخاص الذين بصفتهم الشخ

".مع إكمال تحقيق أهداف هذه المجموعة
191

 

الثوري هو أحد  رهابفإن اإل Martha Crenshawوحسب 

عناصر إستراتيجية التمرد أو العصيان العام في مفهوم الحرب الداخلية أو 

والتي لو ة من الحكم القائم سياسّيالثورة، والتي تحاول أن تحصل على القوة ال

ة واجتماعية جذريةسياسّينجحت في الحصول عليها ستحدث تغييرات 
192
. 

بأنه:" يشمل منهجا أو نظرية كامنة والذي  رهاباإل هاردمانيعرف و

يرمي من خالل مجموعة منظمة أو حزب لتحقيق أهداف معلنة وذلك باستخدام 

العنف"
193
. 

 A Dictionary of"قاموس علم االجرام في  رهابواإل

criminology" نمط من العنف يتضمن االستخدام المنظم للقتل أو التهديد":

باستخدامه أو األذى الجسدي والتدبير النزال الرعب والذعر )الصدمة( بجماعة 

مستهدفة )أوسع مدى من الضحايا الذين أنزل بهم الرعب( الشاعة أجواء من 

الرعب"
194
. 

                                                 

191 - Martha Crenshaw, Hutchinson, The Concept of the Revolutionary 

Terrosim, Journal of Conflict resolution, Department of government and 

foreign affairs of the university of Virginia , vol.14 September 1972,P.386. 

192 - Encyclopaedia of The Social Sciences, Edwin Seligman Ed, Vol. 13, 

New York , The Macmillan Co., 1934,P.575. 

: ظاهرة االرهاب المعاصر: طبيعتها وعواملها واتجاهاتها. مركز الملك صالح المصلح مذكور لدى: - 193

 . 21. ص2002. فيصل للبحوث والدراسات االسالمية. الرياض

 . 21: ظاهرة االرهاب المعاصر. مرجع سابق. صصالح المصلح مذكور لدى: - 194
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ال العمدي هو االستعم "Gunzburg" جونز برجفي نظر  رهاباإل

للوسائل القادرة على احداث خطر عام يهدد الحياة أو السالمة الجسدية أو 

الصحية أو االموال العامة"
195

 . 

 Oxford Concise Dictionary of سياسّيقاموس أوكسفورد الحسب و

Politics هو مصطلح ال يوجد اتفاق على معناه الدقيق حيث يختلف  رهاباإل

على تعريفه ولكنه بصورة عامة يستخدم لوصف ون سياسّيالو األكاديميون

ة نصبت نفسها في حكم أو قيادة سياسّيأساليب تهدد الحياة تستعملها مجاميع 

  .مجاميع غير مركزية في دولة معينة

ي هو:"وصف يستخدم لوصف رهاباإلف قاموس السياسة الحديثةوفي 

لحكومات ة التي تستخدم العنف كأسلوب للضغط على اسياسّيالمجموعات ال

لتأييد االتجاهات المطالبة بالتغيرات االجتماعية الجذرية"
196
. 

في غياب تعريف واضح ومحدد فإن الجميع " :أنه  هانز بيتر جاسرويرى 

يتألف من العناصر  رهابيعرف ما المقصود بتلك الفكرة، فالمفهوم الشائع لإل

 التالية:

نف ضد هو استعمال العنف أو التهديد باستعمال الع رهاباإل -

المدنيين العاديين وضد حياتهم أو ممتلكاتهم أو رفاهيتهم. وال تفرق 

ية بين الهدف المقصود والمتواجدين بالمكان أوبين رهاباألعمال اإل

ين رهابالمجموعات المختلفة من المتواجدين بالمكان. ويقوم اإل

                                                 

 .44. ص1986: االرهاب الدولي. دار النهضة العربية. القاهرة. عبد العزيز مخيمرمذكور لدى:  - 195

196 - David Robertson; a dictionary of Modern Politics. London.Europa 

Publication Limited. 1985. 
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 باعمالهم دون تمييز.

قيقه بالوسائل ال يمكن تح سياسّيوسيلة لتحقيق هدف  رهابيعد اإل -

 العادية والقانونية في سياق النظام الدستوري المقرر.

ية في المعتاد جزءا من استراتيجية ما. وتقوم رهابتعتبر األعمال اإل -

 بتنفيذها جماعات منظمة على امتداد فترة زمنية أكثر طوال.

ية ضد أشخاص ليس لهم صلة رهابغالبا ما تقترف االعمال اإل -

بالنتيجة المعتزمة لتلك االعمال، أي  -باشر علىأو تأثير م–مباشرة 

 تقترف ضد مدنيين عاديين.

ية في إثارة الخوف أو الفزع من رهابيتمثل الغرض من االعمال اإل -

 أجل وضع شروط يرى المقترفون أنها ستدعم قضيتهم.

"إلى إذالل البشر اآلخرين رهابيهدف اإل -
197
. 

 هأنب رهاباإل  George Levasseurجورج ليفاسير  يعرف فيما 

يعني االستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها أن تنشر الرعب للوصول 

 ،الى أهداف محددة، كاستخدام التخويف لتعجيز الضحية أو الضحايا ومهاجمته

أو نشر الرعب باستخدام العنف، كاإلعتداء على الحق في الحياة أو الحق في 

ائم عنف عمياء بواسطة القنابل أو أو التعذيب أو ارتكاب جر ،سالمة الجس

السيارات المفخخة أو إرسال طرود ملغمة، أو اإلعتداء على األموال بالحريق 

 يين. رهابأو التفجير لتحقيق طلبات الجناة اإل

هو كل عنف يرتكب ضد  رهابأن اإل  Bouloc .B.بولوك  ويعتبر 

                                                 

: االعمال اإلرهابية و"اإلرهاب" والقانون الدولي االنساني. المجلة الدولية للصليب هانز بيتر جاسر - 197

 .115. ص2002األحمر. 
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ويستهدف  ة،سياسّياألشخاص أو األموال أو المؤسسات وتكون له طبيعة 

الحصول على استقالل إقليم معين أو قلب نظام الحكم أو التعبير عن اعتراض 

 على بعض مظاهر سياسة الدولة.

ه إنفالذي يستعمله علماء االجتماع  A.P. Schmid تعريفوحسب 

يقوم بها أفراد بإشراف  ،أساليب متكررة تولد الخوف والقلق رهابيعتبر اإل

ة سياسّياف الدولة نفسها وتكون أهداف العملية مجموعات داخل دولة أو بإشر

عادة وتختلف عن االغتياالت بكونها ليست موجهة إلى شخص معين ويتم 

الحكومات و اختيار األهداف لغرض إرسال إشارات إلى أكبر عدد من الناس

التي تمثلهم
198
. 

 « Schmid »"شميـد"وقام 
199

 تعريف مائةأكثر من  بمراجعة

 وجود إلى وخلص المجال هذا في وباحثين خبراء قبل منمقدمة  رهابلإل

 اآلتي: النحو وعلى التعاريف هذه بين مشتركة عناصر

 .جوهر بدون تجريدي مفهوم -

 .المصطلح استخدامات جميع لحصر واحد تعريف يكفي ال -

 .عامة عوامل في تشترك المختلفة التعريفات من العديد -

 .دفةالمسته الضحية من مستمد رهاباإل معنى -

                                                 

198 - http://www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html 

199 - Alex P. Schmid, Political Terrorism 1995: www.state.gov. 
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أن يقوم بمغامرة تأليفية بلغ بها  « Schmid »"شميـد" حـاول  ثم

التعريف التالي:
(200)

هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تتمتع  رهابإل"... ا 

فيه الضحايا الجزافية أو الرمزية كهدف عنف فعال. وتشترك هذه الضحايا 

اءها من أجل الفعالة في خصائصها مع جماعة أو طبقة مما يشكل أساسا النتق

التضحية بها. ومن خالل االستخدام السابق للعنف أو التهديد الجدي بالعنف، فإّن 

أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة التي تّم تقويض إحساس أعضاءها باألمن عن 

، وتعتبر التضحية بمن اتخذ هدفا للعنف عمال غير رهابقصد، هي هدف اإل

مشاهدين على أساس قسوة أو زمن سوي من قبل معظم المراقبين من جمهور ال

القيام بعملية التضحية)في غير ميادين القتال(، أو عدم التقيد بقواعد  أو مكان

القتال المقبولة في الحرب التقليدية، وانتهاك حرمة القواعد، مما يخلق جمهورا 

ويحتمل أن تشكل قطاعات من هذا  رهابيقظا متحّفزا خارج نطاق هدف اإل

هدف االستمالة الرئيسي. والقصد من هذا األسلوب غير الجمهور بدورها 

وذلك من أجل إحداث إرباك أو  رهابالمباشر للقتال هو إّما شّل حركة هدف اإل

إذعان، وإّما لحشد أهداف من المطالب الثانوية )حكومة مثال(، أو أهداف للفت 

بحيث  مثال( إلدخال تغييرات على الموقف أو السلوك العام،االنتباه )الرأي 

يصبح متعاطفا مع المصالح القصيرة أو الطويلة المدى لمستخدمي هذا األسلوب 

 من الصراع".

 Inside Terrorism" " رهاباإل داخل" كتابه في Hoffmanحدد و

                                                 

محمد ، ورد ذكره في 1988: اإلرهاب السياسي: دار أكسفورد للنشر، أمستردام، أليكس شميد - 200

 . 46-45ص  سابق، اإلرهاب الدولي: مرجع عزيز شكري
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بأنه رهاباإل
201

: 

 .شك بدون ةسياسّي ودوافع أهداف ذا يكون - 

 .العنف باستخدام ويهدد القدر بنفس أو بالعنف يتسم - 

 المستهدفة القيمة يتجاوز المدى بعيدة نفسية نتائج لتحقيق وهمًيا ونيك - 

 .حالًيا

 .تآمرية خاليا هيكل أو معروفة قيادة ذات منظمة به تقوم - 

 .للدولة ينتمي ال كيان أو قومية شبه مجموعة ترتكبه - 

 تعريفية. شارات يحملون أو موحًدا زًيا أعضاؤها يحمل ال -

هو الَخلق المتعمد للخوف واستغالله في تحقيق " :هوفمانحسب اإلرهاب ف

ومع  .التغيير السياسي. وبالتالي فهو دون شك شكل من أشكال الحرب النفسية

أن الناس كثيرا ما يتعرضون للقتل واإلصابات المأساوية في هجمات 

اإلرهابيين، إال أن اإلرهاب بطبيعته يرمي إلحداث آثار نفسية بعيدة المدى 

الضحية/الضحايا المباشرين وما استهدفه عنفهم. فاإلرهاب يرمي  بشكل يتجاوز

إلى غرس الخوف في داخل النفوس وبالتالي إلى إرهاب المجموعة التي 

"يستهدفها اإلرهابيون والتأثير على سلوكها
202
. 

المشكلة إلعداد ، وُفعّرفه اللجنة القانونية لمجموعة الدول األمريكية

                                                 

201 - Bruce Hoffman; Inside Terrorism, 1999: 

www.state.gov/www/globl/terrorim/ 

202
 2006:"داخل اإلرهاب"، الطبعة الثانية. نيويورك: مطبعة جامعة كولمبيا، بروس هوفمان - 

 .5ماط االرهاب في الملحق عدد نال Jonathan R. Whiteوأنظر تحديد  )باالنجليزية(.
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أفعال هي بذاتها يمكن أن ” بأنه  واالختطاف : ابرهمشروع اتفاقية مقاومة اإل

تكون من الصور التقليدية للجريمة مثل القتل، والحريق العمد، واستخدام 

المفرقعات، ولكنها تختلف عن الجرائم التقليدية بأنها تقع بنية مبيتة بقصد 

إحداث الذعر والفوضى والخوف داخل مجتمع منظم وذلك من أجل إحداث 

في تدمير النظام االجتماعي ومثل قوى رد الفعل في المجتمع،  نتيجة تتمثل

".وزيادة البؤس، والمعاناة في الجماعة
203

 

اليهودي األميركي ونصه اآلتي:  نعوم فشومسكيتعريف يقدمه وهناك 

لإلشارة إلى التهديدات باستخدام العنف، أو استخدامه  رهابتعبير اإل "نستخدم

ة في معظم األحيان، سواء سياسّيقيق غايات أو اإلكراه لتح بالفعل للتخويف

التجزئة الذي يمارسه  إرهابيمارسه األباطرة، أم  الجملة الذي إرهابأكان 

اللصوص
204
.   

استخدام العنف  : "بأنه رهاباإل بنيامين نتنياهو بينما يعرف الصهيوني

 يين لشن حربرهابي ضد دولة معينة بواسطة دولة أخرى تستغل اإلرهاباإل

من حركة  رهابل األفراد كبديل للحرب التقليدية، وأحيانًا يأتي اإلمن خال

تتمتع بتأييد دولة مستقلة تسمح وتشجع نمو هذه الحركات على  ةأجنبّي

.أرضها
205
رتكاب جرائم إًا وبصورة منهجية ومنظمة على د"اإلقدام عمأو هو   

                                                 

 : التعريف باإلرهاب وأشكاله.عبد الرحمن الهوارينقاًل عن:  -203

: منشورات سينا لبنى صبريترجمة:  -والواقع األسطورة -اإلرهاب الدولينعوم فشومسكي:  - 204

 .13ص  .1990القاهرة  -للنشر

  بيروت. -منشورات دار الندى -محمد عبد السالم :ترجمة -استئصال اإلرهاببنيامين نتنياهو:  - 205

 -55ص
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قيق قتل األبرياء وتشويههم أو تعريضهم للخطر بهدف إشاعة الرعب ولتح

أهداف سياسية"
206
ويالحظ بوضوح أن هذا التعريف مفَصل على وضع  . 

المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية واإلسالمية في  الكيان الصهيوني ويحدد

المقاومة ضد االحتالل: سورية وإيران ولبنان.  لبنان والدول المعنية بمساندة

دائمًا في حروب العرب  الدول عنصرًا الذي ترعاه رهابوهو يقول: "كان اإل

ضد إسرائيل
207
.   

ذلك الذي يستهدف  :"ي بأنهرهاباإل جيف كوهينويعرف اليهودي 

 73الطائرات والسفن المدنية إال إذا نسف طائرة مدنية كوبية مما أدى إلى مقتل 

مدنيًا ومن ثم أطلق النار على سفينة شحن بولونية، كما فعل أورالندو بوش ففي 

زارة العدل األمريكية تعامله برفق وتطلق سراحه وتسد سبل هذه الحالة فإن و

فلسطيني في صبرا وشاتيال أمام وزير  900تسليمه... وكذلك الذي يسهل قتل 

الدفاع اإلسرائيلي أريئيل شارون فإن لجنة التحقيق اإلسرائيلية تحمله مسئولية 

غير مباشرة.
208

 

لذي انعقد في مدينة المؤتمر األول لتوحيد القانون الجنائي ا في إطارو

باقتراح تعريف  « SOTTILE »"سوفيل" "بروكسال" "بلجيكا" وقد قام 

                                                 
 .9ص.  المرجع السابق.بنيامين نتنياهو:  - 206

  .61ص -ابقالمصدر الس - 207

م، مان  2003، 5، شاهر 291أنظر/ مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحادة العربياة، لبناان، عادد     208-

 .31مقال أجهزة اإلعالم الغربية وموضوع اإلرهاب، نبيل دجاني، ص
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ركز فيه على: "استعمال العنف والرعب كمنهج إجرامي لغاية تحقيق  رهابلإل

هدف محدد"
209

 . 

ورغم ما لهذا التعريف من فضل كونه أشار إلى العنف كوسيلة لتحقيق 

لكثير من الدقة والوضوح ذلك أّنه يساوي بين غاية، إال أّن هذا التعريف يعوزه ا

لذلك  رهابة لإلسياسّيالعنف والرعب إلى جانب أّنه لم يركز على الطبيعة ال

من جهته لتقديم تعريفا واسعا ركز فيه على أّن  « Saldana »سالدانا سعى 

ة أو اجتماعية تخلق حالة من الخطر سياسّيهو كل جناية أو جنحة  رهاب"اإل

طريق استعمال وسائل خاصة يكون الهدف منها نشر الخوف  العام عن

والرعب"
210

 . 

لكن االعتماد على فقه رجال القانون في أوائل القرن العشرين، ال يسمح 

أبعادها الحقيقية. لذلك يستحسن االعتماد على فقهاء  رهاببإعطاء مصطلح اإل

علوم االجتماع والسياسة، فقد اعتبرهم 
211

Gaillaune وضوحا، أكثر جرأة و

"روالن غوشيه" الذي حدد  « Roland Gaucher »ومن بين هؤالء 

بأّنه "لجوء إلى أشكال من القتال، قليلة األهمية بالنسبة لألشكال  رهاباإل

ين أو االعتداء على سياسّيالمعتمدة في النزاعات التقليدية، أال وهي قتل ال

                                                 

209 - Sottile : « Le terrorisme International » R.C.D. I Vol 65. 1938 p 96.  

210 - Acte de la Conférence de Colentagne pour l’unification de droit pénal 

Août 1935. Pedone، Paris 1938.  

211 - Gaillaune (G) : « Terrorisme et droit International » R.C.D.I 1989 n° 

215 Vol III P 303.  
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يشكل نسقا صراعيا  إلى أبعد من ذلك، إذ اّنه رهابالممتلكات، بل يذهب اإل

معلنا بصورة واضحة يرسمه جهاز معين وينفذه جيش سري"
212
. 

الدولة  إرهابلقد انتقد أحد الفقهاء هذا التعريف معيبا عليه أنه يستثني 

"فوم ة عن طريق مؤسساتها الرسمية، لذلك قدم سياسّيالذي تمارسه السلطات ال

 رهاببين اإل تعريفا مغايرا حيث ميز « Tom Malisson »ماليسون" 

بصفة عامة الذي قد يشمل أعمال إجرام عادية تهدف إلى الكسب المادي وبين 

هو عبارة عن:  سياسّيال رهابحيث جاء في تعريفه أّن اإل سياسّيال رهاباإل

"االستعمال المنسق للعنف أو التهديد باستعماله من أجل بلوغ أهداف 

ة"سياسّي
213

يف إضافة ال يجب تجاهلها وهو . وتجدر اإلشارة إلى أّن لهذا التعر

 رهابالعنصر النفسي أو البسيكولوجي الذي ساهم "ماليسون" في إبرازه لإل

كظاهرة متميزة عن ظواهر العنف األخرى. إّن هذا المعنى يتوافق مع التعريف 

الذي اقترحه "ريمون أرون"
214
 الذي اعتمد أيضا على العنصر النفسي. 

هو تخويف  رهابالرئيسي لإل ومن هذا المنطلق يتضح أن المحرك

عندما  « Julien Freund »جوليان فرويند" النفوس وهذا ما نص عليه "

شامل، ال يهدف إلى نتيجة عينية  سياسّي: "يبدو كفعل رهابعبر على أّن اإل

                                                 

212 - Gaucher : « Les Terrorismes ALBIN MICHEL Paris 1965 P 10.  

: "دراسة قانونية عن اإلرهاب السياسي والقانون الدولي، نشرية جريدة "النهار" نفوم ماليسو - 213

 . 86مرجع سابق ص  أدونيس العكرة،أوردها  1975جانفي  7اللبنانية بتاريخ 

214  - Arome (R.): Paise et Guerre entre les notions – Calmann Levy – 

Paris 1968 PMO 
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بناءة وإيجابية بقدر ما يهدف إلى القضاء على إمكانيات األفراد في المقاومة 

والتفكير"
215

 . 

لة التعريفات الفقهية سالفة الذكر )االسالمية والعربية ويستخلص من جم

وهي  رهابحد أدنى المتفق عليه بين التعريفات المختلفة لإلوالغربية( أن هناك 

ثالثة عناصر اليخلو منها أي تعريف وهي: أنه استخدام غير مشروع للعنف، 

 .ةسياسّيويهدف إلى تحقيق أهداف  العام،ويهدف إلى الترويع 

ف يعرفي تالفقهاء  تحاوالم أنبيناه نتبين  سلفوع إلى ما وبالّرج

وخاصة  تركيز على عنصر من عناصرها دون آخر،ال تعتمد غالبا رهاباإل

مما ترك مجاال واسعا لنقدهم واتهام تعريفاتهم بالغموض  عنصر "العنف"

نطالق من مختلف علوم االجتماع والسياسة إلى االوالنقص وهذا ما دفع آخرين 

منهج الجمع والتأليف بين مختلف العناصر الجوهرية المؤلفة سلكوا فانون والق

في ومن اصحاب هذا المنهج بالخصوص هدف اإللمام والشمول ب للظاهرة،

قدم تعريفا تأليفيا مختصرا  الذي أدونيس العكرة: سياسّيمجال علم االجتماع ال

سياسّيال رهابيركز على اإل
216
. 

هو في أساسه معيار سلوك  رهابأّن اإلومن جل هذا يتأّكد لنا على 

يتعارض مع متطلبات الحياة االجتماعية الطبيعية السوية  سياسّياجتماعي 

على  هادئالحوار وقبول األخر والتداول الالتعايش السلمي والقائمة على 

بدو ي رهابومع ذلك فإن الوصول الى مفهوم واحد متفق عليه لإل، السلطة

                                                 

215 - Freund: « L’essence de politique، Sirey 1965 – P 524 – 525.  

 . 93: اإلرهاب السياسي: مرجع سابق ص أدوينس العكرة - 216
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عند النظر في المحاوالت خاصة وس من تحققها محاولة صعبة أو شبه ميؤ

 . رهاباإلقنين مفهوم القانونية لت
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 الجزء األول: المفاهيم المقننة لالرهاب

 اجلـــــزء األول
هراب ة لإلمقننالمفبايم ال  
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 (1930) سنة لتوحيد القانون الجزائي المنعقد عرف مؤتمر )سوقيا(

 ة )بانها االستعمال العمدي لكل وسيلة قادرة على احداث خطريرهابالجريمة اإل

 (.جماعي ويعتبر الرعب نصرا اساسيا في تكوين هذة الجريمة

دك كل أطراف المعمورة تهذه الظاهرة التي رغم قدم هذا التعريف فإن و

محل جدل وعدم استقرار لبيان ماهيتها وتعريفها وأصولها أو عناوينها  الزالت

 .متأرجحة بين التعريف بتحديدها بأفعال تجرم بموجب القوانين إنهاالقانونية و

أو من مكونات  ،إرهاببفعل أصبح جريمة  أو توصف بأوصاف إن أقرنت

  .رهابجريمة اإل

ية ومعالجتها ومن ثمة تجسيدها في شكل رهابإّن مسألة تقنين الظاهرة اإل

يما نجحت بعض العلوم جرائم مستقلة بدت مسألة جّد معقدة وشائكة ومتشعبة، فف

اإلنسانية وبعض الفقهاء في إضفاء بعض الخصوصيات كمعايير ضابطة 

ف استهداية مستقّلة ومن بين هذه المعايير العنف الممنهج وإرهابلجرائم 

 .المدنيين األبرياء

المستحدثة والمختلفة في االتجاهات  إن للمظاهر اإلجرامية ن القولكويم

يعاني منها العالم المعاصر دور  ولوجيا التييي االيدواألبعاد واألهداف وحتى ف

، رهابآو مفهوم اإل رهابفي عدم الوصول إلى تحديد تعريف موحد لجريمة اإل

في  اإلنسانية لم تقف عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة بل اجتهدتجهود إال أن 

في التشريعات سعيها للوصول إلى تعريف مما أدى إلى ظهور أكثر من تعريف 

 ، وإقليمية.ةدولّي وفي أكثر من اتفاقيةلوطنية ا
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 رهابلإل موحد في االففاق على مفهوم دولّيالفشل ال الفصل األّول:

لم تتمكن الجمعية العامة لألمم المتحدة من التوصل إلى تسوية حول 

 . رهابمفهوم اإل

تخذ شكل يقد  ة أّنهدولّيبالصبغة ال رهاباإل ومن أهّم أسباب إكساء

القانون  وخالف دولّين النظام االجتماعي الالنيل م ة إذا استهدفولّيدجريمة 

ة كذلكدولّيواعتبرته الجماعة ال دولّيال
217

تطرق في مرحلة ال يدعتسي. هذا ما 

( الفصل األولفي إطار منظمة األمم المتحدة ) رهاباإل تداخل مفهومأولى إلى 

اإلقليمي  على المستوى ابرهتباين مفاهيم اإلإلى في مرحلة ثانية تعّرض ال قبل

 (. الفصل الثاني)

 في إطار منظمة األمم المتحدة  رهابفداخل مفهوم اإل :األول عالفر

ق في الوصول لوضع تعريف اخفساهمت في االهناك عدة عوامل 

بين  يومن هذه العوامل عدم وجود إجماع فقه دولّيالعلى الصعيد  رهابلإل

ذلك تباين الثقافات واألهداف، كو ،باحثين والمختصين لوضع تعريف محددال

فما يرى  رهاباإلختالف بين وجهات نظر الدول في تحديد تعريف اإلو

ا ينظر إليه اآلخر على أنه عمل مشروع، وقد ظهر ذلك إرهابالبعض أنه 

 جلًيا خالل المناقشات التي دارت في اللجان التي شكلتها األمم المتحدة

، فالواليات المتحدة األمريكية، تساندها في ذلك دولّيال رهابلمناقشة اإل

على نحو  دولّيال رهابتحاول تعريف اإل >>إسرائيل<<و الكتلة الغربية

يشمل الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني ضمن ممارستها لحق تقرير 

                                                 

217 -Glasse : « L’introduction à l’étude du droit international pénal. 

Bruxelles، Bruylant Paris Sirey 1954 P 11.  
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دول انت كبينما  وحشية وقساوة اإلستعمار واإلحتالل. مع تجاهل ،المصير

ودذلك دول عدم االنحياز  الكتلة الشرقية بزعامة اإلتحاد السوفياتي أنذاك

 إرهابالحقيقي هو  رهاب، أن اإلترىوكثيرا من الدول االسالمية والعربية 

وهذا  الذي تمارسه دولة ضد أخرى. رهابالدولة، أي ذلك النوع من اإل

حاول كل دولة جاهدة إلى مصالح تلك الدول، وتبًعا لذلك ت اإلختالف يرجع

، وعدم التوافق أدى إلى خلق دولّيلفرض تعريفها على المجتمع ال

الصعوبات في وجه هيئة األمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لوضع تعريف 

 .رهابإليجاد الوسائل المالئمة لمكافحة اإل محدد يساعد مستقباًل

تفاوت هي  رهابالتي تعوق التوافق على تعريف محدد لإل المشكلةف

تعدد األسباب وية في أساليبها وقوتها من مرحلة ألخرى، رهابالظاهرة اإل

إنعدام الموضوعية واإلنحياز في و، رهابوالبواعث التي يتمخض عنها اإل

تداخل مفهوم ، فتعلق بحركات المقاومةي خاصة فيما ةسياسّيالعالقات ال

ير واضح مع غيره من المفاهيم األخرى بحيث أصبح الفاصل غ رهاباإل

ة والجريمة المنظمة وديكتاتورية سياسّيبينه وبين بعض صور الجرائم ال

جرائم مع بعض صور  رهابمفهوم اإل الدولة، بل تجاوز الحد إلى إختالط

  .الحرب أو حتى الجرائم العادية أو مع بعض أشكال العنف األخرى

مع ، لّيدوالتقنين الفعلية على المستوى القانوني ال محاوالتبدأت و إذ 

ومحاولة إعطاءه  رهابإاّل أّن الطرح الفعلي والمشهود لمشكلة اإل ،عصبة األم

إنشاء منظمة األمم المتحدة خالل  فرغم ،جاء متأخرالوصف والتأطير القانوني 

انطالقة أعمال عنف  بعد مدة منلم تنطلق إال فإن حركة التقنين  1945سنة 
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خطيرة في شتى أنحاء المعمورة
218

هذه األمثلة: قيام عصابات  . ومن بين

ية من أهمها "الهاغاناة" "أرغون" "سيترين" بقتل وذبح مدنيين إرهابصهيونية 

فلسطينيين أبرياء في عدة أماكن ومواقع من فلسطين المحتلة في تواريخ مختلفة 

أهمها "مذبحة مخيم الالجئين في خان يونس، حيث قتل الجيش اإلسرائيلي 

". وقد رأى بعض الدارسين 03/11/1956يوم رجال وامرأة وطفال  275

أّنه من الغريب إدانة فعل أو ممارسة أي نشاط معين دون السعي  رهابلإل

مسبقا للبحث عن طبيعته القانونية أو إعطاءه مضمونا دقيقا"
219

 . 

1972سبتمبر  08وهذا ما دفع األمين العام لألمم المتحدة في 
(220)

إلى  

صعبة الحل ألّنها  رهابإلى أّن "قضية اإل تقديم تقرير حول الموضوع مشيرا

ويبدو أن هذه الصعوبة أدت إلى االتفاق على جرائم قضية شديدة التعقيد". 

إرهابية و وضع استراتيجية لمكاغجة االرهاب رغم استمرار االحتالف حول 

 تعريفه.

 يةإرهاباالففاق على جرائم  الفقرة األولى:

د شهرين من إغتيال ملك بعو ،1934ديسمبر/ كانون األول  منذ

أقرت عصبة األمم بأن "أحكام القانون  يوغسالفيا وهو فى زيارة إلى فرنسا،

ى لم تكن بالدقة الكافية لضمان رهاباإل بالقضاء على النشاط الدولى المتعلقة

                                                 

الدولية، مقال بمجلة الوحدة، العدد المذكور، : إرهاب الدولة بديل الحرب في العالقات هيثم الكيالني - 218

 وما بعدها.  32ص 

219 - YAHGAOU (H) : « Terrorisme et entraide juridique. Mémoire pour 

l’obtention du D.E.A en droit – Université de Tunis III. P.D.S.P.T 2001 – 

2002. p 49.  

 صهيونيا. 11مباشرة وموت  على إثر حادثة األلعاب األولمبية بمونيخ - 220
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الثالث الموالية فى تصحيح هذا الوضع،  تعاون دولى فّعال". ومضت السنوات

ة تم إقرارها فى مؤتمر دولّيإعداد إتفاقية  براء علىوعملت لجان متعاقبة من الخ

 ،1937نوفمبر/ تشرين الثانى  16إلى  1دولى للعصبة جرى فى جنيف من 

ينص التقرير الذي أقرته ديسمبر. و وعرضت على هيئة الجمعية العامة فى

يتمثل بكافة األعمال اإلجرامية  رهابعلى: أن اإل 1937عصبة األمم عام 

في عقول أشخاص أو  رهابولة ما، بغرض خلق حالة من اإلالموجهة ضد د

ية رهابمجموعات معينة أو العامة من الناس. وإعتبرت عصبة األمم الجريمة اإل

أو فاعلها دولة، أو إذا تعّدت الدول  إذا كانت موجهة ضد دولة، ةدولّيجريمة 

التي أصاب مصالحها الضرر. وقد تصدت العصبة لألعمال اإلجرامية ذات 

ية، وأضفت رهابية، وإعتبرتها أعمااًل تحضيرية لألعمال اإلرهابالصلة اإل

، سوى دولة واحدة هي 1937عليها الصفة الجرمية. ولم يصدق على إتفاقية 

الهند، وسبب ذلك يرجع لعدم موافقة الدول على وصف بعض األنشطة بأنها 

 ية.إرهاب

 ولقد عددت اإلتفاقية األعمال الجنائية كالتالي:

اإلعتداء على رؤساء الحكومات والقادة وغيرهم من األشخاص الذين ـ 

 يمارسون إمتيازات رؤساء الدول وخلفائهم بالوراثة أو التعيين.

ـ اإلعتداء على زوجات الرؤساء وزوجات غيرهم من األشخاص 

 في البند السابق. المشار إليهم

ب في حقهم ـ اإلعتداء على األشخاص المكلفون بمهام عامة، عندما ترتك

 أو عند ممارستهم لها. ،تأديتهم لهذه المها  ية بسببإرهابأعمال 
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ـ إحداث أخطار عامة تعرض الحياة اإلنسانية للخطر، كإستعمال 

 المتفجرات أو المواد السامة والحارقة.

ـ الشروع واإلقدام على تنفيذ هذه الجرائم الخطرة أو اإلشتراك مع 

 م.آخرين في تنفيذ مثل هذه الجرائ

ـ صناعة أو حيازة أو الحصول على أسلحة تفجيرية أو مواد ضارة 

 بغرض تنفيذ جرائم من المشار إليها.

إذا كانت موجهة ضد  ،ة على هذه الجرائدولّيوأضفت اإلتفاقية الصفة ال

 ،دولة أو كانت متجهة من دولة، أو إذا تعددت أماكن وقوع أو تنفيذ هذه الجرائ

أو إذا تعددت  ،، أو تعدد جنسيات الفاعلين وشركائهأو أماكن تواجد الفاعلين

الدول التي أصابتها الجرائم. وقد تصدت اإلتفاقية لألعمال اإلجرامية ذات 

ية رهابية وإعتبرتها أعمال تحضيرية لألعمال اإلرهابالصلة باألعمال اإل

 وأضفت عليها الصفة اإلجرامية.

فية ألهم ما يتعلق بالجرائم أن هناك ترسانة قانونية كااليوم يمكن القول و

رهابالمرتكبة في زمني الحرب والسلم والواقعة ضمن تعريف اإل
221

. فهي 

  :تشمل

 (، 1948اتفاقية منع إبادة الجنس )

اتفاقية طوكيو إلدانة األعمال غير القانونية على متن الطائرات 

(1963 ،) 

(1971اتفاقية مونتريال إلدانة خطف الطائرات )
 222

 ، 

                                                 

221
المتعلق بمصادقة الدول على تلك  6والملحق عدد  المتضمن لقائمة تفصيلية في تلك االتفاقيات. 4أنظر الملحق عدد  - 

 االتفاقيات.
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 (، 1973لقاضي بإدانة خطف الديبلوماسيين )االتفاق ا

الذي التزمت بموجبه الدول  1975إضافة إلى إعالن هلسنكي للعام 

 ي في أي شكل كان، إرهاباألوربية االمتناع عن مساعدة أي نشاط 

 (، 1979اتفاق إدانة احتجاز الرهائن )

 (، 1987التعذيب ) اتفاقية مناهضة

 (. 1988)اتفاقية إدانة القرصنة البحرية 

 طريق عن ،دولّيال تمعلمجا وضع، 1999و 1963 عامي بينففي ما 

 . وقمعه رهاباإل منع بشأن اعالمّي صكا قانونيا 12 التفاوض،

 وهناك .االتلحا من عدد في هامة معيارية أسًسا االتفاقيات تلك أرستو

 على أخرى اتفاقيات وتنطبق. الطائرات أمن على تنطبق اتفاقيات أربعة

 مثل ،اختطافه أو دولية بحماية يتمتعون الذين األشخاص ضد ماتالهج

 على والهجمات المدنية البحرية السفن ضد والهجمات الدبلوماسيين الموظفين

 من وغيرها والمتفجرات المدنيين الرهائن وأخذ البحار أعالي في المنصات

النووية المواد وحماية رهاباإل وتمويل الخطيرة الوسائل
223
. 

 فعريف أي الدولية القانونية الصكوك هذه من أي يتضمن ال نحي وفي 

 على مقيد بشكل فحتوي منها فسعة فإن "الدولي رهابلإل" صريح قانوني

 المستوى الرفيع الفريق ذكر وقد .الجرائم يتعلق ببعض فيما "عملية" فعاريف

                                                                                                                                     

اإلرهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاصر ـ   :رجب عبدالمنعم متولي - 222

 2002 ـ 2001ـ  2ط 

 18/25 الجنائية. بانكوك، والعدالة الجريمة عشر لمنع الحادي المتحدة : مؤتمر األممالمتحدة األمم223 -

 .A/CONF.203/12. الوثيقة: 2005 أفريل/نيسان
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 Corr. 1و A/59/565 )تقريره في والتغيير والتحديات بالتهديدات المعني

 مشروع على الموافقة على األعضاء الدول قدرة لعدم (160 إلى 157 فقراتال

 األمم تمنع ،رهاباإل تعريف ذلك في بما الدولي، رهاباإل بشأن شاملة اتفاقية

 لن رهاباإل بأن قاطعة رسالة إرسال ومن األدبية سلطتها ممارسة من المتحدة

 ساهم وقد. عنها الدفاع قتستح التي للقضايا بالنسبة حتى مقبوال تكتيكا يكون

 في النظر إعادة إلى وأدى رهاباإل مع التعامل عند جزئي جنه اتخاذ في هذا

 مع الصادرة، األدبيات في رهاباإل لمكافحة الحالية لالتفاقيات الراهن الوضع

لتعزيزها محتملة تدابير اقتراح
224
 في بما الواضحة، الثغرات بعض ورغم .

 ال عندما) اليدوية باألسلحة والهجمات تياالتواالغ السيتيري رهاباإل ذلك

 يندرج ال عندما أو األسلحة هذه بالقنابل يةرهاباإل الهجمات اتفاقية تشمل

 السفن وركاب الطائرات تحمي التي االتفاقيات مختلف في المقصودين الضحايا

 ليست الحالي القانوني النظام كفاية فإن ،(الرهائن أو الدبلوماسيين والموظفين

 المستوى الرفيع الفريق يراه لما ووفًقا. سياسية مسألة هي ما بقدر قانونية مسألة

 يحظرها والفعلية القانونية الناحية من والتغيير، والتحديات بالتهديدات المعني

 العرفي والقانون ،رهاباإل لمكافحة عشر اإلثني الدولية الصكوك من واحد

 واضحا اختالفا هناك أن بيد ألساسي؛ا روما نظام أو جنيف واتفاقيات الدولي،

 معاهدات في جيدا المعروفة غير واألحكام ياتاالتفاق من المتناثرة القائمة بين

                                                 

224 - Roberta Arnold, “The Status of the existing anti-terrorism 

conventions”, The ICC. as a New Instrument for Repressing Terrorism 

(Ardsley, New York,Transnational Publishers, 2004), pp. 7-52. . 
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 يحيط أن ينبغي والذي الجميع، يتفهمه الذي ،ُالملِز المعياري واإلطار أخرى

(163و 159 نالفقرتا Corr. 1و A/59/565 ) رهاباإل بمسألة
 225

. 

 59/ 290قرارها  في العامة الجمعية اعتمدت، 2005 عام وفي

اعتماد  كذلك 2005 عام وشهد. النووي رهاباإل أعمال لقمع ةدولّيال االتفاقية

 التفاقية 2005 عام وبروتوكول النووية، للمواد المادية الحماية اتفاقية تعديل

 وبروتوكول البحرية، المالحة سالمة ضد الموجهة غير المشروعة األعمال قمع

 ضد الموجهة المشروعة غير قمع األعمال ببروتوكول الملحق 2005 عام

 الصكوك وتّؤلف هذه. القاري الجرف في القائمة الثابتة المنصات سالمة

لمكافحة  عالمّيال القانوني لنظام ا من أساسيا جزءا عشر الستة ةعالمّيال القانونية

 للتصدي تيةسياسا كتدابير منها الكثير وضع التي الصكوك، وتغطي .رهاباإل

 : التالية المشروعة غير يةرهاباإل األفعال محددة، يةإرهاب أو تهديدات لحوادث

 الطائرات اختطاف •

 الطيران ضد الموجهة التخريب أعمال •

 المطارات في العنف أعمال •

 البحرية المالحة سالمة ضد الموجهة األعمال •

 القاري الجرف في ةالقائم الثابتة المنصات سالمة ضد الموجهة األعمال •

 اختطاف مثل (ةدولّي بحماية المتمتعين األشخاص ضد المرتكبة الجرائم •

 ) الدبلوماسيين

                                                 

 18/25 الجنائية. بانكوك، والعدالة الجريمة عشر لمنع الحادي المتحدة : مؤتمر األممالمتحدة األمم225 -

 .24الفقرة رقم  .A/CONF.203/12. الوثيقة: 2005 أفريل/نيسان
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 مشروعة غير بطرق اتهوحياز نووية مواد على االستيالء •

 الرهائن أخذ •

 بالقنابل يةرهاباإل الهجمات •

 يةرهاباإل والمنظمات يةرهاباإل األعمال ارتكاب ودعم تمويل •

 والجماعات األفراد جانب من النووي رهاباإل ارسةمم •

ة الصادرة عن مجلس دولّيالقرارات ال وعالوة عن تلك الصكوك تأتي

ة وتهدد السالم واألمن دولّياألمن في إطار معاقبة الدول التي تخالف المبادئ ال

ين كما أرست الجمعية العمومية لألمم المتحدة هذه المبادئ القاضية دولّيال

، عندما أصدرت إعالنها الشهير عن 1970منذ العام  دولّيال رهابحة اإلبمكاف

المتعلقة بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقًا  دولّي"مبادئ القانون ال

لميثاق األمم المتحدة "، وطالبت "الجمعية"، بموجب هذا اإلعالن، جميع الدول 

ها ضد أي دولة أخرى. كذلك باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدام

طالبت "الجمعية" جميع الدول باالمتناع عن التنظيم والمساعدة والمشاركة في 

  .الخ…ي إرهابأي عمل 

من خالل تعدد  رهاباإل حديد ما هوحرص على ت دولّيفالقانون ال

الحاالت التي يمكن األفراد فيها التعرض إلى الحقوق اإلنسانية األصيلة، أو إلى 

الخ، أو إلى …واالقتصادي  سياسّيالدولة ونظامها العام الخلقي أو السالمة 

الفرد مسؤواًل  دولّيين. من هذا المنطق اعتبر القانون الدولّيالسالم واألمن ال
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عرف بـ  دولّيمباشرة. بذلك نشأ فرع مفصلي من القانون ال دولّيأمام القانون ال

…"دولّي"القانون الجنائي ال
226
. 

ُأعدت تحت  ةعالمّيال وكصكال جملة من دولّيع الوضع المجتمقد ف

يةرهاباألعمال اإل لمنعالمتخصصة  إشراف األمم المتحدة ووكاالتها
227

 . 

جوهرية على  أيضًا تغييرات دولّيأدخل المجتمع ال 2005وفي عام 

 8وفي  ،رهابالذي يمثله اإل ة تحديدًا على التهديدعالمّيثالثة من هذه الصكوك ال

تفاقية الحماية المادية إل عتمدت الدول تعديالتإ من ذلك العام ليهيوجتموز/

وافقت على كل من بروتوكول  تشرين األول/أكتوبر 14للمواد النووية، وفي 

المشروعة ضد سالمة المالحة  تفاقية قمع األعمال غيرإالملحق ب 2005عام 

قمع األعمال غير  الملحق ببروتوكول 2005البحرية وبروتوكول عام 

  .القاري مشروعة ضد سالمة المنصات الثابتة الموجودة على الجرفال

مبادئ توجيهية ويمكن القول أن المجهودات األممية أفضت إلى جملة 

، وهذه رهابأبرمت بشأن مكافحة اإل تفاقيات التيأساسية موجودة فعاًل في اإل

 المبادئ هي: 

بموجب ، وجعلها خاضعة للعقاب يةرهاباإل أهمية فجريم الجرائم -

  ،المرتكبين أو تسليمه القانون، والدعوة إلى مقاضاة

                                                 

واستخدامه في مواجهة حقوق اإلنسان. ندوة "مواثيق وعهود حقوق : اإلرهاب ومفهومه هيثم مناع - 226

: عبد العزيز مخيمر عبد الهادي. 2004)حزيران( جوان 19اإلنسان بين النظرية والتطبيق"، باريس 

سلسلة دراسات  -اإلرهاب الدولي مع دراسة االتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية 

 .13القاهرة ص -دار النهضة العربية  - القانون الدولي

 .تفاقيات والبروتوكوالت الرئيسية التي تتناول اإلرهابأنظر الملحق الذي يتضمن موجز لإل -227
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ستثناءات من هذا إ إزالة التشريعات التي فنص علىالحاجة إلى  -

أو عرقية أو  ة أو فلسفية أو عقائديةسياسّياستنادًا إلى أسس  التجريم

  ،ستنادًا إلى أسس مماثلةإ إثنية أو دينية أو

  ،يةرهابابير منع األعمال اإلفدتخاذ الدول األعضاء إل دعوة قوية -

وتبادلها المعلومات  فعاون الدول األعضاء ضرورةالتشديد على  -

بأقصى قدر من المساعدة فيما  وتزويد كل منها الدول األخرى

 .ومالحقتها قضائيًا ية والتحقيق فيهارهابيتعلق بمنع األعمال اإل

ة عالمّيلستراتيجية األمم المتحدة اإ وقد شددت الدول األعضاء، في

، 2006أيلول/سبتمبر  8عتمدتها الجمعية العامة في إ ، التيرهاباإل لمكافحة

وذلك بتعهدها بالنظر في  رهابة القائمة لمكافحة اإلدولّيالصكوك ال على أهمية

 .أطرافًا فيها دون تأخير وبتنفيذها أحكامها أن تصبح

" لجمعية القانون دولّيال رهابوحينما خرجت "لجنة اإل

 في عام دولّيال رهابالرقابة القانونية لإل تفاقية موحدة بشأنإ بمشروع لّيدوال

بحد ذافها طبقًا  ال يعتبر حتى االن جريمة رهاباإل نأ عترفت بحقيقةإ ،1980

االولى، تحديد مفهوم  وقد حاولت حينئذ، في المادة .دولّيللقانون ال

 إرهاب يجاد جريمةإ تنها حاولأ ية في صورة عامة وحيدة، أيرهاباإل الجرائم

 .يةرهابنشطة اإلترك ما يدعى باأل عوضًا عن دولّييحظرها القانون ال دولّي

بقي في ومنذ الستينات  دولّيعلى المستوى ال رهابالتعريف السائد لإلف

مقصورا على الجرائم واألفعال المتعلقة بتهديد سالمة المالحة الجوية الغالب 

ة وعمليات إختطاف وإحتجاز دولّيالحماية الوالبحرية واألشخاص المشمولين ب

  .الرهائن



 

 136 

جرمت األمم المتحدة األعمال التي تقوم بصورة غير مشروعة وعن و

أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من األجهزة  عمد بتسليم أو وضع أو إطالق

المميتة داخل مكان مفتوح لإلستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو 

نقل العامة أو مرفق بنية أساسية، وذلك بقصد إزهاق األرواح وإحداث شبكة لل

إصابات بدنية خطيرة أو إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق مما يسبب 

خسائر إقتصادية فادحة، ويرتكب جريمة أيًضا كل من يشرع أو يشارك أو 

 ينظم أو يوجه هذه الجرائم.

كل من حيازة أو صنع المواد ية إرهاب جريمة منظمة األمم وإعتبرت

وعن عمد، بقصد إزهاق األرواح أو إلحاق  غير مشروعة بطريقة المشعة

أضرار بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث أضرار في الممتلكات أو البيئة. وكذلك 

جرمت التهديد بإستخدام المواد المشعة بقصد إكراه شخص طبيعي أو إعتباري 

متناع عن القيام بفعل أو اإلجبار على القيام ة أو دولة على اإلدولّيأو منظمة 

 بفعل.

، يرتكب كل شخص جريمة رهابة لقمع تمويل اإلدولّيتبًعا لإلتفاقية الو

إذا قام بأية وسيلة مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال 

ية، رهابإبنية إستخدامها، أو علمه بأنها ستستخدم كلًيا أو جزئًيا للقيام بأعمال 

 تسبب بقتل أو إصابة أشخاص مدنيين.

االتفاقية الدولية لقمع تمويل   من 2المادة  من  1الفقرة وحسب 

التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الرابعة  رهاباإل

يرتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقية 1 - : "1999ديسمبر  9والخمسين بتاريخ 

وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير كل شخص يقوم بأية 
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مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها 

 :ستستخدم كليًا أو جزئيًا، للقيام

إحدى المعاهدات الواردة في  أ( بعمل يشكل جريمة في نطاق) 1-

 .المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات

اخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي )ب( بأي عمل 

شخص اخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير 

مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا 

العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجهًا لترويع السكان، أو إلرغام حكومة أو 

 ."لى القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام بهمنظمة دولية ع

  رهابإسترافيجية لمكافحة اإلاالففاق على الفقرة الثانية: 

 العالمية الجنائية العدالة تدابير تعزيز بأهمية الدولي تمعلمجا يّسلم

 بناء على متدرجة بخطى الشأن هذا في عمل وقد. رهابلإل للتصدي الموجهة

 اتفاقية 16 من يتألف اآلن بات رهاباإل لمكافحة كمشتر عالمي قانوني إطار

 األعمال أنواع كافة تقريبا القانونية الصكوك هذه وتغطي وبروتوكوال،

 رهاباإل بشأن األمن لسلمج قرارات عدة مع وتؤلف المتصورة، يةرهاباإل

 باسم ةعام إليه يشار ما 1373/2001و، 1999 /1267 القراران أبرزها

رهاباإل لمكافحة لعالميا القانوني النظام
228
. 

                                                 

 مجال في المساعدة اإلرهاب تقديم منع بالمخدرات والجريمة، فرع المعني المكتب المتحدة: األمم - 228

 . 2008اإلرهاب. أذار/مارس  مكافحة

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html 
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مدرجًا على جدول أعمال األمم المتحدة منذ عقود.  رهابلقد كان اإلف

ة في إطار نظام األمم المتحدة المتعلق دولّياتفاقيات  عدة وقد ُوضعت

ية محددة. ودأبت الدول األعضاء من خالل الجمعية العامة على إرهاب بأنشطة

ومواصلة أعمالها المتعلقة  رهاباإلتنسيق جهودها في مجال مكافحة  زيادة

من  رهابقانونية. وكان مجلس األمن نشطًا أيضًا في مكافحة اإل بوضع قواعد

قرارات ومن خالل إنشاء هيئات فرعية عديدة. وفي الوقت نفسه  خالل إصدار

برامج منظومة األمم المتحدة ومكاتبها ووكاالتها في تدابير  شارك عدد من

توفر مزيدًا من المساعدة للدول األعضاء في  رهابلإل مضادة تطبيقية محددة

وتحسينًا لهذه األنشطة بدأت الدول األعضاء مرحلة جديدة في  جهودها. وتوطيدًا

ة لمكافحة عالمّياستراتيجية  باالتفاق على رهابإلى مكافحة اإل جهودها الرامية

تمبر أيلول/سب 8عُتمدت في أ وتمثل هذه االستراتيجية، التي .رهاباإل

المرة األولى التي تتفق  ،2006أيلول/سبتمبر 19وُأطلقت رسميًا في  2006

ستراتيجي موحد لمكافحة إ فيها البلدان في مختلف أنحاء العالم على نهج

محددة هي: التصدي  ستراتيجية أساسًا لخطة عمل. وتشكل اإلرهاباإل

تخاذ إو ،تهومكافح رهابومنع اإل ،رهابنتشار اإلإ لألوضاع التي تفضي إلى

األمم المتحدة في  وتعزيز دور ،رهابتدابير لبناء قدرة الدول على مكافحة اإل

. رهابالتصدي لإل حترام حقوق اإلنسان في سياقإ وكفالة ،رهابمكافحة اإل

إليه قادة العالم في  الذي توصل ةستراتيجية إلى توافق اآلراء الفريدوتستند اإل

بجميع  رهابإدانة اإل وهو ،2005بتمبر مؤتمر قمتهم الذي عقد في أيلول/س

 .أشكاله ومظاهره

 التي رهاباإل لمكافحة العالمية المتحدة األمم استراتيجية أكدتو

 الثابت الدولي تمعلمجا عزم مجددا 60/288 بقرارها العامة الجمعية اعتمدتها



 

 139 

 مكافحة تدابير من واسعة بطائفة رهابلإل للتصدي العالمية التدابير تعزيز على

 وحددت. اإلنسان وحقوق القانون سيادة بإعالء االلتزام على القائمة رهاباإل

 :يلي فيما هي رئيسية، للعمل مجاالت أربعة خاص وجه على االستراتيجية

 .رهاباإل انتشار إلى المؤدية الظروف معالجة إلى الرامية التدابير• 

 .ومكافحته رهاباإل منع إلى الرامية التدابير• 

 ومكافحته رهاباإل منع على الدول قدرات بناء إلى الرامية رالتدابي• 

 .الصدد هذا في المتحدة األمم منظومة دور وتعزيز

 وسيادة للجميع اإلنسان حقوق احترام ضمان إلى الرامية التدابير •

 .بوصفه القانون

 ".رهاباإل لمكافحة األساسية الركيزة

بمقتضى  رهاباجهة اإلعنيت األمم المتحدة بوضع إستراتيجية لموفقد 

وملحق هذا  2006سبتمبر سنة  8في  ةالقرار الذي اتخذته جمعيتها العمومي

 القرار الذي يتضمن خطة العمل.

ويعتبر هذا القرار عالمة فارقة سجلت ألول مرة موافقة جميع الدول 

. وتمثل هذه اإلستراتيجية اإلطار رهابعلى وضع إستراتيجية لمكافحة اإل

. وقد دعت هذه اإلستراتيجية الدول األعضاء رهابول لمواجهة اإلاأل عالمّيال

للعمل مع نظام األمم المتحدة لتطبيق خطة العمل التي تتضمنها اإلستراتيجية. 

وقد أدمجت هذه اإلستراتيجية معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق األمم المتحدة 

 رهابة لجنة لمواجهة اإل. وقد أنشئت في نطاق األمم المتحدرهابالمتعلقة باإل

(Counter- Terrorism Committee طلبت من مكتب األمم المتحدة )

للمخدرات والجريمة في فيينـا وضع إرشادات للدول عند تشريع وتطبيق وسائل 
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قائمة باإلرشادات  2006. وتنفيذا لذلك وضع المكتب سنة رهابمحاربة اإل

  أقسام: عدةتضمنت 

  مة،في األعمال المجر األول

 في الوسائل التي تضمن التجريم الفعال، والثاني

 في القانون اإلجرائي،  والثالث

 في المسائل الجنائية.  دولّيوالرابع في وسائل التعاون ال

 . رهابووضع المكتب في نهاية اإلرشادات مشروع قانون ضد اإل

من مكتب المخدرات  2006وطلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

ريمة في فيينا باالستمرار في جهوده لمد الدول األعضاء بالمساعدة الفنية والج

مـن  رهابفي مجال منع ومحاربة اإل دولّيلدعم التعاون ال –بناء على طلبها  –

ـة المتعلقـة عالمّيخالل تسهيل التصديق على االتفاقيات والبروتوكوالت ال

وتدعيم ، الجزائيةلة للعدالة وذلك لتقوية نظم عادلة وفعا –وتطبيقها  رهابباإل

حكم القانون، باعتبار ذلك عنصرًا ال يتجزأ من أية إستراتيجية لمواجهة 

 . رهاباإل

وقد قام المكتب بإعداد ورقة عمل بشأن هذه المساعدة تتكون من 

  قسمين:

  ،رهابفي مسئولية الدولة في الحماية ضد اإل األول

والتي تكافح  الجزائيةدالة في نطاق وعناصر إستراتيجية الع والثاني

 . رهاباإل
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نظم مكتب األمم المتحدة للمخدرات  2007ماي سنة أيار/وفي 

والجريمة في فيينا ندوة حول تطبيق إستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة 

 .رهاباإل

المرة  تعتبر رهابة لألمم المتحدة لمكافحة اإلعالمّيالستراتيجية فاإل

. رهاببلدان العالم على نهج موحد لمكافحة اإل لتفق فيها جتاألولى التي 

وإعتماد اإلستراتيجية يمثل تجسيدًا لسنوات من الجهود ويفي باإللتزام الذي 

قطعه زعماء العالم على أنفسهم في مؤتمر قمة األلفية الذي عقد في أيلول/ 

 م.2005سبتمبر 

 :التالي األعضاء في األمم المتحدة وقرر

ع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، بجمي رهابإدانة اإل .1

، على أساس أنه يعد وأيا كانت أغراضهرتكب، أ كان مرتكبوه، وحيثما أيا

 .يندولّيأشد األخطار التي تهدد السالم واألمن ال واحدا من

بجميع أشكاله  رهابتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة اإل. إ2

 :ومظاهره، وبوجه خاص

دون تأخير، إلى االتفاقيات والبروتوكوالت  ،مالنضمافي ا النظر .3

 الممكنة وبذل كل الجهود وتنفيذها، ،رهابحاليا بشأن مكافحة اإل ة القائمةدولّيال

 .وإبرامها دولّيال رهاباإل بشأن شاملة تفاقيةإ تفاق بشأنإ إلى التوصل من أجل

لرامية إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير ا تنفيذ .4

، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية دولّيال رهاباإل القضاء على

 .رهابوالحريات األساسية في سياق مكافحة اإل حقوق اإلنسان
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والتعاون  دولّيال رهابمجلس األمن المتعلقة باإل تنفيذ جميع قرارات .5

في  رهابمكافحة اإلالتابعة لمجلس األمن والمعنية ب التام مع الهيئات الفرعية

اضطالعها بالمهامالمسندة إليها، مع التسليم بأن العديد من الدول ال تزال بحاجة 

 .المساعدة في تنفيذ هذه القرارات إلى

وأي تدابير نضطلع بها من أجل منع  دولّيالتسليم بأن التعاون ال .6

القانون ومكافحته يجب أن تتماشى مع االلتزامات المنوطة بنا بموجب  رهاباإل

ة دولّيبما في ذلك ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات والبروتوكوالت ال ،دولّيال

الصلة، وبخاصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون  ذات

 .دولّيال اإلنساني

 :راابإنتشار اإل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى .والأ

تخاذ التدابير التالية الرامية إلى معالجة تحدة إأعضاء هيئة األمم الم قرر

، ومن بينها، على سبيل المثال ال رهابنتشار اإلإ الظروف المؤدية إلى

، رهاباألمد التي لم تحل بعد، وتجريد ضحايا اإل الحصر، الصراعات الطويلة

نتهاكات حقوق إوغياب سيادة القانون و ،إنسانيته بجميع أشكاله ومظاهره، من

ستبعاد نتماء العرقي والوطني والديني، واإلأساس اإل ان، والتمييز علىاإلنس

فتقار إلى الحكم الرشيد، مع االجتماعي واالقتصادي، واإل ، والتهميشسياسّيال

ا ألعمال يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريًر التسليم بأنه ال

 :رهاباإل

تخدامها على أفضل وجه مواصلة تعزيز قدرات األمم المتحدة واس .1

من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق  في مجاالت

من أجل المساهمة  ،وسيادة القانون وحفظ السالم وبناء السال والتسوية القضائية

بنجاح دون نشوب الصراعات الطويلة األمد التي تستعصي على  في الحيلولة
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ن نسلم بأن حل هذه الصراعات بالوسائل بالوسائل السلمية. ونح الحل وحلها

 .عالمّيعلى الصعيد ال رهابفي تعزيز مكافحة اإل السلمية سيسهم

مواصلة وضع ترتيبات، في ظل مبادرات األمم المتحدة وبرامجها،  .2

الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب  لتعزيز

دل لألديان والقيم والمعتقدات الدينية وتعزيز االحترام المتبا واألديان،

ومنع التشهير بها. وفي هذا الصدد، نرحب بقيام األمين العام  والثقافات

المبادرة بشأن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم  بإعالن

                  .أنحاء أخرى من العالم اتخاذها في

التنمية البشرية، وللتسامح الترويج لثقافة السالم والعدالة و .3

والوطني والديني، والحترام جميع األديان أو القيم الدينية أو المعتقدات  العرقي

حسب االقتضاء، بوضع وتشجيع برامج  ،الثقافات، عن طريق القيا أو

والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، نحث  للتثقيف

ية والعلم والثقافة على االضطالع بدور رئيسي، بعدة األمم المتحدة للترب منظمة

 .من بينها الحوار بين األديان وداخلها والحوار بين الحضارات طرق

مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا  .4

، من تدابير تحظر دولّيااللتزامات المنوطة بنا بموجب القانون ال مع

ية وتمنع إرهابي أو أعمال إرهابعلى ارتكاب عمل  القانون التحريض بمقتضى

 .ذلك

تكرار تأكيد تصميمنا على كفالة تحقيق األهداف والغايات  .5

المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها  اإلنمائية

المتحدة، ومن بينها األهداف اإلنمائية لأللفية، بشكل كامل وفي  األمم
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سب. ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزيز المنا الوقت

 .للجميع عالمّياالقتصادي المتواصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه ال النمو

جتماعي على السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية واإلدماج اإل .6

نجاح نطالقا من إدراك أن إحراز إ الصعد بوصفها أهدافا قائمة بحد ذاتها، جميع

هذا المجال، وال سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن أن يحد  في

 .يينرهابالتهميش وما يستتبعه من شعور بالغبن يغذي التطرف وتجنيد اإل من

تشجيع منظومة األمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون  .7

ق اإلنسان اللذين تقدمهما بالفعل في مجاالت سيادة القانون وحقو والمساعدة

 .جتماعية المتواصلةقتصادية واإلالرشيد، دعما للتنمية اإل والحكم

على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم  ،مالنظر في القيا .8

وتيسر إعادة حياتهم إلى  ،وأسره رهابحتياجات ضحايا اإلإ تلبي المساعدة

الكيانات الطبيعي. وفي هذا الصدد، نشجع الدول على أن تطلب إلى  مجراها

التابعة لألمم المتحدة مساعدتها في إقامة أنظمة وطنية من هذا  المختصة

دعما للضحايا وتشجيع  دولّيوسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن ال ل.القبي

وإدانته،  رهابة لمكافحة اإلعالمّيالمدني على المشاركة في حملة  المجتمع

ستكشاف إمكانية إنشاء إلعامة، بفي الجمعية ا ،يمكن أن يشمل القيا األمر الذي

 .عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايا آليات

 ومكافحته: راابتدابير منع اإل .ثانيا

ومكافحته، وال سيما  رهابتخاذ التدابير التالية لمنع اإلإ األعضاءقرر

يين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من رهابحرمان اإل عن طريق

 :عتداءاتهمإ غ أهدافهم وتحقيق األثر المتوخى منومن بلو ،عتداءاتهإ شن
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ية أو التحريض عليها أو تيسيرها إرهابمتناع عن تنظيم أنشطة اإل .1

تدابير  تخاذإالمشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، و أو

معسكرات  ستخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أوإعملية مناسبة تكفل عدم

أخرى أو  ية ترتكب ضد دولإرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابدريب ت

 .ضد مواطنيها

لتزامات المنوطة ، وفقا لإلرهابالتعاون بصورة تامة في مكافحة اإل .2

العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو  ، بهدفدولّيبموجب القانون ال بنا

ية أو في التخطيط لها أو ابإرهيشرع في المشاركة في تمويل أعمال  يشارك أو

رتكابها، أو يوفر مالذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من المالذ إ تدبيرها أو

إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم األشخاص المطلوبين أو  اآلمن وتقديمه

 .محاكمتهم

 ،ية ومحاكمتهم أو تسليمهرهابكفالة القبض على مرتكبي األعمال اإل .3

، وال سيما قانون دولّيلة من القانون الوطني واللألحكام ذات الص وفقا

. وتحقيقا لهذه دولّياإلنسان وقانون الالجئين والقانون اإلنساني ال حقوق

تفاقات لتقديم المساعدة القانونية إ سنسعى إلى إبرام وتنفيذ الغاية،

وتسليم األشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكاالت إنفاذ  المتبادلة

 .ونالقان

تكثيف التعاون، حسبما يقتضيه الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة  .4

 .ومكافحته في الوقت المناسب رهابالمتعلقة بمنع اإل

تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي  .5

، ومن بينها االتجار بالمخدرات بجميع رهابتكون ذات صلة باإل قد

ار غير المشروع باألسلحة، وال سيما األسلحة الصغيرة واالتج جوانبه،
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الخفيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل األموال،  واألسلحة

المواد النووية والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية وغيرها من المواد  وتهريب

 .يمكن أن تكون فتاكة التي

تفاقية األمم المتحدة إ دون إبطاء، إلى ،نضماالنظر في اإل .6

الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإلى البروتوكوالت  لمكافحة

 .المكملة لها وتنفيذها الثالثة

تخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن . إ7

ية، وبعد منح اللجوء، بغرض إرهاباللجوء لم يكن ضالعا في أنشطة  طالب

من  1ستخدام مركز الالجئ بما يتعارض مع ما تنص عليه الفقرة إ كفالة عدم

 .أعاله الجزء الثاني

تشجيع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية على إنشاء آليات  .8

أو تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت  رهابمراكز لمكافحة اإل أو

الغاية، نشجع لجنة  المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه تلك

ومديريتها التنفيذية، على تيسير توفير ذلك التعاون وتلك  رهاباإل مكافحة

كما نشجع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  المساعدة،

على القيام بذلك، حيثما كان ذلك متسقا مع  الجزائيةللشرطة  ةدولّيوالمنظمة ال

 .واليتيهما

لمكافحة  دولّيكن اعتبار مسألة إنشاء مركز عتراف بأنه يماإل .9

 .رهابة الرامية إلى تعزيز مكافحة اإلدولّيجزءا من الجهود ال رهاباإل

ة الشاملة التي تجسدها دولّيتشجيع الدول على تطبيق المعايير ال .10

األربعون المتعلقة بغسل األموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة  التوصيات
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المقدمة من فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية، مع التسليم  برهااإل بتمويل

 .الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها في

جنبا إلى جنب مع  ،مدعوة منظومة األمم المتحدة إلى القيا .11

واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة  األعضاء، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة الدول

البيولوجية، وكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم المستخدمة فيها  بالمواد

إنشاءها. ونشجع  الجزائيةة للشرطة دولّيبيولوجية التي تزمع المنظمة ال مواد

األمين العام على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات، فضال عن  أيضا

التحقيق في  التوجيهية واإلجراءات التقنية المتوفرة لديه بغرض المبادئ

المناسب وعلى نحو فعال في أي ادعاء باستخدام المواد البيولوجية.  الوقت

إلى ذلك، نالحظ أهمية اقتراح األمين العام الداعي إلى جمع الجهات  باإلضافة

الرئيسية في مجال التكنولوجيا البيولوجية، بما في ذلك األوساط  المعنية

لحكومات، داخل إطار األمم المتحدة، في والعلمية والمجتمع المدني وا الصناعية

مشترك يهدف إلى كفالة عدم استخدام أوجه التقدم في مجال  برنامج

ية أو في أي أغراض إجرامية أخرى، إرهابالبيولوجية في أغراض  التكنولوجيا

ة األساسية المتعلقة دولّيالعام مع إيالء االحترام الواجب للمعايير ال بل للصالح

 .الفكريةبحقوقالملكية 

عتبار الواجب لطابع العمل إلى جانب األمم المتحدة، مع إيالء اإل .12

لتزامات األخرى المنصوص عليها متثال لإلحترام حقوق اإلنسان واإلإو السرية

 :ستكشاف طرق وسبل القيام بما يليإ ، علىدولّيالقانون ال في

لمكافحة  واإلقليمي دولّيتنسيق الجهود المبذولة على الصعيدين ال أ.

 .بجميع أشكاله ومظاهره على اإلنترنت رهاباإل
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، مع التسليم في رهاباستخدام اإلنترنت كأداة لمكافحة تفشي اإل ب.

 .الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد

تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون اإلقليمي .13

يه األمر، من أجل تحسين مراقبة الحدود ، حسبما يقتضدولّيوال واإلقليمي

يين ومنع وكشف االتجار رهابالجمركية بغية منع وكشف تحرك اإل والضوابط

بجملة أمور منها األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، والذخائر  غير المشروع

التقليدية، واألسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية  والمتفجرات

عاعية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة اإلش أو

 .هذا الصدد في

ومديريتها التنفيذية على مواصلة  رهابتشجيع لجنة مكافحة اإل .14

الدول، بناء على طلبها، من أجل تيسير اعتماد تشريعات واتخاذ  العمل مع

يين، وتحديد أفضل ابرهلتنفيذ االلتزامات المتصلة بسفر اإل تدابير إدارية

المجال، مستفيدة حيثما أمكن من الممارسات التي طورتها  الممارسات في هذا

ومنظمة الجمارك  دولّيالتقنية، كمنظمة الطيران المدني ال ةدولّيالمنظمات ال

 .الجزائية ة للشرطة دولّيال ة والمنظمةعالمّيال

( 1999) 1267تشجيع اللجنة المنشأة عمال بقرار مجلس األمن  .15

العمل من أجل تعزيز فعالية حظر السفر المفروض على تنظيم  على مواصلة

طالبان واألفراد والكيانات المرتبطين بهما بموجب نظام  القاعدة وحركة

لألمم المتحدة، وكذلك العمل، على سبيل األولوية، على كفالة  الجزاءات التابع

الكيانات على قوائمها وشطبهم عادلة وشفافة إلدراج األفراد و اتباع إجراءات

االستثناءات ألسباب إنسانية. وفي هذا الصدد، نشجع الدول على  منها ومنح

المعلومات بعدة طرق من بينها توزيع اإلشعارات الخاصة الصادرة عن  تبادل
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/األمم المتحدة فيما يتعلق باألشخاص الجزائية ة للشرطة دولّيال المنظمة

 .هذا على نطاق واسعلنظام الجزاءات  الخاضعين

تكثيف الجهود والتعاون على جميع الصعد، حسب االقتضاء، من  .16

األمن في إعداد وإصدار الهويات الشخصية ووثائق السفر ومنع  أجل تحسين

بها أو استخدامها بشكل مزور، مع التسليم في الوقت نفسه بأن  وكشف التالعب

في هذا الصدد، ندعو المنظمة إلى المساعدة للقيام بذلك. و الدول قد تحتاج

إلى تعزيز قاعدة بياناتها المتعلقة بوثائق السفر  الجزائية ة للشرطةدولّيال

والضائعة، وسوف نسعى إلى االستفادة بشكل كامل من هذه األداة،  المسروقة

 .االقتضاء، وال سيما عن طريق تبادل المعلومات المتصلة بهذا الشأن حسب

إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط  دعوة األمم المتحدة .17

الكيميائية  ي تستخدم فيه األسلحة أو المواد النووية أو إرهابهجوم  للتصدي ألي

البيولوجية أو اإلشعاعية، وال سيما باستعراض مدى فعالية ما هو قائم  أو

المساعدة  آليات التنسيق المشتركة بين الوكاالت المعنية بتقديم  من

ثة ودعم الضحايا وتحسين كفاءتها بحيث يتسنى لجميع الدول اإلغا وبعمليات

ندعو الجمعية العامة ومجلس  وفي هذا الصدد،   من المساعدة.  تلقي ما يكفي

وقوع  مبادئ توجيهية للتعاون والمساعدة الضروريين في حالة  األمن إلى وضع

 .تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل يإرهابهجوم 

إلى تحسين أمن وحماية األهداف  جهود الراميةمضاعفة جميع ال .18

فضال عن  واألماكن العامة، المعرضة للخطر بشكل خاص مثل البنى التحتية

سيما في مجال الحماية  وال ية وغيرها من الكوارث،رهابالتصدي للهجمات اإل

 .المساعدة في هذا الصدد المدنية، مع التسليم بأن الدول قد تحتاج إلى
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ومكافحته  راابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع اإلالتداب .ثالثا

 :ألمم المتحدة في اذا الصددا وتعزيز دور منظومة

بناء القدرات في جميع الدول عنصر أساسي في  وأقر األعضاء على أن

لتنمية قدرة  تخاذ التدابير التاليةلذلك يتوجب إ ،رهابلمكافحة اإل ةعالمّيالجهود ال

تساق داخل منظومة ومكافحته وتعزيز التنسيق واإل رهابع اإلمن الدول على

 :رهابفي مجال مكافحة اإل دولّيلا في سياق النهوض بالتعاون األمم المتحدة

تشجيع الدول األعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى مشاريع  .1

، رهابالمتحدة للتعاون وتقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة اإل األمم

عن مصادر إضافية للتمويل في هذا الصدد. ونشجع أيضا األمم المتحدة  البحثو

النظر في االتصال بالقطاع الخاص اللتماس التبرعات لبرامج بناء  على

وال سيما في مجاالت أمن الموانئ واألمن البحري وأمن الطيران  القدرات،

 .المدني

 واإلقليمية ةّيدوللا المنظمات تتيحه الذي اإلطار من االستفادة .2

الممارسات في مجال بناء القدرة على  لتبادل أفضل المعنية اإلقليمية ودون

 في دولّيد التي يبذلها المجتمع ال، وتيسير إسهامها في الجهورهاباإل مكافحة

 .المجال هذا

النظر في إنشاء اآلليات المناسبة لترشيد احتياجات الدول فيما  .3

ازدواجية طلبات  والتخلص من  رهابحة اإلباإلبالغ في مجال مكاف يتصل

مراعاة واحترام مختلف واليات الجمعية العامة ومجلس األمن  اإلبالغ، مع

 .رهابالمعنية بمكافحة اإل وهيئاته الفرعية

جتماعات غير رسمية إ تخاذ تدابير، من بينها عقدإ التشجيع على .4

لى نحو أكثر تواترا لمعلومات عا قتضاء، تبادلمنتظمة تعزز، حسب اإل بصفة
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التعاون والمساعدة التقنية بين الدول األعضاء، وهيئات األمم  بشأن

لمتخصصة المعنية، والمنظمات ا ، والوكاالترهابالمعنية بمكافحة اإل المتحدة

واإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية، والجهات المانحة، من أجل تنمية  ةدولّيال

 .األمم المتحدة ذات الصلة بالموضوععلى تنفيذ قرارات  الدول قدرات

عتزام األمين العام إضفاء الطابع المؤسسي، في حدود إالترحيب ب .5

 رهابالمتاحة، على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإل الموارد

األمانة العامة، بهدف كفالة التنسيق واالتساق عموما في جهود  داخل

 .ا منظومة األمم المتحدةالتي تبذله رهاباإل مكافحة

ومديريتها التنفيذية على مواصلة  رهابتشجيع لجنة مكافحة اإل .6

، رهابالمساعدة التقنية في مجال مكافحة اإل اتساق وفعالية عملية تقديم  تحسين

ة واإلقليمية ودون دولّيسيما بتعزيز حوارها مع الدول والمنظمات ال وال

ن كثب، بعدة طرق من بينها تبادل المعلومات المعنية والعمل معها ع اإلقليمية

 .الجهات المقدمة للمساعدة التقنية الثنائية والمتعددة األطراف مع جميع

تشجيع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في  .7

في ظل التشاور عن كثب مع لجنة  ،التابع له، على القيا رهابمنع اإل ذلك فرع

على طلبها،  ومديريتها التنفيذية، بتحسين ما يقدمه للدول، بناء  رهاباإل مكافحة

ة المتصلة دولّيمساعدة تقنية لتيسير تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت ال من

 .وقرارات األمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد رهابوقمع اإل بمنع

دة ومكتب األمم المتح دولّيوالبنك ال دولّيتشجيع صندوق النقد ال .8

على تعزيز  الجزائيةة للشرطة دولّيوالمنظمة ال بالمخدرات والجريمة المعني

مع الدول لمساعدتها على االمتثال تماما للمعايير وااللتزامات  التعاون

 .رهابإلا المتصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل ةدولّيال
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ة للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة دولّيتشجيع الوكالة ال .9

طاق واليتها، جهودهما في مجال مساعدة ن على أن تواصال، كل في ميائيةالكي

يين من الحصول على المواد النووية رهاببناء القدرة على منع اإل الدول على

والتعامل  الكيميائية أو اإلشعاعية، وضمان أمن المرافق المتصلة بتلك المواد أو

 .الموادعلى نحو فعال في حالة وقوع هجوم تستخدم فيه هذه 

تقدمه من مساعدة  ة على زيادة ماعالمّيمنظمة الصحة ال تشجيع .10

العامة لديها لمنع الهجمات  للصحة إلعانة الدول على تحسين نظم تقنية

 يين واالستعداد لها؛رهابمن جانب اإل البيولوجية

مواصلة العمل داخل منظومة األمم المتحدة لدعم إصالح وتحديث  .11

 دولّيسات إدارة الحدود، على الصعد الوطني واإلقليمي والنظم ومرافق ومؤس

ة عالمّية ومنظمة الجمارك الدولّيتشجيع المنظمة البحرية ال .12

عملها مع الدول لتحديد و على تعزيز تعاونها دولّيالطيران المدني ال ومنظمة

نقص في مجاالت أمن النقل، وتقديم المساعدة، بناء على طلبها، من  أي أوجه

 .معالجتها لأج

تشجيع األمم المتحدة على العمل مع الدول األعضاء والمنظمات  .13

تبادل أفضل الممارسات في و واإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية لتحديد ةدولّيال

ية ضد األهداف المعرضة للخطر رهابمنع الهجمات اإل مجال

ل مع األمين إلى العم الجزائيةة للشرطة دولّيمنظمة الال وندعو خاص بشكل

الصدد. ونقر أيضا بأهمية إقامة  تقديم مقترحات في هذا العام حتى يتمكن من

 .العام والخاص في هذا المجال شراكات بين القطاعين

حترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة إ التدابير الرامية إلى ضمان .رابعا

 :راابألساسية لمكافحة اإلا القانون بوصفه الركيزة
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القانون  أن تعزيز حقوق اإلنسان للجميع وحمايتها وسيادة األعضاء أكد

تدابير فعالة  تخاذبإ اإلقرارستراتيجية، وأمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر اإل

متكامالن  وحماية حقوق اإلنسان هدفان ال يتعارضان، بل رهابلمكافحة اإل

تعزيز وحماية حقوق  يضرورلمن ال نهإو ويعزز كل منهما اآلخر،

 تخاذ التدابير التالية:إ لذا يتوجب وحمايتها، رهاباإل ضحايا

 16المؤرخ  158/60التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة  .1

حماية حقوق اإلنسان " األساسي لـ يوفر اإلطار م2005األول/ديسمبر  كانون

 ".رهاباألساسية في سياق مكافحة اإل والحريات

عين على الدول أن تكفل في أية تدابير يت التأكيد من جديد على أنه .2

لتزامات المنوطة بها بموجب القانون باإل الوفاء رهابتتخذها لمكافحة اإل

، وال سيما قانون حقوقاإلنسان وقانون الالجئين والقانون اإلنساني دولّيال

 .دولّيال

ة األساسية دولّيدون إبطاء، إلى الصكوك ال ،نضمااإل النظر في .3

 دولّيإلنساني الا اإلنسان وقانون الالجئين والقانون نون حقوقالمتعلقة بقا

ختصاص هيئات رصد حقوق اإلنسان إ النظر في قبول وتنفيذها، فضال عن

 .ة واإلقليمية المعنيةدولّيال

يتسم  الجزائيةادخار أي جهد إلنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة  عدم .4

سعه أن يكفل، وفقا لاللتزامات ويقوم على سيادة القانون يكون بو بالفعالية

، تقديم أي شخص يشارك في تمويل األعمال دولّيبموجب القانون ال المنوطة بنا

التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، بناء  ية أورهاباإل

وفي ظل االحترام الواجب  ،تسليم األشخاص المطلوبين، أو محاكمته على مبدأ

األساسية، والنص في القوانين واللوائح المحلية على  ن والحريات اإلنسا لحقوق
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نسلم بأن الدول قد تحتاج  ية تشكل جرائم خطيرة. ورهابهذه األعمال اإل أن

والقائم  هذا المتسم بالفعالية الجزائيةالمساعدة في إنشاء وتعهد نظام العدالة  إلى

التي تقدمها  عدة التقنيةعلى سيادة القانون، ونشجعها على اللجوء إلى المسا

 .جهات من بينها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة األمم  التأكيد .5

بتشجيع سيادة القانون واحترام حقوق  دولّيالبنيان القانوني ال المتحدة في تعزيز

سم بالفعالية، تشكل الركيزة األساسية وإنشاء نظم عدالة جنائية تت اإلنسان

 .رهابالمشتركة ضد اإل لمعركتنا

دعم مجلس حقوق اإلنسان، في عمله المتعلق بمسألة تعزيز وحماية  .6

 .رهابفي سياق مكافحة اإل لجميعل حقوق اإلنسان

دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية األمم المتحدة  .7

بشكل خاص على العمليات اإلنسان، مع التركيز  لحقوق

ضطالع بدور وينبغي للمفوضية أن تستمر في اإل .الميداني الحضورو الميدانية

، رهابقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلح مسألة حماية طليعي في دراسة

حقوق اإلنسان وتقديم ب لتزامات الدول المتصلةإ بشأن بتقديم توصيات عامة

 دولّيا في مجال التوعية بالقانون الللدول، وال سيم المساعدة والمشورة

وكاالت إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب  إلنسان في أوساطا لحقوق

 .الدول

دعم الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بتشجيع وحماية  .8

وينبغي   .رهاباإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإل حقوق

دعم جهود الدول وإسداء المشورة العملية عن طريق  الخاص مواصلة للمقرر
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تصال مع األمم إ الحكومات، والقيام بزيارات قطرية، وإقامة المراسلة مع

 .قارير عن هذه المسائلت والمنظمات اإلقليمية، وتقديم المتحدة

 :رهابعلى إدانة اإلمجلس األمن اففاق  الفقرة الثالثة:

عبارة  رهابالتي لها عالقة باإل مجلس األمنالحظ أن جميع قرارت ي

 .ية، وعن كيفية محاربة هذه األعمالرهابعن شجب وإدانة لألعمال اإل

  الشجب واالدانة: -أوال

سبتمبر أيلول/ 28الصادر عن مجلس األمن في  1373القرار أدان 

الهجمات التي وقعت على الواليات المتحدة األمريكية، وأعرب المجلس  2001

نع هذه األعمال، وأكد على أن هذه األعمال شأنها شأن أي عن تصميمه على م

ين، وأكد على الحق دولّي، يشكل تهديًدا للسالم واألمن الدولّيي إرهابعمل 

الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس وضرورة التصدي بجميع 

ية هابرالوسائل، وفًقا لميثاق األمم المتحدة للتهديدات التي توجهها األعمال اإل

ية رهابين. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تزايد األعمال اإلدولّيللسالم واألمن ال

وحث جميع الدول  العالم،بدافع التعصب أو التطرف في مناطق مختلفة من 

ية والقضاء عليها، من رهابالعمل مًعا على نحو عاجل على منع األعمال اإل

ة ذات الصلة، وإتخاذ دولّيفاقيات الخالل التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل لإلت

ية أو اإلعداد لها، وإلزام الدول إرهابكافة التدابير لمنع ووقف تمويل أي أعمال 

 ية.إرهاببتجميد أموال األشخاص الذين يرتكبون أعمااًل 

الصادر في  1377قراره رقم أعلن مجلس األمن عبر كما 

ديدات التي تواجه السالم يشكل أخطر الته دولّيال رهاب، أن اإل28/11/2001

ين في القرن الحادي والعشرين، وهو يشكل أحد التحديات التي دولّيواألمن ال
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ية رهابتواجه جميع الدول والبشرية. وأدان إدانة قاطعة جميع األعمال اإل

وأساليبها وممارستها بإعتبارها أعمااًل إجرامية ال مبرر لها أيا كان بواعثها، 

هرها، أينما أرتكبت وأيا كان مرتكبوها، وطلب المجلس وبجميع أشكالها ومظا

يين من الدعم المالي والمالذ اآلمن ومن جميع أشكال رهابمن الدول بحرمان اإل

الدعم األخرى
229
. 

الذي إفخذه مجلس األمن في جلسته المعقودة  1624القرار وقد أدان 

ان الدافع ية أيا كرهابوبأقوى العبارات: جميع األعمال اإل 14/9/2005في 

إلرتكابها، وأي كان وقت إرتكابها، وأي كان مرتكبوها، بإعتبارها من أشد 

وإذ  ين، بموجب ميثاق األمم المتحدة،دولّياألخطار التي تهدد السالم واألمن ال

ية، التي قد تؤدي إلى رهابيدين بأشد العبارات التحريض على األعمال اإل

 عالمّينت الوثيقة الختامية للمؤتمر الإرتكاب المزيد من هذه األعمال، كما تضم

بجميع أشكاله ومظاهره، ونلتزم  رهابنحن نرفض اإل"التالي: 2005عام 

                                                 

يذكر  2عبارات موسعة عند تعرضه لوصف اإلرهاب. مثال: البند رقم  1373استخدم القرار رقم  -229

قدير الفعل اإلجرامي. وبهذا " وهي التحتوي على اي إيضاح موضوعي دقيق لتالجريمة الخطرةتعبير "

فإن مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية يمكن أن يعتبر عمال إرهابيا إذا ماتم محليا في مسرح أحداث الدولة 

ذاتها عبر منظمة قد توصف بأنها إرهابية. وحزب المؤتمر اإلفريقي الوطني لنيلسون مانديال الذي حارب 

كيد حسب المفهوم المذكور منظمة إرهابية، مثلما يكون األمر ضد التمييز العنصري يمكن أن يعتبر بالتأ

مع العصيان ضد العدوان األمريكي الذي حصل في فييتنام، أو حركة مارتن لوثر كينغ أو الماهاتما 

غاندي. والسبب في ذلك هو أن الدول أو المؤتمرات أو المنظمات الدولّية أو اإلقليمية التي عكفت على 

تستطع أن تنجح في كشف طبيعته، حيث باءت كل المحاوالت بالفشل، حتى بدا االتفاق دراسة اإلرهاب لم 

على تعريف موحد عام لإلرهاب في الظروف الدولّية الراهنة أمرًا مستحياًل، ولم تزد بعض المفاهيم 

الوصول المتفرقة هنا أو هناك المشكلة إال غموضًا، كما وقفت المصالح األيدلوجية المتعارضة عائقًا دون 

اإلرهاب وأزمة القانون الدولي المعاصر، ألقيت في الندوة المشتركة بين  محمد المهنا:إلى هذا التعريف. 

 55هـ. ص 1422/ 8/  21رابطة الجامعات اإلسالمية وجامعة األزهر في 
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التي إقترحها  رهاببإقرار وتنفيذ إستراجية األمم المتحدة الشاملة لمكافحة اإل

مع المراعاة الكاملة لضرورة التصدي للعوامل التي قد تساهم في  العام،األمين 

واإلقتصادي واإلحتالل  سياسّي، ومن بينها الفقر والظلم الرهابتكوين اإل

 ."جنبّياأل

  الذي يدين الهجمات بالقنابل 2002  1438القرار المجلس  تخذإو

 1440والقرار تشرين األول/أكتوبر،  12بإندونيسيا في  التي وقعت في بالي

 23في  حتجاز الرهائن التي وقعت في موسكوإعملية   الذي يدين2002 

  الذي يدين الهجوم بالقنابل م2002  1450والقرار  تشرين األول/أكتوبر،

في كيكمباال بكينيا، ومحاولة الهجوم بالقذائف  Paradise ستهدف نزلإ الذي

 583آركيا اإلسرائيلية في رحلتها رقم  على الطائرة التابعة لخطوط

 . تشرين الثاني/نوفمبر 28نطلقت من مومباسا بكينيا في إ التي

الصادر  1530 بالقرار  2004آذار/مارس  11 فيأدان المجلس و

ي إرهابمدريد، وأعتبر هذا العمل بأنه عمل  أرتكبت في التي عنه، الهجمات

ين. وحث الدول على أن تبذل قصارى جهدها عالمّيخطير، يهدد السلم واألمن ال

. وأعرب ي وتقديمهم للعدالةرهابللكشف عن هوية المرتكبين لهذا العمل اإل

بجميع أشكاله وفًقا لميثاق األمم  رهابالمجلس عن تصميمه في مكافحة اإل

 المتحدة.

عن مجلس  1611م القرار رقم 2005تموز/ يولية  7صدر في و

، وإعتبرها تهديًدا ية التي وقعت في لندنرهابأدان الهجمات اإلاألمن، حيث 

ا وأسرهم وشعب للسالم واألمن في العالم. وأعرب عن تعاطفه مع الضحاي

وأهاب بجميع الدول للعمل والتعاون من أجل بذل  وحكومة المملكة المتحدة.

الجهود للعثور على مرتكبي األعمال الوحشية ومنظميها وتقديمهم للعدالة 
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طبًقا لميثاق  رهابوالقضاء. وأعرب المجلس عن عزمه الراسخ لمحاربة اإل

 األمم المتحدة.

الصادر عنه في  1624بارات في القرار ويدين مجلس األمن بأقوى الع

ية، أيا كانت دوافعها، رهابم جميع األعمال اإل2005تاريخ أيلول سبتمبر 

ووقتما أرتكبت، وأيا كان مرتكبوها، بإعتبارها من أشد األخطار التي تهدد 

السالم واألمن، ويدين التحريض عليها، ويستنكر المحاوالت التي تمجد وتبرر 

 بدافع التطرف والتعصب. رهابية، ويقلقه التحريض على اإلرهاباألعمال اإل

ودعا المجلس كافة الدول لتكون أطراًفا في اإلتفاقيات والبروتوكوالت التي 

. ويدعو جميع الدول للتعاون فيما بينها وتبادل رهابتساهم في مكافحة اإل

ى . ويدعوها لحماية حدودها والقضاء علرهابالمعلومات من أجل مكافحة اإل

ظاهلرة التزوير لوثائق السفر المزورة، ويدعوا إلى تعزيز الحوار وتوسيع آفاق 

الحوار بين الحضارات سعًيا لمنع اإلستهداف العشوائي لألديان والثقافات 

 المختلفة.

تشرين  17الصادر عن مجلس األمن في تاريخ  1631يشير القرار و

أجل تعزيز وتحسين التنسيق م إلى المنظمات اإلقليمية من 2005األول/ أكتوبر 

ين. عالمّيمع األمم المتحدة، لمواجهة التحديات التي تواجه األمن والسالم ال

 ويدعوا إلى التعاون اإلقليمي لحل النزاعات بالطرق السلمية) (.

 14، عقد مجلس األمن في عالمّيقترانًا مع مؤتمر القمة الإو

( 2005) 1634القرار  جلسة رفيعة المستوى واتخذ م2005 أيلول/سبتمبر

بغض النظر عن دوافعها، وكذلك  رهابأعمال اإل الذي أدان فيه جميع

وأهاب أيضًا بالدول األعضاء أن تحظر بموجب  ل.التحريض على هذه األعما
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رتكابها وأال توفر مالذًا آمنًا ألي إ والتحريض على يةرهابالقانون األعمال اإل

 .يلمن هذا القب رتكاب سلوكإأحد ُيدان ب

عاد مجلس األمن ليؤكد قراراته المتعلقة بشأن حماية المدنيين في و

النزاعات المسلحة، واألفراد وأفراد المساعدة اإلنسانية المرتبطين بهم في 

كانون  23الصادر في  1738مناطق النزاع، إذ أكد مجلس األمن في القرار 

ساسية عن م على أن األطراف يتحملون المسؤلية األ2006األول/ ديسمبر 

إتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المواطنين المتضررين نتيجة 

 الصراع.

وأبدى مجلس األمن في هذا القرار عن قلقه إزاء تكرار أعمال العنف 

فأدان اإلعالم، في أجزاء عديدة من العالم ضد الصحفيين وموظفي وسائل 

ف بوقف هذه اإلعتداءات ويهيب جميع األطرا ،المجلس الهجمات الموجهة ضده

 ضد الصحفيين.

وأكد أنه ال يجوز إعتبار وسائل اإلعالم والمنشآت اإلعالمية هدًفا ألي 

هجمات أو أعمال إنتقامية. وأدان جميع أعمال التحريض ضد المدنيين في 

 .دولّيالنزاعات المسلحة، ودعا إلى تقديم المحرضين للعدالة وفًقا للقانون ال

اإلستهداف المتعمد للمدنيين، وغيرهم من األشخاص وأشار المجلس أن 

 دولّيالمحميين، والقيام بإنتهاكات منتظمة وصارخة على نطاق واسع للقانون ال

اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في حاالت النزاع المسلح، إنما يشكل تهديًدا 

 .يندولّيللسلم واألمن ال

 محاربة االرااب: -ثانيا
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مجلس  قرن العشرين كانت اإلجراءات المتخذة منمنذ أوائل تسعينات ال

الدول التي يرتأى أنها لها صالت  تأخذ شكل جزاءات يفرضها على األمن

وطالبان  (،1996والسودان ) (،1992ية معينة، وهي ليبيا )إرهاببأعمال 

بموجب القرار  2000ـ وجرى توسيع ذلك ليشمل القاعدة عام  (1999)

البلدان  دعا مجلس األمن ،1999الصادر عام  1269(. وفي القرار 1333)

  ية.رهابإلى العمل سويًا لمنع وقمع جميع األعمال اإل

 1991أفريل  2الصادر بتاريخ  687قرار مجلس األمن رقم  فقد جاء

 ستيراد سلع أساسية أوإعلى العراق بحظر بيع أو  إقتصاديةيفرض عقوبات ل

مدادات الصحية للعراق، وجاء فيه منتجات أساسية أو منتجات غير األدوية واإل

العراق أن يبلغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال  يجب على"

هذه األعمال بالعمل  إرتكابأو يسمح ألي منظمة موجهة نحو  الدولّي رهاباإل

 رهابجميع أعمال وأساليب وممارسات اإل َلْبس وأن يدين بال ،داخل أراضيه

 وينبذها". 

 21المؤرخ في  371قرار مجلس األمن رقم جاء  س االتجاهوفي نف

بخصوص تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية بتفجير طائرة  1992جانفي 

 (UTA) وطائرة شركة إتحاد النقل الجوي 103بان أمريكان القائمة بالرحلة 

 .773القائمة بالرحلة 

جانفي  31بتاريخ  1044 قرارالأصدر أن مجلس األمن سبق لكما  

أديس في العاصمة األثيوبيا  غتيال الرئيس المصرّيإأدان فيه محاولة  1996

طالب السودان بتسليم ثالثة أشخاص مختبئين لديه ومتهمين في محاولة يأبابا و

الذي فرض عقوبات  1996 أفريل 26المؤرخ في  1045، والقرار اإلغتيال
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التي  رهابأعمال اإلا سابقالسودان، كما أدان مجلس األمن  ىعل دبلوماسية

 .1998أوت  13المؤرخ في  1189 مبالقرار رقوقعت في كينيا وتنزانيا 

وهذه الهيئات  رهابولقد قام مجلس األمن بإنشاء هيئات لمكافحة اإل

 كالتالي:

 لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة وطالبان •

تشرين  15المؤرخ  1267أنشأ مجلس األمن، بموجب القرار 

لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة وطالبان وما  ،1999/أكتوبراألول

أفراد وكيانات. وتتكون اللجنة من جميع أعضاء مجلس األمن  يرتبط بهما من

على تنفيذ الجزاءات المفروضة على حركة طالبان وأعضاء  وتتولى اإلشراف

 .القاعدة

حدة، في قال السيد هانز كوريل المستشار القانوني لألمم المتوقد 

بشأن الجهود  ،2000اإلحاطة اإلعالمية التي قدمها لمجلس األمن في عام 

، إنه ينبغي على الدول أن تدرك أنه ال غنى عن رهابة لمكافحة اإلدولّيال

وعقب بيان كوريل، أكد عدد  .رهابالتعاون إذا أرادت أن تنجح في مواجهة اإل

سعة النطاق من أجل مكافحة كبير من المتحدثين ضرورة وضع إتفاقية شاملة وا

. وأيد متحدثون آخرون ظهور إتفاقيات إقليمية للتصدي لمشكلة دولّيال رهاباإل

وفي ختام الجلسة أدان بيان رئاسي صادر عن المجلس  في مناطقهم. رهاباإل

بصرف النظر عن الدافع إليها. ورحب بالجهود التي  رهابجميع أعمال اإل

ا من أجهزة األمم المتحدة في مجال مكافحة تبذلها الجمعية العامة وغيره

 1269. ودعا أيضا جميع الدول إلى تنفيذ أحكام القرار دولّيال رهاباإل

( تنفيذا كامال وعلى وجه السرعة. وقد أدان هذا القرار جميع أعمال 1999)
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إدانة كاملة ودعا جميع الدول إلى التعاون من أجل منع مثل هذه  رهاباإل

 األعمال وقمعها.

باألرصدة  ( أحكام المجلس المتعلقة2002) 1452وعدل القرار 

 .المجمدة لحركة طالبان وأعضاء تنظيم القاعدة

لية يوجتموز/ 29في  الصادر 1617أكد المجلس في قراره رقم و

أيا كانت هوية مرتكبيه، وهو عمل إجرامي ال  رهابعلى خطورة اإل 2005

رتكبيه، وأي ظرف أدى إلرتكاب يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه ونية م

ودعمه  تنظيم القاعدة لإلنترنت، إلستخدام المجلس عن قلقه أعربو هذا العمل.

تهدف إلى قتل المدنيين واألبرياء. ويعرب  ية التيرهابوتحريضه لألعمال اإل

عن قلقه إزاء إمكانية إستخدام الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان 

ع الجوي المحمولة والمتفجرات واألسلحة والمواد الكيميائية ألنظمة الدفا

للحد من هذه  والمشعة المتاحة تجارًيا. ويدعوا المجلس الدول بإتخاذ اإلجراءات

ودعى المجلس وبدون إبطاء لتجميد أموال األشخاص والجماعات  التهديدات.

 .ية، ومنع وصول األموال إليهم بطرق مباشرة أو غير مباشرةرهاباإل

 2006كانون األول/ ديسمبر  22الصادر في  1735نص القرار و

بإتباع نهج مطرد وشامل ينطوي على  إال رهابعلى أنه اليمكن مكافحة اإل

لمنع  ة واإلقليمية وتعاونها بفعاليةدولّيمشاركة جميع الدول والمنظمات ال

أهمية  ويؤكد القرار من ية، وإضعافها وعزلها وشل قدرتها.رهابالتهديدات اإل

والدول األعضاء من أجل  1267الحوار بين اللجنة المنشأة عماًل بالقرار 

 تنفيذالتدابير تنفيًذا كاماًل.

ويؤكد القرار على الدول بتجميد األموال واألصول المالية أو الموارد 

ية، بما في ذلك األموال رهاباإلقتصادية لألفراد والجماعات والمؤسسات اإل
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ومنع دخول هؤالء األفراد إلى أو عبر أراضي  ،تخصهالمتأتية من أمالك 

 الدول.

ويشير القرار على اللجنة بأن تشجع الدول على تقديم معلومات عن 

معلومات عن تحركاتهم وعن أصول أموالهم  ،هوية األفراد المدرجة أسمائه

وممتلكاتهم. ويطلب القرار من الدول أن توافي اللجنة بأسماء من يشاركوا بأي 

ة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وأسامة بن الدن، وسيل

وحركة طالبان وسائر من يرتبط بهم من أراد وجماعات وكيانات. ويطلب 

القرار من األمين العام أن يتخذ اإلجراءات الضرورية لزيادة التعاون بين األمم 

قرار على ضرورة ة واإلقليمية المعنية. ويؤكد الدولّيالمتحدة والمنظمات ال

 .رهابالتعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين لجان مكافحة اإل

 رهابلجنة مكافحة اإل •

 ألجل متابعة تنفيذ القرار م2001في عام  رهابأنشئت لجنة مكافحة اإل

1373 (2001)
230
تخاذ التدابير لتجريم إ الذي يفرض على جميع الدول 

يين، رهابلتمويل والمالذ اآلمن لإل، ورفض توفير ارهابباإل األنشطة المتصلة

 .يةرهاببشأن الجماعات اإل وتبادل المعلومات

أيلول/سبتمبر في  11ية التي وقعت في رهابفي أعقاب األعمال اإلف

 12نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة، إجتمع المجلس في 

( 2001) 1368م. وإتخذ جميع أعضاء المجلس القرار 2001أيلول/سبتمبر

جماع، مما يشكل خروجا عن المألوف بالمجلس. ولقد أدان المجلس، باإل

                                                 

230 -http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1373 
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ية وأعرب عن تعاطفه رهاببموجب ذلك النص، إدانة صريحة األعمال اإل

الشديد مع أسر الضحايا والبلد المضيف وتعازيه لهما. وأعرب أعضاء المجلس 

أيضا عن إستعدادهم إلتخاذ كافة الخطوات الالزمة للرد على الهجمات 

وفقا  رهابية التي وقعت في أمريكا، ومكافحة جميع أشكال اإلرهاباإل

 للمسؤوليات المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة.

، إجتمع المجلس مرة أخرى بشأن هذه 2001أيلول/سبتمبر  28وفي 

( والذي أوضح الخطوات 2001) 1373المسألة وإتخذ القرار 

الدول  القرار دعاو .دولّيال هابرواإلستراتيجيات الرامية إلى محاربة اإل

متناع عن تقديم أي شكل ، واإلرهاباألعضاء إلى منع وقمع تمويل اإل

ية، رهابأشكال الدعم للكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإل من

ية أو يدبرونها أو رهابتوفير المالذ اآلمن لمن يمولون األعمال اإل وعدم

لمجلس، بموجب ذلك النص، لجنة لرصد تنفيذ . وشكل اأو يرتكبونها يدعمونها

القرار وناشد جميع الدول أن تقوم باإلبالغ عن أي عمل قد تتخذه في هذا 

. 2001أيلول/سبتمبر 28يوما اعتبارا من  90المضمار في فترة ال تتجاوز 

 دولّيوتحسين التعاون ال رهابوشملت األحكام مطالبات بقمع تمويل اإل

 لمكافحته.

تشرين  12االجتماع الوزاري بشأن هذا الموضوع في وفي نهاية 

(2001) 1377، إتخذ المجلس القرار 2001الثاني/نوفمبر 
231

، والذي أعلن 

يشكل أحد أهم األخطار الجسيمة على األمن والسلم  دولّيال رهابفيه أن اإل

                                                 

231 - http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1377 
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ين للقرن الحادي والعشرين، وناشد جميع الدول أن تقوم بتكثيف جهودها دولّيال

 .دولّيال رهابء على اإلللقضا

وشدد المجلس، بموجب ذلك اإلجراء، على أن التفاهم فيما بين 

ة، عالمّيالحضارات والتصدي للصراعات اإلقليمية والنطاق الكامل للمسائل ال

الالزم لمحاربة  دولّيبما في ذلك تلك المتصلة بالتنمية، قد تسهم في التعاون ال

 محاربة فعالة.  دولّيال رهاباإل

طالب الدول أيضا بأن تنضم في أقرب وقت ممكن إلى اإلتفاقيات و

وإتخاذ الخطوات العاجلة من أجل  رهابة المتصلة باإلدولّيوالبروتوكوالت ال

 تنفيذا تاما.  1373تنفيذ القرار 

وشدد على إلتزام الدول بمنع الدعم المالي وجميع أشكال الدعم األخرى 

 .يين ولغيرهمرهابوالمالذ اآلمن لإل

على جميع الدول واجبات ملزمة، بهدف مكافحة  1373يفرض القرار و

 بجميع أشكاله ومظاهره.  رهاباإل

 ويقتضي من الدول األعضاء أمورا شتى من بينها:

 ية.رهاباإل منع جميع أشكال الدعم المالي المقدم للجماعات -

 يين أو دعمهم وعدم مؤازرتهم.رهابعدم توفير مالذ آمن لإل -

المعلومات مع الحكومات األخرى حول أي جماعات تمارس  تبادل -

 ية أو تخطط لها.رهابالعمليات اإل

التعاون مع الحكومات األخرى في التحقيق مع الذين يشاركون في هذه  -

 عليهم ومحاكمتهم. األعمال والكشف عنهم والقبض
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في القوانين  رهابتجريم المساعدة الصريحة والضمنية المقدمة لإل -

 إلى العدالة. القوانين منتهكي هذه لية وتقديمالمح

ة ذات الصلة دولّياإلنضمام في أقرب وقت ممكن إلى اإلتفاقيات ال -

 .رهابوالبروتوكوالت المتصلة باإل

من كل دولة أن تتخذ إجراءات محددة  رهابتطلب لجنة مكافحة اإل

 بلد. للقيام بما يطلبه منها القرار إستناًدا إلى الظروف المحددة لكل

إلى إرساء األسس إلجراء حوار مستمر  رهابوتسعى لجنة مكافحة اإل

بين مجلس األمن وجميع الدول األعضاء حول أفضل الطرق التي يمكن بها 

 . رهاباإل زيادة القدرة الوطنية على مكافحة

ويشكل النداء الذي أصدره عدد من اللبراليين العرب في دعوة األمم 

 2004، ففي تشرين األول عام رهابلمكافحة اإل دولّيالالمتحدة لتفعيل القرار 

1566أصدر مجلس األمن باإلجماع قراره رقم 
232

بشأن التهديدات التي  

، مؤكدًا حتمية التصدي رهابين نتيجة لإلدولّييتعرض لها السالم واألمن ال

بجميع أشكاله ومظاهره، وبكل الوسائل وفقًا لميثاق األمم المتحدة  رهابلإل

 . دولّيالقانون ال ومبادئ

ية، رهاباإل وأبدى القرار في ديباجته قلقه إزاء تزايد عدد ضحايا األعمال

 بمن فيهم األطفال، بدافع التعصب أو التطرف في شتى أنحاء العالم.
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على تشكيل فريق عمل من  من القرار المشار اليه نص التاسع بندإن ال

للمجلس فيما يتعلق جميع أعضاء مجلس األمن لوضع توصيات وتقديمها 

بالتدابير العملية التي سُتفرض على األفراد والجماعات والكيانات الضالعة في 

ية أو المرتبطين بها، بما في ذلك إجراءات فّعالة لتقديمهم رهاباألنشطة اإل

وتجميد أرصدتهم المالية، ومنع  ،للعدالة عن طريق المقاضاة أو التسلي

ضاء، ومنع تزويدهم بجميع أنواع األسلحة تحركاتهم عبر أقطار الدول األع

 والعتاد.

من خالل بيان  المجلس، دعا ،2002عام  أفريل نيسان/ 15 فيو

إلى  رهابمكافحة اإل ، لجنة(S/PRST/2002/10 رئاسي )الوثيقة

 يوما ثالثة.  90ستمرار في عملها لفترة اإل

األمور المجلس هذه الدعوة لتتمكن اللجنة من تنفيذ جملة من  وقد وجه

 1373السبل التي يمكن بها مساعدة الدول على تنفيذ القرار  ستكشافإ منها:

ة واإلقليمية ودون دولّيحوار مع المنظمات ال وإقامة ،(2001)

المنسق بشأنها إلى تعزيز  دولّيسيؤدي العمل ال وتحديد المسائل التي ،اإلقليمية

 .تنفيذ القرار نصا وروحا

التي عقدت الحقا، أحاط رئيس اللجنة اإلحاطات والجلسات  وخالل

المحرز، والمساعدة المقدمة إلى الدول من أجل تنفيذ  المجلس علما بالتقدم

تصاالت التي أجريت مع وعدد التقارير الواردة، واإل ،(2001)1373القرار 

واإلقليمية المعنية، وتحديد الفجوات والروابط الواهنة في  ةدولّيالمنظمات ال

 . رهابإلا جهود مكافحة
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اإلثنتي  ةدولّيتفاقيات والبروتوكوالت الوأشار إلى إن التصديق على اإل

ليه يوج تموز/ في المائة منذ 15قد شهد زيادة بنسبة  رهابعشرة المتعلقة باإل

 الماضي. 

تفاقيات اإل وحثت الدول األعضاء الدول التي لم تنضم بعد إلى هذه

تفاقية إ نتهاء من وضعت إلى اإلوالبروتوكوالت على أن تقوم بذلك، كما دع

 .رهابلألمم المتحدة لمكافحة اإل

على ضرورة أال تثير الحرب ضد  األعضاء في اللجنة شدد كما

والحضارات. وحذر البعض من ضرورة أال تهدد  صداما بين األديان رهاباإل

ومحاربته حقوق الشعوب غير القابلة  رهابستراتيجية الشاملة لمنعاإلاإل

أو  جنبّيالمشروع ضد االحتالل األ تقرير المصير ونضالها للتصرف في

 .االستعماري

جتماع رفيع المستوى عقد إ ختتامإ ، ولدى2002أيلول/سبتمبر 11 وفي

سبتمبر  أيلول/ 11ية التي وقعت في رهاباألعمال اإل إلحياء ذكرى ضحايا

والمنظمات اإلقليمية  رئاسي، جميع الدول ، حث المجلس، في بيان2001

 .رهابالتعاون مع لجنة مكافحة اإل ودون اإلقليمية على مواصلة وتعزيز

، دعا المجلس في بيان رئاسي 2002أكتوبر تشرين األول/ 8 وفي

األعضاء السبع عشرة التي لم تقم بعد  الدول (26/2002S/PRS )الوثيقة

  ستعجال.إلى أن تفعل ذلك على وجه اإل رهابإلى لجنة مكافحة اإل بتقديم تقرير

ستمرار في تنفيذ برنامج عملها لفترة التسعين يوما إلى اإل ودعا اللجنة

والتركيز على القوانين المحلية للدول األعضاء التي ينبغي أن تشمل  الخامسة،

تفاقيات والبروتوكوالت اإلثنتي والتصديق على اإل ،1373جوانب القرار  جميع
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ى بالنسبة لهذه الفترة في . وتتمثل األوليات األخررهابالمتعلقة باإل عشرة

ة دولّيوفي إقامة حوار مع المنظمات ال رهابآليات لقمع تمويل اإل وضع

 ة.واإلقليمي

كانون  17مؤرخ  S/PRST/2002/38) وفي بيان رئاسي )الوثيقة

تدعو كافة المنظمات  ، طلب المجلس إلى اللجنة أن2002األول/ ديسمبر

معلومات عن األنشطة التي  معنية إلى تقديمة واإلقليمية ودون اإلقليمية الدولّيال

جتماع الخاص لحضور اإل وإلى إيفاد ممثل رهابتقوم بها في مجال مكافحة اإل

 .2003آذار/مارس  7الذي ستعقده اللجنة معها في 

 رهابلإل دولّيإحراز تقدم في محاربة المجتمع ال 2003 عام في تم و

)اللجنة المنشأة عمال  رهابة اإللإلحاطات المقدمة من رئيس لجنة مكافح وفقا

 (.1373 بالقرار

على  األمن جتماع لمجلسإ عتمدإ ،2003جانفيكانون الثاني/ 20وفي 

1456خالل القرار  المستوى الوزاري، من
233

، إعالنا يؤكد من جديد حدة 

تخاذ إجراء عاجل لمنع وقمع إ الدول إلى ، ويدعو جميععالمّيال رهابخطر اإل

 . رهابالسلبي لإل اإليجابي والدعمجميع أشكال الدعم 

على  السيد كوفي عنان في هذا االجتماع فأكدحينها وتكلم األمين العام 

الذي يجب أن تقوم “ الدور القانوني والمؤسسي الذي ال غنى عنه”تعاظم 

. وحث أيضا رهاباألمم المتحدة في الحملة الرامية إلى مكافحة اإل به
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ة والصراعات القائمة منذ زمن طويل سياسّيال إجراء لحل النزاعات تخاذإ على

 .رهابدعم اإل والتي أسفرت عن

، قال رئيس اللجنة السابق جيريمي 2003 أفريلنيسان/ 4وفي 

ا. عالمّيأصبحت أمرا  رهابالمتحدة( إن مكافحة اإل غرينستوك )المملكة

ع ستؤتي ثمارها ألنه ما من دولة تستطيع أن تمن وأضاف أن الجهود الجماعية

ي فظيع وقع على مسافة أقل من إرهابعمل  لقد هز" بمفردها. وقال: رهاباإل

عتماد معايير إ مما دفعه إلى دولّيال خمسة أميال من قاعة المجلس المجتمع

ولكن يمكن للذكريات أن تتالشى  ،"1373ة ملزمة قانونا في القرار عالمّي

ة حفازة مركزية تكمن أية هيئ وكذلك الدعوة لتحمل المسؤولية. وأضاف أن قوة

بصيانة القانون والنظام على  في أنها تستطيع أن تحدث فرقا هائال فيما يتعلق

 .، وقد أصبحت اللجنة هي تلك الهيئةعالمّيالصعيد ال

، قال رئيس اللجنة السيد إينوثنثيو 2003تشرين األول/أكتوبر 16وفي 

التي تتعلق “ ألف”حلة إسبانيا( إن عمل اللجنة ينتقل حاليا من المر) ف. أرياس

التي “ باء”أساسية بالتأكد من تواؤم التشريع مع الكفاح، إلى المرحلة  بصورة

للتدابير. وتتعاون اللجنة بصورة متزايدة مع الدول “ التنفيذ الفعلي” تتناول

تواجه صعوبات في تنفيذ أحكام القرار. وتم تقوية الروابط مع  التي

تخذت خطوات لضمان التعاون بين إ يمية. كمااإلقليمية ودون اإلقل المنظمات

  .التي تقوم برصد الجزاءات ضد الطالبان والقاعدة 1267القرار  اللجنة ولجنة

وشدد المتكلمون في المناقشات عقب اإلحاطات على الحاجة إلى إيالء 

 ، بما في ذلك الفقر، والتعصب،رهابهتمام لألسباب الجذرية لإلاإل مزيد من

، يجب رهابقليمية، وإنكار حقوق اإلنسان. وفي الحرب ضد اإلاإل والصراعات

وحقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة.  دولّيالوطني وال احترام القانون
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، والجريمة المنظمة العابرة رهابإلى الصالت بين اإل واسترعي االنتباه أيضا

غير  تجار باألسلحةالمشروعة، وغسل األموال، واإل للحدود، والمخدرات غير

  .القانونية

تفاقيات وتم حث الدول التي لم تفعل ذلك بعد، على التوقيع على اإل

 والتصديق عليها.  رهابالمتعلقة باإل ثنتي عشرةاإل

تفاقية إ ة تؤخر وضعسياسّيال وتم اإلعراب عن األسف ألن الخالفات

ق كما أن وضع تعريف متف النووية، رهابوأعمال اإل رهابة لمكافحة اإلعالمّي

 يشكل واحدة من العقبات.  رهابعليه لإل

المتكلمين على حق الشعوب في تقرير المصير وقال إنه ال  وأكد بعض

وفي بيان رئاسي عقب  .الدولة إرهابعتبار ظاهرة اإل ينبغي أن تستبعد من

من جديد  ، أكد المجلس2003تشرين األول/أكتوبر 16المناقشة التي جرت في 

الخطورة  ا من التهديدات البالغةه ومظاهره يشكل واحًدأشكال بجميع رهابأن اإل

عتباره إ ينبغي رهابعمل من أعمال اإل على السالم واألمن وأن أي

رتكب وأيا أ إجراميا غير قابل للتبرير بصرف النظر عن دوافعه وحيثما عمال

 .مرتكبوه كان

 1455عتمد المجلس القرار إ 2004جانفي كانون الثاني/ 17في 

المتخذة ضد الطالبان وأعضاء منظمة القاعدة، من خالل  نفيذ التدابيرلتحسين ت

وأسامة بن الدن ومساعديه، وفرض حظر على األسلحة  تجميد أموال الطالبان

وشدد المجلس أيضا على الحاجة إلى تحسين  ر.وإجراءات أخرى لحظر السف

 .رهابمكافحة اإل ولجنة 1267لجنة القرار ”التنسيق بين 
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اللجنة المنشأة لإلشراف على تنفيذ الجزاءات المفروضة  وقدم رئيس

 1267الدن والقاعدة والطالبان )اللجنة المنشأة عمال بالقرار  على أسامة بن

وقال هيرالدو . 2004 ليهيوجتموز/ 29إلى المجلس في  ( إحاطة1999)

حقق بعض النجاحات  دولّيأن المجتمع ال مونيوز )شيلي( إنه على الرغم من

“ فإن تفجيرات القنابل األخيرة، "كبار قاعدة، من بينها القبض على زعماءضد ال

. دولّيال رهابالمقبلة في الحرب ضد اإل في بلدان مختلفة قد أبرزت التحديات

القائمة الموحدة لألفراد والكيانات ” وأضاف أن اللجنة قد حسنت شكل ومضمون

 ".المرتبطة بهما المنتمية إلى الطالبان والقاعدة أو

القرار  2004تخذ المجلس عام إ وعماًل على مساعدة أعمال اللجنة،

مديرية تنفيذية لمكافحة  ، الذي دعا إلى إنشاء1535

 رهاباإل
234

(CTED)  ولتيسر تقديم المساعدة  1373لترصد تنفيذ القرار

 .ءالتقنية إلى الدول األعضا

كانون  30ذه مجلس األمن فيالذي إتخ 1526يؤكد القرار  و

بجميع الوسائل وفًقا  رهابعلى ضرورة مكافحة اإل 2004/جانفي الثاني

وميثاق األمم المتحدة. ويؤكد ضرورة اإللتزام بتنفيذ  دولّيللقانون ال

تنفيًذا كاماًل فيما يتعلق بأي عضو في حركة طالبان وتنظيم  1373القرار

ية إرهابدة، وأي أفراد أو جماعات أو مؤسسات شاركوا في تمويل أعمال القاع

ية. إرهابأو التخطيط لها وتسهيلها واإلعداد لها أو إرتكابها أو في دعم أعمال 

وفًقا لقرارات  رهابوكذلك إلتزامها بتيسير تنفيذ اإللتزامات المتعلقة بمكافحة اإل

 مجلس األمن ذات الصلة.

                                                 

234 - http://www.un.org/arabic/sc/ctc/ 
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ية وأموال المؤسسات رهابميد أموال الجماعات اإلودعى القرار إلى تج

ومنع دخول أفراد هذه الجماعات أو المرور إلى الدول، ومنع هذه  ،الداعمة له

 الجماعات والمؤسسات من التوريد والبيع والنقل للسالح والمعدات العسكرية.

وطلب المجلس من الدول الوقوف بحزم من أجل وقف تدفق األموال 

تصادية لتنظيم القاعدة وجماعة طالبان للجماعات والمؤسسات والموارد اإلق

 ية.رهاباإل

وطلب مجلس األمن من الدول ضرورة التعاون مع لجنة مكافحة 

، ودعا الدول لتقديم معلومات وأسماء جديدة لها صلة بتنظيم القاعدة أو رهاباإل

 .يةإرهابمنظمات وحركات 

منها القرار و ،موننفس المضبواصل مجلس األمن إصدار قرارات و

المؤرخة  471، وكذلك الرسالة رقم 2007ديسمبر  10المؤرخ في  1787

 رهابالموجهة لرئيس مجلس األمن من رئيس لجنة اإل 2008جويلية  18في 

التي تتضمن برنامج عمل  2001لعام  1373 رقم المنشأة بموجب القرار

على  استركز فيه، التي 2008ديسمبر  31إلى  جويلية 1 من اللجنة الفترة

 األهداف التالية ذات األولوية :

 . 1373 رقم رصد تنفيذ القرار -أ 

 . تيسير تقديم المساعدة التقنية للدول -ب 

مواصلة الحوار مع الدول بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  –ج 

1373. 

 . رهاباألمم المتحدة العالمية لمكافحة اإل ةإستراتجيتنفيذ  –د  
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المجلس كرر  2008جويلية  30مؤرخ في ال 1822رقم قرار في الو

ستخدام تنظيم القاعدة وأسامة إ"إلى نفس مضمون القرارات السابقة، لكنه أشار 

 ية".إرهابلتنفيذ أعمال  بشكل إجرامّي نترنتاإلبن الدن 

 الشامل انتشار أسلحة الدمار منعلجنة • 

 عالجيالذي  1540القرار  لمتابعة تنفيذ 2004 في عام أنشئت اللجنة

 الشامل. انتشار أسلحة الدمار منع

هيئة أخرى ذات صلة  القرارهذا أضاف المجلس، من خالل فقد 

 1540اللجنة المنشأة بموجب القرار  :هيإلى ترسانته،  رهاببمكافحة اإل
235

ـ 

ًا جميع أعضاء المجلس ـ والتي ُأسندت إليها مهمة رصد تضم أيض التي

، الذي يدعو الدول إلى منع الجهات 1540الدول األعضاء للقرار  امتثال

ية( من الحصول على رهابيشمل الجماعات اإل غير الدول )بما الفاعلة من

 .الشامل أسلحة الدمار

رض لوضع فوصيات بالتدابير العملية التي ستفالفريق العامل  •

 يةرهابالضالعين في األنشطة اإل على

لوضع  1566بموجب القرار  م2004أنشئ الفريق العامل في عام 

يتعلق بالتدابير العملية التي ستفرض على األفراد أو الجماعات أو  توصيات فيما

 .ية، أو المرتبطين بهارهابالضالعين في األنشطة اإل الكيانات

خاذ إجراءات ضد الجماعات تإ إلى األعضاء ودعا المجلس الدول

ستعراض إ يسري عليها يكن ية والتي لمإرهابوالمنظمات الضالعة في أنشطة 

                                                 

235 - http://disarmament2.un.org/committee1540/arabic/ 
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الذي يضم  الفريق العامل . وأنشأ القرار1267اللجنة المنشأة بموجب القرار 

األفراد  جميع أعضاء المجلس أيضًا لكي يوصي بتدابير عملية تتخذ ضد هؤالء

لضحايا  يضًا إمكانية إنشاء صندوق تعويضاتوهذه الجماعات، ولكي يبحث أ

 .رهاباإل

مكماًل لسلسلة من قرارات سبق أن أصدرها  1566القرار  يعتبرو

 15في  1267م وبشكل خاص القرارات: رقم 1999مجلس األمن منذ عام 

والقرار  ،2001أيلول  28في  1373والقرار  ،1999تشرين األول/أكتوبر 

 م.2004نيسان  28في  1540

شكل النداء صرخة إنسانية نابعة من مطالبة أوسع الجماهير التي و 

في بلدانها تحت شتى الظروف التي سبق أن تم  رهاباإل تعاني من سطوة

سردها، أطلقتها مجموعة من المثقفين العرب تطالب األمم المتحدة بأجتثاث 

وتجفيف المنابع المعروفة والمشخصة في المنطقة باألضافة الى  رهاباإل

 .رهاباإل ة لمكافحةدولّيرورة تشكيل محكمة ض

ة لم تستكمل بعد عالمّيإن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية 

وبالنسبة للمناقشات التي جرت في األمم المتحدة بشأن إتفاقية شاملة حول 

. ويتعين رهاباإل فهي لم تحرز تقدما بسبب الخالفات حول تعريف رهاباإل

 ن تبذل المزيد من الجهود من اجل ابرام هذه االتفاقية.على سائر الدول ا

سينصب على  رهابجنة مكافحة اإلل جهد أكد مجلس األمن على أنو

واإلقليمي، وتبادل المعلومات بشأن  دولّيبناء التعاون على المستويين ال

وستقوم اللجنة، بناء على ما يرد في  ت.، وتقاسم الخبراتوالمساعدارهاباإل

المعنية لطلب المزيد من المعلومات، أو  ولة، بالرد على الحكومةتقرير كل د

 مكافحة في مجال بقدرات الدولة النهوض لتحديد الميادين التي يمكن فيها
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قترح رئيس إ المساعدات. كما الخبرات أو وتحديد الموارد الممكنة من رهاباإل

 ة.عمل اللجن ستئماني لتمويلإ اللجنة إنشاء صندوق

، رهابهتمام للقضايا التي تغذي اإلإلى إيالء مزيد من اإل دعت اللجنةو

الفقر، والتعصب، والصراعات اإلقليمية، والحرمان من حقوق اإلنسان،  مثل

إلى  اللجنة تالحصول على العدالة، وغياب التنمية المستدامة. كما دع وعدم

بين  ةمساعدة الدول األعضاء على معالجة القضايا الناشئة عن الروابط القائم

والجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات غير المشروعة  رهاباإل

على أن  اللجنة تتجار غير المشروع باألسلحة. وشدداألموال واإل وغسل

جتماعية، هي أفضل اإلنسان، باإلضافة إلى الديمقراطية والعدالة اإل حقوق

 .رهابللوقاية من اإل وسيلة

 رهابوم اإلاالختالف على مفه الفقرة الرابعة:

، دولّييتفق عليه المجتمع ال رهابمحدد واضح لإل دولّييوجد تعريف ال 

 ه النقطة تحديداوهذخاصة فيما يتعلق بالتمييز بينه وبين المقاومة المشروعة، 

، ولقد تداخلت هذه المفاهيم رهابإلى تعدد المفاهيم التي توضح مدلول اإل تأد

 سياسّيالمنطلق اإليديولوجي وال مع بعضها، بل وأحيانًا تعارضت بتعارض

تظهر ، رهابلجهة التعريف، ويالحظ أنه يوجد الكثير من التعاريف لإل

في نهاية المطاف بمظهر الوحشية الالإنسانية لما يسببه من هالك  رهاباإل

  .وخوف وفزع للبشرية
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 رهابوثائق عصبة األمم تؤكد على إن اتفاقا لمنع اإل وقد كانت

1937عد من قبل العصبة منذ العام أوالمعاقبة عليه 
236

 :"رهاباإل ، وعّد

الموجهة ضد دولة ما ويكون غرضها أو نتيجتها إشاعة  الجزائيةاألفعال 

 . "الرعب والذعر لدى شخصيات أو جماعات معينة، أو لدى عموم الجمهور

أول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة  رهابأدرج موضوع اإلو

 35، وشكلت لجنة من 1972رة السابعة والعشرون عام لألمم المتحدة في الدو

 دولة لمتابعة هذا الموضوع. 

وتحديد مضامين  رهابالملفت لالنتباه أّن الخالفات بشأن تعريف اإلو

وأبعاده القانونية ظهرت منذ اليـوم األول لطـرح المسألة أمام أنظـار الجمعية 

العامة لألمـم المتحدة
237

 . 

الذي  3034القرار رقم بنت الجمعية العامة ت 1972ديسمبر  18وفي 

ربط بين فأكيد شرعية النضال من أجل التحرر الوطني ودراسة مشكلة 

دولّيال رهاباإل
238

الذي و، دولّيال رهابقام لجنة خاصة لدراسة مشكلة اإلأو 

، وحثت الدول على دولّيال رهابأبدت فيه قلقها الشديد إزاء تزايد أعمال اإل

                                                 

بغداد  -دراسة قانونية. مركز األبحاث والمعلومات –: مشكلة اإلرهاب الدولي نعمة علي حسين - 236

 33ص1984

 .1972سبتمبر  23انطلقت أشغال الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مسألة اإلرهاب في  - 237

وهو يمثل مشروع قرار تقدمت به أغلب الدول اإلفريقية واآلسيوية التي تمثل دول العالم الثالث  - 238

دولة  16دولة وامتنعت  34دولة وعارضته  76شتراكي، وقد نال موافقة عموما مدعومة من القطب اال

عن التصويت، وقد بعث هذا القرار إلى حيز الوجود القانوني لجنة خاصة سميت "لجنة اإلرهاب الدولي" 

دولة من بيمنها تونس فمهمتها جمع مالحظات مندوبي الدول وآرائهم حول مسألة اإلرهاب  35تضم 

 ة. وحلولهم المقترح
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أعمال إلى ة وسلمية تسمح بإزالة األسباب الكامنة التي تؤدي إيجاد حلول عادل

أنه"تعيد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير  3العنف، وجاء بالفقرة 

 وأنظمة التمييز العنصرّي اإلستعمارلجميع الشعوب الواقعة تحت واإلستقالل 

نضال  ًاة األخرى وتدعم شرعية نضالها، خصوصجنبّيوأنواع السيطرة األ

ألغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وسواه ًا الحركات التحررية، وذلك وفق

أعمال القمع  إستمرار،... ومن قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع

ية والعنصرية في إنكار حق الشعوب رهابم عليها األنظمة اإلقِدالتي ُت رهابواإل

اإلنسان وحرياته وغيرها من حقوق  ،واإلستقاللفي تقرير مصيرها  الشرعّي

 ."األساسية

بوضع مفهوم  1972العامة لألمم المتحدة فشلت عام  الجمعيةلكن 

ة سياسّيألن لكل دولة مفاهيمها ال بسبب الخالفات بين الدول األعضاء رهابلإل

 وتعريفه. رهابرؤيتها الخاصة في التعامل مع اإلو  واالجتماعية والقانونية.

كسلوك إنساني غير  رهابولون ظاهرة اإليتنا باحثينمن المؤكد أّن الف

شرعي، يشكل نواة جريمة تستحق الزجر والعقاب، وقد تتعقد هذه المهمة 

 باحثين، الذي حاول بعض الدولّيال رهاببصفة خاصة عندما يتعلق األمر باإل

ة هي كل دولّية، والجريمة الدولّيأن يجعلوا منه مظهرا من مظاهر الجريمة ال

، دولّيلبي ينتهك األصول األساسية للمحافظة على النظام النشاط إيجابي أو س

العام دولّيأو أّنها كل تصرف أو نشاط يؤدي إلى اضطراب في النظام ال
239

 . 

                                                 

: القانون الجنائي الدولي: نحو تنظيم جنائي عالمي، مكتبة للنهضة المصرية عبد الرحيم صدقي - 239

 . 65ص  1996القاهرة 
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ة من خالل دولّيوالعبرة في منع وتجريم هذا النشاط وباعتباره جريمة 

ة وكذلك يمكننا الرجوع إلى دولّيوالمعاهدات والمواثيق ال دولّيالعرف ال

ا عندما دولّييصبح  رهابة والمبادئ العامة للقانون، فاإلدولّيلسوابق القضائية الا

يتضمن عنصرا خارجا )عنصرا غريبا عن الفاعل من حيث اختالف جنسية 

 الضحية أو مكان اقتراف الفعل(. 

إذا اختلفت جنسية المرتكبين للفعل أو  دولّيفقد يتصف بالطابع ال

د الفعل، أو عندما تكون الضحية في الفعل الضحايا أو تعدت أماكن إعدا

ة واألعوان جنبّية، كالسفارات والقناصل األدولّيي متمتعة بحماية رهاباإل

الديبلوماسيين بصفة عامة
240

 . 

كما أّن أهّم ما يمكن استنتاجه من أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ة عدة قرارات وخاصة من القرار الذي أثمرته هذه األعمال وكذلك من خالص

 هو:  3034الحقة للقرار رقم 

  الخالف العميق بين الدول في صلب الجمعية العاّمة، الذي

إلى نظريتين  رهابأدى إلى انقسام النظريات والمحاوالت لتعريف اإل

مختلفتين: تماما إلى حّد التناقض، وهو ما دفع أحد الفقهاء إلى التسليم 

ظواهر صعوبة وتعقيدا إذ أّنه يفلت من الأكثر يمثل  دولّيال رهاببأّن اإل

 كل محاولة تحديد وحصر، لتذبذبه وعدم استقرار معناه. 

                                                 

240 - Salhi : « L’organisation des notions unis et le problème de 

Terrorisme، Mémoire pour l’obtention du D.E.A en droit public 

international F.D.S.P. T (Tunis II)، 1987 P 23.  
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 الذي تمارسه الدولة، سواء  رهابالتغافل عن اإلشارة لإل

أو الغير المباشر لذلك يمكن التأكيد على أّن    منه الرسمي والمباشر

السادسة التابعة  المنبثقة أصال من اللجنة رهابأعمال اللجنة الخاصة باإل

للجمعية العامة لألمم المتحدة باءت بالفشل
(241)

. ومن هنا تمثل مسألة 

بتفصيالتها وتعقيداتها أهّم نقطة تبرز محدودية هذه المنظمة  رهاباإل

ة في خلق ظروف من التعاون والتناسق واالنسجام بين دولّيال

الدول
(242)

. 

سنوات عديدة من ، خالل دولّيال رهابقد حاولت لجنة اإلومع ذلك ف

، من ذلك مثال محاولتها دولّيال رهابالعمل والبحث أن تجد تعريفا مقبوال لإل

ية في صورة عامة وشاملة، أي إقرار رهابتحديد مفهوم الجرائم اإل 1980سنة 

عوضا عن تجريم  دولّيرها القانون الظدولة يح إرهابوتثبيت مفهوم "جريمة 

خطف الطائرات مثال، وخطف الرهائن ية كإرهاببعض األفعال التي توصف ب

 واغتيال الدبلوماسيين وقد تضمنت محاولتها التعريف التالي: 

هي أي عمل عنف خطير أو فهديد به يصدر  دولّيال رهابجريمة اإل" 

عن فرد سواء كان يعمل بمفرده أو باالشتراك مع أفراد آخرين ويوجه ضد 

قل أو المواصالت، أوصد أفراد األشخاص أو المنظمات أو األماكن، وأنظمة الن

الجمهور العام بقصد فهديد هؤالء األشخاص أو ابتزاز فنازالت من الدول، كما 

أّن التآمر على ارفكاب أو محاولة ارفكاب أو االشتراك في ارفكاب، أو 

                                                 

241 - LABAYLE (H) : « Droit International et Late contre le terrorisme » 

A.F.D.I 1986 P 124 – 125.  

يقر عديد الفقهاء صراحة بهذا الفشل الذريع لألمم المتحدة بل يصفون الموقف بأّنه مأزق او طريق  - 242

 مسدود. 
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التحريض العام على ارفكاب الجرائم كما عرفت في الفقرة السابقة يشكل 

 ". دولّي إرهابجريمة 

ة إال أّن كل دولة دولّيهذا التعريف لم يلق ترحيبا من الجماعة ال إال أّن

أوكتلة من الدول لها مبرراتها وتعالتها لرفض هذا التعريف إاّل أّن المثير 

لالستغراب بعض الفقهاء أن نفس الدول التي وقع مراعاة مصالحها في هذا 

إذ أّن دوال قوية  مشروع االتفاقية الموحدة لم يصادق ترحيبا،ف التعريف رفضته

 . بذلك معينة ال ترحب

من مواصلة جهودها، فلقد  دولّيال رهابولم يمنع هذا الرفض لجنة اإل

لجأت إلى أسلوب آخر في التقنين وذلك خالل االجتماع الذي عقدته في باريس 

 . 1984سنة 

 دولّيال رهابإاّل أّن صعوبة المهمة وتعقيداتها أديا باللجنة الخاصة باإل

 دولّيال رهابإقرار مفهوم جامع وشامل ومتفق عليه لإلاالعتراف بأّن "إلى 

 ...". يبدو أمرا صعب التحقيق في الوقت الراهن

في بلورة مفهوم واضح، دقيق، شامل  دولّيال رهابإّن عجز لجنة اإل

ة األخرى دولّي، دفع منظمة األمم المتحدة وبعض المنظمات الرهابومقبول لإل

ة دولّيئي لبعض الجرائم "الخطيرة" والتي تكتسي صبغة إلى التقنين الجز

اقتراف  ما تم عرضه سابقا منالحتوائها العنصر من عناصر التدويل، مثل

بعض الجرائم في أعالي البحار، أو اختطاف طائرة مدنية فوق مجال جوي يتبع 

دولة تختلف عن الدولة صاحبة تسجيل الطائرة، وكل ما يتعلق بالمواد الخطيرة 

المواد المشعة، أو غيرها من المواد المتفجرة والملتهبة والمنتجات السامة أو ك
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المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية
243

إلى  ا، ثم توجهت جهود األمم المتحدة حديث

أي محاولة تضييق الخناق عليه وقطع  دولّيال رهابمحاولة تجفيف ينابيع اإل

ي"رهابي تمارس العنف اإللجماعات التلكل اإلمدادات والتمويل المالي 
244

 . 

أن:  الجنائية والعدالة الجريمة عشر لمنع الحادي المتحدة في مؤتمر األممجاء و

 اإلنسان وحقوق والنظام القانون مبادئ على هجوم منه، ويقصد رهاباإل"

"للمنازعات السلمية والتسوية
245
.  

 التي رهاباإل لمكافحة العالمية المتحدة األمم استراتيجيةوحسب 

 واألساليب األعمال إنف" :60/288 بقرارها العامة الجمعية اعتمدتها

 فقويض إلى دففه أنشطة ومظاهرها أشكالها بجميع يةرهاباإل والممارسات

 اإلقليمية السالمة فهددو والديمقراطية، األساسية والحريات اإلنسان حقوق

 ." مشروعة بصورة لةكالمش الحكومات استقرار وفزعزع وأمنها، للدول

شّجع على  ،محدودية منهج التقنين الذي اعتمدته األمم المتحدةيبدو أن 

ة وإقليمية، دولّيإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف في إطار منظمات 

تجفيف ينابيع لمحاولة كتحت لواء األمم المتحدة  حديثا معاهداتأبرمت و

                                                 

ية التي أبرمتها المجموعة الدولية تحت رعاية منظمة األمم المتحدة: االتفاقية أهّم المعاهدات الدول - 243

 14المتعلقة بالجرائم وبعض األعمال األخرى المرتكبة على متن الطائرات، المبرمة في طوكيو بتاريخ 

 .1963سبتمبر 

 .1979ديسمبر  17االتفاقية الدولية المناهضة ألخذ الرهائن المبرمة في نيويورك بتاريخ 

 بنيورك.  1999ديسمبر  09االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب الموقعة في  - 244

 18/25 الجنائية. بانكوك، والعدالة الجريمة عشر لمنع الحادي المتحدة : مؤتمر األممالمتحدة األمم - 245

 A/CONF.203/12. الوثيقة: 2005 أفريل/نيسان
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ل اإلمدادات والتمويل أي محاولة تضييق الخناق عليه وقطع ك دولّيال رهاباإل

يرهابالمالي الجماعات التي تمارس العنف اإل
246

 . 

كما أّن المعاهدات التي أبرمت تحت لواء األمم المتحدة أحالت مهمة 

 ومفهوم اختيار وسائل وطرق الردع وربما حتى تفاصيل ومضامين

رهاباإل
247

الوطنية مما زاد األمر تشتتا وتعقيدا" الجزائيةإلى القوانين  
248
. 

ما زالت تترنح بين  رهابمع ذلك ال بد من القول، أن كلمة اإلو

ي إرهابحيث أن هناك دول تعتبر الفعل ممارسات مشروعة، وغير مشروعة، 

في حين تشرعه بعض الدول األخرى. فإختالف المصالح بين الدول هو الذي 

، وهذا بدوره أدى إلى دولّيال رهابعّسر اإلتفاق على مفهوم مشترك لإل

العمل على التخلص من هذه الظاهرة والتي أصبحت مالزمة لإلعالم  صعوبة

  اليومي. عالمّيال

                                                 

246 - LABAYLE (H) : Op، Cit P 114.  

 من يتمثل واحد اإلرهاب، ومكافحة لمنع الرامية التدابير تنفيذ وعند التشريعات صياغة " وعند - 247

 الشواغل الحريات الفردية. وتعتبر اضطهاد أو القمع ممارسة دون ذلك في القيام في الكبيرة التحديات

 لمكافحة تشريعات يذوتنف عند صياغة الحكومات تعالجها أن يتعين التي القضايا بين من التالية المحددة

 واضحة لألعمال فعاريف المستقل الجنائي القانون في واضح بشكل فوضع أن ينبغي -أ :اإلرهاب

 خاصة بصفة يعتبر هاًما . وهذاإرهابية منظمة في العضوية وكذلك جرائم من يتصل بها وما اإلرهابية

 المدنية بالحقوق دولي الخاصال العهد من 15 لالنتقاص)المادة القابل غير الشرعية مبدأ سياق في

؛...". المشروعة األنشطة لقمع إساءة استعماله يمكن فضفاض أو واضح غير قانون فوجودوالسياسية( 

 18/25 الجنائية. بانكوك، والعدالة الجريمة عشر لمنع الحادي المتحدة : مؤتمر األممالمتحدة األمم

 .A/CONF.203/12. الوثيقة: 2005 أفريل/نيسان

 قع التعرض لها الحقا. سي - 248
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يلعب توازن القوى دوًرا مهًما لهذه التفسيرات، فالخلل المتواجد في إذ 

ة يلعب دوًرا كبيًرا أدى إلى تداخل األفكار والتفسيرات عالمّيموازين القوى ال

تعريف دقيق محدد واضح لظاهرة ، لذلك ال يوجد رهابوالمواقف لكلمة اإل

 رهاب، قد صدر عن هيئة األمم المتحدة، رغم أن مشكلة اإلدولّيال رهاباإل

، والسبب الرئيسي دولّية، وعواقبها تؤثر في جميع دول المجتمع العالمّيمشكلة 

هو التباين بين الدول وعدم إتفاقها على العناصر األساسية المكونة للجريمة 

تفكيك اإلتحاد السوفياتي كان الغرب متمثاًل بالواليات المتحدة ية. فقبل رهاباإل

يلم بالكفاح المسلح لحركات  دولّيال رهاباألمريكية يحاول وضع تعريف لإل

التحرير الوطني وحقها في تقرير المصير، إال أن الكتلة الشرقية بقيادة اإلتحاد 

 إرهابلي هو الفع رهابالسوفياتي كانت تعارض ذلك وتصميمها على أن اإل

الدولة الذي تمارسه ضد دولة أخرى من خالل عمالئها، ويرجع ذلك إلى 

مصالح اإلتحاد السوفياتي وسيطرته على جميع الدول الشرقية، باإلضافة إلى 

سيطرته على دول اإلتحاد داخل اإلتحاد السوفياتي. وكما يتبين من قرارات 

 حدة، لكل دولة على المصالحفية إختالف الشجب واإلدانة المطروحة أيًضا، كي

 ةأدان وقعت 1977ديسمبر  16المؤرخ في  32/147القرار رقم وبموجب 

والعنصرية  االستعماريةالتي تقوم بها النظم  رهابستمرار أعمال القمع واإلإ

وغيره واإلستقالل الشعوب حقها المشروع في تقرير المصير  ة سالبًةجنبّيواأل

ساسية، وأكدت كذلك الحق غير القابل للتصرف األ همن حقوق اإلنسان وحريات

أو  إستعماريةلجميع الشعوب الخاضعة ألنظمة واإلستقالل في تقرير المصير 

وال سيما  ،ة وتقر شرعية كفاحهاجنبّيعنصرية ولغيرها من أشكال السيطرة األ

ألهداف الميثاق ومبادئه وللقرارات الصادرة  اكفاح حركات التحرر الوطني وفق
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المؤرخ في  3314القرار رقم ثم جاء ات األمم المتحدة في هذا الشأن.عن هيئ

،لعدواناالمتعلق بتعريف  1974ديسمبر  14
249

أشار إلى حق تقرير و 

جرمية عن إستخدام القوة سباب اإلباحة التي تنفي الصفة الالمصير بوصفه أحد أ

على نه السابعة منصت المادة فه وبغية الوصول إليه، تالمسلحة أثناء ممارس

 يمَس ة ما يمكن أْنة وال في المادة الثالثة خاّص" ليس في هذا التعريف عاّمأنه:

من الميثاق من حق تقرير المصير والحرية  ٌدَمبما هو مسَت نحٍو على أِي

للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة المشار إليها في إعالن واإلستقالل 

لميثاق  اقات الودية والتعاون بين الدول وفًقالمتصلة بالعال دولّيمبادئ القانون ال

أو عنصرية أو  إستعماريةاألمم المتحدة، وال سيما الشعوب الخاضعة لنظم 

هذه الشعوب في الكفاح من أجل  ة أو بحِقجنبّيألشكال أخرى من السيطرة األ

لإلعالن سابق ًا لمبادئ الميثاق وطبق ًالتماس الدعم وتلقيه وفقإذلك الهدف وفي 

 لذكر".ا

، إعتمدت الهيئة العامة نتائج 1979وفي الدورة الرابعة والثالثون عام 

التي فعرض  رهابأدانت بصورة قاطعة جميع أعمال اإلأعمال اللجنة التي )

(. أرواح البشرية للخطر أو فؤدي بها للهالك، أو فهدد الحريات السياسّية

النظم اإلستعمارية التي ترتكبها  رهابوأدانت إستمرار أعمال القمع واإل

ة، التي تسلب الشعوب حقها في تقرير المصير واإلستقالل جنبّيوالعنصرية واأل

  وغيره من حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

                                                 

: جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، منشورات الحلبي إبراهيم الدراجي -249

 . 260ص 2005، 1الحقوقية،بيروت، ط 
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، التي رهابأي أن الدورة الرابعة والثالثون إعتبرت أعمال القمع واإل

من أشكال  ة شكاًلجنبّيترتكبها النظم اإلستعمارية والعنصرية والمحتلة األ

              .رهاباإل

حثت  1985ديسمبر  9المؤرخ في  40/61القرار رقم وبموجب 

وكذلك أجهزة األمم المتحدة  ،الجمعية العامة جميع الدول فرادى وجماعات

على األسباب الكامنة ًا على اإلسهام في القضاء تدريجي رهابالمعنية بمشكلة اإل

لجميع الحاالت بما فيها  اخاص اهتمامإوأن تولي  ،دولّيال رهابوراء اإل

نتهاكات لحقوق اإلنسان إوالعنصرية والحاالت التي تنطوي على  اإلستعمار

والتي يمكن أن  أجنبّيوالحريات األساسية والحاالت التي يوجد فيها إحتالل 

القرار وتاله  لخطر.إلى اين دولّيوتعرض السلم واألمن ال دولّيال رهابد اإلتوِل

 الجمعية العامة الذي أكدت فيه 1987ديسمبر  7المؤرخ في  42/159 رقم

ية وإذ تؤكد من جديد على مبدأ رهابستمرار جميع األعمال اإلإتشجب ..." أنها

الحق غير القابل للتصرف  ًاوإذ تؤكد من جديد أيض ،تقرير المصير للشعوب

 ستعماريةاإللجميع الشعوب الواقعة تحت النظم واإلستقالل في تقرير المصير 

قرر شرعية كفاحها ت ة، وإذجنبّيمن أشكال السيطرة األوالعنصرية وغير ذلك 

ألهداف ومبادئ ميثاق األمم  وفقا وبصفة خاصة حركات التحرير الوطني

المتصلة بعالقات الصداقة والتعاون بين  دولّيالمتحدة، وإعالن مبادئ القانون ال

ه من الممكن توسيع الكفاح ضد نبأ سلمت وإْذ ،الدول وفقًا لميثاق األمم المتحدة

، وإذ تأخذ بعين امتفق عليه عموم دولّيال رهاببوضع تعريف لإل رهاباإل

بشأن  دولّيالمقدم في دورتها الثانية واألربعين لعقد مؤتمر  اإلقتراح اإلعتبار

وتعريفه والتمييز بينه وبين النضال الذي تخوضه الشعوب في  دولّيال رهاباإل

جميع  ذا القراره في أدانتالجمعية العامة لكن  ق تقرير المصير".سبيل تحقي
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كان مرتكبها بما في  بوصفها أعمااًل إجرامية أينما وجدت وأيا رهابأعمال اإل

وال سيما الشعوب  ،ذلك التي تهدد العالقات الودية بين الدول وتهدد أمنها

وغيرها من  نبّيجاأل واإلحتاللوالعنصرية  اإلستعماريةالواقعة تحت النظم 

أو يمس هذه الشعوب في الكفاح لتحقيق هذه الغاية  اإلستعماريةأشكال السيطرة 

لتماس الدعم والحصول عليه، وفقًا لمبادئ الميثاق وبما يتفق مع اإلعالن إو

بت على تضمين جدول أعمال دورات ظكما وان األمم المتحدة وا سالف الذكر.

التدابير في كل سنة بعنوان مطول هو )جمعيتها العامة بندا دائم الحضور 

الدولّي مما يعرض أرواحا بشرية إلى الخطر أو  رهابالهادفة إلى منع اإل

يقتلها أو يهدد الحريات األساسية، ودراسة األسباب الكامنة وراء صوره، 

وأعمال العنف الناشئة عن حاالت خيبة األمل والشقاء والشعور بالغبن وبلوغ 

في  ،فع أناسا للتضحية بأرواح بشرية، من بينها أرواحهحد اليأس والتي فد

ة دولّي ات(، وإنها أفلحت في التوصل إلى اتفاقيمحاولة إلحداث فغييرات أساسية

ان  1988رأت عام  دولّيوضمن هذا المسعى ال ،رهابلمنع بعض أوجه اإل

أو كافة األفعال ذات الطبيعة اإلجرامية المرفكبة ضد دولة أخرى :"هو رهاباإل

وهو  "،سكانها بهدف إثارة الرعب لدى األشخاص أو الجماعات أو الشعب

 .1937مشابه كل المشابهة للتعريف الذي أقرته اتفاقية عصبة األمم لعام 

 60/49قرارها رقم  ،1994وكانت الجمعية العامة قد أصدرت عام 

 رهابأن اإل" ونص القرارعلى التالي: رهابفي محاولة لوضع تعريف لإل

رة عن األعمال والطرق والممارسات التي فشكل مخالفة صارخة ألغراض عبا

ومبادئ األمم المتحدة، والتي قد فشكل فهديًدا للسالم واألمن العالمّيين، وفهدد 

عالقات الصداقة بين الدول، وفعيق التعاون الدولّي وفهدف إلى فدمير حقوق 

 ".تمعاإلنسان والحريات األساسية واألسس الديمقراطية للمج
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 4الصادر بتاريخ  44/29القرار رقم وفي نفس السياق والتوجه جاء 

من األمين العام أن يواصل الجمعية العامة الذي طلبت فيه  1989ديسمبر 

 دولّيال رهابلتماس آراء الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة بشأن اإلإ

حت إشراف منظمة ت دولّيبكل جوانبه ووسائل مكافحته بما في ذلك عقد مؤتمر 

والتمييز بينه وبين نضال  دولّيال رهاباألمم المتحدة لمعالجة مشكلة اإل

عادت لتأكيد نفس المطلب بالقرار رقم ثم  الشعوب في سبيل التحرر الوطني،

( مع التأكيد على حق الشعوب 46)الدورة  1991ديسمبر  9بتاريخ  46/51

لتماس الدعم والحصول إوفي ل واإلستقالفي الكفاح المشروع لتقرير المصير 

بين  فاصال افحدد خط كانتالجمعية العامة وبذلك فإن  .عليه لتحقيق هذه الغاية"

وبين  ،المقاومة المسلحة التي فخوضها حركات التحرر الوطني من جهة

ديسمبر  8 المؤرخ في 60/288القرار رقم إلى أن تغير األمر مع  ،رهاباإل

2006
 

بجميع  رهابإدانتها لإل" تعيد تكرار عية العامة:أن الجم جاء فيه والذي

 أسبابهو أغراضهكانت  رفكب وأيًاإكان مرفكبوه وحيثما  ًاأشكاله ومظاهره أي

 ًاين، وإذ تشير أيضدولّيعد من أشد األخطار التي تهدد السالم واألمن الأنه ُيو

 لتزامهمإأكد زعماء العالم من جديد  2005 عالمّيمؤتمر القمة ال فيإلى أنه 

بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول 

ة عن دولّيفي عالقاتها ال واإلمتناع السياسّيستقاللها إحترام سيادتها اإلقليمية وإو

ستعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد األمم المتحدة إستعمال القوة أو إالتهديد ب

 لمبادئ العدالة والقانون امنازعات بالوسائل السلمية وفقودعم تسوية ال ،ومبادئها

أو  اإلستعماريةحترام حق الشعوب التي ال تزال تحت السيطرة إو ،دولّيال

الشؤون الداخلية للدول،  فيفي تقرير مصيرها وعدم التدخل  جنبّياإلحتالل األ

و جنس أو دين أ بأِي رهابتؤكد من جديد أنه ال يجوز وال ينبغي ربط اإل وإْذ

 جماعة عرقية". حضارة أو
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سنة ألمين العاّم لألمم المّتحدة اتقرير سياق في هذا القرار جاء ربما و

: "قد آن األوان لكي تنحى جانبا المناقشات المتعلقة بما أنهالذي بين فيه  2005

الدولة". فاستخدام القوة من قبل الدول منظم فعال وعلى نحو  إرهابيدعى "

أن ُيفهم الحق في مقاومة االحتالل بمعناه  ويجب. دولّيقانون الشامل بموجب ال

وأنا  المدنيين أو فشويهم عمدا. الصحيح. إذ ال ينبغي أن يتضمن الحق في قتل

يوضح  رهابوضع تعريف لإل أؤيد تأييدا تاما دعوة الفريق الرفيع المستوى إلى

االففاقيات  فيهو أي عمل، إلى جانب األعمال المحظورة فعال  رهابأّن اإل

 القائمة، يراد به التسبب في وفاة مدنيين أو أشخاص غير محاربين أو إلحاق

بهدف فرويع مجموعة سكانية أو إرغام حكومة  ،إصابات جسمانية خطيرة به

على القيام بأي عمل أو االمتناع عنه، وأحث بقوة قادة العالم  ةدولّيأو منظمة 

قبل نهاية  رهابقية شاملة لمكافحة اإلوإبرام اتفا ،على فأييد ذلك التعريف

".الدورة الستين للجمعية العامة
250 

 الصادرة الوثائق فى -ولكن غير متفق عليه -متكرر تعريفل ذا تردادوه

المتحدة األمم عن
251
 كبير حد ىإل االسترشاد ىعل يقوم تعريف وهو ،

 هو رهاباإل" :أن ىإل ويخلص القائمة، ةدولّيال االتفاقيات فى الواردة بالتعريفات

 إصابات إلحاق أو محاربين غير أو مدنيين وفاة فى التسبب به يراد عمل أى

 أو طابعه بحكم العمل، هذا من الغرض يكون عندما ،به خطيرة جسمانية

                                                 

 . 91. الفقرة 2005، "في جّو من الحّرّية أفسح " األمين العاّم لألمم المّتحدةتقرير  -250

اإلرهاب: تعريفات غامضة وتطبيقات ملتبسة. مجلة شؤون عربية.  : مفهومأحمد إبراهيم محمود - 251

 .12. ص.2008ربيع  -133العدد 
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 على ةدولّيمنظمة  أو حكومة إرغام أو سكانية مجموعة فرويع هو سياقه،

"عنه االمتناع أو عمل بأى القيام
252
. 

 على المستوى اإلقليمي  رهابفباين مفاهيم اإل الثاني: عرالف

رغم إبرام عديد االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف في مجال ردع 

ظهرت  رهاببقى االتفاقية األوروبية أهم مبادرة تقنينية في مجال اإلت رهاباإل

اقيات: االسالمية، ومجموعة عدة اتفالقرن العشرين ثم لحقت بها ات يفي سبعين

لمكافحة  ، والخليجيةاالتفاقية العربيةعدم االنحياز، ودول امريكا الالتينية، و

 .رهاباإل

 رهاباألوروبية لردع اإل مواثيقال الفقرة األولى: 

في ستراسبورغ  ابرهاالوروبية لقمع اإل أبرمت االتفاقية

STRASBOURG  )وضمت دول  1977جانفي  27بتاريخ )بفرنسا

ة واألمنية غير المستقرة سياسّي، وقد مثلت الظروف الأنذاك االتحاد األوروبي

التي شهدتها أوروبا ما بين السبعينات وبداية الثمانينات إطارا مالئما إلبرام هذه 

ة سياسّيالتناقضات تجسده أنظمة التي تتميز خصوصا بواقع مليء ب ة،االتفاقي

                                                 

ة: المتحد لألمم العامة الجمعيةالسيما:  الدولية، والوثائق التقارير من الكثير فى التعريف هذا تكرر - 252

 والتحديات بالتهديدات نىالمع المستوى الرفيع الفريق " تقرير المشتركة مسؤوليتنا :أمًنا أكثر "عالم

الوثيقة  )رقم األلفية، قمة مؤتمر نتائج متابعة إطار فى للمنظمة العام األمين شكله الذى والتغيير،

(A/59/565 2  ،الحرية من جو : "فىالمتحدة لألمم العام األمين :وكذلك .65 ص ،2004ديسمبر 

 بشأن األمن قمة مجلس إلى المقدم التقرير .للجميع" اإلنسان وحقوق واألمن التنمية تحقيق صوب :أفسح

، 2005 مارس 21(. A/59/2005 الوثيقة ) رقم لأللفية، المتحدة األمم إعالن صدور منذ المحرز التقدم

 . 37ص
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أوروبية مختلفة إن لم نقل متناقضة
253

هي التي دفعت الحكومات األوروبية  

للبحث عن حلول ناجعة لتجاوز هذه التناقضات ومقاومة هذا العنف 

سياسّيال
254

 . 

بعد  االتفاقية األوروبيةمن فصل األّول العلى مستوى التعريف، اكتفى و

باإلحالة إلى أفعال محددة  2003ماي  13ؤرخ في مالبروتوكول بالتعديلها 

مثل معاهدتي الهاي ومنتريال في مجال  255ةدولّيية في معاهدات إرهابوصفت ب

ة للديبلوماسيين، ومعاهدة خطف دولّيالطيران المدني ومعاهدة الحماية ال

الرهائن، ويعيب الفقه أّن هذه اإلحاالت التي وردت في الفصل األّول لم تأت 

د، بل أّنها وضعت المسألة برمتها في حلقة مفرغة، ذلك أنها أعادت مهمة بالجدي

، الذي كان بدوره قد عجز عن اإليفاء دولّيإلى القانون ال رهابتعريف اإل

بها
256
. 

                                                 

253 - LABAYLE (H) : Op، Cit P 113 

254 -SALMON (J.A) : « La convention Européenne pour la répression du 

terrorisme » : Un vrai pas un arrière » Journal des tribunaux، Bruxelles، le 

24 septembre 1977.  

يالحظ أنه وقع تدارك هذا النقص بما جاء في القرارات اإلطارية التي عملت على مقاومة الجريمة  - 255
فذ والذي عرف  اإلرهاب بأنه " جريمة قصدية تن  J.A.I/2002/475اإلرهابية وخاصة منها القرار عدد

من قبل شخص أو مجموعة  من األشخاص  ضد دولة  أو مجموعة  من الدول  ضد مؤسساتهم  أو 

 J.O.C.Eشعوبهم  لترويعهم  واإلضرار بركائزهم  السياسية واالقتصادية  واالجتماعية أو تدميرهم". 
،Le    juin 2002. 13164 du  

256 - KORING – JOULIN ET LABAY: LE disaient dans ce sens : 

« L’innervation du droit pénal international se mesure là tout entière، dans 

l’incertitude des rapports qu’entretemment règle internationale et règle 

interne à l’instant de l’incrimination. Ici، une fois acquis le sentiment que le 

convention n’ajoute strictement rien à la définition internationale du 
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نه: " لضرورة أول من االتفاقية االوروبية يؤكد على الفصل األكما أن 

ن تعتبر أيها أدناه ال يمكن التسليم بين الدول المتعاقدة فإن الجرائم المنصوص عل

  .جرائم سياسية"

 2002سنة  جوان/ حزيران 13وأصدر مجلس اتحاد أوروبا قرارًا فى 

األول من هذا  فصلوقد تضمن ال ،رهابوضع فيه إطارًا عامًا لمكافحة اإل

هذا القرار بتحديد األعمال  يقد عنف. رهابتفصيليا لجرائم اإل حديداالقرار ت

ية، وطالب الدول األعضاء رهابنطبق عليها وصف الجرائم اإلية التى يرهاباإل

باتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن هذه األعمال تعتبر جرائم وفقا للقانون 

الوطنى والتى تؤدى بسبب طبيعتها أو مضمونها إلى إلحاق الضرر بالدولة 

ان وبالمنظمة الدولية متى كانت قد ارتكبت بقصد أحداث الرعب الجسيم بالسك

أو إكراه حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل أو امتناع عن عمل، أو إحداث 

انقالب أو تدمير النظام األساسى السياسى أو الدستورى أو االقتصادى أو 

 االجتماعى للدولة أو لمنظمة دولية.

" إرهابفي أعمال  وأقر اإلتحاد "بأن األشخاص والجماعات المتورطين

ن بهذه األعمال أو يحاولون القيام بها، أو يسهلونها أو هم "أولئك الذين يقومو

ي" رهابوأضاف في البند األول من الفقرة الثالثة أن "العمل اإل يشاركون فيها".

أحد األعمال الُمنّفذة عن سابق فصور وفصميم إستنادًا إلى طبيعته أو هو "

 ة،دولّيسياقه والذي يمكن أن يؤثر في شكل خطر على وطن أو منظمة 

أو إخافة مجموعة من الناس، أو أدى الى  إرهابوخصوصًا إذا إستهدف 

ة على القيام بعمل ما أو النهي عنه، أو أدى الى دولّيإكراه السلطات أو منظمة 

                                                                                                                                     

terrorisme، on assiste de surcroît à un curieux ballet dans lequel le 

pouvoir politique n’est guère crédible.  
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ة والدستورية واإلقتصادية سياسّيزعزعة أو فدمير البنى األساسية ال

و خطفه، أو ة، أو التعرض لحياة شخص، أدولّيواإلجتماعية لبلد أو منظمة 

لمؤسسة حكومية أو عامة، أو لنظام مواصالت أو بنية فحتية  التدمير الشامل

ومنها نظام معلومافي قد فؤدي إلى فشكيل خطر على حياة الناس أو خسارة 

 ".إقتصادية كبيرة

ويحارب اإلتحاد تحت هذا البند أيضًا "إمتالك السالح والمتفجرات 

أسلحة تقليدية أم نووية وبيولوجية وكيميائية،  واإلتجار بها، ونقلها سواء أكانت

أو إجراءات البحث العلمي بهدف تطويرها، ونشر مواد خطرة تؤدي إما إلى 

كما يلحظ  إفتعال الحرائق واإلنفجارات وقطع اإلمدادات الكهربائية والمائية".

ية إرهابية، والمساهمة في نشاطات مجموعة إرهابمحاربة "قيادة مجموعة 

إعطائها معلومات أو بوسائل مادية أو عبر تمويلها". ويشير اإلتحاد  سواء عبر

األوروبي في الفقرة الرابعة من البند األول إلى ان كل اللوائح بأسماء األفراد 

والجماعات والتنظيمات التي يقرها مجلس األمن يمكن أن تدرج في الالئحة 

  .رهاباألوروبية لإل

بوارسو  2005 ماي سنة 16 في األوروبي االتحاد دول ّوقعتكما 

 Convention pour la prévention du) اإلرهاب من للوقاية اتفاقية

terrorisme) هذه تضمنته ، ومما2007 جوان شهر في التنفيذ حيز ودخلت 

 اإلرهاب، على تحريضا ُيعد ما كل وكذلك األعمال اإلرهابية، تجريم الوثيقة

 اإلرهابيين. وتدريب وتجنيد

 ت أيضاواكتف، رهابتعريف اإل من خاليًةكسابقتها  اإلتفاقيةه جاءت هذو

"أن المقصود  :عتبرتإية إذ رهاببتعداد الجرائم اإل هاالفصل األول منفي 

 اإلتفاقياتأي من الجرائم الواردة في  اإلتفاقيةية ألغراض رهاببالجريمة اإل
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اإلتفاقية درجة في ملحقالُم
257
مت وجر ،اتاإلتفاقيوكما هي معرفة في تلك  ،

 وهي : يةرهابجرائم ذات طبيعة خطرة تتعلق بالجرائم اإلعدة  اإلتفاقية

ية عندما يكون إرهابجريمة  إرتكاب" التحريض على  :5 فصلال حسب

ية أم ال، يسبب خطر رهابكان يدعو مباشرة إلى الجرائم اإل السلوك، سواًء هذا

 ية أو أكثر".إرهابرتكاب جريمة إحتمال إ

أو المساهمة في  إرتكاب"إغراء شخص آخر على  :6 فصلال وحسب

إلى جمعية أو جماعة بغرض المساهمة في  لإلنضمامية أو إرهابجريمة  إرتكاب

 بل الجماعة أو الجمعية".ية من ِقإرهابجريمة أو أكثر من جريمة  إرتكاب

صنع أو إستخدام متفجرات أو ل"تقديم إرشادات  :7 فصلال وحسب

ة أو مهلكة أو في تقنيات أو طرق ضاّر أخرى أو مواّد أسلحة نارية أو أسلحة

                                                 

يشمل الملحق عشرة إتفاقيات دولية، هي نفسها الواردة بالفصل األول من اإلتفاقية األوروبية لقمع  - 257

 اإلرهاب وهي:

 .إتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم واألفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات .1

 .إتفاقية الهاي بشأن قمع اإلستيالء غير المشروع على الطائرات .2

إتفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران  .3

 .والبروتوكول الملحق بها المدني،

فاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بالحماية الدولّية بمن إت .4

 .فيهم الممثلون الدبلوماسيون

 .المعاهدة الدولّية ضد اختطاف وإحتجاز الرهائن .5

 .وما تعلق منها بالقرصنة البحرية1982إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  .6

 .اصة بالحماية المادية للمواد النوويةالمعاهدة الخ .7

 .المعاهدة الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد المالحة البحرية .8

 .المعاهدة الدولّية بقمع التفجيرات اإلرهابية .9

 .على المتفجرات البالستيكية بغرض الكشف عنها المعاهدة الخاصة بوضع عالمات .10
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ية مع العلم أن إرهابجريمة  إرتكابمعينة بغرض تنفيذ أو المساهمة في 

 لهذا الغرض". إستخدامهاالمهارات المقدمة ينبغي 

ن تكون ال ضرورة أل ،معتبار تلك األفعال جرائإل 8 فصلوحسب ال

 ت فعاًل.كَبرُتإية قد رهابالجريمة اإل

أن  يجباألفعال التي تقوم عليها تلك الجرائم  فإن 9 فصلحسب الو

 وعلى نحو غير مشروع. ًاترتكب عمد

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمّي لقمع  إففاقية

  رهاباإل

جانفي  6بكتماندو بتاريخ  1987نوفمبر 4ت هذه االتفاقية بتاريخ عتمدأ

يتضمن قائمة بعشرة فقته بملحق  إضافيًا أرأبرمت الرابطة بروتوكواًل 2004

 .رهابتفاقيات دولية بشأن اإلإ

 االولىالمادة واكتفت في  رهابولم تتضمن هذه االتفاقية تعريفا لإل

ت أن السلوك المكّون ألي من هذه الجرائم سوف عتبرقائمة جرائم وأ بضبط

ين، والجرائم هي ابإرهُينظر إليه طبقًا لقانون الدول المتعاقدة على أنه سلوك 

والجرائم الواردة بإتفاقية مونتريال سنة  1970الواردة بإتفاقية الهاي سنة 

والجرائم الواردة في أِي إتفاقية تكون  1973وإتفاقية نيويورك سنة  1971

 الدول األعضاء في الرابطة طرفًا فيها وتلزم أطرافها بالتسليم أو المحاكمة.

اإلعتداء البدنّي والخطف وأخذ الرهائن والجرائم كذلك جرائم القتل العمد وو

التي تستخدم فيها األسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة كوسيلة إلرتكاب 

عنف بدون تمييز ينتج عنه الموت أو اإلصابة أو اإلضرار بالممتلكات، 
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والشروع والتآمر على إرتكاب تلك الجرائم والمساعدة أو التحريض عليها. 

على أنه ألغراض التسليم لن ُتعتبر تلك الجرائم من الجرائم تفاقية االونّصت 

 .السياسية

يتكون من  دولّيال رهابأوردت مجموعة دول عدم االنحياز تعريفا لإل

العناصر اآلتية
258

 : 

لقمع األخرى يقصد به جميع أعمال العنف وأعمال ا دولّيال رهاباإل -1

من أجل التحرر والحصول على حقها المشروع في فقرير المصير واالستقالل 

 ومن أجل حقوق اإلنسان وحريافه األساسية األخرى. 

 ية ضد دول أخرى ذات سيادة. إرهابقيام الدول بأعمال  -2

أعمال العنف التي يرفكبها أفراد أو مجموعات من األفراد والتي  -3

 األبرياء أو فنتهك الحريات األساسية. فعرض للخطر حياة 

وهذا التعريف ينبغي أال يخل بالحقوق غير القابلة للتنازل  أي للتصرف  

في حق فقرير المصير واالستقالل لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة األنظمة 

ة أو لحقها جنبّياالستعمارية بالعنصرية أو ألية أشكال أخرى من السيطرة األ

                                                 

 -سلطات األمن الوطنية في ضوء أحكام القانون الدولي اختصاصات  :محمد الحسيني مصيلحي - 258

 -الرياض  -دورة القيادة اإلدارية السادسة للضباط  -المديرية العامة لكلية الملك فهد األمنية والمعاهد

 .وما بعدها 52م ص1992هـ نوفمبر 1413جمادى األولى 
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وعلى وجه الخصوص كفاح حركات التحرير الوطني  المشروع في الكفاح

 طبقا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقرارات الصادرة من أجهزفها. 

أعمال العنف التي يرفكبها األفراد أو مجموعات لتحقيق كسب شخصي  -4

 والتي ال ينحصر آثارها في نطاق دولة واحدة. 

قوم ي دولّيال رهابد من اإلتعريف مجموعة دول عدم االنحياز للمقصوف

 العناصر اآلتية:  على

 رهاباإل إدانة واستخدام أعمال العنف أو التهديد باستخدامها.  إدانة -1

 الفردي الذي يهدف إلى الحصول على مكاسب شخصية. 

االستخدام المشروع للقوة من قبل الشعوب الخاضعة للهيمنة  تأييد -2

حركات التحرير الوطني التي تكافح من  حق تأييد االستعمارية والعنصرية و

أجل الحصول على االستقالل وحق تقرير المصير لشعوبها باستخدام القوة 

 لتحقيق هذا الهدف. 

جميع أعمال العنف  هومجموعة دول عدم اإلنحياز حسب  رهابإلاف

وأعمال القمع األخرى، وأعمال القهر التي تمارس من األنظمة اإلستعمارية، 

العنصرية، ضد الشعوب التي تناضل من أجل نيل الحرية، والحصول  ةجنبّيواأل

في تقرير المصير، واإلستقالل، وحق هذه الشعوب في  على الحق المشروع

أنشطة و ة.سياسّيالحصول على مختلف الحقوق اإلنسانية، والحريات ال

المنظمات ذات التوجهات الفاشية، أو التنظيمات المرتزقة والموجهة ضد الدول 

أعمال العنف التي يمارسها أفراد أو مجموعات من األفراد، و ذات السيادة.

والتي تعرض للخطر نفوًسا بريئة أو تقضي عليها، أو تعرض الحريات 

األساسية للخطر، ويستثنى من ذلك األعمال التي تمارس من أجل تقرير 
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المصير، الذي تطالب به الشعوب الراضخة تحت اإلستعمار أو النظم 

أعمال العنف التي و ة.جنبّيصرية، أو أي شكل آخر من أشكال اليسطرة األالعن

يرتكبها األفراد أو المجموعات بهدف الحصول على كسب شخصي إذا 

 نتائجه أكثر من دولة. تعدت

الفردي  رهابدول عدم اإلنحياز تدين أعمال العنف ضد األبرياء واإلف 

ها أكدت على ضرورة الذي يهدف إلى الحصول على مكاسب شخصية، ولكن

وبين العنف المشروع الذي يلجأ إليه الوطنيون،  رهابالتمييز بين أعمال اإل

ة، وقرارات األمم المتحدة. وترى مجموعة دولّيلتحرير بالدهم عماًل بالمواثيق ال

، أو الجماعي، إذ الفردي رهاباإل ال يقتصرعلى رهابعدم اإلنحياز، أن اإل

الذي تقوم به بعض الدول، أي يتوجب على  رهابإليتوجب األخذ في اإلعتبار ا

 الدولة. إرهابإدانة  دولّيالمجتمع ال

ويالحظ بتمعن تعريف حركة عدم اإلنحياز، وجهات النظر المختلفة  

ة ليشكل ظاهرة دولّيالذي بدأ يشتد على مسرح السياسة ال رهابلمفهوم اإل

العالم الثالث( أو )البلدان ة التي بدأت تشتد فيما سمي)عالمّيبارزة، فالحركة ال

النامية( المناهضة لبقايا وأثار هيمنة الحقب االستعمارية على األصعدة: 

ة، واإلقتصادية والعسكرية، وبمؤشرات وعالمات مختلفة، إعتبرت سياسّيال

بعض الدول العظمى أن محاوالت العديد من البلدان في العالم الثالث فعاليات 

، ومن تلك مثاًل، إعتبار تأميم مصر لقناة هابريمكن أن توضع في حقل اإل

السويس إعتبرتها الدول اإلستعمارية القديمة ذات اإلمتياز)فرنسا / بريطانيا( 

 يًا يستحق تسيير الجيوش ضد دولة مصر باستخدام القوة المسلحة.إرهابعماًل 
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مان قبال وفاود الادول باللجناة المخصصاة        اإلقتراحاات وعند النظر في تلاك  

2005مااارس   28فااي   رهاااب الشاااملة لإل  اإلتفاقيااة ناقشااة مشااروع   أثناااء م 
259
، 

للعناصار الاواردة فاي     إنتقادهاا عن  اإلنحيازأعربت الدول األعضاء في حركة عدم 

التعرياف المقتاارح يتجاهال حااق حركااات    ألن  ،رهاااباإل  التقريارين بشااأن تعرياف  

فااي   ألجنبااّيا واإلحااتالل اإلسااتعمارية التحرياار الوطنيااة التااي تقاتاال ضااد الهيمنااة     

 الدولااة. إرهااابأغفلاات عناصاار تتعلااق ب  اإلقتراحاااتأن كمااا ممارساة ذلااك الحااق،  

 .الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمّيوهو نفس موقف 

  الفقرة الرابعة:

المؤرخة في  الدولِي رهابلمقاومة اإل منظمة المؤتمر اإلسالمّي إتفاقية

نسبت الكثير من  . وقد جاءت هذه االتفاقية بعد أن1999 /حزيرانجوان 28

ية في السنوات األخيرة، إلى منظمات تحمل أسماء إسالمية، رهابالعمليات اإل

مما منح اإلنطباع بأنهم يمثلون اإلسالم السياسّي، في حين كانت الدول العربية 

رفة، واإلسالمية نفسها تعاني من وجود مثل هذه التيارات المتشددة والمتط

وشهدت الكثير من العمليات بما يفوق كثيًرا تلك التي حدثت في البالد األوروبية 

اإلسالمي(، وربما كانت هناك أطراف  رهابوغيرها، وشاع مصطلح )اإل

تعمل على ترويج مثل هذه المصطلحات وإلصاقها باإلسالم ألغراض ال عالقة 

 .، بل ألسباب سياسّية وأيديولوجيةرهابلها باإل

                                                 

ديسمبر  17المؤرخ في  51/210تقرير اللجنة المخصصة، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة  - 259

: المشكلة في تعريف عالء الدين راشد. 5، مرجع سابق، ص 2005مارس  28، 9، الدورة 1996

 وما بعدها. 132، ص2006اإلرهاب،، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 
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ساهمت منظمة المؤتمر اإلسالمي في بحث الشأن القانوني، بوضع  الهذ

من قبل منظمة  رهابوتعريفه، وجاء تعريف اإل رهابمعاهدة لمكافحة اإل

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا : رهاباإل"المؤتمر اإلسالمي كاآلتي: 

جماعي كانت بواعثه أو أغراضه، يقع فنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو 

ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو فرويعهم بإيذائهم أو فعريض حيافهم 

أو إلحاق الضرر بالبيئة  أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر،

إحتاللها أو اإلستيالء  أو أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة،

رافق الدولّية للخطر، أو فهديد أو فعريض أحد الموارد الوطنية أو الم عليها،

اإلستقرار واألمن والسالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسّية أو سيادة الدول 

 ."المستقلة

هي أي جريمة "كالتالي:  يةرهابالجريمة اإل كما عرف المؤتمراإلسالمي

ي في أي من الدول إرهابإشتراك فيها، فرفكب فنفيذًا لغرض  أو شروع أو

أو المرافق والرعايا  رعاياها أو ممتلكافها أو مصالحها،أو ضد  األطراف،

   ."عليها قانونها الداخلي يعاقب األجانب المتواجدين على إقليمها مما

الجرائم المنصوص عليها في  يةرهابوفعد أيضًا من الجرائم اإل

تشريعات الدول األطراف أو التي لم  إستثنته منها اإلتفاقيات التالية عدا ما

  :ليهاتصادق ع

أ. إتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم واألفعال األخرى التي ترتكب على 

 .متن الطائرات

 .إتفاقية الهاي بشأن قمع اإلستيالء غير المشروع على الطائراتب. 
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إتفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد ج. 

 .والبروتوكول الملحق بها سالمة الطيران المدني،

د. إتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد 

 .األشخاص المشمولين بالحماية الدولّية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون

 .المعاهدة الدولّية ضد اختطاف وإحتجاز الرهائن ه.

وما تعلق منها  1982و.إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 .بالقرصنة البحرية

 .المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية ز.

البروتوكول اإلضافي إلى معاهدة قمع األعمال غير المشروعة ضد  ح.

سالمة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في 

 . المطارات التي تخدم الطيران المدني

التي ترتكب ضد البروتوكول الخاص بقمع األعمال غير المشروعة  ط.

 .سالمة مساحات معينة من الجرف القاري

المعاهدة الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد  ى.

 .ةالمالحة البحري

 .يةرهابالمعاهدة الدولّية بقمع التفجيرات اإل ك.

على المتفجرات البالستيكية بغرض  المعاهدة الخاصة بوضع عالمات م.

 .الكشف عنها
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حاالت الكفاح ية إرهابة على أنه ال تعتبر جريمة فاقيتوإعتبرت اال

للشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد اإلحتالل والعدوان األجنبّيان من أجل 

 .التحرير أو فقرير المصير وفًقا لمبادئ القانون الدولّي

وجاء في المادة الثانية من اإلتفاقية ما ال يعتبر من الجرائم السياسّية ولو 

 : فع سياسّيأرتكبت بدا

التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم 1 .

 .أو فروعهم

التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات 2 .

  .الدول األطراف أو الوزراء في أي من

التعدي على األشخاص المتمتعين بحماية دولّية بمن فيهم السفراء 3 .

 .وماسيون في الدول األطراف المعتمدين لديهاوالدبل

القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو 4 .

 .وسائل النقل والمواصالت

أعمال التخريب واإلتالف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة 5 .

 .لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول األطراف

جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة األسلحة أو الذخائر أو المتفجرات 6. 

 .يةإرهابأو غيرها من المواد التي تعد إلرتكاب جرائم 

  رهابفعريف دول أمريكا الالفينية لإل الفقرة الخامسة:
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عرفت مجموعة دول أمريكا الالتينية في الدورة األخيرة في فنزويال 

إستخدام العنف يعرض نفوًسا بشرية بريئة كل فهديد ب" على أنه: رهاباإل

للخطر أو يدمرها أو يعرض الحريات األساسية للخطر، ويقوم فرًدا أو 

ة، أو في البحر وذلك بهدف أجنبّيمجموعة أو أفراد بإقترافه على أرض 

"سياسّيإحداث الرعب لتحقيق هدف 
260

 . 

تي فقوم اإلجراءات غير اإلنسانية ال، دولّيال رهابويعد من أعمال اإل

بها األنظمة اإلستعمارية، أو العنصرية وكذلك كل اإلجراءات التي فهدف إلى 

ة وذلك بإنكار حق الشعب األصلي في فقرير مصيره، أجنبّيممارسة سيطرة 

 . وفي اإلستقالل وكذلك إنكار باقي الحقوق والحريات األساسية

خطيرة  ية اإلغتيال، وإحداث جروحرهابويعتبر أيًضا من األعمال اإل

وإعتقال األشخاص، وإرسال رسائل مفخخة، وإحداث خسائر في  ،في الجس

ة، أو على يد أجانب، أو أجنبّيالممتلكات سواء تم إقترافها على أرض دولة 

ة، وذلك ألن سياسّيكانت موجهة ضد أجانب، بهدف إحداث فزع لتحقيق أهداف 

رًقا للكرامة الشخصية هذه األفعال تشكل تعدًيا على المعنويات اإلجتماعية وخ

لإلنسان
261

 . 

ويالحظ أن تعريف دول أميركا الالتينية أكثر ولوجًا في تشخيص حاالت 

، ية في القارة األمريكية الجنوبيةرهابوذلك بسبب إنتعاش الحركات اإل رهاباإل

 .رهاباإلكما أنه تعريف يميز بين المقاومة المشروعة للمستعمر و

                                                 

260
 /http://alerhab.com: اإلرهاب الدولّي خالد إبراهيم عبد اللطيف مذكور لدى: - 

261
 /http://alerhab.com: اإلرهاب الدولّي خالد إبراهيم عبد اللطيف لدى:مذكور  - 
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 رهاباالففاقية العربية لمكافحة اإل الفقرة السادسة:

ومحاولة زجره ومكافحته  رهابمن الواضح أّن موضوع تقنين اإل

ة واجتماعية أمنية معينة في كل إقليم يشهد مثل هذه سياسّيترتبط أساسا بظروف 

الظروف
262

، واالتفاقية العربية التي أبرمت في أواخر القرن العشرين، أي في 

ال تمثل استثناءا فلقد شهدت المنطقة العربية عدة حوادث  1998فريل أ 22

ية ازدادت حدتها خالل التسعينات وبخاصة في كل من الجزائر ومصر إرهاب

لم تكن تلك الظاهرة تمثل هاجسا للدول العربية، إال أّنه مع مع ذلك و ،وليبيا

ة تنبهت الدول تعدد وتنوع أساليب العنف والتي اتخذت أشكاال جماعية ومنظم

رهاباإل لمخاطرالعربية 
263
.

 

وتشير األرقام إلى حجم الظاهرة الخطيرة في العالم العربي، ففي اجتماع 

أعلن وزراء الداخلية العرب أّن ضحايا:  1997عقد بتونس في جانفي 

ألف  60ية" في الوطن العربي خالل التسعينات بلغ رهاب"العمليات اإل

شخص
264

لهذه الظاهرة، بذلت جهود كبيرة من طرف ، ولذلك، وألجل التصدي 

الحكومات العربية
265
. 

                                                 

األوروبي ص  –: صالح بكر الطيار: "اإلرهاب الدولي" مركز الدراسات العربي أحمد محمد رفعت - 262

15-16. 

د : "االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب: رؤية تقييمية" مجلة قضايا برلمانية العدأشرف عبد الحميد - 263

 .15ص  1999سبتمبر  30

 .16: مرجع سابق ص أشرف عبد الحميد - 264

تمثلت أهّم هذه الجهود في: جهود مجلس وزراء داخلية العرب الذي يقوم بالتنسيق بين الدول العربية  - 265

لم يتم إفرازها إال  1993لمكافحة اإلرهاب وقد تمكن المجلس من وضع استراتيجية أمنية عربية سنة 

 – 1993. وجهود وزراء إعالم العرب: حيث مجلس الوزراء اإلعالم العرب، منذ 1996نة بداية من س
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عام  جانفيوفى الدورة التاسعة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى 

مصر وتونس بأهمية التصدى للجماعات المتطرفة. وفى  طالبت ،1992

تقدمت مصر بورقة عمل عن  ،1993عام  جانفي الدورة العاشرة للمجلس

ية، وقدمت تونس تجربتها فى القضاء رهاباإل ماعاتتجربتها فى مواجهة الج

ستراتيجية عربية لمواجهة إ وضع . وطالبت مصر بأهميةرهابعلى اإل

بالقاهرة فى نطاق األمانة العامة  وتقرر إنشاء مكتب لإلعالم األمنى رهاباإل

عام  جانفيالحادية عشرة  لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفى الدورة

أمنية لمكافحة كل  بين مصر وتونس والجزائر على خطة تفاقتم اإل ،1994

تم تشكيل لجنة  ،1995 جانفيوفى الدورة الثانية عشرة بتونس  .أنواع الجرائم

بالخارج وقدمت مصر مدونة سلوك لمكافحة  رهابرؤوس اإل حكومية لمتابعة

عدم إدراجها على جدول األعمال، وتم تشكيل لجنة  حاولت السودان رهاباإل

لعرض نتائج أعمالها على الدورة الثالثة عشرة فى  قتراح المصرىسة اإللدرا

تم إقرار مدونة السلوك التى قدمتها مصر  حيث ،1996بتونس عام  جانفي

 رهابهذه المدونة على إدانة كل أعمال اإل تفقت الدول العربية فىإباإلجماع. و

روع ستكمال دراسة مشإ ضرورة تفاق علىأيا كان مصدرها، وتم اإل

مشروعا متكامال يعكس وجهات  ليأتى رهابستراتيجية العربية لمكافحة اإلاإل

عربى أكثر أمنا واستقرارًا. وفى  نظر الدول العربية ويلبى تطلعاتها نحو مجتمع

ستشارية جتماع التاسع للجنة اإلاإل ،1996مارس عام  19هذا اإلطار بدأ فى 

م وتوجيه البرامج اإلعالمية من لتقيي التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب

                                                                                                                                     

الدول العربية على التصدي لتلك الظاهرة من خالل وسائل اإلعالم وعقد أول مؤتمر لإلعالم األمني 

 حيث أقّر استراتيجية إعالمية عربية للتوعية األمنية.  1995بتونس سنة 
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وتعزيز المواجهة اإلعالمية والدفاع عن  ،ناحية تأثيرها على السلوك األمنى

 .اإلسالم وقيمه السامية

تفاقية التحرك والعمل العربى الجماعى تم إقرار اإلهذا وفى إطار 

لمؤتمر وزراء الداخلية  15جتماعات الدورة إ فى رهابلمكافحة اإل العربية

تفاقية وتم وضع عدد من اآلليات لتنفيذ هذه اإل ،1/1998/ 5ب فى العر

وتفعيل المواجهة لظاهرة عابرة للحدود. وتم التوقيع على  رهاباإل لمواجهة

فى جلسة استثنائية مشتركة لوزراء العدل  4/1998/ 22فى  االتفاقية

مجلس أقره ال رهابالعرب، كما قدمت مصر للمجلس بيانا إلدانة اإل والداخلية

ستكماال لمحاور التعاون األمنى والقضائى بين مجلس وزراء العدل إ باإلجماع

أن و رهابتفاق العربى لمنع ظاهرة التطرف واإلوأكد اإل ،العرب والداخلية

 . يةرهاباالحتالل ال يعد من الجرائم اإل الكفاح المشروع ضد

ع ضد أن حاالت الكفاح المشرو مادة 46تفاقية التى تضم وتعتبر اإل

ية رهابالجرائم اإل تعد من ال وتقرير المصير التحرر أجل من األجنبى حتاللاإل

الموقف تشريعا للمقاومة اللبنانية  الدولى، ويعتبر هذا لمبادئ القانون وفقا

لإلتفاقية العربية  تاريخ بدء النفاذكان و .حتالل اإلسرائيلىوالفلسطينية ضد اإل

 .40وفقا للمادة  ،7/5/1999 في

في تعزيز التعاون فيما بينها  الدول العربية رغبة جاء في اإلتفاقية،و

ستقرارها، وتشكل إأمن األمة العربية و ية، التي تهددرهابلمكافحة الجرائم اإل

 .خطرا على مصالحها الحيوية

لتزاما بالمبادئ األخالقية والدينية السامية، وال سيما أحكام إو

اإلنساني لألمة العربية التي تنبذ كل أشكال  اإلسالمية، وكذا بالتراث الشريعة

، وتدعو إلى حماية حقوق اإلنسان، وهى األحكام التي تتماشى رهابواإل العنف
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وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل  دولّيمبادئ القانون ال معها

 .السالم إقامة

 لتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة األمم المتحدة،إو

ة األخرى التي تكون الدول المتعاقدة في دولّيالعهود والمواثيق ال وجميع

 .تفاقية طرفا فيهااإل هذه

والعدوان  جنبّيحتالل األوتأكيدا على حق الشعوب في الكفاح ضد اإل

الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها،  بمختلف

قاللها، وبما يحافظ على الوحدة ستإفي تقرير مصيرها و والحصول على حقها

وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات األمم  الترابية لكل بلد عربي،

 .المتحدة

ثمرة وخالصة هذه الجهود  رهابلقد مّثلت االتفاقية العربية لمكافحة اإلف

محاولة تجاوز معضلة التعريف،  1993التي سبقتها والتي انطلقت منذ سنة 

، رهابتعريفين، األولى تعريف لمصطلح أو لظاهرة اإل فسعت إلى وضع

يةرهابوالثاني، تعريف للجريمة اإل
266

 . 

وباستثناء اإلضافة البارزة التي تضمنتها االتفاقية عندما أشارت إلى أّن 

أي ، وهو ما لم تشر إليه رهاب، يعد عمال من أعمال اإلاالعتداء على البيئة

اتفاقية سابقة في هذا المجال
267

تأكيدها على ضرورة التمييز بوضوح بين  ، مع

الذي ورد في مادتها  جنبّيوالكفاح الشرعي ضد االحتالل األ رهاباإل

                                                 

مركز الخليج للدراسات االستراتيجية  -: ظاهرة اإلرهاب في الوطن العربي سعبد المنعم حمد فار - 266

 (. 9العدد ) -م )كراسات استراتيجية خليجية 1998عام  -لندن  -

 . 17: مرجع سابق ص أشرف عبد الحميد - 267
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الثانية
268

دو أن تكون نصا قانونيا رسميا يبلور مجاال ع، فإّن االتفاقية ال ت

للتعاون القضائي واألمني بين حكومات الدول العربية، فاالتفاقية تصدت للعديد 

ية باستغاللها ومن ذلك يحق رهابلتي كان يقوم أفراد الجماعات اإلمن الثغرات ا

لكل دولة متعاقدة أن تطلب من أّي دولة أخرى القيام في إقليمها نيابة عنها، بأّي 

يةإرهابإجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة 
269
. 

" كل فعل من أفعال  :بأنه رهاباالتفاقية العربية لمكافحة اإلتعرف  و

ف أو التهديد أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع فنفيذًا لمشروع إجرامي العن

ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو فرويعهم بإيذائهم أو ، فردي أو جماعي

فعريض حيافهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو 

ء عليها، أو فعريض أحد األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيال

 الموارد الوطنية للخطر". 

تفاقيات عليها فى اإل الجرائم المنصوص ،يةرهابكما تعد من الجرائم اإل

 :المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها ستثنته منها تشريعات الدولإ التالية، عدا ما

تفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم واألفعال التى ترتكب على متن إ .أ 

 .ائراتالط

 .ستيالء غير المشروع على الطائراتتفاقية الهاى بشأن مكافحة اإلإ .ب

                                                 

الكفاح  ورد في المادة الثانية، الفقرة األولى من االتفاقية ما يلي: "ال تعد جريمة إرهابية: حاالت - 268

بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكافح المسلح ضد االحتالل األجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير 

المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وال يعتبر من هذه الحاالت كل عمل يمس بالوحدة الترابية ألي من 

 الدول العربية". 

 . 17: مرجع سابق ص أشرف عبد الحميد - 269
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الموجهة ضد المشروعة  تفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غيرإ ج.

 .والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال ،سالمة الطيران المدنى

ة ضد المرتكب تفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائمإ د.

 .الدبلوماسيون بمن فيهم الممثلون ةدولّياألشخاص المشمولين بالحماية ال

 .حتجاز الرهائنإختطاف وإ تفاقيةإ .ه

، ما تعلق منها 1982المتحدة لقانون البحارلسنة  األمم تفاقيةإ .و

 .بالقرصنة البحرية

ن ة ولو كاسياسّيوبينت المادة الثانية من اإلتفاقية ما يعد من الجرائم ال

     وهي كالتالي: سياسّيبدافع 

التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة وزوجاتهم أو أصولهم أو . 1

 فروعهم.

التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء . 2

 الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.

فيهم السفراء ة بمن دولّي. التعدي على األشخاص المتمتعين بحماية 3

 والدبلوماسيين في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.

. القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو 4

 وسائل النقل والمواصالت.

. أعمال التخريب واإلتالف للمتلكات العامة والممتلكات المخصصة 5

 من الدول المتعاقدة. لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى
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. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة األسلحة أو الذخائر أو المتفجرات 6

 ية.إرهابأو غيرها من المواد التي تعد إلرتكاب جرائم 

( لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في 21أثناء انعقاد الدورة )و

بما يتوافق مع  تونس أقر المجلس إدخال بعض التعديالت على تلك االتفاقية

: فم فجريمم حيث 2002توجهات القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 

ية أو فحبيذها أو طبع أو نشر أو حيازة رهابأعمال التحريض على الجرائم اإل 

محررات أو مطبوعات أو فسجيالت أيا كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو 

 (.يةرهابا أو فحبيذا لتلك الجرائم اإلالطالع الغير عليها وكانت فتضمن فرويج

ة وثيقة تنتقد فيها هذه االتفاقيةدولّيقد أصدرت منظمة العفو الو
270
، 

رغم النصوص اإليجابية الواردة في االتفاقية والتزامها الرسمي بقانون حقوق ف

اإلنسان، إال أن هناك عدة نصوص تدعو منظمة العفو الدولية للقلق الشديد. 

ظمة بالقلق إزاء عدم إقرار االتفاقية بالعديد من الحقوق كذلك تشعر المن

والواجبات األخرى المكرسة في القانون الدولي اإلنسان ولحقوق اإلنسان وعدم 

إتيانها على ذكرها. وهي تتعلق بصورة رئيسية بتعريف "اإلرهاب"، وبعقوبة 

ت اإلعدام، والصالحية القضائية المنطبقة على جرائم "اإلرهاب"، وإفال

المجرمين من العقاب، وانعدام ضمانات المحاكمات العادلة، واالعتقال، وانعدام 

ضمانات حرية التعبير ودور اإلعالم أو الحق في الحياة الخاصة، والحماية 

المتوافرة في المراجعة القضائية، وتسليم المطلوبين، وحماية الالجئين وطالبي 

 اللجوء، إضافة إلى بواعث قلق عامة أخرى.

                                                 

270
 - www.amnestyinternational.com. 
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تنتقد هذه المنظمة في هذا التقرير التعريف الغامض والفضفاض و

حيث جاء في التقرير: "ويساور منظمة العفو  رهابوالقابل للتمطط ألفعال اإل

ة القلق الشديد من إمكانية خضوع هذا التعريف الواسع لتفسيرات دولّيال

 دولّيون الوانتهاكات واسعة وهو في الحقيقة ال يفي بمتطلبات الشرعية في القان

مبادئ القانون الدولي التي ال يمكن )والمقصود  اإلنساني ولحقوق اإلنسان،

إخضاعها لالنتقاص وجوب عدم المقاضاة على أفعال لم ُتعَرف أصاًل بوضوح 

  .(كجرائم جنائية أو لم تتعارض مع مبادئ القانون المتعارف عليها

وال يوضح هذا الغموض " وبالمثل ال يرد في االتفاقية تعريف للفظة "العنف

للقضاة وللخبراء القانونيين وللرأي العام بدقة ما األفعال التي تعتبر "إرهابًا" 

وهذا ما يزيد من خطر اتهام بعض األشخاص أو محاكمتهم رغم عدم وجود 

دليل كاف على ارتكابهم جرمًا محددًا تم اإلقرار به كجرم في القانون عند 

لمدانين لعقوبات متزايدة، من ضمنها عقوبة ارتكابه، أو من خطر تعرض ا

اإلعدام ألنهم ُأدينوا بممارسة "اإلرهاب" بموجب قوانين غامضة الصياغة. 

وعالوة على ذلك، ينص التعريف على نطاق فرض عقوبات قاسية على 

ارتكاب جرائم "اإلرهاب" تحت ذريعة أن األفعال اتسمت "بالعنف"، من دون 

العنف. ويمكن أن تشمل، مثاًل، أفعال المعارضة معايير واضحة تحدد درجة 

وتشعر منظمة العفو  س الجمعيات.السياسية، بما فيها حريتها في التعبير وتأسي

الدولية بالقلق من إدراج التهديد "بالعنف" في التعريف. ويمكن أن ُيستخدم ضد 

أشخاص ليسوا متهمين بارتكاب العنف، بل بسبب انتمائهم المزعوم إلى بعض 

األحزاب السياسية المعارضة التي تستخدم العنف، ألنه قد ُينظر إلى مثل هذا 

االنتماء على أنه تهديد بارتكاب فعل من أفعال العنف، كما يرد في الجملة 

األولى من التعريف. وال يتضمن قانون روما األساسي في تعريفه "التهديد"، بل 
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، سواء فرادى أو مع آخرين، يحصر المسؤولية الجنائية بالذين يرتكبون جريمة

أو يأمرون بارتكابها أو يستدرجون اآلخرين أو يحرضونهم على ارتكابها 

من قانون روما األساسي(. وعالوة على ذلك، يمكن لمجرد  25)المادة 

االنتساب إلى مجموعة سياسية تمارس العنف أن يؤدي إلى تحميل الشخص 

ى أساس مجرد االنتساب، وليس مسؤولية أي أفعال عنف ترتكبها المجموعة عل

كما يمكن قراءة التعريف على أنه ينطبق على  الفعلي في ارتكاب الفعل.التورط 

السلوك غير المصحوب بالعنف من حيث إنه يشمل "احتالل" المرافق أو 

األمالك العامة أو الخاصة أو "االستيالء عليها". وفي ضوء غياب تعريف 

" أو عنفًا، يمكن أن يشمل ذلك أشخاصًا واضح للدرجة التي تشكل "إرهابًا

يتظاهرون أمام مبنى تابع للحكومة أو إلحدى الشركات أو بداخله، أو جالسين 

في طريق عام، وبالتالي يشكل تهديدًا واضحًا لحق األشخاص في حرية تأليف 

الجمعيات وحرية التعبير.

يف والتعريف المستخدم في االتفاقية العربية مشابه كثيرًا لتعر

من قانون العقوبات المصري. والحظت لجنة  86"اإلرهاب" الوارد في المادة 

حقوق اإلنسان، عند فحص التقرير الدوري الثاني لمصر حول تنفيذها للعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن التعريف الوارد في التشريع 

التي تتفاوت في  واسع جدًا لدرجة أنه يتضمن مجموعة واسعة من األفعال

 9) 8، الفقرة UNDoc.CCPR/C/79/Add 23درجة خطورتها.)

((. وعالوة على ذلك، رغم أن االتفاقية تشير إلى "غرض 1993سبتمبر/أيلول 

(( و"جماعة 1()1)3((، و"عناصر إرهابية" )المادة 3)1إرهابي" )المادة 

لتلك العبارات. ()أ((، إال أنها ال تتضمن أي تعريف 1()1)4إرهابية" )المادة 

"جريمة سياسية" ولكنها ال  ليسوبالمثل ُتعِرف المادة الثانية من االتفاقية ما 
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الجريمة السياسية. وأخيرًا، تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية، في  هيُتعِرف ما 

بأية مرافق أو … تعريفها لإلرهاب "تتضمن االعتداءات التي تلحق "ضررًا 

ي أوضاع معينة، يمكن لتلك األفعال أن تتضمن أمالك عامة أو خاصة". وف

سلوكًا ليس محظورًا بموجب القانون اإلنساني الدولي في النـزاع المسلح غير 

الدولي. ويخشى بعض المراقبين من أنه بجعل ذلك السلوك الذي ال ُيحظره 

القانون اإلنساني الدولي في النـزاع المسلح غير الدولي جريمة "إرهابية"، يجب 

جميع الدول مكافحتها، يمكن جعل أفعال قانونية جرائم جرب "إرهابية"  على

عوضًا عن أن تكون أفعااًل حربية مشروعة، يقبلها القانون اإلنساني الدولي. 

وفي تلك الحالة، سيفقد أعضاء المجموعات السياسية المسلحة حافزًا مهمًا للتقيد 

مهما فعلوا سُينظر إلى أفعالهم  بالقانون اإلنساني الدولي، ألنهم سيشعرون بأنهم

على أنها جريمة تهم المجتمع الدولي. ويخشى مراقبون آخرون من أنه بتصنيف 

هذا السلوك بأنه "إرهابي"، ستكف القوات الحكومية عن اعتبار األشخاص 

الذين يشاركون مشاركة مباشرة في العمليات الحربية أشخاصًا محميين بالقانون 

 اإلنساني الدولي.

لك ال توضح االتفاقية بأن أحكامها تنطبق على الجرائم التي يرتكبها كذ

أي شخص، بمن فيهم الموظفون الرسميون. والجرائم المنصوص عليها في 

القانون الجنائي الدولي تهم المجتمع الدولي، وعندما تكون ذات طبيعة خطيرة 

تعذيب، فيجب مثل اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وال

التحقيق فيها والمقاضاة عليها بصرف النظر عن الصفة الرسمية للجناة 

المزعومين. ويقتضي قانون حقوق اإلنسان من الدول تقديم تعويضات إلى 

ضحايا االنتهاكات. ويتضمن الحق في التعويض تقديم المسؤولين عن ارتكاب 

ية. وتعكس ذلك المادة هذه الجرائم إلى العدالة، بغض النظر عن صفتهم الرسم
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من اتفاقية  5من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة  3

من قانون روما األساسي على أن القانون  27مناهضة التعذيب. وتنص المادة 

:" ينطبق بالتساوي على جميع األشخاص من دون أي تمييز قائم على الصفة 

لصفة الرسمية كرئيس للدولة أو الحكومة أو الرسمية. وبوجه خاص، ال يجوز ل

كعضو في الحكومة أو البرلمان أو كممثل منتخب أو كمسؤول حكومي أن تعفي 

الشخص بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية، كما أنها ال تشكل، بحد 

 ذاتها، أساسًا لتخفيض العقوبة".

عضاء في الجامعة ة أنه ال يجوز للدول األدولّيوتعتقد منظمة العفو ال

تفاقية بنصها الحالي، ألن عددًا من نصوصها ال يتفق مع تنفيذ اإل العربية

المترتبة على الدول األعضاء بموجب القانون اإلنساني وقانون  لتزاماتاإل

وينبغي على الجامعة والدول األعضاء فيها إعادة تأكيد التزامها  ن.حقوق اإلنسا

ة، على أن يشمل ذلك الجهود المكثفة التي اإلنسان قانونًا وممارس بحقوق

 ".يةإرهابحاليًا لمحاربة ومكافحة األعمال التي ُتصنف بأنها "أعمال  ُتبذل

ة عن قلقها إزاء التشريعات أو دولّيوقد أعربت منظمة العفو ال

بما في ذلك على  العالم،الجديدة المقترحة في أجزاء عديدة من  التدابير

 . دولّياإلقليمي وال الصعيدين

تفاقية فصاًل واضحًا تتضمن اإل أنة أنه ينبغي دولّيتعتقد منظمة العفو الو

المصطلحات المستخدمة فيها. ويجب أن تتوافق هذه  يعطي تعاريف لمختلف

اإلنسان وأال تنتهك الحقوق والحريات التي يحميها  التعاريف مع قانون حقوق

تأسيس الجمعيات وحرية التعبير  اإلنسان، بما فيها حرية لحقوق دولّيالقانون ال

 .الخاصة والحق في الحياة
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تعد إحدى أهم الرؤى  رهابلإلالرؤية العربية ورغم هذه االنتقادات فإن 

 وكيفية مكافحتها.  رهاباإل اإلقليمية المتكاملة حول ظاهرة

 االففاقية الخليجية الفقرة السابعة:

 لمكافحة فاقيةات العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول أبرمت

 عليها صدقت وقد، 2004 ماي 4 بتاريخ لكويتا مدينة في توقيعها تم رهاباإل

 المتحدة العربية اإلمارات مثل التشريعية السلطة قبل من الدول بعض

 وقطر الكويت دول برلمانات على معروضة االتفاقية ومازالت والسعودية

 .وإقرارها عليها التصديق يتم تىح وعمان والبحرين

، مادة ( 49 ) على تحتوي فصول سبعة على االتفاقية اشتملت وقد

 أًيا به التهديد أو العنف أفعال من فعل كل :"بأنه رهابمفهوم اإل على ونصت

، جماعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيًذا يقع، أغراضه أو بواعثه كانت

 أو ياتهمح تعريض أو بإيذائهم ترويعهم أو الناس بين الرعب إلقاء إلى ويهدف

 أو المرافق بأحد أو، بالبيئة الضرر إلحاق أو، للخطر أمنهم أو حرياتهم

 أحد تعريض أو، عليها االستيالء أو احتاللها أو الخاصة أو العامة الممتلكات

 ."للخطر الوطنية الموارد

 ترتكب فيها شروع أو جريمة أي :"بأنها يةرهاباإل الجريمة عرفت كذلك

 رعاياها على أو مصالحها أو ممتلكاتها على دولة أي في يإرهاب لغرض تنفيًذا

 الجرائم على التحريض وكذلك، الداخلي قانونها عليها يعاقب ممتلكاتهم أو

 أو محررات حيازة أو نشر أو وطبع، تحبيذها أو لها الترويج أو يةرهاباإل

 إلطالع أو للتوزيع معدة كانت إذا، نوعها كان أًيا، تسجيالت أو مطبوعات

 ."الجرائم لتلك تحبيًذا أو ترويًجا تتضمن وكانت عليها لغيرا
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 يعد ال الوسائل بمختلف المسلح الكفاح حاالت أن الثانية المادة وأوضحت

 التحرر أجل من جنبّياأل االحتالل ضد المسلح الكفاح ذلك في بما جريمة

 كل التالحا هذه من يعتبر وال، دولّيال القانون لمبادئ وفًقا، المصير وتقرير

 .المتعاقدة الدول من ألي اإلقليمية بالوحدة يمس عمل

 : التالية الجرائم سياسّي بدافع كانت ولو ةسياسّيال الجرائم من تعد وال

 أو وزوجاتهم والحكام المتعاقدة الدول ورؤساء ملوك على التعدي 1-

 أصولهم

 .فروعهم أو

 رؤساء أو الدول رؤساء نواب أو العهد أولياء على التعدي 2-

 أو الحكومات

 .المتعاقدة الدول من أي في الوزراء

 السفراء فيهم بمن، ةدولّي بحماية المتمتعين األشخاص على التعدي 3-

 .لديها المعتمدون أو المتعاقدة الدول في والدبلوماسيون

 أو السلطات أو األفراد ضد بإكراه المصحوبة والسرقة العمد القتل 4-

 وسائل

 .والمواصالت النقل

 المخصصة ات والممتلك العامة للممتلكات واإلتالف التخريب أعمال 5-

 لخدمة

 .المتعاقدة الدول من أخرى لدولة مملوكة كانت ولو حتى عامة
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 المتفجرات أو الذخائر أو األسلحة حيازة أو تهريب أو تصنيع جرائم 6-

 أو

 .يةإرهاب جرائم الرتكاب تعد التي المواد من غيرها

عراض لجملة االففاقيات سالفة الذكر يمكن استخالص وبعد هذا االست

 النتائج التالية:

أن بعض االففاقيات وخاصة فلك التي ال يريد اطرافها االعتراف  -

وفكتفي بتعداد  رهاببحق مقاومة المحتل فتجنب فعريف اإل

 ية المتفق على فجريمها دوليا.رهابالجرائم اإل

ربة االستعمار في ان االففاقيات المبرمة بين دول خضعت لتج -

 القرنين الماضيين أكدت على حق المقاومة.

ركزت جل االففاقيات على اقصاء بعض االفعال من صنف الجريمة  -

ية وهو ما يؤكد أن الجريمة إرهابالسياسية والتأكيد على أنها 

ية فوسع مفهومها ليطال جرائم كانت فعتبر الى وقت قريب رهاباإل

 سياسية.

د يحَدوت، رهاببشأن تعريف اإل السابقة إلتفاقياتا عت مناهجتنَوفقد 

طريقة  وإستخدم رهابب وضع تعريف لإلمنها من تجَنوية، رهاباألعمال اإل

، ومنها من السابقةالدولية  اإلتفاقياتالتجريم باإلحالة إلى الجرائم الموجودة في 

أعمال  وأقصى صراحًة ،يةرهابأو األفعال اإل رهابى لتعريف اإلتصَد

.رهاباإلحتالل من مجال اإل لمقاومة ضَدا
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 ة" في القوانين الوطنيرهابالفصل الثاني: فعدد مفاهيم "اإل

صياغة القوانين تنبع من الّتفكير في القيم التي تضمن متطّلبات كانت لئن 

 رهابإلالوطنية الرادعة ل ةائيزإصدار التشريعات الجفإن  العيش المشترك.

التزام الدولة بإيفاء تعهداتها االتفاقية واالنصياع  وقت الراهنالفي يعكس 

رهابة الملزمة بمكافحة اإلدولّيللقرارات ال
271

. ويبرز هذا االلتزام عبر 

ة المنصبة نحو تحقيق دولّية السياسّياالنضمام إلى الجهود القانونية والمساعي ال

 هذا الهدف.

الخوف وإنما عد  فعال التي تحدث الرعب أوبعض القوانين لم تذكر األف

كل فعل بغض النظر عن مشروعيته إذا ما أحدث رعب أو تخويف يشكل 

بتعدد القوانين، مع أن  رهاب، وكالعادة تعددت مفاهيم اإليةإرهاب جريمة

االتجاهات العامة الكبرى لتلك القوانين تستدعي التعرض إلى القوانين العربية، 

  المريكية.ثم االوروبية، وا

 القوانين العربية  - 

فيما  دولّيال مجتمععن موقف ووضعية الالمشرعين العرب لم يحد 

ية إرهابتكريس نص جزائي خاص يحدث جريمة و رهابإلبتجريم ايتعلق 

عن جرائم  هاتميزو، وأركانها وعناصرها هافهوممستقلة ومميزة، من حيث م

ا بمقتضى نصوص تها وردعهتأّن قنن ةنيطولا ةائيزالج اتأخرى سبق للتشريع

سيقع  رهابوقد وضعت جل الدول العربية نصوص خصة لمكافحة اإلسابقة. 

 التعرض إليها تباعا فيمايلي:

                                                 

تتولد هذه االلتزامات عن انضمام الدول إلى المعاهدات الدولية واالتفاقيات اإلقليمية الرادعة  - 271

 لإلرهاب. ونشير إلى أن الدول العربية صادقت على أغلب هذه االتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
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 فونس: -أ

واردا في القانون الجزائي التونسي إلى حدود  رهابلم يكن مصطلح اإل

رس من سعى المشرع التونسي عبر إصداره قانونا أول كحين  1993سنة 

يةإرهابخالله مفهوما غائيا لجريمة متصفة ب
272

، ثم إصدار قانونا ثانيا سنة 

ة وأمنية سياسّيأكثر توسعا وتشددا، إلى تحقيق عدة أهداف  2003

  بتنقيح ذلك القانون. 2009، ثم قام في سنة وديبلوماسية

ية" رهابالمشّرع التونسي أحدث في مرحلة أولى "الجريمة المتصفة باإلف

الذي ، 1993نوفمبر  22مؤرخ في  1993لسنة  12ضى القانون عدد بمقت

مكـرر )وقع إلغاؤه  52هـو الفـصل المجلـة الجزائيـة أضاف فصـال وحيدا إلى 

مؤرخ في  2003لسنـة  75مـن القانون عدد  103بمقتـضى الفصـل الحقا 

2003ديسمبـر  10
273

.) 

در المشرع التونسي ة معينة أصدولّيوفي مرحلة ثانية وارتباطا بظروف 

لمكافحة  دولّييتعلق بدعم المجهود ال 2003ديسمبر  10قانونا جديدا في 

                                                 

 .136. ص 2003سمبر دي 9ليوم الثالثاء  6مداوالت مجلس النواب عدد  - 272

انعقدت مداوالت مجلس النواب حول مشروع هذا القانون وتمت الموافقة عليه بجلسته المنعقدة يوم  273

ونشر بالرائد الرسمي  10/12/2003بتاريخ  2003ـدد لسنة 75وصدر القانون عـ 12/2003/ 09

 .12/12/2003دد ليوم الجمعة 99عــ
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ومنع "غسل األموال" رهاباإل
(274)

. تتمّيز هذه المرة بكثير من الخصوصيات 

 .رهابفي كيفية تعريف اإل

ففي البداية لم تكن لدى المشرع التونسي مثله مثل أغلب المشرعين نية 

بتشريع خاص وجريمة مستقلة من حيث المفهوم  هابرإفراد مسألة اإل

المجلة  الذي أضيف إلىمكرر  52الفصل ب ، واكتفىواألركان واإلجراءات

أحدث "الجريمة ظرف تشديد للجرائم الموجود ف رهابوجعل اإلالجزائية 

"يةرهابالمتصفة باإل
275

وهذا القانون صدر كشكل من أشكال التضامن مع . 

والتعصب باإلضافة على أّنه سعى إلى سّد  رهابة اإلالدول األخرى في مقاوم

رهابجرائم اإل ةفراغ تشريعي في مجال مقاوم
276

المشّرع كانت له نية ف. 

ة ويتأكد ذلك بالنظر إلى المناخ سياسّيمقاومة أشخاص لهم دوافع وأهداف 

حيث سيطرت ، الجزائيةمكرر من المجلة  52الذي تّم فيه سّن الفصل  سياسّيال

                                                 

إثر الجهود الدولية الرامية للقضاء  2001سبتمبر  26في صدرت عدة قرارات عن مجلس األمن  - 274

إثر  2001سبتمبر  26صادر عن مجلس األمن في  1373على اإلرهاب، وآخر هذه القرارات، القرار 

في نيويورك وواشنطن وهو  2001سبتمبر  11الهجمات التي وقعت ضد الواليات المتحدة األمريكية في 

 رهاب والسعي للقضاء عليه. قرار ملزم لكل الدول للتصدي لإل

مكرر قديم من المجلة الجزائية خالل مداوالت مجلس النواب "إّن  52جاء في تقديم مشروع الفصل  - 275

هذا المشروع لم يحدث جرائم جديدة وإنما أعطى الصفة اإلرهابية لجرائم موجودة ولم يحدث عقوبات 

ات خاصة للجرائم المتصفة باإلرهابية بل جديدة... ولم يحدث المشرع أيضا محاكم خاصة وال إجراء

جلسة يوم  5أبقاها من اختصاص المحاكم العادية وطبقا إلجراءات عادية". مداوالت مجلس النواب عدد 

 . 27ص  1993نوفمبر  16الثالثاء 

 . 28و 27المرجع السابق ص  - 276
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الفترة مسألة المتطرفين الدينيين وأعمال العنف والتخريب التي أحدثوها في تلك 

بغاية الوصول إلى السلطة
277

 . 

ة دقن االتجاه الذي تبناه المشرع التونسي لم يّتسم بالوضوح واللك

يبدو في الظاهر أنذاك رغم أن التشريع التونسي و، في المادة الجزائية الالزمين

 إذ اقتصر على ون واألبعاد ومجال التطبيقمحدودا من حيث الشكل والمضم

ية"رهابفصل وحيد ابتدع "جريمة متصفة باإل
278

، فإّن المدقق والمتعمق في 

دراسته وتحليله يالحظ دون عناء مدى اتساعه وشموليته، كما يالحظ عدم ثبات 

ووضوح العناصر التي اعتمدها المشرع التونسي في تحديد األفعال التي تجسد 

 ية أو الجرائم التي تعامل معاملتها. رهابللجريمة المتصفة باإل الركن المادي

مكرر قديم  52الصياغة غير الدقيقة للفصل و رهابلإل غياب تعريفف

م.ج جعلت منه نصا فضفاضا أو نصا مفتوحا وهو يؤدي ال محالة إلى ما 

 اصطلح الفقه على تسميته بالتجريم المفتوح. 

ى عدم الثبات والوضوح والدقة العناصر يتدّعم هذا االستنتاج بالنظر إل

ية أو التي تعامل معاملتها، وتتألف رهابالربط في تحديد الجرائم المتصفة باإل

هذه العناصر من عنصر مادي أو عنصر موضوعي إذ يبدو واضحا أّن 

ية معيار الباعث أي اخذ بالمعيار رهابالمشّرع قد تبني في تحديد الجريمة اإل

وقت بالمعيار الموضوعي لما قرر صراحة: "كل جريمة لها الذاتي وفي نفس ال

                                                 

ة في العلوم القانونية األساسية: : الجريمة اإلرهابية: مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقفاخر بلغيث - 277

 . 70ص  1994  /1995( IIكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس )تونس 

مكرر م.ج خالل مداوالت مجلس النواب "وهذا  52جاء في تقديم وزير العدل لمشروع الفصل  - 278

 ...".المشروع كما رأيتم هو بسيط، فصل فقط لكنه ثري بأبعاده ومحتوياته
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عالقة بمشروع فردي أو جماعي تستهدف النيل من األشخاص أو الممتلكات 

  ".لغرض التخويف والترويع

فالركن األّول يتمّثل في وجود جريمة لها عالقة بمشروع فردي أو 

لركن المادي جماعي يستهدف النيل من األشخاص ومن الممتلكات وهو بمثابة ا

  .للجريمة المقترفة

ية وهو رهابوأما الثاني فهو يتمثل في الغرض المنشود من الجريمة اإل

  .التخويف والترويع

وعالوة عن هذين الركنين البد من توفر جريمة عامة تستهدف النيل من 

 األشخاص أو الممتلكات. 

وع ربط المشّرع جرائم االعتداء على األشخاص أو الممتلكات بمشر

ية" بل إرهابأو جماعي ال يكفي لوحده لتتحول الجريمة من عادية إلى "    فردي

يلزم لحصول ذلك توفر العنصر الثاني وهو العنصر الشخصي أو الذاتي الذي 

ويتجسد هذا العنصر في الباعث أو  ،أو المجر   يجب أن يتوفر في الفاعل

"غرض التخويف والترويع"
(279)

لفقهاء والباحثين أن ، وقد اعتبر العديد من ا

ية" عن الجريمة العاديةرهابهذا العنصر هو الكفيل بتمييز "الجريمة اإل
(280)

 :

إاّل أّن هذا العنصر أو الباعث ال يختلف عن العنصر األّول كثيرا من حيث 

غموضه وضبابيته
(281)

. 

                                                 

 مكرر م.ج. 52الفقرة الثانية من الفصل  - 279

 . 26حاتم اليحياوي: مرجع سابق ص  65فاخر بلغيث: مرجع سابق ص  - 280

281 - Marguenaud (7. P) : op cit p 8 et 55. : « La qualification Pénale des 

actes de terrorisme ». 1990. 
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ية أو رهابوإذا كان العنصر األهم في تحديد وتمييز الجريمة المتصفة باإل

ية بطبيعتها، وهو باعث، "التخويف والترويع" على الجريمة، رهابإلالجريمة ا

ية رهابيبرز بهذا الضعف وبهذه الهشاشة، فبماذا يمكن أن نصف الجريمة اإل

بحكم القانون التي "ابتدعها" المشرع التونسي وضمنها بالفقرة الثالثة من الفصل 

؟ ! أصالمكرر قديم وهي ال تتضمن هذا المعيار وال تقوم عليه  52
(282)

 

ية أعمال إرهابوتنص هذه الفقرة على أّنه "تعامل معاملة الجرائم المتصفة ب

التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل 

المستعملة"
(283)

. 

لم  الجزائيةمكرر من المجلة  52وتأسيسا على ذلك وطالما أن الفصل 

صودة، فإّن الغموض يسيطر من هذه الناحية يحدد ماهية الجرائم العامة المق

 على نص الفصل المذكور. 

 الجزائيبأّن التشريع  فإنها توحيّية رهابلجريمة المتصفة باإلوبالنسبة ل

م مظاهر وأعمال التحريض على الكراهية أو التحريض ّرالتونسي كان قد ج

قررة في المتفحص لمجمل الجرائم الم، ولكن عصب الديني أو العنصريعلى الت

. إذ أّنه ال توجد بالتشريع التونسي جرائم التشريع التونسي يتأكد من العكس

                                                 

 1993مشرع التونسي إذ لم يوجد إلى حدود سنة تعتبر هذه الجريمة خصوصية وابتداعا من ال - 282

مكرر قانون جنائي مقارن أقر مثل هذه "الجريمة اإلرهابية بحكم القانون"،  52تاريخ إصدار الفصل 

ويقول وزير العدل السابق السّيد الصادق شعبان في هذا الشأن: "فقد حرص المشرع على تعديل المجلة 

نوعا جديدا من الجرائم المنظمة سماها جرائم التحريض على ليبرز  1993نوفمبر  22الجزائية في 

 . 86التعصب والدعوة للكراهية، ويعتبرها جرائم خطيرة تعامل معاملة جرائم اإلرهاب". مرجع سبق ص 

احتفظ بهذه  2003ديسمبر  10مؤرخ في  75المالحظ أّن القانون الجديد لمكافحة اإلرهاب عدد  - 283

من القانون( ولم يغير شيئا من مضمونها وإنما تغيرت الصياغة  6ل )الفصل الجريمة وخصها بفصل مستق

 الفنية تغيرا طفيفا سيقع التعرض له لالحقا. 
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ة تسمى التحريض على الكراهية أو التحريض على التعصب الديني، خاص

وغاية ما في األمر أّن المشّرع التونسي جرم بمقتضى أحكام متفرقة بين المجلة 

تي قد تؤدي إلى نوع من والنصوص االستثنائية بعض األفعال ال الجزائية

وتتمحور هذه  ،مكرر قدي 52التشابه مع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

األفعال المجرمة حول مفهوم التحريض على التباغض بين األجناس
284
وبعض  

األفعال األخرى التي تتعلق بالتعرض لمباشرة األمور الدينية
(285

 . 

في محاولته تفسير هذا ولعل التبرير الذي قدمه وزير العدل السابق 

أو االختالل يزيد األمر تعقيدا وضبابية   الغموض
286

صياغة هذه الفقرة من ف، 

الصياغة الصارمة للفصول القانونية، والصبغة الفنية  ال تتوافق معهذا الفصل 

خصوصا في المادة الجزائية التي تستلزم الصياغة الدقيقة والواضحة 

أن تتضمنه من أركان وعناصر  والصارمة لنصوص التجريم وما يمكن

 وأفعال، وما تستوجبه هذه الجرائم من عقوبات محددة. 

مكرر لم يبين بوضوح ماهية الجرائم  52الفصل خالصة القول إن و

أّن عبارات ، رغم العامة التي تستهدف النيل من األشخاص أو الممتلكات

ها وهي تؤخذ على أحكام الفصل المشار إليه كانت مطلقة وبالتالي يتعذر تقييدو

                                                 

 من مجلة الصافة.  54و 44/48/53جرائم الفصول  - 284

 م.ج  166/  165جرائم الفصلين  - 285

معالجة القضائية في تونس: يقول السّيد وزير العدل زمن إصدار هذا القانون: "ومن خصوصيات ال - 286

إضافة لكل هذا، وهو استبعاد عبارة اإلرهاب كسند لألحكام التي تصدر باعتبار أّن عبارة اإلرهاب 

أصابتها التهرئة كما نقول في لغتنا المتداولة وفقدت التوافق الدولي حولها، وأصبحت المحاكم في تونس 

تحريض على التعصب والدعوة إلى الكراهية تستخدم، وفقا للقانون الجديد، عبارات أخرى هي ال

 . 86العنصرية والدينية" المداوالت: مرجع سابق ص 
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 52إطالقها غير أّن المنطق التشريعي يأبى هذا التأويل الموسع ألحكام الفصل 

مكرر ضرورة أّن عبارات النيل من األشخاص أو الممتلكات لها مدلولها 

اللغوي الواضح فضال على أّن نية المشّرع التونسي لم تكن منصرفة إلى 

 أو     دف النيل من األشخاصتستهالتعميم الحتواء كل الجرائم العامة التي 

الممتلكات
287

 . 

يتعلق بدعم المجهود الدولي ، 2003ديسمبر  10قانون  ومع صدور

ومنع غسل االموال رهابلمكافحة اإل
288

على  تقريباالتونسي  مشرعأبقى ال 

مكرر م.ج  52ذات الروح والمفهوم والمعاني التي حملها وتضمنها الفصل 

 ديد. بمقتضى القانون الج غىالمل

                                                 

: "جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي" دراسات قانونية، مجلة تصدرها كلية الحقوق بلقاسم كريد - 287

 .96-95لسنة  4بصفاقس عدد 

تحدة األمريكية لإلشارة إلى المعامالت التي إّن غسل األموال مصطلح بدأ استعماله في الواليات الم - 288

تديرها عصابات الجريمة المنظمة وخصوصا امتالك المافيا لمؤسسات تنظيف األموال، وهي مؤسسات 

مالية كان يتاح فيها خلط بين العائدات المشروعة والعائدات غير المشروعة إلى حّد يظهر عند كافة 

 1997: "تنظيف األموال" م.ق.ت أفريل نصر بن سلطانة العائدات وكأنها متاتية من مصدر مشروع.

. المشّرع التونسي اختار أن يصدر قانونا مندمجا بين هذين المجالين لمكافحة كال الفعلين 85ص 

اإلجراميين بالتوازي مع قمع تمويل اإلرهاب المتأتي عن طريق غسل األموال، وهو ما قامت المعاهدة 

بتجريمه ودعوة الدول المصادقة على هذه المعاهدة لردعه باإلضافة إلى الدولّية لقمع تمويل اإلرهاب 

الدعوة الملزمة للدول التخاذ اإلجراءات وتدابير عملية لزجره وهي دعوة صادرة عن مجلس األمن 

وهو قرار ملزم  2001سبتمبر  28الصادر عن مجلس األمن الدولي في  1373الدولّي بمقتضى القرار 

 لجميع الدول.
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في تونس استجابة  رهابيعتبر إصدار قانون جديد لمكافحة اإلو

ةعالمّيلألحداث والمستجدات ال
289
ختلف تة، دولّياء بالتزامات وتعّهدات يفوإ ،

مصادرها وتتفاوت أهميتها وقوتها اإللزامية
(290)

شرح أسباب ، وقد جاء في 

ومنع غسل  برهالمكافحة اإل دولّيالقانون المتعلق بدعم المجهود ال إصدار

األموال "أّنه تبعا لتطور نظم المجتمعات وتطلعها إلى االستقرار ونبذ العنف 

ية على أّنها أخطر تهديد رهابوالتطرف، أصبح العالم ينظر إلى الجريمة اإل

للسلم االجتماعي على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصا مع ظهور 

تمكنت من إقامة مسالك  مّيعالية وتنظيمات إجرامية ذات بعد إرهابشبكات 

مالية غير مشروعة لغسل مواردها وتمويل أنشطتها اإلجرامية مما استوجب 

للتصدي لهذه الظاهرة. وقد أصدرت  دولّيتكافئ الجهود وتدعيم التعاون ال

أغلب الدول تشريعات جديدة تعني الجرائم غسل األموال ومكافحة الجريمة 

                                                 

أصبحت سياسة ردع "اإلرهاب" على المستوى الدولي خصوصا منذ التسعينات من القرن العشرين  - 289

الشغل الشاغل الذي تتمحور حوله برامج الحكومات والدول سواء على المستوى الداخلي في ما يتعلق 

 بعالقات السلطة أو حكومات بعض الدول مع تنظيمات سياسية وانفصالية ثورية أو معارضة، أو في

عالقات الدول فيما بينها، وقد ظهر نوع جديد من اإلرهاب العالمي تخطط له وتنفذه تنظيمات تتميز 

باختالف جنسيات أعضاءها وتعدد مواطن تمركزها ونشاطاتها التي تعتمد على العنف اإلرهابي الممنهج، 

عشر من شهر سبتمبر  مثل تنظيم القاعدة الذي وجهت له أصابع االتهام في إعداد وتنفيذ هجمات الحادي

ضد الواليات المتحدة األمريكية، ومنذ تلك األحداث، أصبحت مكافحة اإلرهاب أو "الحرب على  2001

اإلرهاب" سياسة رسمية معلنة للدول تقودها الواليات المتحدة األمريكية وتتبناها وتشّرع لها منظمة األمم 

 المتحدة.

لمعاهدات الدولية الرادعة "لإلرهاب" ومنها االتفاقية فالجمهورية التونسية صادقت على جميع ا - 290

الدولية لقمع تمويل اإلرهاب إلى جانب أن تونس مثلها مثل بقية الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة 

 1373ملزمة باتخاذ التدابير وإجراءات لمكافحة اإلرهاب وخصوصا قمع تمويله بمقتضى القرار عدد 

بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وهو قرار  2001سبتمبر  28الدولي في الصادر عن مجلس األمن 

 ملزم لجميع األعضاء بحكم مصدره وظروف إصداره. 
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هذه الجرائم والتحقيق بخاص فيما يتعلق ية، تضمنت أساسا وضع نظام رهاباإل

فيها ومحاكمة مرتكبيها، إلى جانب سن عقوبات خاصة، تتميز بالصرامة 

يضمن هذا القانون حق المجتمع  وحسب الفصل األول من القانون:"والحزم. 

يهدد استقراره، ونبذ كل أشكال  بعيدا عن كل ما ،في العيش في أمن وسال

فهدد أمن واستقرار  التي رهابوالعنصرية واإلاالنحراف والعنف والتطرف 

 رهاباإل المجتمعات، كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كّل مظاهر

والتصدي لمصادر فمويله ومنع غسل األموال المتأفية من الجريمة، وذلك في 

االففاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل  إطار

 ."دون المساس بالضمانات الدستورية التونسية، الجمهورية

ة دولّيكما صدر هذا القانون في وقت نشطت فيه الجهود والمبادرات ال

ة واألمنية والقانونية والقضائية سياسّيواإلقليمية لتوثيق وتفعيل آليات التعاون ال

رهابفي مكافحة اإل
291

 رهاب. وبخالف التشريع التونسي األّول لمكافحة اإل

1993فصال وحديا سنة  الجزائيةأضاف إلى المجلة  الذي
292

. جاء القانون 

                                                 

" جمعت رؤساء دول 5زائد  5القمة األولى للحوار " 2003ديسمبر  6و5انعقدت بتونس يومي  - 291

ختام أشغالها إعالنا من أهّم ما وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر األبيض المتوسط، وقد أصدرت في 

جاء فيه: "إدانة متجددة لإلرهاب والعزم الجماعي للعمل على مكافحته واتخاذ كل التدابير واإلجراءات 

الالزمة لتفعيل التعاون والتنسيق بين هذه الدول في كل هذه المجاالت سواء األمنية والقضائية من ناحية أو 

خرى، الدعوة إلى االلتزام باالتفاقيات والقرارات الدولية الرادعة السياسية واالقتصادية من ناحية أ

، وأخيرا يؤكد اإلعالن على أهمية وضرورة إبرام اتفاقية أممية عامة 1973لإلرهاب وخاصة القرار 

حول اإلرهاب وعقد مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة بإشراف منظمة األمم المتحدة وكذلك أهمية الدعوة 

 سلوك دولية لمكافحة اإلرهاب بما يساعد على تعزيز التوافق الدولي. إلى وضع مدونة 

مكرر م.ج  307والفصل  305مكرر م.ج باإلضافة إلى الفقرة الثالثة من الفصل  52الفصل  - 292

 م.إ.ج  313وتنقيح الفصل 
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ية وبمنع غسل األموال خارج نطاق تجريم رهابليضع قانونا خاص بالجريمة اإل

وليلغي القانون السابق لمكافحة الجريمة المتصفة  الجزائيةوزجر المجلة 

يةرهابباإل
(293)

 ؟ ابرهإللمفهوما أقل غموضا القانون الجديد هل حدد ف. 

 10مؤرخ في  2003لسنة  75الفصل الثاني من القانون عدد  وقد كان

"ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة ينص على ما يلي: 2003ديسمبر 

ية أو التي تعامل معاملتها وعلى جرائم غسل األموال المتأتية من رهابباإل

 الجريمة". 

ية على معنى إرهابينص الفصل الخامس من هذا القانون "تعد جرائم  و

 ية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها". رهابهذا القانون الجرائم اإل

الكراهية أو  تعامل جرائم التحريض على وحسب الفصل السادس فإنه:"

 ية مهما كانترهابالتعصب العنصري أو الديني معاملة الجريمة المتصفة باإل

 ".الوسائل المستعملة لذلك

، كل يةإرهابفوصف ب على:" ابع من القانون الجديدالفصل الر ونص

من شأنه  جريمة مهما كانت دوافعها، لها عالقة بمشروع فردي أو جماعي

ترويع شخص أو مجموعة من األشخاص، أو بّث الرعب بين السكان، وذلك 

التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على االمتناع عن  بقصد

اإلخالل بالنظام العام أو السلم أو األمن الدوليين، أو النيل من  والقيام به، أ

األمالك، أو اإلضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو  األشخاص أو

أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعّرض حياة المتساكنين  المنظمات الدولية،
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بالبنية األساسية أو بوسائل اإلضرار بالموارد الحيوية أو  أو صحتهم للخطر، أو

 ."..العمومية بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق النقل أو االتصاالت أو

الذي أقحمه  دولّيأهّم إضافة تشد االنتباه في هذا الفصل، هذا البعد ال

والذي يبرز بجالء من خالل إقحامه عناصر  رهابمفهوم اإل ضمنالمشرع 

ين" وكذلك يظهر دولّيام العام أو السلم أو األمن الة مثل قصد "اإلخالل بالنظدولّي

من خالل حديثه عن قصد "اإلضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو 

ة". ويفهم قصد المشرع إذا ما أخذنا في االعتبار الظروف دولّيالمنظمات ال

ة التي حتمت إصدار مثل هذا القانون، وقد عبر عنها بوضوح حينما دولّيال

لمكافحة  دولّيعنون القانون الجديد تحت مسمى "قانون يتعلق بدعم المجهود ال

 ومنع غسل األموال".  رهاباإل

لسنة  65قانون عدد الولكن المشرع التونسي تدخل مجددا بموجب 

تعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الم 2009أوت  12مؤرخ في  2009

المتعلق بدعم المجهود  2003ديسمبر  10مؤرخ في  2003لسنة  75عدد 

من قانون  2لغى أحكام الفصل ، وأومنع غسل األموال رهابالدولي لمكافحة اإل

ينطبق هذا القانون على الجرائم ": ونصه)جديد(  2الفصل وعوضه ب 2003

أي أنه حذف  ".ية وعلى جرائم األموال المتأتية من الجريمةرهابالمتصفة باإل

من قانون  3الفصل وبالتالي كان ال بد أن ينص  ."هاالتي تعامل معاملت عبارة "

 2003لسنة  75من القانون عدد  6و 5يلغى الفصالن على أنه: " 2009

 رهابالمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإل 2003ديسمبر  10مؤرخ في 

 ."ومنع غسل األموال

لربط وقد جاء هذا التنقيح نتيجة عدم الثبات والوضوح والدقة العناصر ا

 .يةرهابفي تحديد الجرائم التي تعامل معاملة الجرائم اإل
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 لبنان: -ب

فيما يتعلق بتعريفه التشريعات قدمًا  كثرأقانون العقوبات اللبناني  يمثل

خرى، حيث الوطنية للدول األالجزائية  مع القوانينمقارنة  رهابوتجريمه لإل

شاماًل  ، متضمنًا تعريفًابدراية وتفكيرمنذ أربعينيات القرن الماضي  تم سّنه

 1943من قانون العقوبات اللبناني لسنة  314عرفت المادة إذ . رهابلإل

ية جميع األفعال رهابُيعنى باألعمال اإل " ية كالتالي:رهاباألعمال اإل

وفرفكب بوسائل كاألدوات المتفجرة  ،لى إيجاد حالة ذعرإ فرمي التي

المحرقة والعوامل الوبائية أو الملتهبة والمنتجات السامة أو  والمواد

 ".عاما التي من شأنها أن فحدث خطرا الميكروبية

كل جمعية أنشئت من قانون العقوبات على أن  316كما نصت المادة 

بقصد فغيير كيان الدولة اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو أوضاع المجتمع 

 ، تحل ويقضى على314األساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

المنتمين إليها باألشغال الشاقة المؤقتة، وال تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين 

بموجب القانون رقم  316عن سبع سنوات. ثم أضيفت فقرة إلى المادة 

كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة "، إعتبرت أن 20/10/2003تاريخ  553

األعمال  أو رهابمباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل اإل

، يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات يةرهاباإل

 ."هوبغرامة ال تقل عن مثل المبلغ المدفوع وال تزيد عن ثالثة أمثال

مستقلة بغض النظر عن جنسية  جريمة رهابعتبر اإلأفالقانون اللبناني 

 .الفاعل

جناية مشددة 1943منذ في القانون اللبناني  رهابوبذلك يعتبر اإل

 أصاًل، ومن صالحية القضاء العسكري.
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 سورية: -ج

جل أحكامه من قانون العقوبات اللبناني العقوبات السوري،  قانونأستمد 

فطبقًا للمادة  رهابمع بعض التحويرات، وبالتالي نقل عنه تعريفه وتجريمه لإل

 148بالمرسوم التشريعي رقم  من قانون العقوبات السوري الصادر 304

فعال التي فرمي جميع األ يةرهابعمال اإليقصد باأل" :22/6/1949 خيلتار

سلحة المتفجرة واأل دواتحالة ذعر وفرفكب بوسائل كاأل يجادإ إلى

و أ الوبائية و المحرقة والعواملأ السامة والمواد الملتهبة والمنتجات الحربية

 ".ن فحدث خطرًا عاماأ شأنها الجرثومية التي من

ية طبقًا رهاباإل قانون العقوبات السوري جرم وعاقب المنظماتن كما أ

 :306للمادة 

و أ قتصادي،الدولة اإل نشئت بقصد تغيير كيانأ كل جمعية"

الوسائل المذكورة في  حدىإساسية بوضاع المجتمع األأ وأ جتماعي،اإل

ص وال تنق شغال الشاقة المؤقتةباأل ليهاإويقضى على المنتمين حلُت 304 المادة

 ."والمديرين عن سبع سنوات عقوبة المؤسسين

 مصر: -د 

ي التمن قانون العقوبات المصري  86تم تعديل المادة  1992في عام 

في  رهابيقصد باإلوتنص على التالي: ) رهاباإل تعرف بإسم قانون مكافحة

فطبيق أحكام هذا القانون، كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، 

إليه الجاني فنفيًذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف اإلخالل  يلجأ

أو فعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، أو إلحاق الضرر  العام،بالنظام 

بالبيئة، أو باإلفصاالت والمواصالت، أو باألموال العامة أو بالمباني، أو 
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أو منع أو عرقلة  باألمالك العامة أو الخاصة، أو إحتاللها أو اإلستيالء عليها،

ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها، أو فعطيل 

 (.فطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

قانون الطوارئ الصادر بالقرار بقانون ية إلى رهابوتخضع الجرائم اإل

بشأن حالة الطوارئ. ويسرى هذا القانون بمقتضى  1958لسنة  162رقم 

وقد أصدر مجلس الشعب  من الدستور. 148ن حالة الطوارئ طبقا للمادة إعال

بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار  2006لسنة  131القرار رقم المصري 

لمدة سنتين اعتبارا من أول  1981لسنة  560رئيس الجمهورية المؤقت رقم 

أو لمدة تنتهى بصدور قانون  2008سنة  ماي 31حتى  2006يونيه سنة 

 أيهما أقرب . رهابكافحة اإللم

 2007مارس سنة  29التعديل الدستوري الثالث الصادر في  ومع

أن تعمل الدولة على : "نص علىتمن الدستور التي  179المادة  تستحدثأ

، وينظم القانون أحكاما رهابمواجهة أخطار اإلحماية األمن والنظام العام في 

تقتضيها ضرورة مواجهة هذه خاصا بإجراءات االستدالل والتحقيق التي 

األخطار، وبحيث ال يحول اإلجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة األولى 

من الدستور دون تلك  45والفقرة الثانية من المادة  44والمادة  41من المادة 

 . "المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء

الفة الذكر س 179وهناك تعديل آخر أتت به الفقرة الثانية من المادة 

 ىإل رهابأجازت بمقتضاه لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم اإل

. وبموجب هذا التعديل  أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون

 إلى القضاء العسكرى. رهابيجوز إحالة المتهمين بجرائم اإل
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وفقا  رهابوبمقتضى هذا النص تحدد اإلطار الدستوري لمواجهة اإل

العام في  التزام الدولة بالعمل على حماية األمن والنظام :منهامبادئ عدة 

ويشير هذا المبدأ إلى المصالح المحمية من وراء . رهابمواجهة أخطار اإل

سواء كان األمن عاما يتصل  –وهى األمن والنظام العام  رهابمواجهة اإل

يتسع هذا االلتزام إلى منع بكيان الدولة أو أمنا لألشخاص وسواء الممتلكات. و

من خالل تدابير الضبط اإلداري وغيرها من الوسائل،  رهابوقوع اإل

ويقتضى ذلك وضع إستراتيجية لمواجهة . وقوعه رهابباإلضافة إلى قمع اإل

وتحديد وسائل منعه وكشفه مبكرا ووضع ، تتسع لما يعتبر من جرائمه رهاباإل

، والتحقيق بمراعاة الضرورة واالستعجالاإلجراءات الجنائية الكفيلة بالضبط 

وفى هذا الصدد أعد مكتب . رهابوبيان آليات التعاون الدولى لمواجهة اإل

ورقة عمل  2006المخدرات والجريمة فى فيينا التابع لألمم المتحدة سنة 

إعماال للقرار ، رهابلمساعدة الدول األعضاء فى وضع إستراتيجية مواجهة اإل

فى دورتها  2006رته الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة الذى أصد 175رقم 

لمساعدة الدول  رهابالستين وقد تضمنت هذه الورقة مشروع قانون ضد اإل

كان مكتب  2004وفى عام . األعضاء عند وضع هذا القانون وقبل هذا التاريخ

ت فيينا التابع لألمم المتحدة قد أعد دليال تشريعيا لالتفاقيات والبروتوكوال

، لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ قرار مجلس األمن رقم رهابالمناهضة لإل

الذى دعا هذه الدول التخاذ الخطوات الضرورية لمنع  2001لسنة  1373

يةرهابارتكاب األعمال اإل
294
. 

                                                 

القاهرة.  –: حكم القانون في مواجهة االرهاب. مجلة المحكمة الدستورية العليا أحمد فتحي السرور - 294

  www.hccourt.gov.eg. العدد الخامس عشر 2007



 

 234 

تم إستبدال قانون الطوارئ المصري يفترض أن ي ذلكوبناًءا على 

 .رهاببقانون لمكافحة اإل

مكافحة المصري الجديد لقانون المن مشروع  (1)مادة وتنص ال

ي كل استخدام للقوة أو العنف أو رهابيقصد بالعمل اإل: "على أنه رهاباإل

ي، أو رهابالتلويح باستخدامه، وكل فهديد أو فرويع أو فخويف، يلجأ إليه اإل

ية بهدف اإلخالل بالنظام العام أو فعريض سالمة المجتمع أو رهابالمنظمة اإل

لحه أو أمنه أو أمن المجتمع الدولي للخطر، إذا كان من شأنه إيذاء مصا

األشخاص أو فرويعهم أو فخويفهم أو إلقاء الرعب بينهم أو فعريض حيافهم 

أو حريافهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو 

األمالك العامة أو الموارد الطبيعية أو اآلثار أو باألموال أو بالمباني أو ب

الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات 

العامة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات 

المحلية، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات اإلقليمية 

ة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة والدولية في مصر من ممارس

قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم بأعمالها، أو فعطيل فطبيق أي من 

أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرفكب بهدف 

اإلضرار باالفصاالت أو بالنظم المعلومافية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو 

اد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون األمني من السلع والمواد باالقتص

 ."الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية في الكوارث واألزمات

ي من إرهاب، كل عمل يةإرهابجريمة تعتبر :"(2مادة )وحسب ال

( من هذا القانون، وكل جريمة 1األعمال المنصوص عليها في المادة )

كذلك كل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو منصوص عليها فيه، و
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بقصد تحقيق أحد  رهابفي أي قانون آخر، إذا ارتكبت بوسيلة من وسائل اإل

 أهدافه المبينة في المادة المذكورة.

في تطبيق أحكام هذا القانون، واألحكام على أنه: " (3مادة )فيما تنص ال

ة من العبارات التالية المعني المبين ية، يقصد بكل عباررهابالخاصة بالجرائم اإل

 قرينها:

الجماعة المؤلفة من ثالثة أشخاص علي األقل بهدف  ية:رهابالمنظمة اإلأـ 

 ية.رهابارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم اإل

: الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب يرهاباإلب ـ 

شرة، أو يشترك في هذه الجريمة ية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباإرهابجريمة 

 ..".ية.إرهابأو يساهم في منظمة 

 األردن: -هـ 

في الفصل الثاني من الباب األول  رهابأورد المشرع األردني أحكام اإل

وذلك في المواد  ،1960من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر عام 

لى التالي: ع ( من القانون المذكور147( وقد نصت المادة )147-149)

ذعر  يجاد حالةإ ية جميع األفعال التي فرمي إلىرهابعمال اإليقصد باأل)

وفرفكب بوسائل كاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو 

التي من شأنها ان فحدث خطرا  المحترقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية

 (.عاما

القانون المعدل  " ديد بـستبدال ذلك التعريف بتعريف جإ وقد تم

فأصبح  ،2001لسنة  54العقوبات ـ قانون مؤقت رقم  لقانون

فردي أو جماعي  ستخدامه تنفيذًا لعملإستخدام العنف أو التهديد بإ" :رهاباإل
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المجتمع وأمنه للخطر إذا  يهدف إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة

وأمنهم  وترويعهم أو تعريض حياتهم لقاء الرعب بين الناسإ كان من شأن ذلك

الضرر بالبيئة أو المرافق أو األمالك العامة  فعال التي تلحقللخطر، ويشمل األ

ستيالء حتالل أي منها أو اإلإأو البعثات الدبلوماسية أو ب ةدولّيالخاصة أو ال أو

تعريض الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام  عليها أو

 ."ينوالقوان الدستور

الذي عرفت المادة  رهابقانون منع اإل صدر 2006سنة 11/ 1وفي 

كل عمل مقصود يرفكب بأي وسيلة كانت يؤدي ": بأنه يرهابالعمل اإلمنه  2

الى قتل أي شخص او التسبب بإيذائه جسديًا او ايقاع اضرار في الممتلكات 

لتحتية او في العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او في البنية ا

مرافق الهيئات الدولية او البعثات الدبلوماسية اذا كانت الغاية منه االخالل 

بالنظام العام وفعريض سالمة المجتمع وامنه للخطر او فعطيل فطبيق احكام 

الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها 

خـالل باالمن الوطني بواسطة التخويف او ما او االمتناع عنه او اال على عمل

 ."الترهيب او العنف

احكام  مــع مراعاة من ذات القانون على أنه: " 3المادة فيما تنص 

ية ويعتبر في حكمها رهابتحظر األعمال اإل، قانون العقوبات النافذ المفعول

 -األعمال التالية:

تقديم او جمع او ب، القيام بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة -أ

ي او مع العلم انها إرهابتدبير االموال بقصد استخدامها الرتكـــاب عمل 

ستستخدم كليًا او جزئيـًا سواء أوقع او لم يقع العمل المذكور داخل المملكة او 

 ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
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تجنيد أشخاص داخل المملكة او خارجها لاللتحاق بالمجموعات التي  -ب

ية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها إرهابتهدف الى ارتكاب اعمال 

 في الخارج.

بقصد  تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او االنتساب اليها -ج

 ."ية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارجإرهابارتكاب اعمال 

 العراق: -و

 2005لسنة  13رقم  برهاقانون مكافحة اإلمن  4عرفت المادة 

كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا "بأنه  رهاباإل

مجموعة أفراد او جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع  أو

العامة او الخاصة بغية اإلخالل بالوضع األمني أو  األضرار بالممتلكات

الخوف والفزع بين الناس او إدخال الرعب و االستقرار أو الوحدة الوطنية أو

 "يةإرهابإثارة الفوضى فحقيقا لغايات 

لم يرد فيه تعريف  ال تعريفا له إذ رهابوهذا النص يعتبر وصفا لإل

تشكل بمجموعها فعل  ، وإنما جاء توصيف لجملة أفعالرهابمباشرة لمفردة اإل

 :، لذا فان تحليل النص يولد ثالثة اتجاهاترهاباإل

 فعل إجرامي بمعنى أن يرتكب الفرد أو المجموعة أو أن يكون هناك1 .

المنظمة أي نشاط إنساني جرمه القانون النافذ ووضع له العقاب، مثل جرائم 

والتسليب والتهديد وغيرها مما نصت على تجريمها القوانين العراقية  القتل

ن يكن هناك ما يشكل خرقا للقانون العقابي فانه ال يدخل ضم النافذة، فإذا لم

  يةرهابمنظومة األفعال اإل
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أن يكون قد أحدث نتيجة جرمية للفعل، أي أن يترتب على هذا الفعل 2 .

مادي أو بشري، ويقع على األفراد أو المؤسسات الرسمية وغير  أما ضرر

وعدم االستقرار، وان العالقة السببية بين الفعل  الرسمية او يرتب الفوضى

األثر المتحقق هو نتيجة مباشرة للفعل الذي  والنتيجة متصلة غير منقطعة أي إن

 حصل

رتب األثر المشار إليه في أعاله يجب أن  أن يكون هذا الفعل الذي3 .

حينما يقع بنشاط فردي أو جماعي  ية، أي إن الفعلإرهابيسعى لتحقيق غايات 

خارج نطاق نص القانون  ية فانه يقعإرهابولم يكن الهدف منه تحقيق غايات 

 .النافذة ويندرج ضمن منطوق أحكام القوانين العقابية 2005نة لس 13رقم 

 ُعمان: -ز

 لسنة 7 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر العماني الجزاء قانون عرف

 ذعر حالة إيجاد إلى يرمي لذيا" :هأنب يرهاباإل العمل 132 المادة في 1947

 من وسيلة أي أو البنائية أو الملتهبة أو السامة المواد أو المتفجرات بواسطة

 أو عام بناء في فخريب الفعل عن نتج وإذا، عاًما خطًرا فحدث أن شأنها

 فإن والنقل للمواصالت أخرى منشآت أي أو طائرة أو سفينة أو عامة مؤسسة

 لى إ الفعل أدى إذا العقوبة وفضاعف، رهابلإل المقررة العقوبة يشدد ذلك

 ".كوًنامس كان منها جزء أو بناية هدم أو نفس فلف

 قطر: -ح

قانون وهو ال القطري رهاباإل مكافحة قانون من األولى المادة نصت

 :  أنه على رهاببشأن مكافحة اإل 2004  لسنة 3رقم  
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"

 

". 

 البحرين: -ط

 فقد 1969 عام والمعدل 1955 عام الصادر البحريني الجنائي التشريع

 الناس إرهاب بقصد كاذبة أخبار نشر " عنوان تحت 1071 المادة في عاقب

 سببي أن شأنه من خبًرا أو إشاعة أو قوال ردد أو نشر" :من كل " وإخافتهم

 يحمله ما لديه أو عالم وهو العام، األمن صفو يكدر أن أو للناس رعًبا أو خوًفا

  " الصحة نع عار الخبر أو اإلشاعة أو القول ذلك بأن االعتقاد على

 بالرغم بوضوح الناس إرهاب غرض أو قصد المادة هذه من ويتضح

 ه.دموا من أي في رهابلإل تعريًفا يضمن لم البحريني المشرع أن من

 السعودية العربية المملكة -ي
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 الحدود جرائم شأن في اإلسالمية الشريعة أحكام المملكة تطبق

 على ويطبق األرض في إفساد رهابفاإل التعزيرية والجرائم والدية والقصاص

 العلماء كبار هيئة مجلس إليه ذهب ما مع هذا ويتفق الحرابة حد الجاني

 الطائف مدينة في المنعقدة والثالثين الثانية تهدور في السعودية العربية بالمملكة

 وقوع من لديه ثبت ما على بناء ورأى ـه 1409 محرم 8-12 من الفترة في

 من الكثير بسببها وتلف األبرياء من كثير ضحيتها ذهب تخريب حوادث عدة

 تدور الشرعية األحكام أن المجلس ورأى والخاصة العامة والممتلكات األموال

 بقائها بأسباب والعناية الخمس الضروريات حماية وجوب على جملةال حيث من

 إلى المجلس وانتهى والمال والعقل والعرض والنفس الدين وهي سالمة مصونة

 أهداف لهم الذين المحاربين أعمال يفوق حًدا بلغ يونرهاباإل به يقوم ما أن

 زعةزع يينرهاباإل وهدف، عرض أو مال من عليها حصولهم يطلبون خاصة

 الرباني المنهج عن وتحويلها عقيدتها اجتثاثو األمة بناء وتقويض األمن

 : يلي ما باإلجماع المجلس قرر تقدم ما على وترتيًبا

 في واإلفساد التخريب أعمال من بعمل قام أنه شرًعا ثبت من 1-"

 أو الخاصة والممتلكات األنفس على باالعتداء األمن تزعزع التي األرض

 والمصانع المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو المساكن كنسف العامة

 كأنابيب المال لبيت العامة والموارد والمياه األسلحة ومخازن والجسور

 اآليات لداللة القتل عقوبته فإن، ذلك ونحو خطفها أو الطائرات ونسف البترول،

 دم إهدار يقتضي األرض في اإلفساد هذا مثلو .الكريم القرآن في الواردة

 من أشد وضررهم التخريبية باألعمال يقومون الذين هؤالء خطر وألن المفسد
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 وقد، ماله يأخذ أو فيقتله شخص على فيعتدي الطريق يقطع الذي وضرر خطر

."الحرابة آية في ذكر بما عليه حكم
295

 

 إعالن الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب ىوقد تبن

م8/2/2005ـ  5هـ الموافق 28/12/1425ـ  25الرياض 
296

. وجهت النظر 

بصرف  كاملة فيما يتعلق باإلرهاب إذ جاء في أحدى التوصيات:" األمريكية

النظر عن أي ذريعة يسوقها اإلرهابيون تبريرًا ألعمالهم، فإن اإلرهاب ال 

مبرر له. إن اإلرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع 

 ."ن دون تحفظالمزعومة، يجب أن ُيدا

، 1267تشكل قرارات مجلس األمن أرقام  وجاء في توصية أخرى:"

أساسا متينا وشامال لمكافحة  1566و 1540، 1526، 1526، 1373

اإلرهاب على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة 

 للخطوات الالزم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة اإلجراءات

الضرورية بغية االستجابة الكاملة ألحكام قرارات مجلس األمن الموضحة 

 ."أعاله

 المتحدة العربية اإلمارات -ك 

وهو  رهاباإل لمكافحة قانوًنا المتحدة العربية اإلمارات دولة أصدرت

 المادة وعرفت 2004 لسنة 1 رقم يةرهابمكافحة الجرائم اإللمرسوم بقانون ال

                                                 

الموضوعية  الناحيتين من اإلرهاب لمكافحة الجزائية العربية التشريعات عيد: يفتح محمد - 295

 ديسمبر 20-18. الخمسون – العلمية العربي، الندوة الوطن في اإلرهاب مكافحة واإلجرائية، تشريعات

 .192، ص1999الرياض، األمنية للعلوم العربية نايف والبحوث، أكاديمية الدراسات ، مركز1998

296
 .2الملحق عدد ر: أنظ - 
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ي في فطبيق رهابيقصد بالعمل اإل :"بأنه يرهاباإل العمل القانون من الثانية

فنفيذًا ، أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو إمتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني

بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ، لمشروع إجرامي فردي أو جماعي

ع إذا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام العام أو فعريض سالمة المجتم ،فرويعه

وأمنه للخطر أو إيذاء االشخاص أو فعريض حيافهم أو حريافهم أو أمنهم 

الحكومات والوزراء وافراد و للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول

عائالفهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة 

حكومية وافراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا 

للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبينة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو 

الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو فعريض أحد الموارد الطبيعية 

 ."للخطر

 الجزائر: -ل

تعتبر الجزائر من بين أكثر الدول العربية التي عانت وال زالت من 

المؤرخ في  156-66ري بموجب األمر أدرج القانون الجزائاالرهاب وقد 

 95/11والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بأمر رقم  8/6/1966

قسما رابعا مكررا بعنوان "الجرائم الموصوفة  25/12/1995الصادر في 

مكرر التي تعرف  87بأفعال ارهابية أو تخريبية"، والذي تضمن المادة 

و تخريبيا في مفهوم هذا األمر كل فعل اإلرهاب بأنه:"يعتبر فعال إرهابيا أ

يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقرار المؤسسات 

 وسيرها العادي".
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 القوانين االوروبية  -الثاني  عرالف

مكان  رهابمنذ بداية هذا القرن احتلت السياسة الجزائية لمجابهة اإل

الدولية والسياسات الوطنية ألغلب الصدارة فى أولويات كل من السياسات 

الدول األوروبية قصد المحافظة على األمن. وقد واجهت النظم القانونية الوطنية 

، وخاصة رهابكثيرا من التحديات عند صياغة سياستها الجزائية لمواجهة اإل

فيما يتعلق بتحديد مفهومه. وهو ما نلمسه في قوانين كل من فرنسا وبريطانيا 

 سبانيا وألمانيا. وإيطاليا وإ

 القانون الفرنسي: -أ

عندما كانت  رهاباإل 1987و 1972عرفت فرنسا فى الفترة ما بين 

المنظمات الشيوعية المقاتلة تستخدم أوروبا مسرحا للجريمة. وعرفت فرنسا 

ية استهدفت مصالحها السياسية واالقتصادية وشعبها، رهاببعض الموجات اإل

. كما عرفت 1982مارس سنة  22تولوز فى  –أشهرها حادث قطار باريس 

تحت تأثير بواعث  رهابنوعا من اإل 1986و 1985فرنسا فى الفترة من 

عرف األعمال قد  1986 / سبتمبرأيلول 9قانون وكان . سياسية ودينية

جرائم ذات عالقة مع عملية منظمة فردية أو جماعية ية كالتالي: "رهاباإل

في النظام العام والقانون عبر التهديد أو فهدف إلى إحداث اضطرابات خطرة 

ية عوض عن رهابأسلوب تحديد الجرائم اإلب الشارع الفرنسى أخذثم ". رهاباإل

القانون الجزائي من  1-421، إذ نص فى المادة رهابوضع مفهوم عام لإل

ية، إرهابتعد جرائم : "تنص هذه المادة على أنهو (قانون العقوبات) الفرنسي

بمشروع فردى أو جماعى بقصد اإلضرار الجسيم بالنظام العام عندما تتعلق 

ثم انتقى بعض ، ……".(الجرائم التالية ، عن طريق بث الفزع أو الرعب
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وخصها بأحكام إجرائية  رهابالجرائم التى رأى أنها تندرج فى مدلول اإل

 معينة. 

، رهابلم يفرد المشرع الفرنسي قانون خاص لمكافحة اإلففي البداية 

وبعد أحداث سبتمبر  ،ما عالج هذه المسألة ضمن نصوص قانون العقوباتإن

ية تطال إرهابالتي وقعت في أمريكا، خشيت أجهزة األمن الفرنسية من عمليات 

 األراضي الفرنسية.

في  رهابفي تمرير قانون جديد لمكافحة اإل نجحت الحكومة الفرنسية،و

يق فقط على المشروع الحكومي، البرلمان الفرنسي. ولم يكتف البرلمان بالتصد

بل انه زاد عليه بعض الفقرات التي تشدد اإلجراءات والتدابير األمنية، وتعطي 

قوى األمن والقضاء الغطاء التشريعي والقانوني، لضرب وتعطيل ما 

بشكل  "يةإرهابذات عالقة بمنظمات أو مشاريع " أو "يةإرهابخاليا " تعتبرها

الذي أعد بصيغته النهائية عبر لجنة مشتركة من المشروع الحكومي، و وقائي.

شبه إجماع فرنسي على ضرورة التشدد  حشد الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ،

 يا على البالد.إرهابفي مواجهة كل ما قد يشكل خطرا 

صدر فى فرنسا قانون  2006سنة  جانفي/كانون األول 23وفى 

الصادر فى  73القانون رقم متمثال فى إجراء تعديالت على  رهابمكافحة اإل

بشأن التوجيه ووضع البرامج فى مجال األمن، وعلى  1995سنة  جانفي 21

وقانون البريد واالتصاالت، وقانون األمن الداخلى، ، الجزائيةقانون اإلجراءات 

وقانون العقوبات، والقانون المدنى، والقانون المتعلق بحرية االتصاالت، 

لقانون المنظم لألنشطة الخاصة فى مجال المراقبة وقانون النقد والتمويل، وا

والحراسة ونقل األموال، وقانون الطيران المدنى، وقانون التأمين، والقانون 
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الخاص بحرية الصحافة، والقانون الخاص بتنظيم وتعزيز األنشطة البدنية 

 والرياضية.

ومن بين أهم التدابير، التي ينص عليها القانون الجديد، تكثيف  

إلى كاميرات المراقبة واإلحتفاظ بصورها في األماكن العامة، خصوصا  لجوءال

وإلزام شركات اإلتصاالت الهاتفية  في محطات القطارات ومترو األنفاق،

بإطالة المدة القانونية للمحافظة على اإلتصاالت الهاتفية والطلب من مقاهي 

لفترة طويلة، وكذلك اإلنترنت اإلحتفاظ بالمعطيات الخاصة بإستخدام أجهزتها 

إلزام شركات النقل، قانونا بوضع معطياتها وبياناتها بتصرف أجهزة األمن 

والقضاء عند الحاجة. وعلى الصعيد التشريعي القضائي، يطيل القانون الجديد 

إلى قاضي  بدل أربعة قبل تقديم المشتبه فيه ،مدة التوقيف اإلحتياطي لستة أيا

ية إرهابإلى مجموعة تحضر أعماال  جعل اإلنتماءالتحقيق أو إطالق سراحه، وي

جرما، ويخول القضاء نزع الجنسية الفرنسية عن حامليها لفترة أطول تعقب 

الحصول على هذه الجنسية. ويطال القانون الجديد القنوات الفضائية التي تبثها 

مجموعة اإلتصاالت الفرنسية يوتلسات، التي تستهدف مباشرة بعض القنوات 

لتصل  رهابة والشرق أوسطية. وتم تشديد العقوبات الجنائية بتهمة اإلالعربي

سنة  30ية وإرهاب سنة )بدال من عشر سنوات( للمشاركة في جماعات 20الى 

( لزعمائها. ويستطيع المحققون اإلطالع على سجالت اإلتصال 20)بدال من 

  عبر اإلنترنت التي ستحتفظ بها، خصوصا المقاهي اإللكترونية.
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لمشرع الفرنسي لم يعمد إلى إيجاد تعريف موحد لإلرهاب ولكنه عدد اف

جملة من الجرائم يقع تكييفها باإلرهاب بحسب الدافع أي إذا ما ارتبطت 

بمشروع فردي أو جماعي يكون هدفه الترويع وبّث البلبلة
297
.    

 القانون البريطاني: -ب

ربية التي قابلت يشار إلى أن المملكة المتحدة كانت من أكثر الدول الغ

موجات جسيمة من العنف. ويرجع ذلك إلى سببين هما
298
العنف السياسى  :

 الذي مارسه سكان المستعمرات البريطانية قبل أن تتذوق طعم التحرير،

العنف السياسي الذي تصاعد في ايرلندا ضد اندماجها في المملكة المتحدة لمدة و

هة في بداية األمر الشكل وقد اتخذت هذه المواجتزيد على ثالثة قرون. 

العسكري الذي عرفته المملكة المتحدة مع مقاطعاتها القديمة. ومع ذلك، فإن 

تركيز المواجهة على اإلستراتيجية العسكرية لم يجلب سوى المزيد من الدمار 

المصحوب بالعار من خالل االعتقال بغير محاكمة وتعذيب المسجونين، يشار 

 Bloody التي حدثت فيما سمى بيوم األحد الدموىفيه إلى المواجهة الدموية 

Sunday  وقد أدى ذلك إلى إعادة الحكومة البريطانية بالنظر فى 1972سنة .

سياستها في هذا الشأن مما أدى إلى وضع نصوص خاصة في قوانين الطوارئ 

تضمنت إجراءات جزائية خاصة من بينها  1998 – 1973في الفترة من 

ن، ومنح الشرطة سلطات خاصة، وإمكان االعتقال بغير المحاكمة بغير محلفي

                                                 

297 - Harald Renault, Droit  pénal général, édition Paradigne, Orléans 

2005, p. 104. 

298 - Micheal C. Dort; the orwelliam military commissions act of 2006 

(Journal of International criminal Justice, US. No 1. March 2007, 

P. 11etc.). 
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صدر قانون  1974(. وفي عام 1975محاكمة )وهو ما توقف منذ سنة 

محتويًا نصوصًا مؤقتة، أستمر تطبيقها حتى سنة  1974سنة  رهابلمكافحة اإل

، وذلك في أعقاب الهجوم بالقنابل الذي مارسه الجيش االيرلندي في 2000

ى إلى سقوط كثير من الضحايا. وقد بدأت المملكة المتحدة في برمنجهام مما أد

منذ االتفاق على وقف إطالق النار  رهابالتفكير في سياسة أخرى لمواجهة اإل

، باإلضافة إلى 1996الذي تم خرقه سنة  1994مع الجيش االيرلندي سنة 

جاء مخالفا  1988الحكم الصادر بأن توسيع سلطات الشرطة الذي تم سنة 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 15مادة لل
299

[  

على بناء  1996سنة  رهابلهذا بدأ إعادة النظر في قوانين مكافحة اإل

 1998سنة  رهابمما أسفر عن تعديل قانون مكافحة اإل Lloyd تقرير اللورد

عن طريق إدخال جزء كبير من مواد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية فى القانون البريطانى تضمن إلغاء النص المخالف للمادة 

غييرا أساسيا فى فلسفة من هذه االتفاقية، إال أن هذا التعديل لم يتضمن ت 15

رهابصدر قانون مكافحة اإل 2000. وفى عام رهابقانون مكافحة اإل
300
فيه  

متضمنا نصوصا تواجه و، رهابتعديل وتوسيع لقانون سبقه حول مكافحة اإل

األخرى. وتخلى هذا القانون عن  رهابكال من العنف االيرلندى وأشكال اإل

 .2000لعام  رهابقانون اإل ن السابق.طابع التأقيت الذى كان يتميز به القانو

                                                 

299 - Clive Walkei, Policy Options and Priorities British perspectives 

(Marianne Van leeuwen, confronting terrorism, kluver law International 

2003, P. 11etc. ) 

300 - http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/20000011.htm. 
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المتعلق بأيرلندة  عنفالقانون السابق ُوضع بشكل أساسي استجابة للف

 رهابالشمالية، وتم فيما بعد توسيع بعض أحكامه لتشمل فئات محددة من اإل

فإن التدابير الواردة فيه تنطبق على  2000لعام  رهابالدولّي. أما قانون اإل

تميز بالتوسع مما  رهابتضمن هذا القانون تعريفا لإل إذ .رهابجميع أشكال اإل

على ارتكاب أفعاله أو التهديد بها، وسواء  رهابأدى إلى انطباق تعريف اإل

ع داخل المملكة المتحدة أو خارجها. وقد أدى هذا التعريف الواس رهابوقع اإل

، وهو ما دفع البعض إلى رهابإلى توسعة سلطات الشرطة في مواجهة اإل

ومتناسبة وجوب التحقق من أن هذه السلطات ضرورية
301

 

سبتمبر اضطرت المملكة المتحدة إلى إدخال عدة  11وعقب أحداث 

تحت تأثير عدة أسباب تتمثل في اإليمان  رهابتعديالت على قانون مكافحة اإل

وعدم انحصاره في مكان  رهاببأن هذه األحداث تشير إلى تطور أشكال اإل

غبة في تحديد معين، ووقوعه تحت تأثير أفكار دينية وثقافية أكثر من مجرد الر

المصير، وأن هذا التغيير يقوده تنظيم )القاعدة( وينذر بتصاعد التهديد 

. هذا باإلضافة إلى االهتمام بمضاعفة األمن وطمأنة الجمهور. وقد رهابباإل

اهتمت هذه التعديالت بأال يقتصر دور القانون على وضع سياسة رد الفعل ضد 

قبل وقوعه وإدارة أخطاره.  رهاببل وضع سياسة مواجهة اإل رهابأحداث اإل

من  15وأعلنت الحكومة اضطرارها إلى العودة إلى استبعاد تطبيق المادة 

االتفاقية األوروبية حتى يمكن اعتقال األجانب، وذلك بناء على تعرض المملكة 

الدولي.  رهابمن أشخاص يشتبه في تورطهم في اإل رهابالمتحدة لتهديد باإل

                                                 

301 - Brogan V. UK, Application nos. 11269, 11234, 11266/84, 11386/85, Ser. 

A. No 145-B. (1989). 11 E.H.R.R.S39, Brennigan and MC Bride V. UK. 

App. Nas. 14553/89, Ser. Avb258 –B (1994) 17 E.H.R.R. 
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وعلله  2001ديسمبر سنة  18هذا االستثناء في وقد رصد مجلس أوروبا 

وقرارى مجلس  2001سبتمبر سنة  11وزير الدولة البريطاني بأن أحداث 

الدولي وتسمح للدول لكى تتخذ  رهاباألمن في هذا الشأن تشير إلى التهديد باإل

يين هم رهابالتدابير لحماية نفسها. وصرح وزير الخارجية البريطانى بأن اإل

وة حيث تكون الدول أكثر ضعفااألكثر ق
302

 

أخذ بالتشدد والتصاعد، وال سيما  رهابإن موقف بريطانيا من مسألة اإل

ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من  رهاببعد أن وافق مجلس العموم على قانون اإل

19/2/2001
303

 لعام األمن وحفظ والجريمة رهاباإل مكافحة قانون وهو 

2001. 

ن دائم ال يحتاج إلى مراجعة، بمعنى أنه أصبح القانون الجديد هو قانوف

، ل الدوافع الدينية واأليديولوجيةليشم رهابقانونًا نافذًا، وهو يوسع مفهوم اإل

خلط كامل بين ما يمكن تعريفه بأنه مقاومة وطنية مشروعة للقمع وفيه 

العسكري، وبين العنف األعمى ضد األبرياء، إذ ال تحمل وثيقة القانون أي 

ف مهما كان متواضعًا بأن الفلسطينيين أو اللبنانيين وحتى الكشميريين اعترا

يخوضون حربًا مشروعة من أجل حقوقهم المشروعة، بل هم كلهم مجرد 

                                                 

302 - Alex Macleod; Insécunite ét securité après les évenements du 11 

septembre: et Grande Bretagne (Terrorisme et sécurité international l- 

collection Etudes stretegiques internation ales, Bruylent 2004, p. 202 etc 

303 - http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2001/20010024.htm 

: "كلنا إرهابيون"، نشر في غادة الكرميوقد وردت أهم نقاط هذا القانون وسلبياته وخطورته في مقال 

 ، وهو بعنوان.2001ة في شهر آذار من العام جريدة الحيا
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 يين". إرهاب"

لعام  رهابقانون منع اإلدخل  2005مارس )آذار(  11في و

2005
304
 حيز النفاذ. يحل هذا القانون محل الفصل الرابع من قانون مكافحة 

. يمنح هذا القانون الصالحية 2001والجريمة وحفظ األمن لعام  رهاباإل

يون، إرهابلوزير الداخلية إلصدار أوامر فرض القيود بشأن من يشتبه بأنهم 

 سواء كانوا مواطنين بريطانيين أم أجانب.

لعام  رهابدخل قانون اإل 2006مارس )آذار(  30في ثم 

2006
305
بما في ذلك  - رهابن فإن تشجيع اإلوفق هذا القانووحيز النفاذ.  

ية، بما في ذلك عن طريق محالت بيع كتب إرهاب؛ وتوزيع منشورات  هتمجيد

ي إرهابيمتلكها متطرفون وعبر اإلنترنت؛ واإلعداد أو التخطيط الرتكاب عمل 

أو مساعدة اآلخرين على القيام بذلك؛ وتدريب اآلخرين على القيام بأعمال 

يب على القيام بها أو الذهاب إلى معسكرات تدريب ية أو تلقي تدرإرهاب

 تعتبر جميعها جرائم يعاقب عليها القانون. -يين رهاباإل

وقد أشارت أيرين خان، األمينة العامة لمنظمة العفو الدولي، ردا على 

البريطاني، أن " حكومة المملكة المتحدة تزعم أن  رهابمشروع قانون اإل

من الواضح أن اللعب بالقواعد لم يتغير" قواعد اللعبة قد تغيرت، لكن
306
. 

 القانون اإليطالي: -ج

                                                 

304 -http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2005/20050002.htm 

305 - http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060011.htm 

306 http:// web. Amnesty.org 
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فى ايطاليا تدريجيا تحت تأثير التطرف االيديولوجى  رهابتصاعد اإل

فى كل من تورينو وجنوا وميالنو. ووقعت واكتشفت حوادث  1968سنة 

ية، منها كشف محاولة حفر نفق فى روما قريب من سفارة الواليات إرهاب

يين رهاببقصد القيام بهجوم كيميائى. كما تم القبض على بعض اإلالمتحدة 

وقد أدى ذلك وغيره إلى التأثير . المتهمين باالنضمام إلى خاليا تنظيم القاعدة

ومحاربة  رهابفى الخطوات التشريعية بايطاليا التخاذ تدابير لمواجهة اإل

مصحوبة  رهابتهديداته. وحرصت ايطاليا على أن تكون خطواتها لمواجهة اإل

وحرية ، بما فى ذلك عدم التمييز، بااللتزام باحترام مبادئ حقوق اإلنسان

واحترام الضمانات بما فى ذلك أن األصل فى المتهم ، االجتماع وحرية العقيدة

وقد . والحق فى المحاكمة أمام محكمة مستقلة محايدة، البراءة، وحق الدفاع

والمحافظة  رهابالسكان من تهديد اإل كانت مشكلة التوازن بين متطلبات حماية

 على حماية حقوق اإلنسان هى أحد اهتمامات التشريع االيطالى .

فى الواليات المتحدة صدر  2001سبتمبر سنة  11وعلى أثر أحداث 

ديسمبر  15أعقبه صدور قانون فى  2001أكتوبر سنة  18مرسوم تنفيذى فى 

 2005وفى سنة . الدولى برهابشأن التدابير العاجلة ضد اإل 2001سنة 

لمواجهة األخطار العاجلة  2005يولية سنة  31فى  155صدر القانون رقم 

فى  2005يونية سنة  27فى  144كما صدر المرسوم التنفيذى رقم . رهابلإل

 هذا الشأن .

 270اعتمد قبل كل شئ على تعديل المادة  2005إال أن قانون سنة  

لىمكررا من قانون العقوبات االيطا
307

وقد تضمن هذا التعديل معاقبة من . 

                                                 

 جاء في موقع وزارة الخارجية االيطالية" - 307



 

 252 

ية إرهابيثبت أنه قام بتشجيع أو إنشاء أو تنظيم أو إدارة أو تمويل جماعات 

ومعاقبة األفراد الذين يشاركون ، يةإرهابتعتزم ارتكاب أنشطة العنف ألغراض 

 دولّيال رهابكما تضمن هذا التعديل تجريما لظاهرة اإل. فى هذه الجماعات

ة أو منظمة أجنبّيماعات فى ايطاليا لتشجيع العنف ضد دولة حيث تعمل ج

أدى إلى عدة مما  رهابإلل ا قانونياتعريف لكن هذا التعديل لم يتضمنة.دولّي

بتعريف  2005لسنة  144مشاكل في التطبيق، ولهذا صدر األمر تنفيذي رقم 

طات قصد فخويف السكان أو فقييد سلب" أيي إرهاباألعمال التي ترتكب بقصد 

ة للقيام بأى نشاط أو االمتناع عنه، أو هز دولّيالدولة أو إقصاء المنظمات ال

                                                                                                                                     

  "

http://www.esteri.it/MAE/AR/Politica_Estera/Temi_Globali/Lotta_Terrorism
o/ " 

  استجابت إيطاليا على الفور للتهديد اإلرهابيفدابير مكافحة اإلرهاب في إيطاليا" ما يلي:"تحت عنوان "

لقرارات ذات الصلة التي اتخذتها األمم المتحدة ومختلف األدوات تمشيا مع ا 2001سبتمبر  11بعد 
لسنة  438وقد تم إقرار تدابير عاجلة من خالل القانون رقم  .القانونية التي أقرها االتحاد األوروبي

للوقاية من الجرائم المرتكبة ألغراض اإلرهاب الدولي ومكافحتها بجانب استحداث فئة جنائية   2001
 مكرر من قانون العقوبات 270تآمر أو تشكيل مجموعات ألغراض اإلرهاب الدولي )المادة جديدة هي ال

في وزارة االقتصاد  (CSF) لجنة األمن المالي  تم إنشاء 2001لسنة  431وبموجب القانون رقم 
عضوا وتضم ممثلين عن وزارات  11والمالية والتي يترأسها المدير العام للخزانة. وهي تتشكل من 

خلية واالقتصاد والمالية والعدل والخارجية والبنك المركزي اإليطالي )بنك إيطاليا( واللجنة الوطنية الدا

والجمعية اإليطالية للمصارف والمكتب اإليطالي للتحويالت  (CONSOB) للشركات وسوق األسهم
افيا. ومهمة لجنة والشرطة وقوات الدرك )كارابينييري( والشرطة المالية واإلدارة الوطنية لمكافحة الم

هي منع المنظمات اإلرهابية من استخدام النظام المالي اإليطالي. وهي تقوم   (CSF) األمن المالي
بتنسيق جهود إيطاليا لوقف تمويل اإلرهاب ولها صالحية تجميد أرصدة األفراد أو المجموعات المرتبطة 

تحاد األوروبي في هذا المجال وباإلشراف على وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ لوائح اال .بالمنظمات اإلرهابية

تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والموافقة على اقتراحات إدراج األفراد أو 
الكيانات في الئحة لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وتبلغ قيمة األصول التي قامت 

 500,000ما يقرب من   ،2006كانون األول  –ية بتجميدها، حتى ديسمبر السلطات اإلدارية اإليطال
ماليين يورو بناء على  4وباإلضافة إلى ذلك فقد تم مصادرة أصول وممتلكات تبلغ قيمتها حوالي   يورو؛

تم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة  2001لسنة  438بموجب القانون رقم و .طلب من السلطات القضائية

ن الجرائم المرتكبة لتحقيق أهداف اإلرهاب الدولي ومكافحتها، كما استحدثت فئة جنائية جديدة للوقاية م
مكرر من قانون  270في القانون هي التآمر أو تشكيل جماعة ألغراض تتعلق باإلرهاب الدولي )المادة 

، لمعاقبة 155، ُأضيفت عناصر جديدة على القانون رقم 2005تموز من العام  – جويليةي . فالعقوبات
الفقرة الخامسة( وأعمال  – 270الفقرة الرابعة( والتدريب )المادة  - 270جرائم مثل التجنيد )المادة 

الفقرة السادسة(. كذلك ُأدخلت قواعد جديدة في  – 270أخرى ترتكب لخدمة أغراض اإلرهاب )المادة 

ألجانب من البالد ألسباب تتعلق شأن بيانات االتصاالت الهاتفية والمعلوماتية وأيضا في شأن طرد ا
 .بالوقاية من اإلرهاب"
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ة أو الدستورية أو االقتصادية سياسّياالستقرار أو فحطيم الهياكل االساسية ال

 ."ةدولّيأو االجتماعية في دولة ما أو في منظمة 

ك لى هجمات عنيفة مثل نيويورإ يطاليا لم تتعرضإ أنمن غم الر فعلى

 رهابلمكافحة اإل ال أنها عدلت قوانينهاإ مدريد،لندن وباريس ووواشنطن أو 

وأعضاء  "المافيا" التي كانت تطبقها على العصابات المنظمة مثل

 .في السبعينات "االلوية الحمراء" منظمة

تصال الهاتفية، نترنت وشبكات اإلمراقبة شبكة اإل 2005ويشمل قانون 

وسيواجه من يخفون هيئتهم عن الناس عقوبات،  .معتقال المشتبه بهإ وتسهيل

 .بمن فيهم المرتديات للنقاب اإلسالمي

 :ويشمل القانون اإلجراءات اآلتية

تهام إ حتجاز فيه المشتبه بهم دون توجيهإ مضاعفة الوقت الذي يمكن •

 ة.ساع 24ليصل إلى 

 ستجواب المشتبه بهم دون حضور محامين لتمثيلهمإ• 

 .يين من تمويل عملياتهمرهابات التي من شأنها منع اإلتشديد اإلجراء •

 .زيادة العقوبات على حمل وثائق مزورة •

وضع قوائم بمستخدمي الهواتف المحمولة لمساعدة الشرطة على  •

 .يةإرهابشتباهها بالتخطيط لعمليات إ التحقيق في

يورو  2000فرض عقوبة بالسجن تصل إلى عامين والتغريم بقيمة  •

 .ا عن الناس من خالل تغطية الوجهشخص يخفي مالمحه عمًد على أي
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وعقب التصديق على القانون قال وزير الداخلية اإليطالي انه  •

ي ذو األصول رهاببالرضا البالغ لهذه النتيجة، وقال "التهديد اإل يشعر

، ويمكن ان يتجسد في أي مكان، وليس هناك ركن على عالمّيله بعد  اإلسالمية

 .ايمكن أن يكون منيًع بهذا الكوك

طريق للكفاح المسلح، فنفذ عرف القضاء االيطالي اإلرهاب بأنه:"  و

من خالل اللجوء المتكرر والمنتظم إلى وسائل فتسم بالعنف الخاص، أي 

العنف الذي ال يعرف الرحمة وال يقيم أي وزن للمصالح أو القانون ويؤدي 

"إلى نشر الرعب ويشيعه في المجتمع
308
. 

 قانون االسباني:ال -د

المطالبة بانفصال منظمة ايتا  إرهابعانت اسبانيا منذ زمن طويل من 

نبذها الكلي للعنف  1980في عام منظمة اإليتا أعلنت ورغم أن إقليم الباسك. 

وقيامها بحل هيكلها التنظيمي السري. إال أن الجناح العسكري لهذه المنظمة بقى 

 على موقفه. 

ل الديمقراطي أنه بعد أن كان التعامل مع وكان من مظاهر التحو 

 جانفييتم من خالل المحاكم العسكرية، أن أنشئت في في عهد فرانكو  رهاباإل

أنشئت محكمة وطنية في مدريد لنظر الجرائم المنظمة واألعمال  1977

 ية.رهاباإل

عندما بلغ تصعيد  رهابصدر قانون لمكافحة اإل 1978وفي ديسمبر 

روته. وضم ذلك القانون بنودًا خاصة حول زيادة أحكام ذ رهابالنشاط اإل

                                                 

 للدراسات الخليج مرآز المقارنة، التشريعات في اإلرهابية الجرائم : حسنين خليل إماممذكور لدى:  - 308

 31. ص. 2001 القاهرة، اإلستراتيجية،
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باإلدانة وزيادة مدة الحبس االحتياطى ووضع القيود على ضمان إذن القضاء 

بتفتيش المساكن واعتراض االتصاالت الخاصة. ثم صدر تشريع جديد لمواجهة 

يسير على نفس النمط والعرف السائد آنذاك. وهذا  1984فى ديسمبر  رهاباإل

 1985شريع الذى ربما كان األهم واألكثر إثارة للجدل تم تطبيقه عامى الت

ألغت المحكمة الدستورية بعض البنود  1987. بيد أنه بنهاية عام 1986و

الجديدة مثل مد فترة االحتجاز حتى عشرة أيام. وتم إلغاء ذلك التشريع المضاد 

ية بعض ليس فقط بسبب عدم دستور 1988 مايبشكل نهائى في  رهابلإل

. وقد رهاببنوده، بل بسبب عدم التوافق السياسى حول إجراءات مكافحة اإل

أدخلت بعض البنود غير المثيرة للجدل من التشريع الملغى فى تشريع عادى 

 الحق.

اسبانيا قانون لإلرهاب وانما هناك العديد من المواد التي  وحاليا ال يوجد

األعمال االرهابية. وربما تكون  يتضمنها القانون الجنائي والتي تعاقب علي

القوانين االسبانية التي تتعلق باالرهاب االكثر صرامة في أوروبا. فاسبانيا بلد 

عانى من هذه الظاهرة بشكل مؤلم منذ اوائل السبعينات، ذهب ضحيتها أكثر من 

« ايتا»قتيل، وما زال يعاني منها حتى اآلن بسبب عمليات منظمة  900

  .االنفصالية

مواد التي تتعلق باالرهاب وبحقوق االنسان الموجودة في القانون الو

ثم المواد الواقعة بين  516و 515و 504و 170الجنائي االسباني هي 

ضمنيا. أما بالنسبة للتعديالت التي أدخلتها الحكومة  580و 571المادتين 

االسبانية على القانون الجنائي بعد تفجيرات مارس فلم تكن بسبب هذه 

فجيرات وحدها، وانما أتت ايضا لتقوية العقوبات المفروضة على عناصر الت

 .الموجودين في السجن وخارجه« ايتا»
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فصال خاصا لمواجهة  1995الصادر سنة القانون الجنائي خصص فقد 

تم تعديل هذا القانون ليتضمن بنودًا جديدة  2001، وفى مطلع رهابجرائم اإل

ية منذ منتصف رهابوحظت على الممارسات اإلتم تكييفها مع التغييرات التى ل

التسعينات. وكرد فعل على التعبئة الجماهيرية الكبيرة ضد منظمة إيتا فى إقليم 

ية مثل السيارات الملغومة أو رهابالباسك وضع قادة إيتا خطة لتكملة األعمال اإل

ما االغتياالت وغيرها من أعمال التى كان يرتكبها خالل عطلة نهاية األسبوع 

من الصبية المراهقين الذين تشبعوا بثقافة الكراهية واإلقصاء،  150يقرب من 

وذلك بغرض التحرش بمواطنى الباسك الذين يعلنون أنهم ليسو قوميين. 

وباإلضافة لتلك األعمال التى كانت تهدف إلى اإلخالل بالنظام الدستورى 

كال من األعمال  ية تشمل كذلكرهابوتهديد السلم العام أصبحت األعمال اإل

اإلجرامية المقصود بها ترويع قطاع ما من السكان أو مجموعة اجتماعية أو 

الذين  21و 18ية التى يقوم بها شباب بين سن رهابة، واألعمال اإلسياسّي

واإلشادة بها  رهابيحاكمون بالتالى أمام محاكم خاصة، وتقريظ أعمال اإل

وأقاربهم. وبالمثل نصت على  برهاوتبريرها، والتحقير من شأن ضحايا اإل

ية ن تولى الوظائف العامة لمدة إرهابحرمان المحكوم عليهم الرتكابهم جرائم 

 عشرين عاما على األقل.

 القانون األلماني: -هـ

عملية جرم  فإنه؛  رهابشرع األلمانى تعريفًا معينًا لإلماللم يفرد بينما 

ل محددة على سبيل الحصر جماعة يكون أحد أغراضها ارتكاب أفعاأي تكوين 

لم يستخدم الشارع األلمانى فى قانون   أو االنضمام إلى عضويتها أو تدعيمها

وقد جرم فى . ب 129، أ 129إال فى مادتين هما  رهابالعقوبات تعبير اإل
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وفى ثانيهما تكوين تنظيمات إجرامية أو  ،يةإرهابظيمات أوالها تكوين تن

 ية فى الخارج.إرهاب

والعمليات  رهابأن القضاء األلماني لم يكشف عن تعريف مباشر لإلكما

 .رهابية، بل إتجه إلصدار القرارات والعقوبات الرادعة لإلرهاباإل

يا تعرف لمكتب حماية الدستور فإن إدارة األمن الداخلي في ألمان وفقًاو

يتم باإلعتداء على الحياة  ة،سياسّيأهداف  "صراع موجه لتحقيق بأنه رهاباإل

إرتكاب جرائم عنيفة  ألشخاص آخرين، وخصوصًا عن طريق أو الممتلكات

"والحريق مثل القتل العمد وخطف األشخاص
309
. 

سبتمبر بتأسيس بنك مركزي  11ولقد قامت ألمانيا بعد أحداث 

ن، بعد موافقة وزراء الداخلية المحليون للواليات للمعلومات عن المسلمي

األلمانية الستة عشر، بناء على خطة تقدم بها وزير الداخلية األلماني في ذلك 

الوقت. وهذا البنك المعلوماتي يشمل المعلومات والبيانات المبوبة عن جميع 

 اإلسالميين الذين تشتبه السلطات األلمانية في ضلوعهم في أنشطة تصنفها

ية أو يميلون إلى التطرف اإلسالمي. وإتفق الوزراء على تجميع إرهاببأنشطة 

ة، المتعلقة دولّيوتبويب كافة المعلومات والبيانات المحلية األلمانية وال

في بنك المعلومات الجديد، الذي  رهابباألشخاص والمنظمات المتهمين باإل

واإلتحادية في ألمانيا، سيوضع في خدمة اإلدارات واألجهزة األمنية المحلية 

 اإلسالمي. رهابلتحسين آدائها في الحملة الحالية لمكافحة ما يسمى باإل

الخوف من بدأ  ،ية التي تعرضت لها مدينة لندنرهاببعد العمليات اإلو

 إستهدافه لندن وقبلها مدريد.  بعد، في ألمانيا يزداد رهاباإل

                                                 

309 - http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkala_drashraf.html#18 
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في  رهابنين لمحاربة اإلالبرلمان األلماني أقر مجموعة من القواكان  و

أعقاب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك. تضمنت القوانين 

السماح بالتصنت على المكالمات الهاتفية، وتشديد قوانين تكوين الجمعيات 

أنها تؤوي  إكتشاف األهلية حيث كانت تمنع سابقًا حظر إقامة جمعيات دينية، تم

إطالع أجهزة  رهابت قوانين محاربة اإلالكثير من المتطرفين، كذلك أجاز

المخابرات على تفاصيل حسابات البنوك والجامعات والمكتبات، والتي كانت 

تعد سرية لحماية المعلومات الشخصية. كما سهلت القوانين القبض على من 

 ية وترحيله خارج ألمانيا.إرهابيشك في ضلوعه في عمليات 

 وأستراليا كيةقوانين الدول االمري -الثالث  عرالف

 الواليات المتحدة -أ

قسوة بيتميز  الذي Patriot Act قانون باتريوت 2001در سنة ص

أكتوبر سنة  26صدر بغير مناقشة من الكونجرس األمريكى فى  إذ. مضمونه

فصال، ونص على أن مواده ينتهى مفعولها فى  16ويحتوى على . 2001

رر الكونجرس مد العمل به ما لم يق 2005ديسمبر سنة  31تاريخ محدد هو 

بالتصويت
310

قد وسع هذا القانون من السلطات االستثنائية في المراقبة و، 

 ى المنظمات األجنبية أو عمالئها.اإللكترونية أو التفتيش الواقع عل

وقد احتوى هذا القانون على عدة سلطات خاصة تمس الحقوق 

ألموال ومركز والحريات األساسية وخاصة في مجاالت المراقبة وغسيل ا

والتوسع في التجريم والعقاب والحبس االحتياطي. وبوجه  ،األجانب واعتقاله

                                                 

310 - Normen Abrams; Developments in US Anti- terrorism law (Journal 

of International Criminal justice, p. 1122 etc. 
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رئيس والقرارات التي العام فإن قانون باتريوت واألوامر التنفيذية الصادرة من 

 أصدرها النائب العام قيدت على نحو مهم بعض الحقوق والحريات األساسية.

هاء مفعول هذا القانون بتجديد العمل بمعظم وقد قام الكونجرس األمريكى قبل انت

( وأحدث  sunset provisions مواده التى سميت بنصوص الغروب )

عليها بعض التعديالت مبقيا على النصوص الخاصة بتسجيل المكالمات 

وقد . التليفونية على أن يعاد النظر فيما سمى بنصوص الغروب كل أربعة أعوام

مدى عدالة التوازن بين هذه الحقوق والحريات أثار هذا التقييد جدال حول 

. وقد تمثلت أهم هذه الحقوق والحريات التي أصابها رهابوحمايتها ضد اإل

( الذي نص عليه التعديل Privacyالمساس؛ في الحق في الحياة الخاصة )

الرابع للدستور األمريكي، وذلك من خالل السماح بمراقبة واسعة للمواطنين 

قابة قضائية بسيطة، وكذلك حق استخدام الوسائل القانونية واألجانب تحت ر

"Due Process of law المنصوص عليه في التعديل الخامس للدستور "

األمريكي ويعني الحق في المحاكمة المنصفة، وحرية التعبير واالجتماع 

المنصوص عليها في التعديل األول للدستور األمريكي. كما أثار هذا القانون 

اسية تتعلق بالفصل بين السلطات، تتمثل في المدى الذي يمكن للسلطة قضية أس

التنفيذية أن تصل إليه في تقييد الحقوق والحريات دون رقابة تشريعية أو 

. قضائية، باسم السلطات الكاملة التي تملكها في المسائل العسكرية والخارجية

 .رهابيفا لإلورغم االطالة الواردة في هذا القانون فإنه لم يتضمن تعر

وارد في تعداد مهمات مدير مكتب التحقيقات  تعريفلكن هناك 

على استخدام غير مشروع للقوة والعنف  رهابيقوم اإلالفيديرالي االميركي: "
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في حق االفراد او الممتلكات بهدف فرويع الحكومة والمدنيين او قسم منهم 

"ة او اجتماعيةسياسّيفي اطار السعي الى فحقيق اهداف 
311
. 

من  22العنوان   ولدى وزارة الخارجية األميركية تعريفها الخاص،

متعمد،  من مدونة القانون األميركي: )اإلرهاب هو( "عنف 2656المادة 

مدفوع بدوافع سياسية، ترتكبه ضد أهداف غير محاربة جماعات شبه قومية أو 

رة عمالء سريون، المقصود منه عادة هو التأثير على جمهور". ولدى وزا

الدفاع األميركية تعريف آخر مختلف، وكذلك لدى مكتب التحقيقات 

.الفدرالي
312

  

فالتعريف األميركي الرسمي لإلرهاب هو 
313
: 

: كل عمل غير قانوني تحت لوائح البلد الذي يتم فيه اقتراف ذلك 2المادة "

العمل )أو لو تم اقترافه داخل الواليات المتحدة كان ذلك العمل غير قانوني 

 :قوانين الواليات المتحدة أو إحدى والياتها والذي يشمل أيا مما يلي تحت

                                                 

311 Code of Federal Regulations, Title 28,Volume 1 [CITE :28FRO.85]. 

312
 - وولتر الكي: اإلرهاب: تاريخ موجز. مقال منشور على موقع وزارة الخارجية األمريكية: 

-http://www.america.gov/st/peacesec
arabic/2008/September/20080617191306ssissirdilE0.4680292.html 

  المصدر : موقع وزارة الخارجية األميركية - 313

http://www.state.gov/www/global/terrorism/fto_info_1999.html 

وهناك تعريف أمريكي جديد لإلرهاب إال أنه ال يختلف عن التعريف المذكور و التعريف الجديد على 

 الموقع اآلتي لوزارة الخارجية األميركية

http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/2003/12389.htm 
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 خطف أو تخريب وسيلة مواصالت )بما فيه طائرات وسفن ومركبات( -1

االستيالء على شخص آخر أو حجـزه أو التهديد بقتله أو جرحه أو  -2

 االستمرار فى حجزه بغية إجبار شخص ثالث )بما فيه المنظمات الحكومية( أن

تفعل شيئا أو أن تقلع عن فعل معين كشرط واضح أو ضمني لإلفراج عن 

 .الشخص المستولى عليه أو المحجوز

هجوم بالعنف على شخص يتمتع بالرعاية الدولية )كما هو محدد فى المادة  -3

من لوائح الواليات المتحدة( ، أو الهجوم  18( من العنوان رقم 4)ب( ) 1116

 .على حرية شخص كهذا

 .غتيالا-4

 :استخدام أي مما يلي-5

 .مادة بيولوجية أو كيماوية أو سالح أو أداة نووية -أ

متفجر أو سالح ناري )باستثناء لو كان لمجرد المنفعة المالية الذاتية( بهدف  -ب

تعريض أمن فرد أو أكثر للخطر مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو إصابة 

 .عقار بأذى جوهري

 .لة أو التآمر للقيام بأي مما سبقالتهديد أو المحاو -6

: ممارسة نشاط إرهابي معَرف به. وكما هو مستخدم فى القانون ، 3المادة 

فمصطلح "مباشرة نشاط إرهابي" يعنى اقتراف عمل من النشاط اإلرهابي 

بصفة فردية أو كعضو فى منظمة، أو القيام بعمل يعرف مقترفه أو من المعقول 
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يوفر التأييد لفرد أو منظمة أو حكومة فى القيام بنشاط أنه ينبغى أن يعرف أنه 

 :إرهابي فى وقت من األوقات بما فيه األعمال اآلتية

 .اإلعداد أو التخطيط لعملية إرهابية -1

 .جمع المعلومات عن أهداف ممكنة للنشاط اإلرهابي -2

توفير أي نوع من المساعدة العملية بما فيه توفير ملجأ أو وسيلة النقل أو  -3

اصالت أو األموال أو الهوية الزائفة أو األسلحة أو المتفجرات أو المو

التدريب ألي فرد يعلم القائم به ، أو هناك سبب لالعتقاد بأنه يعلم، أن 

 .الفرد اآلخر سيقترف نشاطا إرهابيا أو يخطط القترافه

طلب أموال أو أشياء ثمينة أخرى ألجل النشاط اإلرهابي الية منظمة  -4

 .إرهابية

يب أي فرد فى االنضمام الى عضوية منظمة إرهابية أو حكومة ترغ  -5

 ".إرهابية أو ممارسة النشاط اإلرهابي

، رغم وجود في قانون باتريوت رهابومن الثابت أن عدم تعريف اإل

هو عمل مقصود حتى ال تلزم االدارة االمريكية نفسها  التعريفات سالفة الذكر

 . رهاببمفهوم محدد لإل

دارة األميركية على تغيير التعامل مع منظمة مجاهدي ولعل إقدام اإل

إلى قوائم منظمات التحرير بعد أن  رهابخلق االيرانية وترحيلها من قائمة اإل

صارت في قبضة الجيش األميركي الذي غزا العراق إضافة إلى وضعها تحت 

حماية القوات األميركية عمال باتفاقيات جنيف
314

، يوضح بما ال يقبل اللبس 

ة سياسّيفية تالعب الواليات المتحدة األميركية بالمفاهيم والمصطلحات الكي

                                                 

 . 2/8/2005الثالثاء  9758العدد  جريدة الشرق األوسط، - 314
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وخاصة تلك التي مازال تعريفها غامضا ومن بينها المصطلح األكثر غموضا 

 .رهابوجدال، أي اإل

أو مجرد  رهابة ذات الصلة باإلدولّيفكيف يصار إلى تفعيل االتفاقات ال

ا إرهابرسمي أميركي ألعمال تمثل ، طالما هنالك دعم رهابإيجاد تعريف لإل

مطالبة رسمية  لب رهابواضحا وفاضحا؟ فاألمر لم يكن مجرد سكوت على اإل

بصرف النظر عن بشاعة  ،يين والتخفيف عنهرهابشديدة بالكف عن مالحقة اإل

جرائمهم
315
. 

( قد تبنت في .C.I.Aوكانت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية )

هو التهديد باستعمال العنف أو  رهاباإلنُص على أن "تعريًفا ي ،1980عام 

ة من قبل أفراد أو جماعات، سواء فعمل سياسّياستعمال العنف ألغراض 

لصالح سلطة حكومية قائمة أو فعمل ضدها، وعندما يكون القصد من فلك 

األعمال إحداث صدمة، أو فزع، أو ذهول، أو ُرْعب لدى المجموعة الُمْسَتهَدَفة 

ي المباشر. وقد شمل رهابفكون عادة أوسع من دائرة ضحايا العمل اإلوالتي 

جماعات فسعى إلى قلب أنظمة حكم محددة، وفصحيح مظالم محددة،  رهاباإل

كغاية  دولّيسواء كانت مظالم قومية أم لجماعات معينة، أو بهدف فدمير نظام 

".مقصودة لذافها
316

 

                                                 

: حقيقة سياسة اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب "قراءة في المسكوت عنه أمريكيا". عامر حسن فياض -315

 وما بعدها. 85ص 2005. تشرين األول/ أكتوبر 1مجلة المستقبل. العدد

، نقًلاا  6م: 1986: تمويل اإلرهاب، شاركة سايمون وشيساتر )باإلنجليزياة( نيوياورك      جيمز آدمزانظر  -316

أموول اليووازجي ومحموود عزيووز شووكري:    ، 14-13، للتاال، ص اإلرهاااب فااي العااالمين العربااي والغربااي    عاان:

 .129م، ص2002، 1االرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر المعاصر، بيروت ودمشق، ط
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سلوك جنائي عنيف نه م بأ1984 وعرفته وزارة العدل األمريكية سنة

...يقصد به التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق االغتيال أو الخطف
317

 

عنف واقع عن بأنه " رهابفيعرف اإل نغرس األمريكيوالكأما 

ة فستهدف به منظمات وطنية، أو عمالء سياسّيقصد وفرو وبدوافع 

 سريون جماعة غير محاربة يقصد منه في الغالب التأثير على مستمعين

."أو مشاهدين
318

 

 :"إنه رهابفتقول عن اإل .F.B.I وكالة التحقيقات الفدراليةوأما 

غير مشروع للعنف ضد أشخاص أو  -أو التهديد باستعمال  -استعماٌل 

يق  ممتلكات لتخويف أو إجبار حكومة أو المدنيين كلهم او بعضهم لتحق

."ة أو اجتماعيةسياسّيأهداف 
319

 عمل عنيف أو عمل يشكل"أو هو  

في أي  الجزائيةخطرًا على الحياة اإلنسانية وينتهك حرمة القوانين 

".دولة
320

 

                                                 

 .129ص مرجع سابق.أمل اليازجي ومحمد عزيز شكري.  -317

318- premeditated,politically motivated violence perpetrated against 

noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually 

intended to influence an audience” 22 U.S.C. 26.56f (d), quoted by Paul R. Pillar 

Terrorism and U.S. Foreign Policy, Brookings Institution Press, Washington, 

2001, p. 13 

319- http//www.terrorism.com/terrorism/def.shtml     ، 

، 1423، ربياع األول 42-41اإلرهااب تعريفاه ومسابباته. مجلاة اإلساراء العادد       جعفر شيخ إدريس:وانظر: 

 .14القدس، ص-تصدر في دار الفتوى

 .129ص مرجع سابق.أمل اليازجي ومحمد عزيز شكري.  -320
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ة، سياسّيعنف فولده دوافع "بأنه: :وزارة الخارجية األمريكية هتعرفو

وينفذ مع سبق اإلصرار والتدبير ضد مدنيين ال صلة لهم بالحرب أو ضد 

عات وطنية وال يقومون بواجب قتالي، وفقوم جما، عسكريين عزل من السالح

"رهابأو عمالء سريون بتنفيذ عمليات اإل
321
. 

أسلوب  :"هبكون رهاباإل :1984وزارة العدل األمريكية  تعرف فيما

جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على حكومة ما عن طريق اإلغتيال أو 

 .الخطف

لكن يبدو أن كل تلك التعريفات تجاوزتها االحداث وليست صالحة حاليا 

، إذ غابت عن قانون باتريوت ولم رهابرب األمريكية على اإلكأساس للح

تظهر في أي قانون أو وثيقة دولية حرصت أميركا على أصدارها أو ساهمت 

، بأن أجهزة األمن تعمل في باتريوت لقد برر صدور قانونفي وضعها. ف

يون األساليب والتقنيات المتطورة، رهابظروف صعبة جًدا، يستخدم فيها اإل

لم يكن وجود لها حين صدور القوانيين السابقة بما يخص ظاهرة  والتي

أعطى هذا القانون صالحيات واسعة لألجهزة األمنية ومنها: لهذا . رهاباإل

تفتيش المواطنيين سًرا دون إبالغهم بذلك، التصنت على اإلتصاالت عبر جميع 

قال األجانب وسائلها، رصد ومراقبة البريد اإللكتروني وذاكرة الكمبيوتر، إعت

المشتبه بهم دون إتهامهم وبدون محاكمة، جمع المعلومات عن الطلبة األجانب 

الجرائم  ، توسيع أعدادرهابوتخزينها، عقوبات قاسية على تمويل وإيواء اإل

 ا وزيادة قسوة العقوبات عليها.إرهابالمعتبرة 

                                                 

: "اإلرهااب والادين فاي الوالياات المتحادة األمريكية"،مجلاة الدبلوماساي،        جويمس نوفواك  نقاًل عن مقاال   -321

 (.15م )ص 1996أكتوبر 
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ن ختلطت وتداخلت العديد من األمور بالنظر إلى أإ وفي إطار ما سبق،

تهاماتها بشكل عشوائي، ودون تدقيق إلى إ األجهزة األمنية األمريكية قد وجهت

بعض الدول العربية واإلسالمية أو إلى بنوكها اإلسالمية، فضاًل عن المؤسسات 

، وبعض األفراد والمشروعات عالمّيالخيرية، سواء ذات الطابع المحلي أو ال

. وأنتج هذا العديد من المشاكل والشركات التجارية المملوكة لعرب أو مسلمين

والتعقيدات سواء لهذه الجهات أو للدول التي تنتمي إليها، مما وضع الدول 

عتباراتها الداخلية الخاصة إ المعنية في مواقف صعبة تحاول فيها التوفيق بين

 .والضغوط األمريكية المكثفة

وكشفت تلك التطورات عن كون الواليات المتحدة تتحرك وفق رؤية 

خاصة تلبي مطالب أمنها القومي في المقام األول دون النظر إلى اعتبارات 

ورؤى الكثير من األطراف األخرى وفي مقدمتها األطراف العربية واإلسالمية 

.ويالحظ أن التعريفات األمريكية آخذة تدريجيًا نحو التي تتعاون مع أمريكا

ة ما برحت أن التشدد ومنح السلطات الصالحيات التامة للتصدي لظاهر

الداخلي أو الموجه من  رهابتتصاعد في الحياة األمريكية بكافة أبعادها، اإل

أو إجرامي صرف، والمخدرات في مقدمتها،  سياسّيالخارج، تحت غطاء 

 ة أكثر من سواها.سياسّي رهابولكن مع اإلقرار بأن ظاهرة اإل

ريكي وفي هذا الصدد يكتب د. برجنسكي مستشار األمن القومي األم

من فقنيات الحرب، فإنه يستخدم  رهابونظرًا ألن اإل: " رهاباألسبق معرفًا اإل

ة يمكن فهمها، لذلك نجد سياسّيبشكل عام من قبل أناس معينين ألغراض 

عن قصد  رهابة، يعتمد اإلسياسّيي فكمن مشكلة إرهابغالبًا أن خلف كل عمل 

ة ضد مدنيين أو على شن ضربات وحشية وفظيعة من الناحية األخالقي

، وبعبارة أخرى، سياسّيأشخاص رمزيين أو أهداف مادية لتحقيق هدف 
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والحرب غير النظامية المصاحبة له يبرزان عندما فكون قطاعات من  رهاباإل

النخبة المهمشة محبطة لدرجة اللجوء إلى العنف ضد ما فراه ظلمًا وقمعًا 

ء مستعدون للقتل والتدمير من الرجال والنسا األفراد وعدم مساواة، وهؤالء

 ."فحقيق أهدافهم الذافية من أجل بذلك قيامهم أثناء وربما للموت

وضع تعريف  ال يهمه العالم،على المهيمن القطب األمريكي الواحد ف

، فالواليات المتحدة األمريكية تساعد حركات التحرر الوطنية رهابمحدد لإل

ركات التحررية األخرى التي حارب الحتالتي تراها مناسبة مع مصالحها، و

تراها تتعارض مع مصالحها. ومن هنا فإن الذي يقف في وجه التعريف 

 و المصالح اآلنية للواليات المتحدة.ه رهابوني لإلنالقا

 كندا -ب

والذي تم تبنيه في كانون  رهابلمكافحة اإل 36-حسب القانون رقم ت

عطائها الحق لتفند ية وبدون إإرهاببإضافة قائمة مجموعات  2001األول 

االتهامات المزعومة ضدها. ومن ناحية أخرى فهناك ضمانات حصانة 

بحيث تعطى الحصانة وتمنع أي  35-"لألصدقاء" في قانون آخر رقم ت

 إجراءات قانونية لكل من يدخل األراضي الكندية بدون هدف معلن.

من  من القانون الجنائي الجديد بأنه ليس 83، 19توضح المادتين رقم و

يا من دون علمه. وهكذا إرهابالضروري معرفة المشتبه به أنه يساعد نشاطا 

يا، وهذا إرهابيمكن وصفه نشاطا  سياسّيفإن أي انتهاك يتم بهدف ديني أو 

 ثالث نتائج: يؤدي إلى
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تعتبر مستمسكا على الشخص الذي يقدم صدقة أو يساعد شخصا  (1

اتبرع به يؤول للنشاطات يستوقفه في الطريق وهو اليدري بأن مصير م

 ية. رهاباإل

( إن أي مبادرة إنسانية بسيطة يمكن أن تفتح المجال أمام استخدام 2

قواعد للتحقيق، واإلثبات وإجراءات استثنائية بدون احترام الضمانات القانونية 

 لألفراد المشتبه بهم بأنهم قاموا بانتهاكات.

 غدو أكثر قسوة.( إن ذلك سيؤثر على الحكم النهائي الذي سي3

نشاط الجمعيات  رهابيمنع ويحظر القانون الكندي بحجة محاربة اإلكما 

المتعلقة بالجمعيات الخيرية )المعلومات  16-التوضح الفقرة توالخيرية. 

، وال تعرف بالخصوص معنى الجمعيات رهاباألمنية( أي مفهوم لإل

 ية".رهاب"اإل

رفض كشفها ألسباب مبهمة قواعد اإلثبات وي 36-يغير القانون رقم تو

تتعلق باألمن الوطني، مثل : "معلومات هامة" أو "احتماالت الضرر". ولهذا 

فإن الدفاع يملك فقط مواجهة أشباه أدلة، مما يهدد جديا الحق بالمحاكمة العادلة. 

إنها نهاية مبدأ االفتراض المسبق للبراءة وقلب مفهوم عبء اإلثبات: أي أن 

 ثبات براءته.على المدعى عليه إ

باإلضافة إلى ذلك فإن البيانات الشخصية وتبادل المعلومات بين الدول  

بدون تصريح القضاة يقوض الضمانات األساسية للمحاكمة العادلة. إن الدعاوى 

القضائية السرية في كندا تعتبر مثل "المحاكم بدون وجه" التي نشأت بالقانون 

بيرو والمحكمة الخاصة ذات القضاة  -في فيجوموري رهابالخاص لمكافحة اإل

  ."الملثمين" في الجزائر
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 القانون االسترالي: -ج

 الفاعل أّن إثبات يجب األسترالي، القانون وفق ”إرهابيًا عماًل“ ما عمل ليكونو

 عن حكومة أية على أو عليهم التأثير أو الشعب إرغام على النّية لديه كانت

 ديني أو سياسي هدف لتحقيق نّية هناك تكون أن يجب كما .الذعر إثارة طريق

 األمور إحدى بفعل يهدد أو يفعل أن الشخص على أيضا ويجب .فكري أو

 :التالية

 ما؛ لشخص قتل أو جسيم بدني إيذاء إحداث•

 الممتلكات؛ إحدى في كبير تلف إحداث أو•

 للخطر؛ آخر شخص حياة تعريض أو•

 العامة؛ هورجم سالمة أو صحة تهديد شأنه من ما إحداث أو•

 أو تعطيلها أو ،)الكهرباء شبكة و الهاتف كنظام( العامة المرافق عمل إعاقة أو•

 .تدميرها

 اإلّدعاء على يتوّجب ال .إنتهاكًا أيضًا ُيعتبر األعمال هذه من ألّي التخطيط إّن

 هناك كان أّنه إثبات هو به القيام عليهم ما كل اإلرهابي، العمل هوية تحديد

 أحدهم قيام إنتهاكًا يعتبر مثاًل .ما نوع من إرهابي بعمل للقيام مخطط أو َتهديد

 ومتى أين بعد يقرروا لم أم قرروا إذا عما النظر بغض قنبلة لتفجير بالتخطيط

 .تفجيرها سيتم

 أو إحتجاجًا أو مناصرًة العمل كان إذا إرهابيًا عماًل ُيَعد ال قد العمل هذا أن إال

 .عظيم ضرر أو أذى إلحداث معدًا وليس اليًاُعّم إضرابًا أو رفضًا

 .األسترالي للقانون طبقًا ”اإلرهابية المنظمات“ من نوعان وهناك

 غير أو مباشر بشكل تشترك منظمة أّية هو اإلرهابية المنظمات من األول النوع

 في مباشر
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 واءس به، القيام َتبّني أو عليه المساعدة أو له التخطيط أو إرهابي لعمل اإلعداد

 تكن لم إذا حتى أنه يعني هذا .يحدث لم أو بالفعل ”اإلرهابي“ العمل هذا حدث

 ُيعتبر أن فمن المحتمل المحظورة، المنظمات قائمة على مدرجة المنظمة

 منظمة المنظمة إعتبار يتم لكي الحاالت، هذه في .للقانون إنتهاكًا فيها اإلشتراك

 .المحكمة في ذلك إثبات من البد إرهابية

 في حصريًا َمحظورة المنظمة أّن يعني وهذا محظورة منظمات هو الثاني النوع

 تشترك المنظمة بأن اقتنعت إذا ما منظمة حظر للحكومة يمكنو .أستراليا

 أو له التخطيط أو إرهابي لعمل اإلعداد في مباشرة غير أو مباشرة بصورة

 كانت إذا ما منظمة حظر الحكومة تستطيع كما .به القيام َتبّني أو عليه المساعدة

 النصح ُتسدي مباشرة غير أو مباشرة بطريقة أّنها أي إرهابي، بعمل القيام تؤّيد

 تمدح أَنها أو إرهابي، عمل بتنفيذ يتعّلق فيما اإلرشادات تعطي أو ُرضّتح أو

 المدح هذا يؤدي أن خطر هناك يكون حيث إرهابي بعمل القيام مباشرة بطريقة

إرهابي بعمل المشاركةب ما شخص إلغراء
322
. 

                                                 

322 - Criminal Code )لها التي بالمخالفات الخاص التشريع من جزء أهم هو)  الجزائي القانون 

 هو: العالقة ذي للقسم الكامل واالسم .باإلرهاب في القانون االسترالي عالقة

Schedule 1 of the Criminal Code Act 1995 (Cth) starting from section 

100.1 

 :التالي الرابط خالل من عليه الُعثور ويمكن

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115. 

الُمنظمة األستراليَّة لالستخبارات األمنيَّة والشُّرَطة وأنت:قوانين مكافحة اإلرهاب. الدليل العربي لقوانين 

  .مكافحة اإلرهاب. الطبعة الثالثة

Anti-terrorism laws: ASIO, the Police and You .

http://www.lawfoundation.net.au 

 http://amcran.orgولالطالع على أي تحديثات في القانون األسترالي أنظر: 
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 الجزء الثاني: المفهوم الذافي لالرهاب

 اجلـــــزء الثاني
هراب لإل تــياذم الــوالمفه  



 

 272 

التعرض إلى أهّم  يقتضي بالضرورة رهابإن تحديد مفهوم اإل

ي، سواء منها التي رهابية أو الفعل اإلرهابالخصوصيات التي تميز الظاهرة اإل

ها، حتى يتسنى تقييم مدى إمكانية تمييز ت، أو التي أهملقوانينلها ال تتعرض

 . عما سواه من أفعال رهاباإل

تقييمها  معومن هنا وجب تحديد هذه العناصر أو الخصوصيات بدقة، 

يا مميزا ذاتوالبحث في مدى إمكانية اعتبار هذه الخصوصية أو تلك، عنصرا 

من اختزال  وهناك. العنف ها من جرائمن غيرع ليتهستقالال ومبرزا رهابإلل

 هي: ية في عشرة عناصر محددةرهابالظاهرة اإل

تمثل الظاهرة إذ إجراءات ووسائل استثنائية  رالّلجوء إلى العنف عب -1

استراتيجية هجومية، أو منهج قتال يعتمده شخص أو مجموعة أشخاص أو ربما 

 حتى حكومة دولية.

 ة منهجية )ممارسة متواصلة(.يجب أن يمارس هذا العنف بصف -2

باإلضافة إلى ذلك هي ممارسة غير شرعية للقوة، بالنظر إلى  -3

 القانون الداخلي أو القانون الدولي.

هذا العنف موجه ضد األشخاص / أو الممتلكات، ويقع اختيار  -4

 الضحايا، عموما بصفة اعتباطية. 

متناع عن القيام يقصد هذا العنف أن يخوف وأن يضغط للقيام أو اال -5

 بفعل ما يجب لقيام هذا العنصر أن تكون ممارسة العنف بصفة منهجية.

التخويف يستهدف عموما حكومة / أو جمهورا في منطقة جغرافية  -6

 محددة. 

 الهدف المؤقت هو محاولة إرباك هذه الحكومة أو هذا الجمهور.  -7
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، إيديولوجي الهدف السياسي هو محاولة ترسيخ تغيير سياسي ديني -8

 في نظر الرأي العام. طرف األخرأو اجتماعي عبر إضعاف ال

من أجل إدراك هذه الغاية أو هاته األهداف يجب أن يقترن العنف  -9

 باإلعالم. 

"  ه:أنب رهابلإلختزلها تعريف شريف بسيوني ي وهي عناصر

ى ا، فحفزها بواعث عقائدية إيديولوجية، وفتوخدولّياسترافيجية عنف محرم 

إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول 

إلى السلطة أو القيام بدعاية لمطلب أو مظلمة بعض النظر عما إذا كان 

مقترفوا العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أو نيابة عن دولة من 

"الدول
323
. 

ل تبرز من خالهي ذاتية تميزه، و رهابويستخلص مما سبق أن لإل

 يرهابالسلوك اإل)الفصل األول(، وخصوصية  رهاباإل استقاللية موضوع

 )الفصل الثاني(.

 

 

 

                                                 

 جاء هذا التعريف في كتاب لشريف بسيوني باللغة اإلنقليزية يحمل العنوان التالي:  - 323

Apalicy oriented inquiry in to the different forms and manifestations of 

international terrorism 1988، p 16.  

 .48ورد ذكره في محمد عزيز شكري: مرجع سابق ص 
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 يةرهاباإل سمات الجريمةفمهيد: 

 تميزها عنوية رهابأن من أهم تلك السمات التي تتسم بها الجرائم اإل

ما يلي، غيرها من صنوف الجرائم األخرى
324

 : ـ

ذلك كأساليب عمل وليس كغايات و : استخدام العنف أو التهديد به  -أ 

وهذه الضحايا قد ، من أجل إحراز مكاسب ضد ضحايا مستهدفة، في حد ذاتها

ية رهاباإل وذلك ألن العملية، ال تكون بالضرورة ضحايا محددة ومقصودة بذاتها

التهديد  سواء استخدم العنف فعليا أو تم، في حد ذاتها تتضمن العنف والترويع

 .رهابأن هناك ارتباطا مباشرا وقويا بين العنف واإلويعود ذلك إلى ، به

يون إلى القضاء على رهابيهدف اإل : إذ اللضحايااب وفخويف ارعإ -ب 

على زرع الرعب  بل يحرصون، أجساد الضحايا وممتلكاتهم فحسبو أرواح

 .والخوف في نفوس جميع أفراد المجتمع المقصود

 ووسائل ماكن والضحاياختيار األفعادة ما يقع اهداف بدقة: انتقاء األ -ج 

 واختيار أكثرها أهمية للرأي العام وأكثرها، المواصالت المقصودة بعناية فائقة

 فمثال تم، ومراعاة أيهما سيحقق تأثيرا إعالميا أكثر، سياسّيإحراجا للنظام ال

لما كانا يمثالنه بالنسبة لالقتصاد والشعب  عالمّياختيار برجي التجارة ال

 .األمريكي

إذ بالرغم من ، يةرهابفنفيذ الجرائم اإل استخدام عنصر المفاجأة عند -د 

باألماكن أو الشخصيات أو وسائل  اإلجراءات األمنية الوقائية التي تحيط

                                                 

 : ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك فهد األمنيةالثقفي محمد بن حميد - 324

: اإلرهاب حسن طوالبةم. 2004هـ الموافق عام 1425من عام  24/2حتى  21/2بالرياض من 

 .82، ص2001، 21اح المسلح، مجلة الحكمة، العدد والعنف الثوري والكف
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إال أن التنظيمات ، يةإرهابالمواصالت الهامة والمتوقع تعرضها لعمليات 

عملياتها  بتنفيذ المتطرفة تستغل الثغرات األمنية وتفاجئ الجهات األمنية

  يةرهاباإل

 سقوطمكانية إلمراعاة فهناك عدم  االلتفات لنوعية الضحايا:عدم  -ـه 

قد يكون ذلك  ، ال بليةرهابكضحايا للعمليات اإل األطفال والشيوخ والنساء

العام في المجتمع وإحراج النظام  مقصودا من أجل زيادة اإلثارة لدى الرأي

 .األمن والطمأنينة هاره بالعجز من توفيرأمام المجتمع وإظ سياسّيال

، يرهاباإل إليهاي التي ينتم لتنظيماتاوقيم  ألهدافعميق الوالء ال -و 

 حياته. حتى لو كان ذلك على حساب

ية رهاباإللعمليات ايصبح تاريخ حدوث بحيث  ذهان:األفرك آثر في  -ز 

ى النظام ية أو علرهابلدى الجماعات اإل ذكرى ذات دالالت محددة سواء

، ويعد عالمّيالمستوى ال أو على النظام األمني أو حتى على سياسّيال

 .سبتمبر( كتاريخ مثال واضح على ذلك11)

إذ يالحظ ذلك من  :دث األسلحة وأكثرها فتكا وفدميراأح استخدام -ح 

ية نفذت وفي إرهاباستخدمت في عمليات  نوعية وحجم المتفجرات التي

 .قبل تنفيذها سلطات األمنية من ضبطهاالعمليات التي تمكنت ال

 العلمية استخدام أحدث وسائل االفصاالت وفوظيف أحدث التقنيات -ط 

 في نشاطات التنظيم: وذلك من األجهزة الالسلكية المشفرة وأجهزة الهواتف

، أجهزة تحديد المواقع، وعالمّيالمتنقلة والتي تعمل على نطاق إقليمي أو 

 .خدمات ه شبكة اإلنترنت منواألهم من ذلك ما توفر
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 على رهابإذ ال يقتصر التعامل مع اإل ية :رهابفدويل الجرائم اإل -ي 

 ية أو الذين قبض عليهم قبل إتمامرهاباألفراد القالئل الذين نفذوا الجرائم اإل

بل يتطلب ذلك التعامل مع األشخاص والتنظيمات واألحزاب والدول  ،عملياته

  .تدعمهم التي

 : وعادة يةرهابن مبادئ التنظيمات المتطرفة والجماعات اإلإعال -ك 

تكون مبررات ومبادئ نبيلة من وجهة نظرتلك التنظيمات للعمليات التي تقوم 

تتفق جميع الديانات السماوية والقوانين الوضعية وكافة األعراف  بينما، بها

الضحايا من خاصة إذا كان من ، أعمال إجرامية غير مقبولة اإلنسانية على أنها

 .الشيوخ والنساء واألطفال
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 رهابالفصل االول: استقاللية موضوع اإل

فقد حصل  رهابنظرا لعدم وجود تعريف شامل ومتفق عليه ومحدد لإل

خلط بينه وبين مجموعة من األفعال االجرامية األخرى، التي تتفق معه في 

بجملة  عنها وتختلف في الجوهر إذ انه يختلفباعتبارها عنف منظم  المظهر

 .)الفرع األول( من الخصائص التي تعطيه ذاتية مستقلة

إرتكاب عمل غير مشروع، أو التهديد بإرتكاب يتمثل في  رهابفاإل

عمل غير مشروع، بغرض بث الرعب بين الناس، وتعريض حياة األبرياء 

للخطر، وذلك من أجل تحقيق مصالح غير مشروعة، كالطمع في إستغالل أو 

اإلستيالء على خيرات وثروات فرد أو جماعة أو دولة، أو معاقبة أو إحتالل أو 

تهديد الدول وخاصة الضعيفة بالقوة العسكرية أو بالعقوبات اإلقتصادية، أو 

إستغالل موارد هذه الدول بصورة إحتالل أو إستعمار مهما كانت الدوافع 

قامت به دولة أو ية، سواء أرهابن على األعمال اإليوالحجج. وال فرق بين القائم

إنتهاًكا للقواعد األساسية للسلوك اإلنساني،  رهابمجموعة أم فرد. ويعد اإل

ة ويعتبر تجاوًزا على حقوق اإلنسان، وهو دولّيومناٍف للشرائع السماوية وال

بذلك يختلف كلًيا عن حاالت اللجوء للقوة المسلحة في إطار المقاومة 

المشروعة
325

 .)الفرع الثاني(

                                                 

 /http://alerhab.com: اإلرهاب الدولّي خالد إبراهيم عبد اللطيف - 325
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 العنف المنظم وجرائم رهاب: اإلرع األولالف 

التي تحدث في العالم وتصفها  سياسّيبالنظر إلى عدد حوادث العنف ال

 التاليةالجزئيات  األعمال هذهلقلما تتوفر فية إرهابوسائل اإلعالم بأنها أعمال 

ين أبرياء، مجتمعة : عنف، عشوائي، مباغت، بوسائل خطيرة يستهدف مدني

يخلق اضطرابا عاما، ويتكرر نوع الفعل عدة مرات بنفس الطريقة والوسائل 

ورغم أّن كثيرا من هذه الحوادث ال تجتمع فيها جزئيات وصفات الفعل 

ي، فإّن حجم اإلدانة وكيفية الوصف الصادرة عن رجال السياسة رهاباإل

اال للشك بأن الفعل ووسائل اإلعالم وحتى عن بعض فقهاء القانون ال تترك مج

ي باإلضافة إلى أّن بعض نصوص القانون الداخلي أو إرهابهو فعل عنف 

، بحكم ضبابيتها واتساع مضمونها قد يشمل بسهولة رهابالتي تردع اإل دولّيال

 ". إرهابمثل هذه األفعال وتزجرها على أساس أنها "

، ولكن إذا توفرت نفس هذه الجزئيات والعناصر مجتمعة في أفعال عنف

ا، مثل أن يكون الدافع ابتزازيا سياسّيدون أن يكون الهدف أو الدافع لها 

مصلحيا، والهدف مادي بحت والمجال ال يمت إلى السياسة بطرف، هل يمكن 

رغم  إرهابي أنها رهابأن نطلق على هذه األفعال القائمة على العنف اإل

 ذي تحدثه ؟ الخوف والفزع الذي تزرعه في النفوس والخطر العام ال

وأهدافه  رهابلإلجابة على هذه التساؤالت يجب أن نبحث في بواعث اإل

من منطلق العناصر والخاصيات التي حددها فقه القانون وصبغ بها الفعل 

 ي.رهاباإل

جرائم  بوصفه مجموعة من األعمال التي تشكل في غالبيتها رهاباإلف

وصية معينة مثل اإلجرام مع صور عديدة من اإلجرام التي تتميز بخص يتداخل

 .االختالف االبحث في هذ ستوجبما ي وهو ،مالمنظ
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 ة:سياسّيال جريمةوال رهاباإلالفقرة األولى: 

 بسبب التقارب الشديد القائم سياسّيال جرامواإل رهابهناك خلط بين اإل

ة ويمارسها بصورة سياسّيفكالهما يرمي إلى تحقيق أهداف وغايات  ،بينه

. لك األهداف من خالل استخدام القوة أو التهديد باستخدامهات منظمة لتحقيق

فالعمليات . التداخل توجد فوارق دقيقة بين المفهومين وعلى الرغم من هذا

بينما ، يينرهابتحويل األنظار إلى قضية تهم اإل ية غالبًا ما تهدف إلىرهاباإل

ت بالضرورة تحقيق أهداف مغايرة ليس إلى سياسّيال جراميسعى القائمون باإل

أكثر ضيقًا  سياسّيالجرام اإل إثارة الرأي العام وجلب انتباهه. وتكون أهداف

المباشر الذي وقع  يتعدى الهدف رهابفاإل، وتحديدًا وتسعى إلى هدف مباشر

اتخاذ  بنية توجبه رسالة أو اإليحاء إلى طرف أخر لتحذره من رهابعليه اإل

 جراماإلإذا االختالف الجوهري بين يين رهابقرار أو الرضوخ إلى مطالب اإل

غاية هو  رهاببينما اإل، هو في كون األول وسيلة أو أداة رهابواإل سياسّيال

جرام اإلة أو اجتماعية مهمة هو نوع من سياسّيشخصيات  فاغتيال. بحد ذاته

لمجرد التخلص من شخصية  واضح أو سياسّيإذا كان بسبب هدف  سياسّيال

زرع الذعر  ًا إذا كان قصد االغتيالإرهابيكون  في حين، غير مرغوب فيه

 ين أو إثارة وضع من عدم االستقرارسياسّيوالرعب في نفوس القياديين ال

سياسّياالجتماعي وال
326

  

ة هو االتفاق على سياسّيوالجريمة ال رهاباإل من أوجه الشبه بين لكن

فقه الجنائي ة حيث لم يستقر السياسّيال عدم وجود تعريف واضح ومحدد للجريمة

                                                 

 25، ص 1991اإلرهاب السياسي ـ القاهرة  . سيكولوجيةخليل فاضل - 326
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مجموعة من الفقهاء على وفق  فقد عرفها، ةسياسّيعلى تعريف محدد للجريمة ال

 ما يلي : ـ

التي  سياسّيالجريمة ذات الطابع ال:"دارتون هياإلنكليزي الفقيه 1 .

 ".وتشكل جزء منه سياسّياالضطراب ال تالزم

تحوير تعديل أو  األعمال التي يقصد منها بطرق جنائية" :فابريجيت 2 .

لنظام  ة أو كراهيةسياسّيوإثارة اضطرابات  سياسّيأو هدم أو قلب النظام ال

  م".الحك

المجرمة التي تصطدم  تلك األفعال :"محمود إبراهيم إسماعيل هي .3

  ".للدولة سواء من الداخل أو الخارج سياسّيمع النظام ال

ن سنة جوبنهافي ك لتوحيد القوانين العقابية المنعقد دولّيالمؤتمر ال .4

 ة هيسياسّيوكان تعريفه أوسع من غيره حيث بين بان الجريمة ال 1935

الجريمة التي تقترف وتكون السياسة هي الغرض أو الدافع إليها(
 327

  

ة سياسّية إن الجريمة السياسّيوالجريمة ال رهاباالختالف بين اإل ووجه

هدف األفراد دون فانه يست رهابوالحكومات أما اإل سياسّيتستهدف النظام ال

ة سياسّيمن حيث الغرض فان الجريمة ال ة أماسياسّيتحديد كما إن الجريمة ال

  إلى إثارة الرعب بين الناس فانه يهدف رهابة إما اإلسياسّيتهدف إلى أغراض 

ة، هي الجريمة الموجهة إلى نظام سياسّيوخالصة القول إن الجريمة ال

أو تعديله، وهي تقتصر على الجرائم  القائم بهدف تغييره سياسّيالدولة ال

الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي دون الخارجي، نظًرا لخطورة الجرائم 

                                                 

صدر عن الجرائم السياسية ـ مجلة القضاء ـ ت :  تحديدشاكر العانيجميع التعريفات منقولة عن:  - 327

 25السنة التاسعة عشر ـ ص  1961والثاني آب  نقابة المحامين في العراق ـ العدد األول
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الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والتي يمكن حصرها في الخيانة والتجسس 

 ة.سياسّياللذان ال يمكن إعتبارهما جرائم 

موجهة ضد  ة عن الجريمة العادية في كونهاسياسّيوتتميز الجريمة ال

ا إعتبرت سياسّي، فإذا كان الباعث سياسّيسلطة الدولة عن قصد تحقيق هدف 

 ا إعتبرت جريمة عادية.سياسّية، وإذا لم يكن سياسّيالجريمة 

منذ معاهدة باريس عام  رهابة واإلسياسّيوهناك تفرقة بين الجريمة ال

رائم ، والتي إستبعدت بصورة قاطعة جرهابم الخاصة بمكافحة اإل1937

 ة.سياسّيوالجرائم األخرى من نطاق الجرائم ال رهاباإل

ة في أغلب سياسّيمن نطاق الجرائم ال رهابوقد تكرر إستبعاد جرائم اإل

ة واإلقليمية بشأن تسليم دولّياإلتفاقيات الثنائية بين الدول، وجميع اإلتفاقيات ال

 .، وفي أغلب القوانين الوطنيةالمجرمين

ة قد تتوحدان أحياًنا في سياسّيية والجريمة الرهابإلوإذا كانت الجريمة ا

الهدف الذي ترميان إليه فإنهما تختلفان في اآلليات المعتمدة لتحقيق ذلك، وكذلك 

، الذي وإن دولّيفي الصدى والتأثير اللذان تخلفانه على مستوى الرأي العام ال

لية وغير ة فإنه يجمع على اإلدانة الكسياسّيكان يتعاطف مع الجريمة ال

 ية.رهابالمشروطة للجريمة اإل

ية رهابة والجريمة اإلسياسّيويرى بعض العلماء أن الفرق بين الجريمة ال

ة التي تخص سياسّيمن الجرائم العادية بالنظر إلى الجرائم ال رهابهو كون اإل

ة سياسّيالرأي المتمثلة في إعتناق رأي أو عقيدة أو اإلنضمام إلى جمعية 

ك التظاهر واإلعتصام أما إذا خرج األمر عن ذلك في صور محظورة، وكذل

ا فإنها سياسّيأفعال مثل اإلغتيال والخطف والقتل حتى لو كان الدافع عليها 
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تصبح جرائم عادية، وإذا إتخذت هذه الجرائم صفة التنظيم واإلستمرار 

مع إستثناء الكفاح  إرهابتصبح  ،موالنضال بقصد إفشاء الرعب والخوف العا

 لمسلح المشروع. ا

ية غير محددين رهابومن جهة أخرى أن الضحايا في حالة الجريمة اإل

بذواتهم في أحيان كثيرة، مما يساهم في خلق شعور عام بالخطر يؤدي إلى 

ة ال يقع ضرر سياسّيإثارة حالة من الرعب في المجتمع، بينما في الجريمة ال

حساس بالخطر العام وليس لها مادي على ناس من المجتمع، كما ينعدم فيها اإل

ضحايا ألنها تتعلق غالًبا بإبداء رأي مخالف لما هو منصوص عليه في القوانين 

من يرتكب هذه األفعال  دولّيالداخلية للدول. وعلى هذا األساس منح القانون ال

بينما حرم هذا الحق  سياسّيويكون مطارًدا من السلطات المحلية حق اللجوء ال

ة سياسّيية جريمة رهابالجريمة اإل دولّيحيث ال يعتبر القانون ال ي،رهابعلى اإل

ا وإنما هي من سياسّيبأي حال من األحوال حتى لو كان الدافع أو الباعث لها 

 نوع خاص.

ة تنطبق فقط على سياسّيومما سبق يمكننا أن نستخلص أن الجريمة ال

يًنا يتفق أو يتعارض مع اآلراء واألفكار والمعتقدات التي تشكل منهًجا فكرًيا مع

ة تتواجد في السلطة الحاكمة، وينطبق أيًضا على األنشطة سياسّيفكر مجموعة 

محظور عن طريق الخطابة أو المنشورات  سياسّيالمحظورة أو الترويج لفكر 

أو الملصقات أو أي وسيلة أخرى ال يستخدم فيها العنف أو التحريض عليه، 

ية فهي رهابة. أما الجرائم اإلسياسّيلفظ جرائم وهذه هي فقط التي ينطبق عليها 

التي تستهدف إحداث صدمة أو حالة من الذهول أو التأثير على الجهات 

الرسمية أو المؤسسات الحكومية والنظامية وتعتمد على العنف أو التهديد 

 ة.سياسّيبإستعماله لتحقيق أهداف 
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 العدوانجريمة و رهاباإلالثانية:  الفقرة

من ميثاق األمم المتحدة على الدول األعضاء بموجب  2حظر الفصل 

من هذا الفصل "اللجوء إلى التهديد أو إلى استخدام القوة، سواء أكان  4الفقرة 

ذلك ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة، أو بأي شكل آخر 

 مبادئ األمم المتحدة".و يتنافى

ع مانع وموحد لجرائم العدوان أو لكن القانون الدولي يفتقر لتعريٍف جام

ما يعّبر عنه بـ"الجرائم ضّد السالم"
328

، إاّل أّنه وفي هذا الخصوص رأى قضاة 

نورمبورغ "بأّن الحرب العدوانية ممنوعة دولّيا أصاًل قبل نشوب الحرب 

لعام  Briand – Kellogكيلوج  -العالمية الثانية، ألّنها تعتبر منذ اتفاق بريان

ولية وليست مجّرد عمل غير مشروع بسيط في المجال الدولي جريمة د 1928

تتحّمل الدولة فقط مسؤوليتها عنه"
329

 

                                                 

إبراهيم الدراجي: جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، منشورات الحلبي  328

 . 260ص 2005، 1الحقوقية،بيروت،  ط 

329 PAUL Guggenheim:" Traité de droit international public" Tom II 

Librairie de l'université (George et Cie) Genève 1954 – P300 -303  
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محكمة لقد وردت جرائم العدوان ضمن قائمة الجرائم التي تنظر فيها و

لكن دون تعريفها (5فصل ال)الجزاء الدولية 
330

يمكن االستناد على قرار  لكن. 

لتعريف  1974ديسمبر  14خ الصادر بتاري 3314الجمعية العامة رقم 

 العدوان.

العدوان هو استعمال القوة من هذا القرار على أن: " 1لقد نصت المادة 

المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها 

السياسي أو بأية صورة أخرى فتناقض مع ميثاق األمم المتحدة وفقا لهذا 

"...التعريف
 331

.  

دد هذا القرار األعمال التي توصف بالعمل العدواني في المادة كما ح

:"تنطبق صفة العمل العدواني على أٍي من األعمال التالية، سواء بإعالن 3

 وطبًقا لها: 2حرب أو بدونه وذلك دون إخالٍل بأحكام المادة 

                                                 

تموز/ يوليه 17من النظام االساسي لمحكمة الجزاء الدولية المعتمد في روما في   5المادة   حددت - 330

 على النحو اآلتي: الجرائم التي فدخل في اختصاص المحكمة 1998

حكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, يقتصر اختصاص الم  -1"

 )...(-وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :

 د ( جريمة العدوان. 

و  121تمارس المحكمة االختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتين   -2

ريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه يعرف ج 123

 الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة".  

، الجمعية الرسمية، الوثائق 1974ديسمبر  14، 3314قرار الجمعية العامة عدد األمم المتحدة:  331

 – 1974سبتمبر  1( المجلد األول A/31/96) 31مية : الدورة التاسعة والعشرون الملحق رقم الرس

 ، نيويورك 440ص 1974ديسمبر  18
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قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم  -أ 

حتالل عسكري ولو كان مؤقًتا، ينجم عن مثل هذا الغزو عليه، أو أي ا

 أو أي ضّم إلقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة. ،والهجو

قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو  -  

  استعمال دولة ما أي أسلحة ضّد إقليم دولة أخرى؛

سواحلها من قبل القوات  ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على -ج 

المسلحة لدولة أخرى."
332

  

 في أن األول قد يكون وسيلة من وسائل رهابويختلف العدوان عن اإل

وقد يهدف إلى تحقيق غاية معينة أو قد ، أو ال يكون الدولة( إرهاب) رهاباإل

وأن أسباب العدوان تكون محل استنكار من قبل األفراد  ،يكون لمجرد االعتداء

  .مقبولة لدى بعض األطراف رهابدوافع اإل بينما تكون ،عات والدولوالمجتم

 دولّيأن فقه القانون ال إال رهابلبعض جرائم اإل دولّيونظرا للطابع ال

أو جماعات  يميز بينها وبين العدوان إنها ترتكب من قبل أفراد أو عصابات

 ل دولة ضدللمساس بالحقوق والحريات األساسية أما العدوان فانه يقع من قب

أخرى
333

  

القوة المسلحة  جريمة العدوان ما هي اال فعل عدائي يتمثل باستخدام

أخرى.  تنفيذا ألمر صادر من الحاكم في الدولة أو قيادين بارزين فيها ضد دولة

                                                 

 ـ ص 1991مباحث في القانون الدولي .دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ـ  : صالح جواد الكاظم - 332

163 

 ـ مرجع سابق صالح جواد الكاظم - 333
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على هيئة  فالفعل العدائي أو العدواني ال يكون اال باستعمال القوة المسلحة

 تبر أمر مشروع يمنع الدولة من المسائلةالهجوم ال الدفاع ، ألن الدفاع يع

 ، والدفاع الشرعي" أما الهجوم فهو عدوان ونشاط مؤثم ضد دولة أخرى"

خطتها أو برضاها على وقوع  ينبغي أن يتم العدوان باسم الدولة أو بناء على

  .فعل العدوان ضد دولة أخرى

 الحربجريمة و رهاباإلالثالثة:  الفقرة

رب بأّنها "المخالفة التي يعاقب عليها القانون يمكن تعريف جريمة الح

الدولي والتي يتم اقترافها خالل فترة العداء ضد أفراد معينين أو ضد المجتمع 

الدولي ككل"
334

، وبالتالي فهي انتهاكات لقوانين الحرب من جهة، ولما تعارفت 

رى عليه األمم المتمدنة في حروبها من جهة ثانية، باإلضافة إلى أي جريمة أخ

غير هذه الجرائم تقترفها سلطات االحتالل أو أفرادها ضّد المدنيين في المناطق 

المحتلة
335
. 

من ميثاق محكمة نورمبورج جرائم الحرب بأّنها  -ب  6وعرف الفصل 

"األعمال التي تشكل انتهاًكا لقوانين وأعراف الحرب"
336

 

                                                 

334 JEAN DANIEL:" Le problème du châtiment des crimes de guerre", 

Jérusalem 1943, P59 

، "مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب"، دار الجليل للطباعة والنشر الطبعة إحسان هندي -335

 .309. ص1984األولى، دمشق 

336 ECCORD –F : "La signification suprême du procès de Nuremberg", 

Revue de droit et des sciences politiques et diplomatiques , Genève, 

1946, P82  
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عند إضافة إلى ذلك يمكن االستناد إلى تعريف لجنة القانون الدولي 

بأّن جرائم الحرب هي أعمال التعذيب  1950صياغتها لمبادئ نورمبورج سنة 

واالعتداءات القصوى التي ترتكب ضّد األشخاص واألموال، وتعُد انتهاًكا 

لقوانين وأعراف الحرب
337
. 

وبالرجوع إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ُأحدث في 

فإّنه عّرف جرائم  2002جويلية  1تنفيذ في ودخل حّيز ال 1998جويلية  17

، 1949أوت  12الحرب بأّنها االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف المؤّرخة في 

أو القيام بأّي فعل من األفعال التالية ضّد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم 

بما في اتفاقية جنيف ذات الصلة: مثل القتل العمد، التعذيب، المعاملة اإلنسانية 

تعُمد إحداث معانات شديدة أو إلحاق أذى خطير  -ذلك إجراء تجارب بيولوجية 

بالجسم أو الصحة، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات أو االستيالء عليها 

دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبّرر ذلك، إرغام أي أسير حرب أو أي 

ات دولة معادية، اإلبعاد أو شخص آخر مشمول بالحماية بالخدمة في صفوف قّو

كما اعتبر أّنه  النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع وأخذ الرهائن.

النزاعات  ىمن االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية عل

الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، تعّمد توجيه هجمات ضّد 

هم هذه، أو ضّد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في السكان المدنيين بصفت

األعمال الحربية، كما نّص على حاالت وقوع نزاع مسّلح غير ذي طابع دولي، 

واعتبر أّن مَن االنتهاكات الجسيمة، األفعال المرتكبة ضّد أشخاص غير 

                                                 

337 HERZOG J.B : "Les principes Juridiques de la séparation des crimes 

de guerre" Revue pénale Suisse, 1946, P277  
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سلحة مشتركين اشتراًكا فعليها في األعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات الم

الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال أو االحتجاز أو 

إلى أي سبب آخر
338
. 

                                                 

تموز/ يوليه 17تمد في روما في ( من النظام االساسي لمحكمة الجزاء الدولية المع8تنص المادة )  -338

 والمتعلقة بجرائم الحرب )في صيغة مطولة( على ما يلي: 1998

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, والسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة -1

 عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

 -عني " جرائم الحرب " :لغرض هذا النظام األساسي ف-2

, أي أي فعل من األفعال  1949آب / أغسطس  12( االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة   أ

 التالية ضد األشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :

 القتل العمد.  "1

 إجراء تجارب بيولوجية.التعذيب أو المعاملة الالإنسانية , بما في ذلك   "2

 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.  "3

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية   "4    

 تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

خر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آ  "5    

 معادية.

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة   "6    

 عادلة ونظامية.

 اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.  "7

 أخذ رهائن.  "8

رى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق االنتهاكات الخطيرة األخ  ( ب

 -الثابت للقانون الدولي , أي أي فعل من األفعال التالية :

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في   "1

 األعمال الحربية.

 مواقع مدنية , أي المواقع التي ال تشكل أهدافًا عسكرية. تعمد توجيه هجمات ضد  "2

" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في 3
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مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عماًل بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية 

 و للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.التي توفر للمدنيين أ

" تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين 4

المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية 

 إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. يكون إفراطه واضحًا بالقياس

" مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكون أهدافًا عسكرية بأية 5

 وسيلة كانت.

 0" قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارًا , يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع6

استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم المتحدة أو " إساءة 7

شاراتها وأزيائها العسكرية , وكذلك الشعارات المميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو 

 إلحاق إصابات بالغة بهم.

نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض التي " قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر , ب8

 تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها.

" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو 9

مستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافًا الخيرية , واآلثار التاريخية , وال

 عسكرية.

" إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب 10

الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص 

لتي التجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم المعني وا

 لخطر شديد.

 " قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرًا.11

 " إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.12

تدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات " تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها مالم يكن هذا ال13

 الحرب.

 " إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.14

" إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا 15

 حاربة.قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة الم

 " نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة.16

 " استخدام السموم أو األسلحة المسممة.17
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" استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد 18

 أو األجهزة.

لة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات األغلفة " استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهو19

 الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالف.

" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارًا زائدة أو آالمًا ال لزوم 20

لدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون هذه لها , أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون ا

األسلحة والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام 

 .123,  121األساسي , عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 

 ينة والحاطة بالكرامة." االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المه21

" االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في 22

, أو التعقيم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضًا  7)و( من المادة  2الفقرة 

 انتهاكًا خطيرًا التفاقيات جنيف.

شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة من العمليات " استغالل وجود 23

 العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.

" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي 24

 انون الدولي.الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للق

" تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم , بما 25

 في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

وات المسلحة أو استخدامهم " تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في الق26

 للمشاركة فعليًا في األعمال الحربية.

المشتركة بين  2في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي , االنتهاكات الجسيمة للمادة   ج (

, وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد  1949آب/ أغسطس  12اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 

اشتراكًا فعليًا في األعمال الحربية , بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا  أشخاص غير مشتركين

سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب 

 -آخر :

لمعاملة القاسية , استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص , وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه , وا  "1

 والتعذيب.

 " االعتداء على كرامة الشخص , وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.2

 " أخذ الرهائن.3
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" إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكياًل نظاميًا تكفل 4

 نها.جميع الضمانات القضائية المعترف عمومًا بأنه ال غنى ع

)ج( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي ال تنطبق على  2تنطبق الفقرة    د (

حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها 

 من األعمال ذات الطبيعة المماثلة.

رى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع االنتهاكات الخطيرة األخ  هـ(

 -الدولي , في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي أي من األفعال التالية :

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في   "1

 األعمال الحربية.

يه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي " تعمد توج2

 الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي.

" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في 3

أو حفظ السالم عماًل بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية 

 توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو 4

اريخية , والمستشفيات , و أماكن تجمع المرضى والجرحى , شريطة أال تكون الخيرية , واآلثار الت

 أهدافًا عسكرية.

 " نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة.5

" االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في 6

التعقيم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضًا  أو 7)و( من المادة  2الفقرة 

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع. 3انتهاكًا خطيرًا للمادة 

" تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات 7

 األعمال الحربية.مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في 

" إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع, ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين 8

 المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة.

 " قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرًا.9

 " إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.10

دين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو ألي نوع من " إخضاع األشخاص الموجو11

التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفى 
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هذه التعريفات القانونية لجرائم الحرب قد حّددت الممارسات التي نمكن ف

أْن نطلق عليها هذه الصفة أو التكيف القانوني، كما أّكدت على اتفاقية جنيف 

ذي يعتبر بدوره من قبيل جرائم الحربالرابعة وعدم انتهاكها ال
339
. 

نوع من النزاع المسلح تحت تأثير قرار سياسى  رهابوقدأعتبر اإل

أمريكى رأى
340
قد يكون نوعا من النزاع المسلح إذا ما اتسع  رهابأن اإل 

الذي يشعل  رهابنطاقه وزاد تطوره على نحو يطلق عليه اإل

                                                                                                                                     

للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في 

 ر شديد.تعريض صحتهم لخط

" تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات 12

 الحرب.

) هـ ( علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي ال تنطبق  2تنطبق الفقرة    و (

لشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية, مثل أعمال ا

أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة, وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة 

عندما يوجد صراع مسلح متطاول األجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه 

 الجماعات.

)ج( و )د( ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في  2 ليس في الفقرتين     

 الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسالمتها اإلقليمية, بجميع الوسائل المشروعة". 

339 La résolution de l'assemblée générale, A/58/155, du 15 Juillet 2003, 

Cinquante-huitième session, point 85 de la liste préliminaire : rapport de 

comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques Israéliennes affectant 

les droits de l'Homme du peuple Palestinien et des autres Arabes des 

territoires occupés. 

340 - Stanislav J. Kirsch Baum; la terrorisme et la guerre (Terrorisme et 

sécurité international Collection études stratégiques International – 

Bruyant, 2004, P.5-12 . 
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صورة العنف  رهاباإل وقد اتخذ هذا. ( Terrorisme guerrier) الحرب

فاشتبه بذلك مع الحرب وقد بدأ هذا ، collective violence الجماعي

التشبيه في الواليات المتحدة منذ وقع الصراع بين تنظيم القاعدة في منتصف 

ويالحظ أن الحرب نزاع مسلح يحكمه القانون . التسعينيات واإلدارة األمريكية

 ن على قدم المساواة.الدولي الذى يضع طرفيه أمام القانو

قد اتخذت شكال جديدا من  2001سبتمبر  11لوحظ أن أحداث قد ف

األمر ، شبه بحالة الحرب مما أدى إلى وضوح تهديده لألمن الدولى رهاباإل

وصف  رهابلذلك أطلق على اإل. الذى دعا إلى اتخاذ شكل جديد لمواجهته

ى ارتكبت فى الحرب بوجه خاص عقب األحداث المأساوية الجسيمة الت

سبتمبر سنة والتي أوضحت بجالء مدى  11الواليات المتحدة األمريكية فى 

على المجتمع الدولى. وقد أدى تهديد األمن  رهابخطورة هذا الشكل من اإل

ى إلى أن اعتبره رئيس الواليات المتحدة األمريكية رهابالدولى بهذا الحادث اإل

أمام الكونجرس األمريكى فى فأعلن ، بمثابة حرب على الشعب األمريكى

ولم يقتصر الرئيس األمريكى على ، رهابحالة الحرب ضد اإل 20/9/2001

ذلك بل طبق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن معتبرا أن حوادث الحادى 

أى ضد جميع الدول ، عشر من سبتمبر اعتداء ضد جميع أطراف هذه المعاهدة

، وليس فقط ضد الواليات المتحدةاألعضاء فى منظمة حلف شمال األطلنطى 

إلى قرار مجلس األمن  رهابوقد استند إضفاء وصف النزاع المسلح على اإل

والذى أعلن فيه  2001سبتمبر سنة  12الذى أصدره باإلجماع فى  1368رقم 

يعتبر تهديدا للسلم واألمن الدوليين مما يجيز استخدام  رهابأن هذا النوع من اإل

. من ميثاق األمم المتحدة 51لمنصوص عليه فى المادة حق الدفاع الشرعى ا

ثم مد ، فى أفغانستان رهابوقد حدد الرئيس األمريكى موقعة الحرب ضد اإل
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ويرجع ذلك إلى أن اإلدارة . 2003ساحة الحرب إلى العراق فى مارس سنة 

وتجلى ذلك فى التعليمات ، األمريكية اعتنقت فكرة موسعة عن النزاع المسلح

جهتها إلى اللجان العسكريةالتى و
341

 

دقت المملكة المتحدة على البروتوكول الثاني التفاقيات جنيف اوعندما ص 

أعلنت أنه من المفهوم ان اصطالح )النزاع المسلح( في ذاته وفي مضمونه 

يشير إلى حالة ال تتوافر بمجرد ارتكاب جرائم عادية بما في ذلك أعمال 

ستقالال عنها. كما أنه على أثر االعتداءات سواء تخللتها أو وقعت ا رهاباإل

ية التي وقعت على كل من اسبانيا والمملكة المتحدة، لم تعتبر حكومة كل رهاباإل

وفي فرنسا أشار الكتاب من الدولتين أنها في حالة حرب ضد نزاع مسلح.

يتخذ  رهابأن بعض أشكال العدوان مثل اإل 1994األبيض حول الدفاع سنة 

أن تهدد األمن أو كيان البالد، وحياة سكانها أو احترام الدولة  أبعادا يمكن

لتعهداتها الدولية

وطالبت بتطبيق  رهابو بينما أعلنت الواليات المتحدة الحرب ضد اإل

، رهابقانون الحرب المسمى بالقانون الدولي اإلنسانى على الحرب ضد اإل

ون )اتفاقيات جنيف( وبينما فإنها لم تلتزم بمعظم التزاماتها بمقتضى هذا القان

طالبت بحقوقها وفقا لهذه االتفاقيات أنكرت ذلك على أعدائها. ولذلك قضت 

                                                 

341 - Marco Sassali, Terrorism and war (Journal of International criminal 

Justice, V.4, No.5, November 2006, P. 965 

342 - David Cumin; tentative de definition du terrorisme à partir du jus in 

bella (Rev. sc. Crim. 2004, no. 1., p. 24 etc. 
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أن اللجان  Hamdan V. Rumsfiled المحكمة العليا األمريكية في قضية

العسكرية المشكلة في جوانتانامو خالفت الضمانات التي نصت عليها المادة 

الثالثة من اتفاقيات جنيف
343

 

بالنزاع المسلح الذى  رهابوقد وردت على هذا التكييف القانوني لإل 

يواجه بالحرب العديد من المالحظات على النحو التالي
344
: 

الدولى يمثل تهديدا  رهابعلى الرغم من تأكيد مجلس األمن أن اإل -1

للسلم واألمن الدوليين إال أن قراره بإجازة استخدام حق الدفاع الشرعى تقف 

من الميثاق التى تنص على أن االعتداء الصادر من الدول هو  51أمامه المادة 

كمين لمحكمة العدل الذي يبيح استعمال حق الدفاع الشرعي وهو ما تأيد بح

، فقرار مجلس األمن 2005ديسمبر سنة  19و 2004يوليه سنة  9الدولية في 

يعنى توسعة األعمال التى تمثل تهديدا للسلم واألمن الدوليين وعدم قصرها على 

وخاصة أن مجلس األمن فى قراره المذكور التجأ . ما يصدر من الدول وحدها

الدولى( بدال من  رهاب)كل عمل من اإلإلى أسلوب التعميم فاستخدم تعبير 

سبتمبر بالواليات المتحدة وهي  11االقتصار على الحالة الناشئة عن أحداث 

من ميثاق  51الذي يشعل الحرب. وقد لوحظ كذلك أن المادة  رهابحالة اإل

األمم المتحدة تجيز استخدام الدفاع الشرعى حتى يتخذ مجلس األمن التدابير 

مجلس األمن تدخل فقط للسماح للواليات المتحدة باستخدام  إال أن، الضرورية

دون أن يرخص لها بمباشرة ، حق الدفاع الشرعى فى مجال احترام الميثاق

ومن الناحية العملية . عمليات عسكرية معينة مما تعتبر من التدابير الضرورية

                                                 

343 - Hamdan V. Rumsfiled 2006 Lexis US 5185 

 .2007حكم القانون فى مواجهة اإلرهاب، مجلة الدستورية. القاهرة. أحمد فتحى سرور:  - 344
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ظام فضلت الواليات المتحدة بأن تعمل فى مواجهة ما أسمته بمحور الشر ضد ن

اكتفاء بإرسال خطاب  رهابطالبان فى أفغانستان باسم الحرب الشاملة ضد اإل

مع المملكة المتحدة إلى رئيس مجلس األمن بإخطاره بمباشرة العمليات 

من الميثاق. هذا  51العسكرية تحت مسمى الدفاع الشرعى طبقا للمادة 

الضرورة باإلضافة إلى مالحظات قانونية أخرى تتعلق بمدى توافر شرطي 

والتناسب، ومدى جواز استخدام الدفاع الشرعي ضد اعتداءات غير حالة ولم 

ية للقوة ال رهابكما اتجه الرأى الغالب إلى أن استخدام الجماعات اإل. تقع بعد

يعتبر اعتداء مسلحا يبيح للدولة حق الدفاع الشرعى وفقا للقانون الدولى
345

 .

ألنه يعنى استخدام القوة ، حل نقدوجانب استخدام الدفاع الشرعى الوقائى م

ى اعتداء حال تستخدم دون أن يكون هناك أ رهابتحت ستار الحرب ضد اإل

 القوة ضده.

يعتبر نزاعا دوليا مسلحا  رهابالحظ البعض أن الحرب ضد اإل -2 

ضد تنظيم ال يعتبر دولة. كما أن اتفاقيات جنيف التى تمثل في مجموعها قانون 

نون الدولى اإلنسانى، ال تسرى إال في مواجهة أطراف هذه الحرب المسمى بالقا

االتفاقيات وليس من بينها الجماعات. وقد خال القانون الدولي العرفي من أية 

كل هذا . بأنه نزاع مسلح رهابإشارة تؤيد وجهة النظر األمريكية فى تكييف اإل

خالل جريمة دولية متى توافرت شروطها من  رهابدون إخالل باعتبار اإل

ية أثناء النزاع المسلح الذى يخضع للقانون الدولى إرهاباستخدام أعمال 

الصادر فى  2006لسنة  1701ويالحظ أن قرار مجلس األمن رقم . اإلنسانى

إذ قرر أن الحالة فى لبنان تشكل تهديدا للسلم واألمن  2006أغسطس سنة  11

                                                 

345 - Marco Soasoli; terrorism and war, (Journal of International criminal 

Justice, V. 4, No.5, November 2006, P. 962. 



 

 297 

اهلل الفورى لجميع  الدوليين دعا إلى وقف تام لألعمال القتالية ووقف حزب

ويالحظ . الهجمات ووقف إسرائيل الفورى لجميع العمليات العسكرية الهجومية

أن هذا القرار قد خاطب حزب اهلل مع أنه ليس من أشخاص القانون الدولى 

 العام وليس طرفا فى اتفاقيات دولية.

نوعا من النزاع  رهابفإنه من حيث اعتبار اإل، ومن ناحية أخرى

إن قواعد القانون الدولي تحرم استعمال القوة على الدول، بينما تحرم ف، المسلح

قواعد القانون الوطني على األفراد والجماعات التي ال تتخذ شكل الدول 

استخدام العنف بمختلف أشكاله. وال تنسب القوة إلى الدولة إال إذا استخدمتها 

ء على توجيه الدولة أو قواتها المسلحة أو أفراد أو جماعات تابعة لها تعمل بنا

ية تعمل على أرضها لكي تباشر إرهابإشرافها. فإذا تسامحت الدولة مع جماعة 

أعمالها ضد دولة أخرى، فإنها تخالف التزاماتها وفقا للقانون الدولي بعدم 

السماح باتخاذ أراضيها لمباشرة أعمال تخل بحقوق دول أخرى، دون أن تعتبر 

 خداما للقوة.هذه المخالفة فى ذاتها است

لألمن الدولى  رهابسبق لمجلس األمن من قبل أن واجه تحديات اإل -3 

بقرارات متفاوتة
346

بمناسبة أخذ بعض الرهائن من  1979. مثال ذلك في عام 

السلك الدبلوماسى والقنصلى األمريكى فى طهران فقد اقتصر مجلس األمن 

الحرب الباردة الذى  على المطالبة باإلفراج عن الرهائن، وكان ذلك فى زمن

يخشى فيه من استخدام حق الفيتو لو تضمن قرار مجلس األمن رد فعل أكثر 

شدة. وبعد زوال االتحاد السوفيتي وانتهاء نظام القطبين أصدر مجلس األمن 

                                                 

346 - Jasiane Tercimet; le conseil de sécurité et le terrorisme ( Terrorisme 

et securitc international, collation Et études stratégiques internationales, 

Bruylant 2004,P52etc) 
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الذي يستهجن فيه عدم تعاون السلطات الليبية  731القرار رقم  1992سنة 

مسجال به أن عدم إظهار  748رار رقم ويطالبها بتغيير موقفها، ثم أصدر الق

يعتبر في ذاته  731مع التجاوب مع القرار رقم  رهابالحكومة الليبية نبذها لإل

تهديدا للسلم واألمن الدوليين، وقرر المجلس تحت الفصل السابع من ميثاق 

األمم المتحدة فرض حظر جوي وعسكري على ليبيا ووضع قيود على 

والقنصلى الليبي. وقد أكد مجلس األمن بعد ذلك تحركات السلك الدبلوماسي 

وقراره رقم  1993لسنة  883على العقوبات التي فرضها في قراره رقم 

 .1999سنة  أفريل 5إلى أن قرر إيقاف العقوبات في  1992لسنة  1192

وبعد ذلك فرض مجلس األمن نظاما جديدا للعقوبات غير العسكرية في مجال 

د نظام طالبان في أفغانستان بسبب رفضه تسليم اتخذه ض رهابمكافحة لإل

أسامة بن الدن التهامه باالعتداء على السفارات األميركية في نيروبي ودار 

ية في رهابفبعد أن أدان هذه االعتداءات اإل 1998أغسطس سنة  7السالم في 

لسنة  1267فرض باإلجماع في قراره رقم  1998لسنة  1189قراره رقم 

على طالبان وجمد أرصدتها المالية، ما لم تسرع في  حظرا جويا 1999

التجاوب مع مجلس األمن. وقد لوحظ على هذا القرار أنه لم يشر إلى دولة 

أفغانستان ولكنه اقتصر على اإلشارة على نظام طالبان الذي يسيطر على جزء 

 2000سنة  1313من هذه الدولة. وشدد المجلس هذه العقوبات بقراره رقم 

كيد على وضع حد لألنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات والتي مع التأ

 ية.رهابتسهم إيراداتها في تمويل األنشطة اإل

ويالحظ مما سبق تفاوت قرارات مجلس األمن في درجة مواجهته 

الذي يعتبر تهديدا للسلم واألمن الدوليين في فترة الحرب الباردة عنه  رهابلإل

تي إلى أن أجاز استخدام الدفاع الشرعي لمواجهة بعد زوال االتحاد السوفي
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ا أشعل إرهابالتي اعتبرها الرئيس األمريكي  2001سبتمبر سنة  11اعتداءات 

الحرب بينما رفض مجلس األمن من قبل إجازة الدفاع الشرعي في مناسبات 

ية مختلفة منها االعتداء اإلسرائيلي على لبنان وتونس، واعتداء جنوب إرهاب

 .وروديسيا الجنوبية ضد جيرانها من دول إفريقيا االستوائية إفريقيا

لفرض إرادة الطرف  الحرب صراع مسلح بين دولتين أو اكثرف

 تتخلص في أن رهابالمنتصر على المغلوب، وأوجه تباين الحرب عن اإل

ًا تنظمهادولّيللحرب قوانين وقواعد مقررة ومعروفة 
347
 رهاببينما ليس لإل ،

، ومن ناحية أخرى تكون الحرب عادة صراعًا بين ةدولّيقواعد أو أعراف 

في الغالب عبارة عن جماعة اومنظمة تضرب في الزمان  رهاببينما اإل دول،

وال تتوقع غالبًا ردًا مقاباًل مباشرًا، وتحدث أثناء الحرب  والمكان الذي تريده

ية رهابال يشترط أن تحدث الحرب في أثناء األحداث اإل ولكن، يةإرهابعمليات 

ترتكب من قبل األطراف المتحاربة  وأن جرائم الحرب التي ،أو بعدها

في حين لم تقتن ، اإلنساني ( دولّيمنصوص عليها في قانون الحرب ) القانون ال

بعد رهابجرائم اإل
348
. 

كجريمة حرب  رهابويالحظ أنه وفقا للقانون الدولي اإلنساني فإن اإل

ضد أشخاص ليسوا أطرافا في النزاع  يشترط فيه أن يقع ضد المدنيين أو

المسلح. ولهذا قضت المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة بإدانة 

 1992قائد ساراييفو عن جرائم الحرب التي وقعت من سنة  Galic الجنرال

                                                 

اإلنسانية في ضوء  : المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضدمحمود شريف بسيوني - 347

 2005ضمانات المحاكمة المنصفة ـ ـ دار الشروق عام 

 82ـ ص  21: اإلرهاب والعنف الثوري والكفاح المسلح، مجلة الحكمة، العدد طوالبة حسن - 348

 2001ـ
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. وجاء في حكم المحكمة أن هذه الجرائم قد ارتكبت بغرض نشر 1995سنة و

نالرعب بين السكان المدنيي
349
ية تقع ضد رهابوقد لوحظ أن معظم األعمال اإل 

المدنيين بغير تمييز بينهم وبين المتحاربين
350
. 

نماذج جديدة لنزاعات القرن الحادي : مقال تحت عنوانلكن في 

ديفيد جي. كيلكلين، يرى الكاتب االمريكي والعشرين
 351

: 

  صراعأن تهديد القاعدة حقيقي للغاية. إال أن الغموض ينشأ ألن هذا ال

بما في ذلك المفاهيم المتعلقة بـ "الحرب"  –يخرج عن إطار النماذج الموجودة 

و"الدبلوماسية" و"االستخبارات" وحتى "اإلرهاب". فكيف، على سبيل المثال، 

نشن حربا على العبين ال يمثلون دوال ويختبئون في دول بيننا وبينها سالم؟ 

نا ألعداء ليسوا دوال؟ وكيف نهزم وكيف نعمل مع حلفاء توفر أراضيهم ملجأ آم

أعداء يستغلون أدوات العولمة والمجتمعات المفتوحة، بدون أن ندمر األشياء 

يجادل الجنرال البريطاني روبرت سميث بأن  ذاتها التي نسعى لحمايتها؟

بين الدول تخوضه جيوش، تقرر   صراع صناعي  المعّرفة على أنها –الحرب 

لم تعد موجودة، وأننا أصبحنا اآلن بدال من  -ح النتيجةفيه المعارك وقعقعة السال

ذلك في عصر "الحرب بين الناس"، حيث تتوقف فائدة القوات العسكرية 

وصالحيتها لالستعمال على قدرتها على التكيف مع سياقات سياسية معقدة 

                                                 

349 - Marco, Sassioli, Terrorism and war, op. cit., p 917 

التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في مؤلف القانون الدولي اإلنساني الذي أصدرته بعثة صالح عامر:  - 350

 .132ص  2003اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة، سنة 

لى موقع وزارة منشور ع .نماذج جديدة لنزاعات القرن الحادي والعشرين :كيلكلين جي. ديفيد - 351
 2008ايلول/سبتمبر  03 الخارجية األمريكية في 

http://www.america.gov/st/peacesec-
arabic/2008/December/20081205094707bsibhew0.9041254.html 
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واالشتباك مع أعداء ليسوا دوال تحت أنظار الرأي العام العالمي النزاع إلى 

قاد. وال ريب في أنه، في الصراعات المعقدة المتعددة األطراف وغير االنت

النظامية كالعراق، أخفق القتال على طريقة الحروب التقليدية في تحقيق نتائج 

حاسمة. وقمنا بدال من ذلك بتبني أساليب القيام بأعمال الشرطة كالمحافظة على 

رنا أدوات جديدة ساهمت وطو –األمن والنظام، وبناء الدول، ومقاومة التمرد 

 فيها وتستخدمها الوكاالت المختلفة "أثناء انشغالنا" بالحرب واألمور األخرى.

وتدعم اتجاهات قائمة منذ فترة طويلة هذه البيئة. ومن هذه االتجاهات الدافعة 

لها العولمة وردة الفعل المعادية لها، وظهور العبين ليسوا دواًل يملكون قدرات 

عض الدول، والتفوق العسكري األميركي التقليدي الذي يرغم تماثل قدرات ب

جميع األعداء على تجنب مواطن قوته والتحول إلى أساليب غير تقليدية، وبيئة 

إعالمية عالمية تستند إلى اإلنترنت واالتصاالت عبر األقمار الصناعية. 

نظهر وستبقى كل هذه االتجاهات قائمة حتى لو اختفت القاعدة غدا، وإلى أن 

قدرة على هزيمة هذا النوع من التهديد، سيتبنى أي عدو ذكي أسلوبا مماثال. 

وقد ننظر في المستقبل إلى القاعدة، ال على أنها كانت بأي شكل تحديًا ال يتكرر 

 بشكل مماثل، وإنما على أنها كانت نذير عصر جديد من الصراع.

سفير مقاومة اإلرهاب  لذا، وكما الحظ:"  ديفيد جي. كيلكلينويواصل الكاتب 

األميركي السابق هانك كرمبتون، يبدو أننا نقف على عتبة عصر جديد للحرب 

يقتضي ردًا تكيفيا. والدول القومية في هذا العصر الجديد، مثلها في ذلك مثل 

الديناصورات التي تفوقت عليها حيوانات ثديية أصغر وأضعف ولكنها أكثر 

ا أقل خفة حركة ومرونة من األعداء الذين ليسوا قابلية للتكيف، أكثر قوة ولكنه

دوال. وسيتوقف النجاح، كما هو الحال في جميع النزاعات، على قدرتنا على 

التكيف، والتوصل إلى ردود جديدة، واستباق بيئة مهددة بالخطر وسريعة 
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خذ مثاًل تطور القاعدة منذ أواسط عقد   ويتكيف العدو بسرعة كبيرة. التغير.

يات من القرن الماضي. فالهجمات المبكرة )الهجمات على السفارتين التسعين

األميركيتين في شرق إفريقيا، وعلى المدمرة يو إس إس كول، وهجمات 

الحادي عشر من أيلول/سبتمبر نفسها( كانت "حمالت" قام بها مبعوثون: شكلت 

ة سرية القاعدة فريقا في الدولة أ، وأعدته في الدولة ب، وحققت تغلغله بصور

في الدولة ج لمهاجمة هدف. وقد قمنا، ردا على ذلك، بتحسين أمن أنظمة النقل 

والمواصالت، وحماية البنية التحتية، وضبط الهجرة. وكرد على ذلك، قام 

اإلرهابيون من جانبهم بتطوير أسلوب "حرب العصابات"، حيث قاموا، بدال من 

لشن الهجوم، بإنشاء الفريق تشكيل فريق في مكان بعيد وإدخاله بصورة سرية 

قرب الهدف مستخدمين مواطنين من الدولة المضيفة. واتبعت تفجيرات مدريد 

ولندن وهجمات الدار البيضاء وإسطنبول وجدة هذا النمط، كما تم اتباعه في 

 .2006صيف العام  ات الركاب التي أحبطت في لندن فيمؤامرة تفجير طائر

نها "محلية النشأة"، ولكنها استلهمت تنظيم وكثيرا ما توصف هذه الهجمات بأ

القاعدة الذي استغلها وقام إلى حد ما بتوجيهها. فعلى سبيل المثال، طار محمد 

،  2005 جويليةصديق خان، زعيم عملية تفجيرات لندن في السابع من تموز/

إلى باكستان وربما اجتمع آنذاك مع ممثلي القاعدة للحصول على التوجيه 

األسلوب الجديد   بل وقوع عملية التفجيرات بفترة من الزمن. ولكنوالتدريب ق

شخصا  19فبدال من تهريب  –ألغى بصورة مؤقتة مفعول تدابيرنا المضادة 

متجنبين إجراءاتنا  –إلى الداخل، أحضر اإلرهابيون رجال واحدا إلى الخارج 

أساليب جديدة األمنية الجديدة. لقد تكيف اإلرهابيون مع نهجنا الجديد بتطوير 

 خاصة بهم.
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ونحن اآلن، بطبيعة الحال، متيقظون :" ديفيد جي. كيلكلينويؤكد الكاتب      

ألسلوب "حرب العصابات" هذا، كما أظهر فشل مؤامرات شهر آب/أغسطس 

في المملكة المتحدة وغيرها من الهجمات المحتملة الحديثة. إال أنه ما  2006

حاليًا بالفعل تدابير جديدة تكيفية. واألساليب من شك في أن اإلرهابيين يطورون 

التي تنجح في مكافحة اإلرهاب تصبح بمجرد نجاحها تقريبًا أساليب قديمة 

أصبحت باطلة وانقضى وقت استعمالها: يتطور أعداؤنا ويغيرون أساليبهم 

حالما نسيطر على أسلوبهم الحالي. وليست هناك "وصفة سحرية" للقضاء 

كالمالريا، يتغير بصورة متواصلة متخذًا أشكااًل جديدة  عليهم. فاإلرهاب،

لقد قامت  تتطلب مجموعة ردود يتم تطويرها وتحديثها بصورة متواصلة.

الواليات المتحدة حتى اآلن، في سياق ردها على هذا الشكل المضاد للبديهة من 

أشكال الحرب، بأمرين أساسيين. أوال، تحسين المؤسسات الموجودة )عن 

عمليات مثل إصالح االستخبارات وتأسيس وزارة األمن الوطني، طريق 

 –أي غير التقليدية  –وتوفير قدرة إضافية على خوض الحرب "غير النظامية" 

لتناسب   لعمل على التوصل إلى نماذج جديدةا ضمن وزارة الدفاع(. ثانيا، بدأ

 – أن بعضها الواقع الجديد. وفي حين أن هذه النماذج لم تنبثق كليًا بعد، إال

كفكرة التعامل مع النزاع كمشكلة مقاومة تمرد واسع النطاق جدا، تقتضي 

استجابات غير عسكرية أساسا، مقرونة بتدابير لحماية السكان المعرضين 

 قد بدأ يحقق فعاليته. –لخطر الوقوع تحت تأثير العدو 

ي هذه األيام، إال أن صناع القرار فيشير إلى  :" ديفيد جي. كيلكلينلكن الكاتب 

 –من منظور ما، يشبهون قليال "جنراالت القصور" في الحرب العالمية األولى 

يواجهون شكال من أشكال النزاع يلغي الحكمة المتوارثة، تماما كما واجه 

. فنحن نواجه، مثلهم، بيئة 1918 – 1914الجنراالت "لغز الخنادق" في 
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جتماعية جديدة، ليست صراع تغيرت جذريًا بفعل أوضاع تكنولوجية وا

المنظمات والمفاهيم الموجودة مالئمة لها. ولدينا مثلهم "أعمال التفافية"، ولكننا 

تماثل الحرب  –لم نخرج بعد بمفاهيم وتكنولوجيات ومنظمات اختراقية 

لغز هذه   من شأنها أن تحل -الخاطفة في عقد الثالثينيات من القرن الماضي

وال يوجد حل سهل )لو كان موجودا لكنا عثرنا عليه       البيئة الخطرة الجديدة.

اآلن(، ولكن من الممكن اقتراح طريق التقدم إلى األمام. وهي تتضمن ثالث 

خطوات متعلقة بالمفاهيم لوضع نماذج جديدة، وفي نفس الوقت، خطوتين 

تنظيميتين لخلق قدرة على خوض هذا النوع من النزاعات. وليس من المقصود 

لك قاعدة محددة لما ينبغي استخدامه، بل مجرد نهج محتمل. واألفكار أن يكون ذ

المقدمة ليست مبتكرة بشكل خاص، بل إن هذا االقتراح يجّمع أفكارا موجودة 

 ويدمجها في نهج سياسي.

أشار البروفسور مايكل فالهوس إلى أن اللغة التي نستخدمها لوصف و

لخالق. وتعتمد تعابيرنا على صيغ التهديدات الجديدة تعرقل بفعالية التفكير ا

سلبية، تقول إن البيئة ليست هذا أو ذاك، بدل أن تصف ماهيتها. ومن هذه 

التعابير كلمات وصفية مثل "غير تقليدية" و"ليست دولة" و"غير مألوفة" 

و"غير نظامية." وال شك في أن المصطلحات تؤثر في قدرتنا على التفكير 

المخططين في العراق مع "العمليات القتالية  بوضوح. ولعل أحد أسباب تعامل

الرئيسية" في العراق )المرحلة الثالثة( كمرحلة حاسمة، دون أن يدركوا أن 

مرحلة ما بعد النزاع في هذه الحالة ستكون حاسمة األهمية، هو أن المرحلة 

الثالثة اعتبرت حاسمة في التسمية التي ُأطلقت عليها. فاسمها الرسمي الكامل 

العمليات الحاسمة". وللتفكير بوضوح في التهديدات  –المرحلة الثالثة هو "
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الجديدة، نحتاج إلى معجم جديد يستند إلى الخصائص الفعلية المالحظة لألعداء 

الحقيقيين الذين
352
: 

يدمجون بين اإلرهاب والتخريب والعمل اإلنساني والتمرد لدعم الدعاية ·

 اهير المحلية والعالمية.الرامية إلى التأثير على مدركات الجم

يجّمعون تأثير عدد كبير من الالعبين على المستوى الشعبي، المبعثرين عبر ·

   دول عديدة، في حركة جماهيرية أكبر من مجموع أجزائها، ذات قيادة

 ووظائف تخطيطية موزعة تحرمنا من أهداف يمكن اكتشافها.

عبئة مؤيديهم وأنصارهم، يستغلون سرعة وانتشار وسائل االتصال الحديثة لت ·

 بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع الحكومات حشده.

يستغلون أنظمة معتقدات عميقة الجذور في أسس الهوية الدينية واإلثنية  ·

والقبلية والثقافية، إليجاد ردود فعل فتاكة جدًا وغير عقالنية بين المجموعات 

 االجتماعية.

ير المحكومة أو غير المحكومة بشكل يستغلون المالذات اآلمنة كالمناطق غ· 

كاف )في المساحة الجغرافية أو الفضاء السبرياني أو االفتراضي المعلوماتي(، 

والمناطق العمياء العقائدية والدينية والثقافية في إدراك المرء التي تعجزه عن 

 اإلدراك والتمييز، أو المنافذ القانونية.

بدعاية كبيرة تجتذب األضواء يستخدمون هجمات رمزية بارزة مصحوبة  ·

وتثير الدول دافعة إياها إلى ردود الفعل المبالغ فيها التي تلحق الضرر 

 بمصالحها في المدى البعيد.
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يطلقون العديد من التحديات الصغيرة قليلة الكلفة وضيقة النطاق الستنزاف  ·

يف في طاقتنا من خالل الدفع إلى بذل جهود احتواء ومنع وردود باهظة التكال

 العشرات من المناطق النائية.

قد تولد هذه المالمح التي تتسم بها البيئة الجديدة معجمًا لوصف التهديد بشكل 

أفضل. وبما أن التهديدات الجديدة ليست من دول، يتعين أن ال يكون أساس 

نهجنا هو العالقات الدولية )دراسة كيفية تفاعل الدول في أطر نخبوية في 

نثروبولوجيا أو علم اإلنسان )دراسة األدوار االجتماعية الدول(، بل األ

والجماعات والمكانة االجتماعية والمؤسسات والعالقات بين أفراد المجموعات 

السكانية البشرية ضمن أطر غير نخبوية وليست خاصة بدول(
 353

. 

إذا كانت هذه المجابهة تستند إلى اتجاهات موجودة منذ زمن طويل فهذا يعني و

صراع قد يكون صراعا طويال يستغرق جياًل أو عدة أجيال. وهذا يعني أن ال

أننا نحتاج إلى "نظرة طويلة" و"نظرة عريضة" تأخذان باالعتبار أفضل الطرق 

لنسج جميع خيوط القوة القومية معًا، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع 

لشعب األميركي األوسع. وبالتالي، نحتاج إلى استراتيجية كلية شاملة يمكن ل

والحكومات األميركية المتعاقبة وحلفائنا الرئيسيين وشركائنا حول العالم، دعمها 

والمحافظة على استمرارها
354

 . 

تشكل ميزانية الدفاع األميركية في الوقت الحاضر قرابة نصف مجمل إنفاق و

يركية الدفاع العالمي، فيما يبلغ تعداد العناصر النظامية في القوات المسلحة األم

مليونا. في مقابل ذلك، توظف وزارة الخارجية األميركية حوالي  1.68حوالي 
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موظف في السلك الخارجي، فيما توظف الوكالة األميركية للتنمية  6.000

موظف. وبعبارة أخرى، إن حجم وزارة الدفاع  2.000الدولية حوالي 

للتنمية الدولية مرات على حجم الوكالة األميركية  210األميركية يزيد حوالى 

يفوق عدد الموسيقيين الذين يعملون  –ووزارة الخارجية األميركية مجتمعتين 

في الفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع عدد أعضاء السلك الدبلوماسي بأكمله 

– انتقاد وزارة الدفاع -حسب تعبير الكاتب–وليس المقصود بذلك  بكثير.

ي اليد العاملة ورأس المال )أي تحتاج إلى قدر فالقوات المسلحة تتطلب كثافة ف 

كبير منهما( وهي دائما أكبر حجما من الوكاالت الدبلوماسية ووكاالت تقديم 

المساعدات. ولكن نظرًا ألهمية التنمية والدبلوماسية واإلعالم )ألغيت وكالة 

ة ، وتشمل األرقام المتعلقة بوزارة الخارجي1999اإلعالم األميركية في العام 

المكتب الذي خلفها( في هذا النوع من أنواع النزاع، فإن هناك عدم توازن 

واضحًا بين عناصر القدرات العسكرية وغير العسكرية. وهذا يشّوه السياسة 

ويعتبر غير معتاد قياسًا على المعايير العالمية. فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم 

م الوكاالت األسترالية القوات العسكرية األسترالية نحو تسعة أضعاف حج

المختصة بالدبلوماسية وتقديم المساعدات مجتمعة. أي أن الذراع العسكرية 

أضعاف من العناصر األخرى المشكلة للقوة  210أكبر، ولكنها ليست أكبر بـ 

القومية
355
ومما يحسب لوزارة الدفاع أنها تدرك المشاكل المتأصلة في مثل  .

في المراجعة الدورية التي تتم كل أربع عدم التوازن هذا، وقد ذكرت ذلك 

. ولدى حكومة الرئيس بوش برامج 2006سنوات للسياسات الدفاعية في العام 

جارية حاليًا لزيادة القدرة غير العسكرية. ولكننا نحتاج، للنجاح على المدى 

العناصر غير العسكرية للقوة القومية. وما   الطويل، إلى التزام مستمر بتعزيز
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لقوة الناعمة، كقوة القطاع الخاص االقتصادية والسمعة القومية والثقة يعرف با

الثقافية، بالغة األهمية ألن القوة العسكرية وحدها ال يمكنها التعويض عن 

ألقي دور رئيسي في الحرب على اإلرهاب على عاتق قوات وقد  فقدانها.

األهداف العمليات الخاصة بسبب قدرتها على القيام بعمليات مباشرة ضد 

ماكس بوت بأننا   الواقعة في مناطق نائية أو ممنوعة. وفي غضون ذلك، جادل

نحتاج مرة أخرى إلى شيء ما يشبه مكتب الخدمات اإلستراتيجية خالل الحرب 

العالمية الثانية، والذي كان يمتلك قدرات في مجاالت التحليل والمخابرات وعلم 

قوات ف عمليات النفسية والتكنولوجيا.اإلنسان والعمليات الخاصة واإلعالم وال

العمليات الخاصة ذات أهمية خاصة. وتحدد بالمقارنة الداخلية مع بقية القوات 

قوات العمليات الخاصة تتولى مهمات "تتجاوز قدرات" القوات  –المسلحة 

المستخدمة لألغراض العامة. في المقابل، كان مكتب الخدمات اإلستراتيجية 

يتم تحديد ماهيته بمقارنته مع بيئة خارجية وتولى مهمات  إستراتيجيا. وكان

ذات أهمية إستراتيجية، وكان يحصل ويتخلى بسرعة عن القدرات، حسبما 

تقتضي الحاجة. وقوات العمليات الخاصة تكاد تكون كلها عسكرية، بينما كان 

مكتب الخدمات اإلستراتيجية كيانا مؤلفا من موظفين من عدة وكاالت ويشتمل 

لى عنصر مدني كبير، وكان جميع العسكريين العاملين فيه تقريبًا من ع

المتطوعين للخدمة في الحرب لحاجة طارئة )مدنيون موهوبون يملكون 

مهارات ذات بعد إستراتيجي، تطوعوا فترة الحرب(. وتعيد قوات العمليات 

إلى مكتب الخدمات اإلستراتيجية، ولكن في حين أن قوات   الخاصة جذورها

العمليات الخاصة في هذه األيام قوات نخبة عسكرية تملك قدرات بالغة 

التخصص جعلت على أكثر ما يمكن أن تكون عليه فعالية لسبع مهمات معتادة 
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عسكرية  –متعارف عليها، كان مكتب الخدمات اإلستراتيجية منظمة مدنية 

مختلطة تولت أي مهمة تطلّبها الوضع، وشكلت قدراتها حسب الحاجة
356
. 

هذه األفكار هي مجرد أفكار تأملية تشير إلى ما قد ويستخلص الكاتب أن "     

ينبثق عن مجهود شامل إليجاد نماذج جديدة تحتذى لهذا العصر الجديد من 

الصراع. وقد تنبثق أفكار مختلفة عن مثل هذا المجهود، وفي أي حال، فإن 

ابتكارا متواصال. إال أن  التغيرات السريعة في البيئة بسبب تكيف العدو ستتطلب

الواضح بمثل وضوح الشمس هو أنه لم يعد بإمكان نماذجنا التقليدية للحرب 

الصناعية بين الدول، والدبلوماسية المستندة إلى النخب، واالستخبارات المركزة 

البيئة أو توفير المفاتيح المفاهيمية للتغلب على تهديدات هذه   على الدول، تفسير

ك تشابه جزئي بين الحرب الباردة وصراعات هذه األيام: هناك وهنا األيام.

اختالفات كثيرة بين تهديدات اليوم وتهديدات حقبة الحرب الباردة. ومع ذلك، 

فمن حيث بعد واحد على األقل، هو الفترة الزمنية، قد تعني االتجاهات الدائمة 

ل للحرب الباردة، التي تدفع المجابهة الراهنة أن الصراع سيكون مشابهًا بالفع

عاما بين الثورة الروسية في العام  75التي دامت بشكل أو بآخر على امتداد الـ 

. 1991وانهيار االتحاد السوفييتي في شهر كانون األول/ديسمبر  1917

خاصة "النزاعات الموروثة" الناجمة عن الحرب  –وكثير من عواقبها 

ليوم. ونحن اآلن، حتى إذا دامت هذه ما زال موجودًا ا –األفغانية  –السوفييتية 

في بداية طريق طويل جدا بالفعل، سواء   المجابهة نصف مدة الحرب الباردة،

وربما كانت التهديدات الجديدة ، التي تبطل  شئنا االعتراف بذلك أم أبينا.

الحكمة المتوارثة حول عدد كبير من القضايا، تشير إلى أننا على حافة عصر 
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ات. وربما اتضح أن التوصل إلى أفكار جديدة اختراقية لفهم جديد من الصراع

"وهزيمة هذه التهديدات هو أهم التحديات التي نواجهها
357
. 

 العصابات وحرب رهاباإلالرابعة:  الفقرة

 حرب العصابات أسلوب للقتل المحدود تقوم به جماعات ضد قوة معادية

تة واالستخدام المرن نظامية صغيرة ال تخضع لقواعد ثابتة وتتميز بالمباغ

مع حرب العصابات في التقائهم على  رهابالمبادأة، ويلتقي اإل للقوات لكسب

ة، أما أوجه االختالف مابين االثنين فهي : سياسّي عنف منظم يحمل معه أهداف

 ـ

األغلب على الدعم المادي والمعنوي  حرب العصابات تعتمد في -أ 

 بقواعد إسناد ثابتة رهاباإل  يتمتعبينما ال، والمأوى من السكان المحليين

المناطق الحضرية أو  يتركز غالبًا في رهابمسرح عمليات اإل -ب 

واألرياف  بينما الميدان الرئيس لحرب العصابات المناطق الجبلية، المدن

 ومراكز تجمع القوات النظامية

العدو وتحرير األرض التي  تستهدف حرب العصابات استنزاف -ج 

 رهاباإل بينما يستهدف، لتخلص النهائي من وجوده العسكرييحتلها أو ا

 الدعاية ولفت النظر وإثارة المشاريع لكسب ود الرأي العام تجاه القضايا التي

ليست . أو ابتزاز الجماعات والسلطات المنافسة، يونرهابيعمل من أجلها اإل

ة فهي مر Guerrilla أو Guerrilla warfare ترجمة محددة لعبارة هناك

الشعبية أو الحرب الثورية حرب العصابات أو الحرب
358

ويطلق عليها البعض  
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فهي ، تعني الحرب الصغيرة Guerrilla وكلمة، حركات المقاومة أو التحرير

تشي غيفارا" : " إن " تصغير لكلمة حرب باألسبانية وفي هذا الصدد يقول

 وفقويجب أن تسير ، حرب العصابات هي مرحلة من الحرب التقليدية

تتضمن حرب العصابات قوانين إضافية  ،لكن باعتبار وجهها الخاص ،قوانينها

تخضع لها من الواجب أن
359
. 

 وهناك من يعرف مقاتل العصابات بأنه الشخص الذي يحارب الجيوش

ومواطن غيور على بلده  ،سياسّيوهو ثائر ، الديكتاتورية بأساليب غير تعاقدية

للشعب ومحب للحريةأجل تحريرها وهو صديق  يحارب من
360
.  

، هي نضال جماهيري من خالل ما تقدم يتبين أن حرب العصابات

جماهير  فالعصابة هي تلك المجموعة الصغيرة المسلحة التي تكمن قوتها في

بل أكثر من ذلك فرجال العصابات هم من المتطوعين ومن ثمة فهي  ،الشعب

ء من حيث حمل السالح وعلى مشاركة الجماهير سوا، إلى الدعم الشعبي تستند

ومد المقاومين بالذخيرة والمؤن أو من حيث التموين
361

  

بقوات عسكرية تقليدية من  تمارس وحدات حرب العصابات أنشطتها -د 

الحكومية والجيش  حيث يتم التركيز على المباني ،خالل الهجمات المفاجئة

والمدنية كما  يةيون بين األهداف العسكررهاببينما ال يفرق اإل ،ومراكز الشرطة

  أنهم ال ينتظمون في وحدات عسكرية
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سند شعبي وحتى على مشاركة الجماهير سواء  ترتكز حرب العصابات على -ه 

فهو  رهابأما اإل ،وتأمين الملجأ ،من حيث حمل السالح أو من حيث التموين

ة أو سياسّياالجتماعية او ال مذموم من قبل الشعب حتى لو كان مؤيدا للقضية

 وميةالق

مجموعات صغيرة ال تسعى  يعمل عادة في المدن، وضمن رهاباإل -و  

حرب  بينما ،وإنما فقط تدمير نفسي للخصو ،إلى تحقيق نصر عسكري

العصابات هي حرب فعلية أحد أطرافها جيش منظم والطرف اآلخر هو 

 .تسعى إلى تحقيق نصر عسكري العصابات التي

تمارسه العصابات  تيك الذييوجد أيضا اختالف عميق في التك -ز 

كما ، يةرهابوكذلك التكوين والتدريب والتنظيم والتسليح عن المنظمات اإل

  يختلفان أيضا فيما يخص الفلسفة التي يستند عليها كل منهما

العصابات تستهدف البنية التحتية للدولة من مواصالت  حرب -ح 

كما أن رد  ،ز السياسةرمو، يونرهابيهاجم اإل بينما ،واتصاالت ومصادر طاقة

بتشديد نشاط الشرطة لو عن طريق  ية يكونرهابالحكومة على الحمالت اإل

التشريع بينما تستدعي حرب العصابات ردا عسكريا
362

  

  والجريمة المنظمة رهاباإلالخامسة:  الفقرة

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر من  2المادة عرفت 

بموجب قرار عتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام االتي  الوطنية

                                                 

 سابق ـ مرجع يونس زكور - 362
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 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25المتحدة الجمعية العامة لألمم 

 مفاهيم الجريمة المنظمة على النحو اآلتي: 2000تشرين الثاني/نوفمبر

)أ( يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، "

ثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة مؤلفة من ثال

متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو األفعال 

المجرمة وفقا لهذه االتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ 

وك يمثل جرما يعاقب عليه )ب( يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سل

 بالحرمان التام من الحرية لمدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛ 

)ج( يقصد بتعبير "جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشكلة 

عشوائيا لغرض االرتكاب الفوري لجرم ما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار 

و أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أ

.")...( 

 من االتفاقية الجريمة المنظمة: 3المادة وحددت 

تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك، على منع  -1"

 الجرائم التالية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها: 

 وال()غسل األم6و )المشاركة(5: مواد)أ( األفعال المجرمة بمقتضى ال

 من هذه االتفاقية؛ )عرقلة سير العدالة(  23و )الفساد(8و

من هذه  2)ب( الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 

االتفاقية؛حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة 

 إجرامية منظمة. 
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 إذا:  من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني 1في الفقرة  -2

 )أ( ارُتكب في أكثر من دولة واحدة؛ 

)ب( ارُتكب في دولة واحدة ولكن جري جانب كبير من اإلعداد أو 

 التخطيط له أو توجيهه أو اإلشراف عليه في دولة أخرى؛ 

)ج( ارُتكب في دولة واحدة، ولكن اضطلعت في ارتكابه جماعة 

 واحدة؛  إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة

 . ")د( ارُتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى

له  الجريمة المنظمة تقوم أساسا على تنظيم مؤسسي ثابت وهذا التنظيمف

وفرص للترقي ، بناء هرمي ومستويات للقيادة وقاعدة للتنفيذ وادوار ومهام ثابتة

 ،ء والنظام داخل التنظيفي المجال الوظيفي ودستور داخلي صارم يضمن الوال

واالهم من ذلك االستمرارية وعدم التوقف
363

فعل أو أفعال غير فهي . 

وتتمتع بصفة ، مشروعة ترتكب من جماعة اجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج

ويكفل  ،االستمرارية يعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي يحدد دور كل منه

هذا الفعل او تلك االفعال  ويكون الغرض من ،والءهم وطاعتهم ألوامر رؤسائه

غالبا الحصول على الربح، وتستخدم الجماعة االجرامية التهديد او العنف او 

ويمكن أن يمتد نشاطها االجرامي عبر عدة دول.، الرشوة لتحقيق أهدافها
364

 

                                                 

: المالمح العامة للجريمة المنظمة، الناشر دبي، مركز البحوث والدراسات أحمد جالل عز الدين - 363

 28ص  1994بشرطة دبي 

: الجريمة المنظمة في القانون المقارن. دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة  شريف سيد كامل - 364

 . 2001األولى. 
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بقصد الحصول على مكاسب  منظم ملالجريمة المنظمة عبارة عن عف

مالية بطرق وأساليب غير شرعية
365

االعتيادية بأنها  ف عن الجريمة. وتختل

واالحتالل والقتل  وأساليبها السطو ،تأتي بعد تدبير وتنظيم وتنفيذ أفراد العصابة

 والتزوير .

يتميز بالعنف  بطبيعة العمل الذي رهابوتشترك الجريمة المنظمة مع اإل

 والتنظيم والقيادة عبر مجموعات أو منظمات تخطط للقيام بأعمالها بسرية

وأن كليهما يسعى إلفشاء الرعب والخوف والرهبة في نفس المواطنين ، ودقة

إال أن هدف الجريمة من ذلك الحصول على ، السلطات في آن واحدضد و

في حين أن عمليات ، وردع رجال الشرطة عن التدخل والتصدي أموال الناس

إلثارة الرأي العام ضد السلطات وإظهار عجزها  قد ترهب المواطنين رهاباإل

  م.عن حمايته

الجريمة المنظمة بأن وراءه دوافع تتمثل في  عن رهابويختلف اإل

بينما تقف  ،مشروعة من وجهة نظره التامة بفكرة أو قضية يرهابقناعة اإل

اإلجرامي تأثيرًا نفسيًا ال  وفي حين يترك الفعل ،وراء المجرم دوافع ذاتية ضيقة

ية يتجاوز أثرها رهاباإل العملياتفأن ، يتعدى نطاق ضحايا العمليات اإلجرامية

والتجهيز  كما أن أساليب التدريب، ليشمل كامل المجتمعنطاق الضحايا 

والتسليح هي األخرى مختلفة بين الطرفين
366

  

                                                 

ت دار النهضة  38العقابية ـ ص  : الجريمة المنظمة وصداها على األنظمةمي الشوامحمد سا - 365

 العربية ـ القاهرة

: اإلرهاب والجريمة المنظمة ...التجريم وسبل المواجهة. الطبعة حمد إبراهيم مصطفى سليمان - 366

 . 95ص ـ2007األولى ـ 
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والجريمة المنظمة من خالل  رهابويمكن مالحظة الفرق بين اإل

حاد باالت مجموعة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة هوضعتالتعريف الذي 

جماعة مشكلة » لجريمة المنظمة بأنها ا تعرفإذ ، 1993األوربي، في سنة 

من أكثر من شخصين فمارس مشروعا اجراميا ينطوي على ارفكاب جرائم 

ويكون لكل عضو مهمة محددة في اطار ، جسيمة لمدة طويلة أو غير محددة

. حوذلك بهدف الحصول على السطوة أو فحقيق األربا، التنظيم االجرامي

العنف  -ب. األنشطة التجارية –وفستخدم عند اللزوم في ارفكاب الجريمة : أ 

ممارسة التأثير على األوساط السياسية  –ج . وغيره من وسائل التخويف

 «. واالعالم واالدارة العامة والهيئات القضائية واالقتصاد

احد عشر معيارا أو صفة فميز ثم ذكرت المجموعة المشارة اليها   

 وهي : ، ريمة المنظمةالج

 أكثر من شخصين . التعاون بين (1

 تحديد المهام المسندة الى كل من هؤالء األشخاص . (2

أن تكون الجماعة االجرامية مستمرة لمدة طويلة أو لمدة غير  (3

 محدودة ..

 أنها تتضمن شكال من النظام والرقابة الداخلي . (4

 ترتكب جرائم جسيمة . (5

 لمستوى الدولي .تمارس أنشطتها االجرامية على ا (6

 تستخدم العنف وغيره من وسائل التخويف . (7

تستعمل التنظيمات التجارية أو ما يماثل ما هو متبع في قطاع  (8

 األعمال .

 تقوم بغسيل األموال غير المشروعة . (9
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وعلى وسائل ، تمارس النفوذ على األوساط السياسية (10

 االعالم واالدارة العامة والقضاء واالقتصاد .

   قيق الربح الفاحشتهدف الى تح (11

ابرز خصائص الجريمة المنظمة هي:"التخطيط  بناء على ما سلف فإن

البناء التنظيمي الهرمي واالحتراف و لمهام دقيقة واستخدام فقنيات عالية

وهي فقريبا نفس  وفحقيق الربح الوفير". بين حلقات التنظيم والتكامل

الهدف، فهدف  ية، لكن الفارق الجوهري هورهابخصائص الجريمة اإل

 سياسي في الغالب، بينما هدف الجريمة المنظمة ربحي. رهاباإل

عنفا منظما بقصد تحقيق أهداف سياسية، فان الجريمة  رهابإذا كان اإلف

المنظمة هي عنف منظم بقصد الحصول على مكاسب مالية وأساليب غير 

األمن مشروعة والجريمة المنظمة هي إحدى الظواهر االجتماعية التي تهدد 

االجتماعي   فهو ظاهرة سياسية تهدد النظام رهابالعام في الدولة أما اإل

بمفهومه العريض، ورغم االختالف الواضح فان هناك أشياء مشتركة بين 

 والجريمة المنظمة يمكن أجمالها بما يلي:  رهاباإل

إن كليهما يسعى إلى إفشاء الرعب والخوف في نفوس البشر، وقد  .1

موجها للمواطن والسلطات في نفس الوقت  يكون ذلك الرعب

فعصابات الجريمة المنظمة تفرض الرعب على الناس لتحصل على 

أموالهم وعلى رجال السلطة لكي يتخلوا عن ممارسة صالحياتهم 

قد ترهب  رهابواجبهم في التصدي للجريمة ومنظمات اإل

المواطنين إلثارة الرأي العام ضد السلطات وإظهار عجزها عن 

  .يتهمحما
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ية تتمثل في شأن تنظيمها وسرية عملياتها رهابإن المنظمات اإل .2

الداخلية وأساليب العمليات باألنماط التي تمارسها  وقوانينها

المنظمات اإلجرامية عملها فهي تستفيد من خبرة وتجارب الجريمة 

ية تسعى رهابإن بعض المنظمات اإل رهابالمنظمة في ممارسة اإل

فراد من أعضاء فهي تستفيد من خبرة وتجارب إلى تجنيد بعض األ

األفراد وإخفائهم إلقامة  رهابالجريمة المنظمة في ممارسة اإل

فهي  والحصول على الوثائق المزيفة أو األسلحة واالتصال ببعض.

 . رهابتستفيد من خبرة وتجارب الجريمة المنظمة في ممارسة اإل

صابات الجريمة ية لها صالت قوية بعرهابإن بعض المنظمات اإل .3

ية أحيانا عصابة من رهابالمنظمة حيث تستأجر المنظمات اإل

عصابات الجريمة المنظمة للقيام بعمليه قتل أو تخريب لحسابها. 

ية وربما رهابوبهذا تتناهى العالقة بين الجرائم المنظمة والجرائم اإل

اآلمنةأو تاوي عناصر من التنظيم  تتؤمن الواحدة لألخرى المال ذا

 عوائلهم. أو

لمجرد توفير بيئة أكثر  رهابتمارس المنظمات اإلجرامية اإل .4

مالءمة لمشاريعها اإلجرامية، فتقتل وترعب وتدمر في خدمة 

 المشروع اإلجرامي. 

ية وهو نشاط مصمم رهابوقد يتشابه ذلك مع أعمال الجماعات اإل .5

ر لتوفير الموارد لتمكينها من متابعة جدول أعمالها بصورة أكث ةعاد

بعض الجماعات المسلحة في أفغانستان من  هفاعلية وهو ما تفعل

زراعة المخدرات لشراء السالح.حيث يتزايد الطلب على شراء 

األسلحة في الجنوب من دول الشمال وحيث توجد النزاعات المسلحة 

ومن هنا تبرز العالقة بين االتجار ، التي تغذيها القوى الدولية
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وتستخدم  رهابلحة وممارسة جرائم اإلبالمخدرات واالتجار باالس

العصابات المنظمة في الكارتل الكولومبي حوالي مائة الف شخص 

 لتجارة المخدرات في أمريكا الالتينية والواليات المتحدة وأوربا 

والجريمة المنظمة،  رهاببين اإلكثيرة مجاالت تشابه ظاهري  فهناك

ية، ولكن هناك اختالفا إرهابالبعض يعتبر عصابات المافيا عصابات   حتى أن

ينهما بيجعل التفرقة  امودوافعه اواهدافهم نييأساسيا وجوهريا بين النشاط

 واضحة جلية.

 جريمة االبادة الجماعيةو رهاباإلالسادسة:  الفقرة

الى قتل الجماعات او  Genocide تهدف جريمة ابادة الجنس البشري

األعمال الخطيرة التي تهدد أمن من  المجموعة البشرية بوسائل مختلفة وتعتبر

تؤدي الى ابادة أو اضطهاد كائنات إنسانية كليا او جزئيا  وسالمة المجتمع ألنها

وهي ترتكب بصورة  ، بسبب طبيعتهم الوطنية او العرقية او الساللية او الدينية

عمدية وال تنحصر آثارها على الوضع الداخلي للدولة التي تقع في نطاق 

وهي . إنما تمتد حتى الى األسرة الدولية بسبب أثارها الشاملةو ميةحدودها اإلقلي

انما تعد من الجرائم العمدية العادية حتى وان و ليست من الجرائم السياسية

 ارتكبت بباعث سياسي .

السفاحون على ابادة جماعة ما ) ابادة كلية و ففي هذه الجريمة يقدم القتلة

ه سوى انها تنتسب الى جماعة قومية او قهرها بال ذنب اقترفتو او جزئية (

 جنس او دين يخالف قومية او جنس او دين القتلة .
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التي حددت هذه األعمال كجريمة  1945جاءت الئحة نورنبورغ لعام 

دولية فعبرت بذلك على استنكار العالم المتمدن لهذا االنحدار األخالقي الشديد 

 . الذي انزلق اليه القتلة

فقرة ج من ميثاق نورنبورغ بقواعد جديدة عندما  6قد جاءت المادة 

، التي تثير المسؤولية الفردية هي " القتلو نصت على ان الجرائم ضد اإلنسانية

الترحيل ،و األعمال غير اإلنسانية التي ترتكب ضد أي من ، االستبعاد، االبادة

رية عنص، او االضطهاد ألسباب سياسية، قبل او بعد الحرب، السكان المدنيين

، او دينية ... تقع بارتباطها مع أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة

بغض النظر عن كونها تشكل او ال تشكل خرقا لقانون الدولة التي ارتكبت في 

 ظله هذه الجرائم ".

 يشير النص المتقدم الى النقاط التالية :

 ارتكاب الفعل قبل او بعد الحرب . -

 لمدنيين .ضد أي فئة من السكان ا -

بغض النظر انها تشكل او ال تشكل خرقا لقانون الدولة الذي ارتكبت  -

 في ظله الجرائم .

وقد كان موضوع االبادة الجماعية احد أهم المواضيع التي عالجته األمم 

ديسمبر  11المتحدة بعد قيامها مؤكدة نبذ هذه األعمال في قرارها الصادر في 

ية العامة بصيغة التأكيد على ان جريمة ابادة الذي تبنته الجمع 96رقم  1946

يعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين و الجنس هي جريمة طبقا للقانون الدولي

بصرف النظر عن كونهم موظفين عموميين او أفراد و أصليين ام شركاء

 عاديين .
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االجتماعي إعداد و بعد ذلك طلبت األمم المتحدة من المجلس االقتصادي

قية خاصة بتجريم ابادة الجنس البشري لغرض عرضها في الدورة مشروع اتفا

وبعد ان اعد مشروع االتفاقية من قبل لجنة خاصة شكلها ، الثانية للجمعية

على  1948أوت  26قرر المجلس إحالة المشروع في ، المجلس المذكور

ر ديسمب 9وقد قررت الجمعية العامة بتاريخ . الجمعية العامة في دورتها الثالثة

حيث ، االنضمام إليهاو دعت الدول الى التوقيعو الموافقة على مشروع االتفاقية

دولة  20بعد ان صادقت عليها  1951ديسمبر  12وضعت موضع التنفيذ في 

. 

و قد جاء في نص المادة األولى من هذه االتفاقية على ان األطراف 

ب تعد في زمن الحرالمتعاقدة تؤكد بان االبادة سواء ارتكبت في زمن السلم او 

 .جريمة طبقا للقانون الدولي

" في هذه االتفاقية، تعني اإلبادة  كما جاء في نص المادة الثانية ان :

قصد التدمير الكلي أو الجزئي  ىالجماعية أيا من األفعال التالية، المرتكبة عل

 و دينية، بصفتها هذه:لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أ

 الجماعة.)أ( قتل أعضاء من 

 )ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

)ج( إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي 

 كليا أو جزئيا.

 )د( فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة.

 ."ى)هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخر
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بادة هي القتل الجماعي المرتكب عن سبق اإلصرار من قبل فجريمة اال

الموجه ضد جماعة مستهدفة لسبب  ،بعض الجماعات المسيطرة على سدة الحك

هي تعني التهديد المنظم لكيان جماعة ما بريئة من قبل الجهاز ، وما

 البيروقراطي في دولة ما .

االساسي  من النظام  6المادة  الذي نصت عليه  فيعروهو نفس الت

اإلبادة ف 1998تموز/ يوليه 17لمحكمة الجزاء الدولية المعتمد في روما في 

 :هي الجماعية

لغرض هذا النظام األساسي تعني " اإلبادة الجماعية " أي فعل من "

األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية 

 -يًا:إهالكًا كليًا أو جزئ ،بصفتها هذه

 قتل أفراد الجماعة.      (  أ

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.        ب(

إهالكها الفعلي كليًا  إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال معيشية يقصد بها      ج (

 جزئيًا. أو

 فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة.      د (

 إلى جماعة أخرى". نقل أطفال الجماعة عنوة     هـ(

 حصل بطرق او وسائل مختلفة منها :ت يةالجماع فاالبادة

وهو يتمثل في قتل الجماعات بالغازات : النوع االول :االبادة الجسدية

السامة او االعدام او الدفن وهو احياء او القصف بالطائرات او الصواريخ او 

وتتمثل بطرق : ايولوجيةباي وسيلة اخرى تزهق الروح النوع الثاني :االبادة الب

تعقيم الرجال او اجهاض النساء وبوسائل مختلفة بهدف القضاء على العنصر 
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ابادة االجناس والمعاقبة من المادة الثانية ( من اتفاقية منع  -البشري .) الفقرة د

 عليها .

وتتمثل في تحريم التحدث باللغة الوطنية : النوع الثالث:االبادة الثقافية

غير ان االسرة الدولية لم تتجه بعد الى اعتبار  لى الثقافة القومية.واالعتداء ع

هذا النوع من االبادة جديا وخطيرا ويؤدي الى الفناء على الرغم من هذا النوع 

بة من االبادة هو ابادة معنوية تدمر البشر وهي تؤدي الى الصهر واالذا

 والتدمير وهو عمل غير مشروع .

 قوعية وجريمة االبادة إذ يترتب عن ورهاباإل ةتقارب بين الجريم فهناك

هما ضرر لإلنسان يقوم بها أفراد ومؤسسات تستوجب الجزاء الصارم كل من

، لكن عمليات االبادة مقصودة لذاتها، أما العمليات أمام المحاكم الوطنية والدولية

االرهابية فهي ترمي إلى هدف معين. كما أن جرائم االبادة تقوم على أسس 

 .رية خالصةعنص

 االحتاللاومة مقوحق  رهاب: اإلرع الثانيالف 

من المعجم « مقاومة»يبدو أن هناك اتجاهًا في هذه األيام لمحو كلمة 

، وتصبح أعمال المقاومة «إرهاب»بحيث يهيمن دال واحد هو كلمة  سياسّيال

« هجمات انتحارية»أو « رهابإ»ومعنى محدد مجرد  التي لها جذور تاريخية

ولذا، نجد أن مؤتمر شرم الشيخ حاول  .ليس لها سبب واضح وال اتجاه مفهوم

.«مقاومة»ولم يأت أي ذكر لكلمة « رهاباإل»تعريف 
367
. 

                                                 

. ومن هنا يمكن إدراك 56. ص6نية. ج: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوعبد الوهاب المسيري - 367

اهلل( وإسرائيل، فهي اتفاقية قد نصت  حجم اإلنجاز الذي حققته اتفاقية وقف إطالق النار بين لبنان )حزب

 على حق الدفاع عن النفس، أي حق المقاومة.
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 رهابتقوم وسائل األعالم الغربية بالخلط والتشويه المتعمدين بين اإلو

 . وحركات التحرر إلضفاء عدم الشرعية على األخيرة

التحرر الوطني ضد األنظمة  استعمال القوة من قبل حركاتإال أن 

األجنبّية ،هو  االستعمارية أو االستبدادية والعنصرية وضد أشكال السيطرة

 .رهابحق مشروع ال عالقة له بمسألة اإل

وراح ضحيتها  والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول االستعمارية

 حيث تميزت الفترة التي صاحبت. ت التحررناشطي حركاو آالف المقاومين

ة الثانية بانتشار حركات المقامة لمواجهة االحتالل النازي السيما عالمّيالحرب ال

واستنادا ألحكام محكمة الهاي لم يتمتع بصفة  1939ففي عام . فرنسا في

حركات المقاومة المنظمة واستغلت المانيا النازية هذه الثغرة  المحاربين غير

يين وأعدمت كل من وقع في قبضتهاإرهاب برت أفراد المقاومةواعت
368

 ،

قبل أفراد منتمين إلى حركات  ويحدث هذا الخلط إذا ما استعملت القوة من

أراضي الدولة  التحرر الوطني أو يعملون باسمها ضد أهداف مدنية خارج

 وحركة التحرر رهاباإلالتمييز بين وهناك عدة اتجاهات في مسألة ، العدو

 :لوطنيا

ة سياسّياتجاه يرى ضرورة التمييز بين أنشطة تمارسها حركات  -أ 

، فالعنف الذي رهابتحاول تحقيق مصير شعوبها واستقاللها وبين اإل ثورية

يهدد  رهابفي حين أن عنف اإل، مسوغ وله مبرراته تمارسه هذه الحركات

                                                 

ـ  راضي مازن ليلوالمسلحة في القانون الدولي ـ نقال عن الدكتور  : المقاومة الشعبيةمحمد مجذوب - 368

 في القانون والشريعة اإلسالمية: اإلرهاب والمقاومة

http://www.minshawi.com/other/raghy1.htm 
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دول، وهذا هو التعاون والصداقة بين ال أرواح األبرياء ويهدد بالخطر عالقات

 . دولّيرأي أغلب فقهاء القانون ال

ويعدها جميعًا من ، اتجاه ال يميز بين تلك األنشطة واألفعال السابقة -ب 

  .في الغربالحالي وهذا هو الموقف ، يةرهاباإل قبيل األعمال

اختالف المواقف حول  وسبب االختالف بين االتجاهين يرجع إلى

، والمعرضون  ثورية ن يرون أنها حركاتفالمؤيدو. حركات التحرر نفسها

وما زال الخالف حول شرعية الكفاح المسلح في سبيل يرون أنها إرهاب، 

وشرعية العنف الذي يستخدمه، محتدمًا بين الكتلة الغربية  الحرية واالستقالل

  .جهة أخرى من من جهة ودول العالم الثالث

في اجتماعات اللجنة  عربيةدول الالالعربي فقد شاركت  أما على مستوى

العامة لألمم المتحدة التي خصصت لصياغة اتفاقية بشان  القانونية للجمعية

على أن ال  رهابأكدت جميعها على التعاون في مجال مكافحة اإل إذ رهاباإل

ية وهذا ناتج عن خلفية رهابمن بين األنشطة اإل تعد حركات التحرر الوطني

الصراع العربي الصهيوني
369
.  

 ة المقاومة تستند إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.فشرعي

تنص  ( أول وثيقة4/7/1776يمكن اعتبار إعالن االستقالل األمريكي )

صراحة على حق المقاومة. وينطلق اإلعالن في إقراره لحق المقاومة من مبدأ 

                                                 

 ـ موسوعة شرح اإلرهاب ـ شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر االلكتروني عبدالفتاح مراد: - 369

 134ـ ص  2006اإلسكندرية 
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االعتداء على  لمحكومين. وأناعتبار السلطة العادلة تلك التي تنشأ من اتفاق ا

هذا العقد االجتماعي من قبل المستعمرين يعطي الحق للناس في قطع أي التزام 

لهم مع السلطة االستبدادية كحق وواجب. ويؤكد النص على أن المقاومة 

المسلحة هي المرحلة األخيرة لالحتجاج ضد الهيمنة االستعمارية )اإلنجليزية 

ثالثة عشر األمريكية. وقد أصبح هذا النص المبكر يومئذ( في المستعمرات ال

 مرجعا للعديد من حركات التحرير الوطني في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

الشرعية وغيابها، كانت أيضا وراء نقاشات حق المقاومة خاصة عند ف

م( أربعة 1789استعمالها للعنف. وقد أقر "إعالن حقوق اإلنسان والمواطن" )

ة لإلنسان ال يجوز المس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في حقوق طبيعي

األمن، الحق في مقاومة الظلم واالستبداد. مؤصال لهذا الحق في االتجاهات 

من النص الثاني  33المدافعة عن هذه الحقوق بشكل مبكر. وقد اعتبرت المادة 

لظلم هو أن حق مقاومة ا 1793إلعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر في 

النتيجة الطبيعية لحقوق اإلنسان األخرى. أما "إعالن حقوق وواجبات اإلنسان 

فقد أقر في المادة العاشرة  9/6/1793مة جنيف في قاالجتماعي" الذي أقرته 

حقوقا ستة هي المساواة والحرية واألمن والملكية والضمان االجتماعي ومقاومة 

ن الحق في مقاومة الظلم ويحدد شكل أن لكل مواط 44الظلم. واعتبرت المادة 

 المقاومة في الدستور..". 

أقر ميثاق األمم المتحدة في المادة األولى منه حق تقرير المصير و

:"رغبة في تهيئة  55والمساواة في الحقوق بين الشعوب. وجاء في المادة 

دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سلمية ودية بين األمم 

المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين 

الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها". ورغم ذلك خاضت الشعوب 



 

 327 

المستعمرة حروبا طاحنة من أجل االستقالل في أكثر من بلد لرفض الدول 

 المستعمرة التخلي سلميا عن مستعمرات"ها".

ن الحقوق المهمة التي تقرها مبادئ القانون يعتبر حق تقرير المصير مو

المعاصر، دولّيال
370

فهو يرتب للشعوب حقوًقا ويرتب للدول إلتزامات ذات  

جماعي ألنه مقرر للشعوب دون األفراد،  دولّية، وهو حق دولّيطبيعة قانونية 

عام ألنه مقرر لمصلحة جميع الشعوب، دون أن يقتصر على  دولّيوأيًضا حق 

فهو يشمل جميع الشعوب سواء كانت  العالم،أخرى من شعوب  على فئة دون

بداية  1918ـ 1914ة األولىعالمّيمستقلة أو غير مستقلة. لقد كانت الحرب ال

لعالم جديد، ونهاية لألرستقراطيات والمملكات األوروبية، فكانت هذه الحرب 

ـ الهنغارية سبًبا في إنهاء أربع إمبراطوريات كبرى وهي، األلمانية والنمساوية 

يا وليتوانيا تڤوالعثمانية، وظهرت عدة دول جديدة مثل فلندا وإستونيا وال

وبولونيا، وإنفصلت عن إإلمبراطورية العثمانية مناطق شاسعة مثل أرمينيا 

والدول العربية، وكانت تداعيات هذه الحرب على أنها من أجل حرية وإستقالل 

 1916 فع الرئيس األمريكي ويلسوناألقاليم المتحارب عليها، وهذا بدوره د

إلى التصريح بحق تقرير المصير القومي بقوله:" ليس من الجائز مقايضة 

الناس بين سادة وأخرى كما لو كانوا أموااًل منقولة أو حجارة لعب، وأن 

                                                 

بعاد الثاورة الفرنساية "ُتعلان الجمعياة الفرنساية باسام         1792ناوفمبر   1جاء فاي المرساوم الصاادر فاي      - 370

". كماا ناادى   األخووة والعوون لجميوع الشوعوب التوي فرغوب فوي إسوتعادة حريتهوا         األمة الفرنساية أنهاا ساتمنح    

المسوواواة بينهووا وبسوويادفها وحقهووا فووي فقريوور    ب 1917إعااالن حقااوق شااعوب روساايا الصااادر فااي نااوفمبر    

حتاى تسااتطيَع كالن منهاا اإلنفصاال وتكاوين دولااة مساتقلة. وأعلان الارئيس األمريكااي           مصويرها بمولءح حريتهوا   

حوق الشوعوب فوي فقريور مصويرها لوويس      أن " 1918جااانفي  8ويلساون فاي خطاباه أماام الكاونغرس بتااريخ       

 ".لرجال الدولة فجاهله وإن حصل ذلك فهو فحت مسؤوليتهممجرد صيغة، هو مبدأ آمر ال يحق مستقباًل 
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الشعوب ال يسيطر عليها وال تحكم إال بناء على موافقتها وأية تسوية إقليمة تنتج 

أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العالقة".ولكن مع إتمام عن هذه الحرب يجب 

ة األولى، فقد الحماس لتطبيق عالمّيعقد مؤتمرفرساي الذي إختتمت به الحرب ال

حق تقرير المصير وذلك بسبب معارضة الدول المنتصرة لتطبيقه ألنه سيضر 

ى بمصالحها. وأقر ويلسون الحًقا بأن تطبيق مبدأ تقرير المصير يقتصر فقط عل

شعوب أقاليم التي إنفصلت عن اإلمبراطوريات المهزومة. ولكن مبدأ تقرير 

المصير ما زال موجوًدا في األذهان، وعاد للظهور من جديد حتى إبان الحرب 

م أعلن روزفلت 1941 /أوتآب14ففي  ،1945م ـ 1939ة الثانيةعالمّيال

وب، وحق وتشرشل "عدم الرغبة في إحداث تغيرات إقليمية ضد رغبات الشع

جميع الشعوب في إختيار أشكال حكوماتها"، إال أن سلوك الدولتين اإلستعماري 

شكك في النية الواضحة من تصريحيهما، حيث إنصرف التطبيق في أوروبا 

 دون أن يشمل العالم.

يعتبر حق تقرير المصيرو
371

إمتداًدا طبيعًيا ومباشًرا لمفهوم حقوق  

يشه يعتبر إنتهاًكا للمبادئ اإلنسانية اإلنسان، وعدم اإلعتراف به أو تهم

واألخالقية وخاصة إذا كان هذا اإلنتهاك من قبل الدول التي تعتنق النظام 

 ة. سياسّيالديمقراطي، والتي تنادي بالحريات والحقوق ال

وحق تقرير المصير مرتبط بحقوق اإلنسان الفردية والجماعية وبمفهوم 

ة مثل منظمة األمم دولّيقبل المؤسسات الالحرية والديمقراطية، ومعترف به من 

ة وحقوق اإلنسان، ورغم ذلك ال تطبقه العديد من دولّيالمتحدة ومنظمات العفو ال

                                                 

حق تقرير المصير، حق يختاره الشعب لنفسه، لينعم باإلستقالل السياسّي واإلقتصادي والثقافي، ف -371

 دون أي تدخل أجنبّي ودون ضغوط داخلية أو خارجية إلنشاء دولة قومية مستقلة.
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الدول ومنها تلك الموقعة عليه والداعية للديمقراطية، ويرجع ذلك بسبب 

تضارب المصالح بين الشعوب الخاضعة للسيطرة واإلحتالل من جهة، وبين 

 ب المهيمنة على ثروات تلك الشعوب من جهة أخرى. الدول أو الشعو

ومبدأ حق تقرير المصير يعتبر عند الشعوب والدول المهيمنة خسارة 

وخيمة لقسم من مصالحها وإمتيازاتها، وبالتالي يعتبر تهديًدا ألمنها القومي 

كل اإلعتبارات اإلنسانية  وهذه الدول تعتبر مصالحها القومية من فوق

 لديمقراطية.واألخالقية وا

يرجع الفضل إلى ثبوت حق تقرير المصير إلى الثورة الفرنسية، فهي و

أول من أشارت إلى هذا المبدأ عندما أعلن زعماؤها عن إستعدادهم لمساندة 

الشعوب المتطلعة للحصول على حقها في تقرير المصير، وقد كان من نتائج 

التي وجهتها التمسك بهذا الحق، أوقفت الحمالت الدعائية الشرسة 

اإلمبراطوريات األوروبية الرجعية ضد هذا النظام الجديد في فرنسا، مستهدفة 

 تقويض دعائمه والقضاء عليه.

ويرى معظم الفقهاء أن تقرير المصير هو "حق شعب ما في أن يختار 

شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله، والسيادة التي يريد اإلنتماء إليها". 

( حول منح االستقالل للشعوب واألقاليم 15) 1514 ولعل التوصية رقم

، تشكل النص األوضح واألكثر تقدما 1960ديسمبر  14المستعمرة تاريخ 

 على هذا الصعيد حيث جاء فيها:

إن خضوع الشعوب لالستعباد األجنبي أو سيطرته أو استغالله  -1"

حدة ويهدد قضية يعتبر إنكارا لحقوق اإلنسان األساسية ويناقض ميثاق األمم المت

 السالم والتعاون في العالم.
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لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق  -2

أن تحدد بحرية نظامها السياسي وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق 

 نموها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

سي أو يجب أال يتخذ بأي حال تخلف اإلقليم في الميدان السيا -3

 االقتصادي أو االجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير االستقالل.

يوضع حد لجميع أنواع األعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهة  -4

ضد الشعوب غير المستقلة، وحتى تتمكن من أن تمارس في سالم وحرية حقها 

 في االستقالل التام وتضمن سالمة إقليمها الوطني.

هدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو كل محاولة تست -5

 سالمة إقليم أي بلد تعتبر منافية ألهداف ميثاق األمم المتحدة.". 

وقد مهدت هذه التوصية إلقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة 

األولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

عبيرا عن آالم القارة السوداء، نال حق المقاومة واالجتماعية والثقافية. وت

حيث  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبوتقرير المصير حيزا هاما في 

 :20جاء في المادة 

لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير  -1"

 مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته االقتصادية

 واالجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.

للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغالل  -2

 السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.
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لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول  -3

رري ضد السيطرة األجنبية سواء األطراف في هذا الميثاق في نضالها التح

 كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.".

لكل الشعوب الحق " :أكدت المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة أنقد و

وأشارت فى مواد أخرى إلى أهمية هذا الحق، ثم عمدت  ،"مصيرها فى تقرير

ضوع، وأبرزها إلى إصدار اإلعالنات المتعاقبة حول هذا المو الجمعية العامة

والذى أكد أن لجميع الشعوب الحق فى  ،1960فى العام  اإلعالن الصادر

مركزها  بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية تقرير مصيرها، ولها

 .إنمائها االقتصادى واالجتماعى والثقافى وتسعى بحرية إلى تحقيق سياسّيال

لكل  ومن أجل ذلك طالبت الجمعية العامة جميع الدول بوقف فورى

القمعية واألعمال العسكرية ضد الشعوب، وأكدت أن أى محاولة  اإلجراءات

هذا الحق فى تقرير المصير تعتبر مخالفة صريحة لميثاق  تهدف إلى تعطيل

 .األمم المتحدة

يعتبر حق تقرير المصير من األولويات المهمة التي تعمل من أجلها و

، حق تقرير المصير يؤدي إلى هيئة األمم المتحدة، وذلك إقتناًعا منها بأن

. فالقانون عالمّيالقضاء على النزاعات بين الدول، وبالتالي إلى تعزيز السلم ال

ة، إال أنه دولّيمنع إستعمال القوة المسلحة أو التهديد بها في العالقات ال دولّيال

تعاطف مع الشعوب التي مازالت تعيش تحت السيطرة واإلحتالل وأعطاها 

ل القوة كوسيلة من أجل تقرير مصيرها وحصولها على الحق بإستعما

على ضرورة اإللتزام بالمواثيق  دولّيإستقرارها الوطني. وحث القانون ال

ة بما يتعلق بإحترام حقوق المدنيين في النزاعات المرتبطة بحق دولّيال

 .تقريرالمصير وغيرها
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قامة لجنة وإ تحت عنوان "تأكيد قانونية النضال من أجل التحرر الوطنّي

 3034قرار الجمعية العامة رقم جاء  "خاصة لدراسة مشكلة اإلرهاب الدولّي

نه"تعيد تأكيد الحق م 3، وجاء بالفقرة 1972 /كانون األولديسمبر 18بتاريخ 

 اإلستعمارلجميع الشعوب الواقعة تحت واإلستقالل الثابت في تقرير المصير 

األجنبية األخرى وتدعم شرعية وأنواع السيطرة  وأنظمة التمييز العنصرّي

ألغراض ومبادئ ًا نضال الحركات التحررية، وذلك وفق ًانضالها، خصوص

كما  ميثاق األمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع"،

م عليها األنظمة اإلرهابية قِدأعمال القمع واإلرهاب التي ُت "إستمرارأدانت 

في تقرير مصيرها  شعوب الشرعّيوالعنصرية في إنكار حق ال

 .  "،وغيرها من حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةواإلستقالل

 /كانون األولديسمبر 16المؤرخ في  32/147القرار رقم  وأدان

 االستعماريةستمرار أعمال القمع واإلرهاب التي تقوم بها النظم إ 1977

في تقرير المصير ها المشروع حَق الشعوَب والعنصرية واألجنبية سالبًة

وغيره من حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وأكدت كذلك الحق واإلستقالل 

لجميع الشعوب الخاضعة واإلستقالل غير القابل للتصرف في تقرير المصير 

وفقر ولغيرها من أشكال السيطرة األجنبية  أو عنصريٍة إستعماريٍة ألنظمٍة

ألهداف الميثاق  ًاحرر الوطني وفقوال سيما كفاح حركات الت ،شرعية كفاحها

 وللقرارات الصادرة عن هيئات األمم المتحدة في هذا الشأن. ومبادئه

المؤرخ في   3314القرار رقمبموجب لعدوان اتعريف وأستثني من  

نفي يإباحة حق تقرير المصير بوصفه سبب  1974 /كانون األولديسمبر 14

وبغية الوصول إليه، ته أثناء ممارسرمية عن إستخدام القوة المسلحة جالصفة ال

 يمَس ما يمكن أْنة ة وال في المادة الثالثة خاّص" ليس في هذا التعريف عاّمفـ
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من الميثاق من حق فقرير المصير والحرية  ٌدَمبما هو مسَت نحٍو على أِي

المشار إليها في إعالن  للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوةواإلستقالل 

لميثاق  اي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفًقن الدوّلمبادئ القانو

أو عنصرية أو  إستعماريةاألمم المتحدة، وال سيما الشعوب الخاضعة لنظم 

هذه الشعوب في الكفاح من أجل  ألشكال أخرى من السيطرة األجنبية أو بحِق

لإلعالن سابق ًا ق وطبقلمبادئ الميثا ًالتماس الدعم وتلقيه وفقإذلك الهدف وفي 

 الذكر".

 1984 /كانون األولديسمبر 17المؤرخ في  39/159القرار رقم  أما

الجمعية العامة لالمم أكدت فيه فقد  ،بعدم قبول سياسة إرهاب الدولة متعلقال

على الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في تقرير  المتحدة مجددا

بحرية، وحثت جميع الدول على أن تحترم  مصيرها بنفسها وتحديد سبل تنميتها

ختيار إحق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك حقها في ...وتراعي بدقة، 

، وفي أن تسعى والسياسية بحرية ودون أي تدخل خارجّي اإلجتماعيةنظمها 

 .والثقافية واإلجتماعية واإلقتصاديةإلى تحقيق تنميتها السياسية 

 /كانون األولديسمبر 9ؤرخ في الم 40/61القرار رقم وبموجب 

1985
 

وكذلك أجهزة األمم  ،الجمعية العامة جميع الدول فرادى وجماعات حثت

على األسباب ًا المتحدة المعنية بمشكلة اإلرهاب على اإلسهام في القضاء تدريجي

لجميع الحاالت بما فيها  ًاخاص ًاهتمامإوأن تولي  ،الكامنة وراء اإلرهاب الدولِي

نتهاكات لحقوق اإلنسان إوالعنصرية والحاالت التي تنطوي على  راإلستعما

والحريات األساسية والحاالت التي يوجد فيها إحتالل أجنبي والتي يمكن أن 

 لخطر.إلى اوتعرض السلم واألمن الدوليين  الدولّي تولد اإلرهاَب
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 /كانون األولديسمبر 7المؤرخ في   42/159القرار رقم  في وجاء 

ستمرار جميع األعمال اإلرهابية وإذ إالجمعية العامة "إذ تشجب أن  1987

 ًاوإذ فؤكد من جديد أيض ،فؤكد من جديد على مبدأ فقرير المصير للشعوب

لجميع الشعوب واإلستقالل الحق غير القابل للتصرف في فقرير المصير 

والعنصرية وغير ذلك من أشكال السيطرة  اإلستعماريةالواقعة فحت النظم 

قرر شرعية كفاحها وبصفة خاصة حركات التحرير الوطني جنبية، وإذ ُفاأل

 وفقًا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، وإعالن مبادئ القانون الدولّي

وإذ  ،المتصلة بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق األمم المتحدة

تعريف لإلرهاب  ه من الممكن توسيع الكفاح ضد اإلرهاب بوضعأنب متسل

المقدم في دورتها  اإلقتراح اإلعتبار، وإذ تأخذ بعين امتفق عليه عموم الدولّي

وفعريفه والتمييز  اإلرهاب الدولّيالثانية واألربعين لعقد مؤتمر دولي بشأن 

 ".بينه وبين النضال الذي فخوضه الشعوب في سبيل فحقيق فقرير المصير

 44/29رقم  ينالقرار فيين العام من األمالجمعية العامة طلبت كما 

 9بتاريخ   46/51رقم و 1989 /كانون األولديسمبر 4الصادر بتاريخ 

لتماس آراء الدول األعضاء في إأن يواصل  1991 /كانون األولديسمبر

بكل جوانبه ووسائل مكافحته بما في  منظمة األمم المتحدة بشأن اإلرهاب الدولّي

ف منظمة األمم المتحدة لمعالجة مشكلة تحت إشرا ذلك عقد مؤتمر دولّي

و  والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني، اإلرهاب الدولّي

لتماس الدعم إوفي واإلستقالل حق الشعوب في الكفاح المشروع لتقرير المصير 

 .والحصول عليه لتحقيق هذه الغاية"

ديسمبر  8 في المؤرخ 60/288القرار رقم على أن الوضع تغير مع 

2006
 

بجميع  رهابإدانتها لإل" تعيد تكرار أن الجمعية العامة: جاء فيه والذي
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 أسبابهو أغراضهكانت  رفكب وأيًاإكان مرفكبوه وحيثما  ًاأشكاله ومظاهره أي

 ًاين، وإذ تشير أيضدولّيعد من أشد األخطار التي تهدد السالم واألمن الأنه ُيو

 إلتزامهمأكد زعماء العالم من جديد  2005 عالمّيلمؤتمر القمة ا فيإلى أنه 

بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول 

ة عن دولّيفي عالقاتها ال واإلمتناع السياسّيستقاللها إحترام سيادتها اإلقليمية وإو

د األمم المتحدة ستعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصإستعمال القوة أو إالتهديد ب

 لمبادئ العدالة والقانون اودعم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفق ،ومبادئها

أو  اإلستعماريةحترام حق الشعوب التي ال تزال تحت السيطرة إو ،دولّيال

الشؤون الداخلية للدول،  فيفي تقرير مصيرها وعدم التدخل  جنبّياإلحتالل األ

دين أو جنس أو  بأِي رهابيجوز وال ينبغي ربط اإل تؤكد من جديد أنه ال وإْذ

 جماعة عرقية". حضارة أو

ففي هذا القرار إدانة لإلرهاب مهما كانت أسبابه دون تمييز، أما العودة 

الى التأكيد على أحترام حق تقرير المصير فقد خرج عن الصيغة المعتمدة سابقا 

" وجاء تقرير المصيرلنضال الذي تخوضه الشعوب في سبيل تحقيق ا وهي:"

حترام حق الشعوب التي ال تزال تحت إ في عبارة محايدة إن لم نقل سلبية "

 ا".جنبّي في تقرير مصيرهأو اإلحتالل األ اإلستعماريةالسيطرة 

اإلحتالل أو السيطرة األجنبية أو العنصرية،  إن النضال المسلح ضّد

مشروع من وجهة  نضاٌلللحق الثابت في تقرير المصير هو  ًامظهر بإعتباره

قواعد القانون إلى ، ما دام أفراد حركات المقاومة يخضعون نظر القانون الدولّي

االنساني الدولّي
372
 ،1949تفاقيات جنيف األربع لعام إفي  ٌسكما هو مكَر ،

                                                 

 يتألف القانون الدولي اإلنساني من:  - 372
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 ، وعلى عكس ذلك فإَن1977  األول الملحق بها لعام  والبروتوكول اإلضافّي

أو دول لدولة محتلة أو مسيطرة أو معتدية هو عمل  مساعدة تقدمها دولة أَي

 غير مشروع من أعمال المشاركة في الجريمة.

ورغم الشكوك التي كانت تراود الكثير بشأن القرارات التي كانت تصدر 

عن الجمعية العامة وعدم الثقة بتطبيقها، ولكننا يجب أن ال ننكر بأنها كانت 

حت نير اإلستعمار وكانت حافًزا فعااًل بداية خير للشعوب التي كانت ترزخ ت

لمساعدة هذه الشعوب للنضال من أجل نيل إستقاللها وتقرير مصيرها، وهذه 

اإلعالنات والقرارات هي التي أعطت الشعوب المستعمرة وحركات تحريرها 

الصفة القانونية لنضالهم من أجل نيل اإلستقالل، ونجحت في إبعاد الصبغة 

 م النضالية.ية عن أعمالهرهاباإل

وهي التي زرعت القلق ونفت الذرائع لدى المستعمرين وإستطاعت أن 

تحبط أعمالهم بعد تقهقرهم أمام الشعوب المناضلة لنيل اإلستقالل وهذا بدوره 

أدى إلى إستقالل دولة ضد األخرى، وإنفصالها عن الدول العظمى، ونجاحها 

واسعة لمبدأ تقرير في تقرير مصيرها، فلقد شهدت الخمسينات تطبيقات 

المصير، وعلى أساسه نالت شعوب كثيرة في إفريقيا وأسيا إستقاللها، ففي عام 

دولة إفريقية، ثم توالى حصول الدول اإلفريقية على  17م إستقلت 1965

 دولة. 50إلى  م1980 أفريلإستقاللها حتى وصلت في 

                                                                                                                                     

 1949أوت  12تفاقيات جنيف األربعة المبرمة بتاريخ اال . 

  1977ديسمبر  12البروتوكوالت الملحقة بها والمبرمة بتاريخ . 

  إلى جانب القانون العرفي السابق المؤطر والمنظم للحروب والذي نشأ عن اتفاقيات الهاي المبرمة

 رين. في الفترة الممتدة بين آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العش
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ا وبين حق المقاومة والتمييز بينه ىهذا التأكيد عل لكن المشكلة أن

تجاهلته قرارات مجلس  ،اإلرهاب من الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة

باإلحتاللاألمن المتعلقة باإلرهاب أو 
373

 . 

يجب أن ال ننسى اإلعالن األوروبي الناتج عن مؤتمر األمن والتعاون و

دولة أوروبية  33م في مدينة هلسنكي والذي وقعت عليه 1/8/1975بتاريخ 

الواليات المتحدة األمريكية، حيث خصص المبدأ الثامن من  باإلضافة إلى

اإلعالن على ضرورة حق المساواة بين الشعوب، ووجوب اإلعتراف بحق 

 واإلجتماعي واإلقتصادي. سياسّيالشعوب لتقرير مصيرها ال

رغم الصعوبات التي واجهت وما زالت تواجه حق تقرير المصير إال و

 ا به:ا معترًفدولّيقانوًنا  يعدأنه 

 

يصعب االعتماد على تعريف جامع مانع لحركات التحرر الوطني
374
. 

إنها حركات تستند إلى حق الشعب في »وقد عرفها محمد طلعت الغنيمي بقوله: 

ضبة على استعادة إقليمه المغتصب، وتستمد كيانها من تأييد الجماهير الغا

المغتصب، وتتخذ عادة من أقاليم البالد المحيطة حرمًا لها؛ تستمد منها تموينها 

وتقوم فيه بتدريب قواتها، ثم إنها بسبب إمكانياتها إنما تركز جهودها على 

                                                 

 اففاق مجلس األمن على إدانة اإلرهاب.راجع ما ورد في الجزء األول تحت عنوان:  - 373

حق المقاومة،أصالة النشأة وشرعية االستمرار. مجلة الفكر السياسي.  :جاسم محمد زكريا - 374 .6

 وما بعدها. 70. ص 2007السنة  30العدد 
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«تحدي اإلرادة الغاصبة؛ ال على هزيمة جيوش االحتالل في حرب منظمة
375
. 

على توافر حد أدنى من الشروط وهناك تعريفات أَخْر َبْيَد أّنها تتفق 

والخصائص التي تنفرد بها حركات التحرر الوطني؛ وأهمها
376
: 

 ـ إن حركات التحرر الوطني تهدف إلى تحرير األرض وإعادة استقالل الوطن.1 .1

ة من حيث أهدافها؛ وتظهر هذه الصفة عالمّيـ إن حركات التحرر الوطني غالباً  ما كانت تتسم بال2 .2

بالحركات من حيث تنظيمها واالعتراف بها، ومنحها امتيازات وصالحيات  دولّيون الفي اهتمام القان

معينة، وأهمها ـ على اإلطالق ـ اإلقرار لحركات التحرر الوطني بحقها في ممارسة الكفاح المسلح، 

ة والمشاركة في دولّي، وحقها في طلب وتلقي المساعدات الدولّيوالعمل الدبلوماسي على الصعيد ال

 ة.دولّيمنظمات الال

ـ وجود األرضية الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات أن تباشر عملياتها، وال سيما 3 .3

العسكرية منها، وتعني األرضية الداخلية فيما تعني: وجود مناطق محررة تقيم عليها حركات التحرر 

ً  حصول أما األرضية الخارجياإلدارية والتعليمية والعسكرية؛ الوطني مؤسساتها  ة فتعني أساسا

الحركة على قواعد خلفية في البلدان المجاورة، وتمكنها من تنظيم قواتها وتدريبها وشن الهجمات 

منها؛ ومثالها أغلب الحركات الوطنية التي تجد مساندة من الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة لإلقليم 

ناك من الحركات من يتوافر على المحتل؛ مثل معظم حركات التحرير الوطني الفلسطيني، وه

 األمرين معاً  في الداخل والخارج.

المقاومة المسلحة هي نهج ثوري، يلجأ إليه األفراد والجماعات ف

اإلستقالل والحرية وحق  والشعوب، من دافع واجب وطني، وهو الحصول على

حركات وطنية تنشأ في األقاليم الواقعة تحت السيطرة  فهيتقرير المصير. 

                                                 

لنشأة وشرعية االستمرار. مجلة حق المقاومة،أصالة ا :جاسم محمد زكريا مذكور لدى: - 375 .7

 وما بعدها. 70. ص 2007السنة  30الفكر السياسي. العدد 

حق المقاومة،أصالة النشأة وشرعية االستمرار. مجلة الفكر السياسي.  :جاسم محمد زكريا - 376 .8

 وما بعدها. 70. ص 2007السنة  30العدد 



 

 339 

من أجل  ًامسلح ًاأو العنصرية وتقود كفاح لإلحتاللأو الخاضعة  ستعماريةاإل

الحصول على حق تقرير المصير
377
. 

للوصول ة وإعالمية وعسكرية سياسّيوسائل متعددة المقاومة وتستخدم 

عتمد على إستخدام القوة المسلحة، وتوجيهها إلى فت، وسائل ، هاإلى هدف

ن أجل إسترجاع الحقوق المسلوبة، ورفع المستعمر أو المحتل بشكل مشروع م

 ة.جنبّيالظلم الواقع، والرغبة في تقرير المصير بعيًدا عن السيطرة األ

ولكن العمل العسكري وإن كان ضرورًيا أحياًنا إال أنه يظل الخيار 

األخير ألي شعب من أجل الوصول للهدف المرجو، ألن الحياة البشرية التي 

ا هيًنا نضحي بها دون هدف واضح وخطة واضحة. وهبنا اهلل إياها ليس شيًئ

فمقاومة اإلحتالل عمل شجاع، ونحترم ونرفع كل من يقوم به، ولكن يجب أن 

ال تدخل العشوائية في إيطار هذا العمل، فمقاومة اإلحتالل المقصود منها إجهاد 

اآللة العسكرية للمحتل وتكبيده الخسائر في جنوده ومعداته ليعرف أن تكلفة 

ة واإلقتصادية والتي من أجلها تقوم سياسّيحتالل غالية وأن تفشل مخططاته الاإل

أي دولة بإحتالل دولة أخرى، سواء حدث هذا في الماضي أو في 

ورغم  ،عندما يخطط للقيام بعمل عسكري ضد قوات المحتل والمقاوم الحاضر.

علي  فهو يخطط في نفس الوقت للحفاظ ،ستعداده للتضحية بحياتهإو شجاعته

                                                 

ن الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية تقرير المصير السياسي للشعوب في القانو: عمر سعد اهلل 377 

قانون  -: األحكام العامة في قانون األمم محمد طلعت الغنيمي. 333ص  ،1986، 1للكتاب، الجزائر، ط

: المقاومة الشعبية صالح الدين عامر. 611، ص 1970، 1، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط-السالم

: عائشة رافب. 37ص  ،1975، 1لعربي، القاهرة، ط المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر ا

 .224، ص 1971مشروعية المقاومة، المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرة، 
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وحياة األبرياء من المدنيين الذين  مقاومين،وحياة زمالئه من ال ،حياته إن أمكن

 أينما كان.  قد يتواجدون

هو عمل مدروس و عمل شجاع وليس عشوائي إن عمل المقاومة

ة ومن أهم أهدافه محاولة الحفاظ علي حياة سياسّي وله أهداف ،ومخطط

والتركيز علي اآللة العسكرية  توريط المدنيين وعدم مقاومة،المجموعة ال

أما من يفجر الكنائس والمساجد ويقتل لإلختالف  ت،للمحتل من جنود ومعدا

هو ، فحتاللة ليست لها عالقة باإلسياسّيأو لفرض أجندة  ،المذهب في

 أيًضا. يإرهابهو  ،ةسياسّييقتل لفرض أجندته ال منو ،يإرهاب

طرق السلمية قبل ويمكن للشعب المسلوب حقه أن يقررمصيره بال

اللجوء إلى الكفاح المسلح متى كان ذلك ممكًنا، وذلك عن طريق اإلستفتاء أو 

اإلنتخابات، التي تجري بإشراف جهة محايدة، وإذا لم يتمكن من الحصول على 

حقه بالطرق السلمية، فله الحق اللجوء إلى الكفاح المسلح الذي منحه إياه 

الل حركات التحرر التي يشكلها الشعب ، ويكون ذلك من خدولّيالقانون ال

ة، كما أن حروب حركات دولّيوالتي تعبر بإسمه وتمثله في كافة المحافل ال

التحرير الوطني المعترف بها ليست حروًبا ونزاعات داخلية، إنما هي بموجب 

 ا في نزاع مسلح.دولّيميثاق ومبادئ األمم المتحدة وقراراتها طرًفا 

المسلح لتقرير المصير قاعدة من قواعد القانون ومن ذلك أصبح الكفاح 

، لذا يتطلب من الجميع إحترام هذا الحق المشروع ومساندته حتى يتم دولّيال

تضييع الفرصة على الذين يرغبون ويحلمون في إستغالل وقهر الشعوب من 

 أجل مصالحهم الذاتية.

تهاكا نإ يشكلوكتساب األرض بالقوة، إ عمل قسرى يهدف إلى حتاللاإلف

تحظر على كل  المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدةو ألحكام القانون الدولى. 
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اإلقليمية واالستقالل  ضد الوحدة ستخدامهاإستخدام القوة أو التهديد بإ الدول

 .السياسى ألى دولة أخرى

 242القرار  مثل)ة دولّيوعلى هذا األساس كانت القرارات ال

األرض بالقوة، وتصفها قانونًا بـ األراضى  كتسابإ   تدين( 1967للعام

ة دولّيأنها خاضعة فى ترتيب أوضاعها المؤقتة، لألحكام ال المحتلة. وهذا يعنى

السكان المدنيين الواقعين تحت االحتالل، وتحديدًا ألحكام اتفاقية  المتعلقة بحماية

نسانى والتى تشكل جزءًا أساسيًا من القانون اإل ،1949الرابعة للعام  جنيف

 .الدولى

وتلقى الظروف والشروط التى تمارس حركات التحرر الوطنى عملياتها 

ة ومن دولّيوالعنيفة فى إطارها قبواًل من المواثيق واألعراف ال العسكرية

حتالل أو الدولى، ومن أهمها وضوح هدف هذه العمليات وهو إزالة اإل المجتمع

على غيرها من الدول أو  الذى تفرضه إحدى الدول أو الشعوب ستعماراإل

الهدف يلقى قبوال من المجتمع الدولى والرأى العام العالمى، كما  الشعوب. وهذا

ستعمار وتقرير حق تقرير المتحدة خصصت أحد أجهزتها لتصفية اإل أن األمم

حتالل وأكد ميثاق األمم المتحدة على هذا الحق. الخاضعة لإل المصير للشعوب

حرر الوطنى العنيفة هدف مشروع، بينما الهدف من عمليات الت ومن ثم فهدف

ى هو رهابهو هدف غير مشروع. كما أن من يقوم بالعمل اإل يةإرهابأى عملية 

معترف بها من قبل المجتمع الدولى، وإذا قامت به دولة  تنظيم أو حركة غير

ما يجد تصرفها هذا استنكارًا من المجتمع الدولى، بينما حركات  سرعان

ة وتضفى الشرعية على دولّيلوطنى تعترف بحقها ووجودها المواثيق الا التحرر

الوجود والذى عادة ما يلقى تعاطفًا ومساندة من الرأى العام  هذا

ة، دولّيوالمجتمع الدولى. كما أن أنشطتها معترف بها من قبل المواثيق ال العالمى
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ضفى الشرعية التى ت ،1949تفاقيات جنيف لعام إميثاق األمم المتحدة و خاصة

على هذه األنشطة، وتلزم المجتمع الدولى ممثاًل فى األمم المتحدة  والقبول

ًا ومعنويًا وماديًا سياسّيدول العالم مساندة هذه الحركات  ومختلف

للحصول على حقها فى تقرير المصير والتحرر من االستعمار  قتصاديًاإو

 .وإزالة االحتالل

 ،1904حمر الدولى منذ عام وبالرجوع إلى مقررات الصليب األ

فإنه من حق الشعوب الواقعة تحت  ،1949جنيف األربع عام  تفاقياتإ وحتى

ة أن تستخدم كل صور العنف ضد جنبّيالعنصرى والهيمنة األ االحتالل أو الحكم

 :ة والحكم العنصرى وفق الشروط التاليةجنبّيوالهيمنة األ االحتالل األجنبى

ذه داخل األرض المحتلة بصفة أساسية وال تقع أن تقع أعمال العنف ه أ.

 .ستحال تنفيذها بالداخلإ إال إذاخارجها 

شبه العسكرية أو رموز السلطة أن توجه ضد القوات العسكرية أو  ب.

 .حتاللأو هيئات أو أشخاص اإلدارة المدنية لإل

أال توجه ضد المدنيين واألبرياء واألطراف الثالثة. والمقصود  ج.

ة لدى القوة أو دولّية أو المنظمات الجنبّيالثالثة ممثلو الدول األ باألطراف

حتالل أو المتوسطين فى النزاع أو الساعين لتسوية وإنهاء القائمة باإل الدولة

 ."حتاللاإل وضع

التى يمارسها  مقاومة بكافة أشكالهاووفقا لهذه الشروط، فإن أعمال ال

سطين التاريخية )أو كما يسميها من فلالمحتلة  األرضكامل الفلسطينيون فى 

هى أعمال البعض االنتدابية، نسبة إلى الوضع القائم زمن االنتداب البريطاني( 
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ي، اإلسرائيل مهما ترتب عليها من نتائج، إذ أنها تقع ضد المحتل مشروعة

 .جنودا أو مستوطنين

على االعتراف  جنيف تقوم النظرية الحديثة التي أفرزتها اتفاقياتو

المقاتل ألفراد المقاومة الشعبية المسلحة حتى يتمتعوا بالحماية اإلنسانية بصفة 

اإلنساني، لكن ذلك مشروط بالتزامهم بمبادئ وتقاليد  دولّيويشملهم القانون ال

ة وخاصة ما جاء في االتفاقيات الهاي، دولّيالحروب التي أقرتها األعراف ال

 تتمثل أساسا في:  باإلضافة إلى التزاماتهم بثالثة شروط ضرورية

 خضوعهم لشخص مسؤول يتحمل تبعات أفعالهم.  

 القيام بعمليات المقاومة.  دتميز أنفسهم عن المدنيين عن 

حمل أسلحتهم وإظهارها بصفة واضحة للعدو عند مباشرة  

 العمليات القتالية.

ولكن هذه الشروط وضعها المحتل، ومن الواضح أنها ترمي إلى كشف 

المقاومين أكثر مما هي تهدف لحماية المدنيين، بل هي شروط غايتها كشف 

إن حركات المقاومة هي عادة تنظيمات سرية ال تحمل  المقاومة وتصفيتها.

ا مميزة وال تظهر بزي عسكري، ثم إن حمل السالح علًنا لم يعد أمًر شارة

في الحروب الحديثة، إن رجال المقاومة ال يظهرون بسالحهم  معقواًل أو عملًيا

ولهذا وجد الكثيرون أن الشرطين المتعلقين بالشارة .ولحظته إاّل في ميدان القتال

والظاهرة وكيفية حمل السالح بصورة بارزة يشكالن قيدين يصعب  المميزة

عة كلها يؤدي إلى حرمان الكثير من التشديد على الشروط األرب التقيد بهما، وأن

في العالم من صفتها هذه، وذلك لتناقض أحكام  حركات المقاومة الوطنية

زواياها مع متطلبات العمل الفدائي التي تستند  ة في الكثير مندولّياالتفاقيات ال
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إلى السرية والمفاجأة، ومع طبيعة الحرب الحديثة التي تعتمد على السرعة 

ة عالمّية المتطورة تقنًيا. وقد تفهمت المحاكم المنشأة بعد الحرب الوأنواع األسلح

حركات المقاومة، التي لم تلتزم  الثانية هذه الصعوبات فاتخذت موقًفا ليًنا تجاه

. 1949جنيف لعام  كلًيا بشروط أنظمة الهاي، المطابقة لشروط اتفاقيات

عليهم كأسرى حرب؛ وأقّرت المحاكم بوجوب معاملة رجال المقاومة المقبوض 

حتى لو ثبت في المحاكمة أنهم غير جديرين بصفة المحاربين القانونيين
378
. 

 :تفاقية جنيف الرابعة، يتضح مايلىإ وبالرجوع إلى األحكام الواردة فى

، هى أراض محتلة، بما حتلتها إسرائيلإ إن األراضى العربية التى أ.

االحتالل اإلسرائيلى  تحتيعنى ضرورة معاملة السكان المدنيين الواقعين 

 .بموجب هذه االتفاقيات

تمنح اتفاقية جنيف الرابعة األشخاص المدنيين الواقعين تحت  ب. 

حقًا أصياًل فى حماية أشخاصهم وأسرهم وأمالكهم .. الخ. وتشمل هذه  حتاللاإل

أيضا حرية ممارسة معتقدهم الدينى ورأيهم السياسى. وعلى هذا  الحماية

حتالل القيام بأى عمل من أعمال تفاقية على القوة القائمة باإلإلا األساس تحظر

القتل بجميع أنواعه بحق هؤالء، كذلك تحظر أعمال الخطف والحجز  العنف أو

واإلبعاد والتشريد والترحيل وتشتيت العائالت وإهانة الكرامات  العشوائى

القانون الدولى وتصبح بالتالى القوة القائمة باالحتالل مسئولة أمام  الشخصية،

 .مخالفتها أحكام االتفاقية المذكورة لدى

                                                 

، 1988: قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بن عامر فونسي -378

 وما بعدها. 250ص 
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نحرفت عنها إ حتالل بهذه الواجبات أوإذا أخلت القوة القائمة باإل ج.

من حق السكان المدنيين أن يثوروا إلى درجة العصيان المدنى الشامل  فإن

 .إلى السالح واللجوء

ردوه بالقوة من ستطاعوا أن يطإوإذا ثار السكان المدنيون ضد المحتل و

عتراف القانون الدولى. واألمر ذاته إحتالل يعتبر منتهيًا بفإن هذا اإل ،مأرضه

عندما تستطيع القوى النظامية المسلحة للدولة المغلوبة على أمرها  يحصل

 .المحتل طرد

أقر  ،1976وفي مؤتمر تطوير القانون اإلنساني المنعقد في جنيف عام

التحرير الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، برتوكوالن يعتبران أن حروب 

في  دولّية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولّيوهي حروب 

شأن قوانين الحرب، كما أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات 

 ة، وهي بمثابة الدول التي ما تزال في طور التكوين.دولّيصفة 

اإلحتالل بأنه مرحلة من مراحل الحرب تلي  دولّيوقد عرف القانون ال

مرحلة الغزو مباشرة، وتسبق مرحلة إستئناف القتال للمرة الثانية ضد قوات 

اإلحتالل المعتدية، فهو بالتالي جريمة عدوان وعمل غير مشروع، وقواعد 

 تؤكد على المبادئ التالية: دولّيالقانون ال

م وال يرتب حق إحتالل ـ إن الخطأ ال يرتب حًقا، والحرب خطأ جسي

 إقليم دولة أخرى ألن الحرب عمل باطل قانوًنا، وما بني على باطل فهو باطل.

ـ إن اإلحتالل حالة واقعية وليست حالة قانونية، وإنها ال تتفق مع القانون 

، وإنها تنتهي حتًما بإنسحاب قوات اإلحتالل سواء بالحرب أو المقاومة، دولّيال

  .أو بعقد معاهدة سالم
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ـ إن اإلحتالل يعتبر إنتهاًكا لسيادة وسالمة أراضي الدولة المحتلة، األمر 

الذي يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة، 

والذي يلزم أعضاء الهيئة جميًعا باإلمتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو 

 ألية دولة. سياسّيل الإستخدامها ضد سالمة األراضي أو اإلستقال

، ومنحت دولّيومن هذا يفهم أن اإلحتالل أمر غير مشروع في القانون ال

ة لحركات التحرير الوطني الحق في مقاومة هذا اإلحتالل دولّيالشرعية ال

 والتخلص منه.

المقاومة الفلسطينية داخل األراضى المحتلة فإن  ،موعلى أساس ما تقد

ستخدمت العصيان المسلح، فهى إ دولى إذا لجأت أوفى القانون ال مشروعة فعد

شعبية تهدف إلى ممارسة الحق فى تقرير المصير للشعب الفلسطينى.  مقاومة

حتالل التى تخالف تكرارًا القائمة باإل الوقت ذاته، مقاومة ضد القوة وهى فى

 .تفاقية جنيف الرابعةإ أحكام

للبنانية فستند فى المقاومة الوطنية اوعلى هذا األساس أيضا، فإن 

 . حتاللففاقية جنيف ذافها إزاء القوة القائمة باإلإ إلى شرعيتها

الذى يدينه القانون الدولى.  رهاباإلطار، تتميز عن اإل وهى فى هذا

المقاومة الوطنية اللبنانية حصلت على مكاسب تعاقدية  يضاف إلى ذلك أن هذه

تضمن  ،1996عام  أفريلنيسان ة، ذلك ألن تفاهم دولّيال إلى جانب مشروعيتها

بحق المقاومة الوطنية اللبنانية فى الدفاع المشروع عن  إقرارًا خطيًا صريحًا

 .بهذا القرار الجانبان األمريكى واإلسرائيلى معًا النفس. وقد اعترف

ن فإوإذا إعتبر القرن التاسع عشر على أنه عصر السيطرة اإلستعمارية، 

منددة الكات التحرير المقاومة لإلستعمار، القرن العشرين كان ميالد حر
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رافضة لجميع أشكال اإلستعمار واإلحتالل، متمسكة باإلستقاللية وحق تقرير الو

المصير، خاصة بعض أن ظهر أن الدول الكبرى لم تترجم فعلًيا إلتزامها 

النظري بحق تقرير المصير وذلك من خالل موقفها غير العادل خالل نكبة عام 

تم تهجير الشعب الفلسطيني بغالبيته العظمى، وساعدت على قيام حيث  ،1948

 كيان عنصري فوق أرض فلسطين. 

م وقبول إسرائيل عضًوا جديًدا في 1947فقرار تقسيم فلسطين عام 

م وإهمال حق تقرير المصير للشعب 1948منظمة األمم المتحدة عام 

ان والطرد الفلسطيني والسكوت عن إجراءات مصادرة األراضي واإلستيط

الجماعي والتمييز العنصري والرفض اإلسرائيلي لقرارات مجلس األمن 

( التي تفرض على إسرائيل اإلنسحاب من وغيرها كثير 425، 338، 242)

األراضي المحتلة، قد أضعف من دور هيئة األمم المتحدة على تنفيذ قراراتها 

ة والفعل، داربة اإلوهيمنة القوى الكبرى على هذه المنظمة جعلها منظمة مسلو

وهذا بدوره دفع العديد من الفقهاء إلى إعتبار مقاومة اإلحتالل حق مشروع 

يتعلق بالدفاع عن النفس والحفاظ على سيادة الدولة عندما تغتصب، والحقوق 

 للشعوب عندما تداس وتنتهك.

، هو انتزاع حق رهابأهم ما يرمي إليه مبتدعو مصطلح اإلمن 

المقاومة ضد كل ما هو جائر وباطل وظالم. وبالتالي إلغاء كل المفردات اللغوية 

التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين وما بعد، والتي تنتمي إلى قاموس 

 كفاح..كل شعب يعاني من االضطهاد واالستغالل واالستعمار كالنضال.. وال
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الجهاد وغير ذلك من المفردات التي تدور حول محور المقاومة لكل معتد و

وغاصب. 
379

يقع في كثير من األحيان خلط بين اإلجرام القائم على إذ  

كوسيلة للفعل في برنامج واستراتيجية حركات  رهاب" وبين اإلرهاب"اإل

أو التخلص من  ة،جنبّيأو السيطرة األ المقاومة من أجل التحرر من االستعمار

أنظمة عنصرية لتكريس مبدأ حق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق األمم 

 المتحدة.

لتقرير المصير في أن كل منهما ة المسلح مقاومةال و رهابقد يتشابه اإلف

يعتمد على القوة كوسيلة في الوصول إلى غاياته وأهدافه، لكن هناك أوجه 

 يتمثل ذلك فيما يلي:إختالف تميز كاًل منهما عن اآلخر و

لتقرير المصير هي نوع من رد الفعل المشروع  ةالمسلح مقاومةال. 1

 ضد فعل سابق غير مشروع هو االحتالل.

لتقرير المصير هو السعي إلى تحرير ة المسلح مقاومةالهدف وغاية . 2

الشعوب واألوطان، ورد الظلم الواقع عليها، والتخلص من إستغالل ونهب 

وقمعه الصحاب االرض  المحتل لثروات وخيرات البالد،المستعمر أو 

 الرعب بث فإنه يسعى إلى رهابأما اإل وحرمانهم من كرامتهم وانسانيتهم،

فهو  وليس له هدف واضح محدد، مستقر آمن ينعم بالهدوء، مجتمع في والفزع

 .يتضمن انتهاك النسانية وكرامة االخرينإنتقامي غير مشروع  عمل

لتقرير المصير حق مشروع، ويعتمد على سقف ة مسلحال مقاومةال. 2

ة من قوانين دولّي، ومايصدر من المنظمات الدولّية أو القانون الدولّيالشرعية ال

                                                 

 –بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق : قضية اإلرهاب عبد الرحمن عمار - 379

 ..85. ص 2003
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الذي يعتمد على العنف دون إعتماده على  رهابوقرارت وإتفاقيات، بعكس اإل

الظلم  مقاومة اإلحتالل ومقاومةفال مشروعية له أساًسا. بل ة، دولّيأية شرعية 

ا ، أما إرهابالواقع على الشعوب أمر طبيعي ومشروع، واليمكن إعتباره 

هو في حد ذاته إيقاع الظلم على اآلخرين، وسلب حقوقهم واإلعتداء  رهاباإل

وقتل وتعذيب األبرياء واإلعتداء على أعراضهم  ،معليهم وعلى ممتلكاته

 وحرياتهم.

 أجنبّيضد عدو  هة دائماوجكون متلتقرير المصير ة المسلح مقاومةال. 3

فإنه يوجه  رهابإحتل األرض والوطن، وفرض وجوده بالقوة العسكرية، أما اإل

  إلى أهداف محددة داخل أو خارج الوطن.

، سياسّيتميز بأن له طابع تلتقرير المصير ة المسلح مقاومةال. 4

وهو كسر شوكة اإلحتالل والتخلص منه، بينما  سياسّيوالباعث له عمل 

 ةدولّية بصورة عامة وفي كل اإلتفاقيات السياسّيمستثنى من الجرائم ال رهاباإل

 .والقوانين الوطنية

لتقرير المصير يعتبر محارًبا قانونًيا، ة المسلح مقاومةال. إن أسير 5 

وإتفاقية الهاي  ،1949ويعامل معاملة أسرى الحرب، وفًقا إلتفاقية جنيف 

فإنه يعامل، معاملة المجرم العادي وال  يرهابم. أما مرتكب العمل اإل1947

يتمتع بأية خصوصية أو حق وذلك للطبيعة العسكرية الشعبية التي تتميز بها 

رغم إمكانية أخذه الطابع العسكري إال في بعض  رهابالمقاومة، في حين أن اإل

األحيان إال أنه غير شعبي، أي أن عملياته ال تحظى بتأييد شعبي حتى لو كان 

 اطف مع القضية التي تكافح من أجلها جماعته.هناك تع

مظهر للحق الثابت في تقرير  اما دام أنهة المسلح مقاومةالإن ۰6

أي عمل يهدف فقط إلى تهديد  عمل مشروع وفي المقابل فإن يالمصير، فه
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، ويعرضها للخطر أو يعرض عالقات الصداقة غير المحتلين أرواح األبرياء

ًيا بغض النظر إرهابثير عليها سلًبا، فإنه يعتبر عماًل والتعاون بين الدول والتأ

 عن مرتكبه والدافع له.

عمل تماشًيا مع رغبة ت اتصف بالوطنية ألنهتة المسلح مقاومةال. 7

الشعب، وهذا الوصف يتعلق باإلقليمية في ممارسة هذه األعمال، حيث أنها 

تكتسب  رهابمليات اإلتباشر داخل إقليم الدولة الواقعة تحت اإلحتالل، أما الع

 ة ألن موقعها غير محدد بدولة معينة، بل تحدث في أي دولة.دولّيالصفة ال

لتقرير ة المسلح مقاومةالالمعطيات السابقة تبين لنا الفرق الواضح بين 

من  انزع شرعيته تإستطاعة المسلح مقاومةال، وأن رهابالمصير واإل

 .دولّيالمجتمع ال

إلستخدام القوة بهدف طرد  دولّيجتمع الوعلى الرغم من تأييد الم

في  1373رقم  مجلس األمن قرار، إال أن صدور جنبّيالمستعمر األ

سبتمبر، والذي جاء في بعض نصوصه  11أي بعد أحداث  ،28/9/2001

ة، وقرارات دولّيمتخطًيا ما نص عليه ميثاق األمم المتحدة نفسه، واإلتفاقيات ال

يعد تراجعا عن مكاسب سابقة  دولّية في القانون الالجمعية العامة ومبادئ أساسي

. فالقرار بعد أن يدين الهجمات التي تعرضت حققتها حركات التحرير الوطني

لها واشنطن ونيويورك، وبعد أن يعرب عن تصميمه على منع جميع هذه 

ين، يتجاهل األسباب الحقيقية دولّياألعمال التي تشكل تهديًدا للسالم واألمن ال

ية هو التعصب والتطرف، رهاب، ويعتبر أن الدافع لتزايد األعمال اإلابرهلإل

دون ذكر األسباب المولدة للتعصب والتطرف. وهذا يتناقض مع قرار سابق 

والذي ينص  ،1985كانون األول  9الصادر في  61/40للجمعية العامة رقم

فرادى  في البند السابع منه على ما يلي: "تحث الجمعية العامة جميع الدول
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بالتعاون مع الدول األخرى، وكذلك مع أجهزة األمم المتحدة ذات الصلة على 

، دولّيال رهابأن تساهم في القضاء التدريجي على األسباب الكامنة وراء اإل

وأن تولي إهتماًما خاًصا لجميع الحاالت، بما فيها اإلستعمار والعنصرية، 

ارخة لحقوق اإلنسان والحاالت التي تنطوي على إنتهاكات عديدة وص

، والتي يمكن أن أجنبّيوالحريات األساسية، والحاالت التي يوجد فيها إحتالل 

 ين للخطر".دولّيوتعرض السلم واألمن ال دولّيال رهابتولد اإل

، وأن تتصرف الصمودمسلحة النه يتوجب على المقاومة فإومن هنا 

 هاأن يكون ل وومة، تصرفات موزونة، وأن ال تقوم بأفعال خارج سياق المقا

عدو واضح ومحدد، وهو اإلستعمار واإلحتالل، حتى يتم كسب تأييد دول عديدة 

مؤيدة وداعمة للمشروع الوطني المراد تحقيقه. وعدم وضوح المقاومة يؤدي 

إلى إنقسامات مختلفة داخلها، تدعم كل قسم دولة أو عدة دول من الخارج بما 

، وهذا يوصل لمقاومة الفلسطينية حاليا()كما هو حال ا يتناسب مع مصالحها

الجماعات المقاومة المنقسمة للتناحر فيما بينها وإنشغالها في مشاكلها الداخلية، 

 تاركة اإلحتالل أو اإلستعمار يحقق أهدافه اإلستبدادية. 

مقدس ومكرس من حيث المبدأ في المقاومة المسلحة هو حق حق فال

والقانون
380

الكرامة معاني ترتبط باإلنسان وتتجاوز ، فالحرية واالستقالل و

                                                 

حول اإلبصاء  1952بتاريخ  A 637( رقم 7راجع قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة: الدورة ) - 380

 1514( رقم 15بتمسك الدول األعضاء بمبدأ تقرير المصير لمكافحة الشعوب واألمم قرار في الدولة )

A  صدر  1815حول منح االستقالل لألقطار والشعوب المستعمرة، إعالن رقم  14/12/1960بتاريخ

حول مبادئ القانون الدولي للصداقة والتعاون وفق الميثاق الذي أكد على حق  28/02/1962في 

 الشعوب في تقرير مصيرها. 
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يا إرهابتكريس القانون الوضعي لها، إّن المقاومة من أجل التحرير ليست فعال 

 .شرعي وليست جريمة في كل األحوالغير 

بصفة عامة يثير  رهاباإلالمقاومة ووإذا كان الجدال حول موضوع 

التي تجري  قاومةمالحساسيات ويحفل بالصعوبات والتعقيدات فإّن أساليب ال

ممارستها خالل الصراع من أجل تقرير المصير والتحرر تمثل صعوبة خاصة 

الذي ال يتسنى له في كل األحوال أن يقر بال محدودية  دولّيفي نظر القانون ال

الوسائل المعتمدة في المقاومة خاصة بالنظر إلى المسألة من زاوية أخالقية، إاّل 

ين والديبلوماسيين يرون سياسّيين بل البعض من الأّن عديد المالحظين والدارس

خالف ذلك: "فلقد بات من المألوف أن تتردد في قاعات األمم المتحدة اآلراء 

ا أو أّن مظاهر إرهابليست  رهابضد اإل رهابالقائلة أن المقاومة عبر اإل

التي تشوب نشاط المقاومة إنما تتصل بظاهرة أعمق، هي مظاهر  رهاباإل

لقهر التي تعاني منها الشعوب المقهورة التي تهب للمقاومة ومتى قامت الظلم وا

ة إلى األخذ بيد تلك الشعوب وإزالة الظلم والقهر الواقع عليها دولّيالجماعة ال

سوف تختفي إلى األبد..." رهابفإّن مظاهر اإل
381
. 

كوسيلة للمقاومة، من زاوية القانون  إستخدام القوةإّن النظر في مسألة 

يحيل بصفة طبيعية وآلية إلى األسباب والدوافع الكامنة وراءه، فال يعتبر  لّيدوال

من قبيل العدل واإلنصاف أن يعالج القانون جانبا من الداء دون السعي 

المقاومين  عنفالستئصال منبعه ومصدره األصلي، كذلك ال يجب النظر إلى 

الشعبية المسلحة ظاهرة مة وساليب التي تمارسها المقااألعلى أّنه إجرام: "إّن 

                                                 

 .491: مرجع سابق ص صالح الدين عامر - 381
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التي تمارس بدافع منفعي خاص أو تلك  رهابمتميزة عن غيرها من ظواهر اإل

ة داخلية"سياسّيالتي تمارس لبواعث 
(382)

. 

لكن هذا الحل الذي يظهر متسما بالمنطق واالتساق مع المبادئ القانونية 

ة دولّيال األساسية واإلنسانية ال يمكن أن يجد له مكانا على مستوى الممارسة

تمارسها قوات  رهابحيث تكشف الوقائع المعاصرة أن كثيرا من أعمال اإل

االحتالل بصفة منهجية ضد المدنيين الخاضعين لسيطرتها
383

. وهذه األعمال 

إضافة إلى رفض االحتالل من حيث المبدأ، تمثل استقرارا متواصال ودافعا 

ا في أّن ممارسات لكن اإلشكال يتمثل أساس ة،المضاد مقاومةلممارسة ال

االحتالل العدوانية ورغم ما قد تتضمنه من جرائم متعددة ومتنوعة ومروعة 

فها على يإلى أبعد حّد، فإّن الفقه الدارج وخاصة منه في الدول الغربية ال يك

ية، وإنما قد يكتفي بوصفها أنها جرائم حرب، هذا إذا لم إرهابأساس أنها أعمال 

أعمال مشروعة للدفاع عن النفس أو أنها ضربات  يسع لتبريرها ووصفها أنها

رهابوقائية أو أنها في أقصى الحاالت مقاومة لإل
384

 . 

د بحتعتبر مبررة وكافية األسباب والبواعث الدافعة لمقاومة االحتالل ف

ذاتها لممارسة العنف عبر الوسائل المتاحة في ظل انعدام توازن القوى مع 

خاصة الخمس دائمة تغافل جماعة الدول العدو والمحتل، وفي ظل تجاهل و

األوضاع المزرية التي يعيشها الخاضعون لالحتالل  العضوية في مجلس األمن

                                                 

382  - BOUTHOUL (G) : Le terrorisme، Etude polémalogiques 3ème année، 

Avril 1973 P 38 et 55. cité par SALAHDDINE – Ameur Ibid 493. 

383  - GUILLAUME (G) : Op. Cité p 378 – 2 –  

 وما بعدها.  112: مرجع سابق ص محمد عزيز شكري - 384
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على تكريس اآلليات والوسائل الفعالة لتنفيذ  دولّيوفي ظل عجز القانون ال

أحكامه وإقرار الشرعية، كل هذه الوضعيات والتناقضات ربما يفهمها العقل 

وإنما ال يستطيع العقل والمنطق أن يستسيغ تعامل الجماعة ويجد لها تبريرا 

صب امع الغ دولّية ومن وراءها بعض األحكام وقواعد القانون الدولّيال

 .والمغتصب، مع القوي المتغطرس ومع الضعيف المقهور بنفس المنطق

التي تختلط بنشاط  رهابقد عبر عديد الفقهاء أّن مظاهر اإللهذا ف

هي من أدق مشاكل قانون الحرب على اإلطالق وتحيطها  المقاومة الشعبية

دولة لم تقدم نوعا من  لىاعتبارات متناقضة ومتعارضة، وقلما تعثر اليوم ع

التأييد والمساعدة لمثل تلك األعمال، فضال عن أّن الجماعة الدولّية التي مازالت 

ين تتقبل حتى اليوم وجود نزاعات مسلحة يذهب ضحاياها ألوف من المدني

التي  مقاومةواألبرياء، سوف يكون من الصعب عليها أن تقضي بإدانة أساليب ال

تلجأ إليها الشعوب المقهورة كرد فعل طبيعي للدفاع عن مصالحها وعن 

وجودها ذاته حيث تكون هذه األساليب هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة في 

ه من وراءه مواجهة عدو متفوق عسكريا ومسيطرا ميدانيا. لقد حاول الفق

القانون الدولّي الخروج من هذا المأزق باللجوء إلى حتمية التمييز في عمل 

المقاومة بين األهداف العسكرية التي تمثل هدفا مشروعا لضرباتها وبين 

األهداف المدنية أو المدنيين المسالمين بوجه خاص الذين ال ينبغي أن تستهدفهم 

رض المحتلة ومهما كانت صفته هو ، مع أن كل محتل يوجد فوق االهجماتها

 .هدف مشروع للمقاومة

يعتبر أحد  -الفردي والجماعي –إن الحق في الدفاع الشرعي عن النفس 

الحقوق األصلية لألفراد والشعوب على وجه العموم. وهو ما ينطبق على واقع 

ولي الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي عن نفسه وذلك من خالل القانون الد
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، وكذلك كون فلسطين جزء من البالد العربية يعترف ويقر هذا المفهومالذي 

التي انفصلت عن اإلمبراطورية العثمانية، والتي تم احتاللها من قبل قوات 

  وكما تشير المادة ،1917/كانون األول عام 29االستعمار البريطاني في 

أنه هو  من عهد عصبة األمم المتحدة الذي اعترف بالشعب الفلسطيني 22/4

الذي خلف الدولة العثمانية فيما يتعلق بالنطاق اإلقليمي الذي كان يمثل في ظل 

 سيادة الدولة إقليم أو والية فلسطين .

ومن جهة ثانية فإن األصل هو عدم مشروعية إسرائيل ككيان سياسي 

ألنها قامت على إثر وعد من حكومة االستعمار، و تبعه إصدار قرار التقسيم 

عصابات الصهاينة اإلجرامية الحق في إقامة دولة جنبا إلى جنب مع الذي منح 

دولة للفلسطينيين أصحاب األرض األصليين ، وبهذا يثبت الحق الشرعي 

للشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة ضد المحتل الذي اقتلعه من أرضه 

 ووطنه

رض ولم تكن المقاومة/ الدفاع عن الذات ومقارعة المحتل الغاصب لأل

بدعة مستحدثة، فهي حالة وجودية لكل مخلوق، بيد أنها تتخذ لدى اإلنسان 

أشكااًل راقية تقوم على العلة والمعلول، وتستند إلى معارف وغايات ووظائف، 

ما جعل الشعوب على اختالف أجناسها قديمًا وحديثًا تمارس أنماطًا عديدة من 

عنوية؛ العسكرية والثقافية المقاومة سواًء منها المقاومة المادية أم الم

فالمقاومة ليست اعتداء على اآلخر، وليست واالجتماعية واالقتصادية و.... 

مجرد عنف للعنف وليست مجرد مجابهة غريزية للعدو ولكنها فعل إنساني 

إرادي واٍع للحفاظ على الوجود والعيش بكرامة وحرية. إنها دفاع إنساني 

قتلها واجتثاث القيم اإلنسانية النبيلة  مشروع عن الحياة ضد من يعمل على

وضد كل محتل غاصب، ما جعل الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم 
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م  فشّرع حّق الشعوب بالكفاح المسلح من أجل نيل 1974  لعام  3214 

الحرية واالستقالل وحق فقرير المصير، ما يعني مقاومة االحتالل بكل األشكال 

ولهذا فالمقاومة فشمل كل جوانب الحياة مادية وروحية، المتاحة للشعوب. 

ة واقتصادية وفقنية وعلمية وإعالمية و... فردية وجماعية، سياسّيثقافية و

 داخلية وخارجية ألنها دفاع عن الذات.

فالمقاومة الوطنية ضد االحتالل هي مجابهة جوهرية وأخالقية على 

لح يحتفي بالمثل والحرية الصعيد الذاتي والوطني واإلنساني. فهو مصط

والكرامة على عكس ما أرادت لـه الدوائر االستعمارية التي طفقت تعمل على 

تشويه هذا المصطلح وإلباسه لبوس الغموض والتناقض، وجهدت في تغيير 

داللته النفسية واالجتماعية والفكرية التاريخية والمعاصرة عند الشعوب كافة، 

الستراتيجية في تشويه المصطلحات العديدة لقد مارست خططها المنهجية وا

والتضحية والنضال  رهابللحركات الوطنية والنضالية بدءًا من مصطلح اإل

وانتهاء بمفهوم الجهاد واالستشهاد، وما ناظرهما من مفاهيم الكفاح والنضال 

والممانعة والصمود والتصدي والفداء و.. فالدوائر االستعمارية تسعى جاهدة 

ة، سياسّيكل األشكال االستعمارية؛ إمبريالية واستيطانية، ثقافية وإلى تعزيز 

علمية وإعالمية، وتقنية لجعل الفعل المقاوم عن الوجود  ،اجتماعية واقتصادية

 ًا في وجه المحتل وقرينًا للقتل.إرهابوالحرية 

لهذا فهي ما زالت تعمل جاهدة وخاصة منذ مطلع األلف الثالثة على 

لح )المقاومة( وعدد من المصطلحات العربية، وتحميلها ـ تزييف حقيقة مصط

ظلمًا ـ الداللة المعنوية لفلسفة الغرب التي تتركز حول العنف والقتل واالعتداء 

بالقتل واالعتداء بعد  رهابعلى األبرياء. وهذا ما حدا بها إلى تعميق صلة اإل

مسلمين، بالعرب وال رهابم( ومن ثم ألصقت اإل2001/ أيلول/11أحداث )
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وهو أخطر ما انتهت إليه الذهنية األمريكية بعد تلك األحداث وال سيما حين 

( بداللته الغربية وبين مصطلح )المقاومة( رهابربطت بين مصطلح )اإل

فشّوهت قيمتهما اإلنسانية الشريفة، مستغلة القوة اإلعالمية الجبارة وتقنياتها 

مفاهيم التحرر الوطني ثقافيًا شرقًا وغربًا لغسل األدمغة التي تربت على 

وحضاريًا. وقد أكدت إدارة بوش االبن تشويه مصطلح المقاومة تحت شعارات 

ة وحقوق اإلنسان حين دولّيمزيفة باسم الديمقراطية والحرية، والشرعية ال

قررت الدخول إلى صميم النسيج االجتماعي والثقافي للشعب العربي إلقناعه 

 في نفسه الشك نحوها. بخطر المقاومة عليه باعثة

فاإلدارة األمريكية المحافظة ـ وفي إطار تبنيها لألجندة الصهيونية ـ 

( وصار الفدائي والمقاوم منهم 11/9بالعرب والمسلمين بعد ) رهابقرنت اإل

يًا انتحاريًا يعتدي بجسده على المحتلين ألرضه والناهبين لثرواته إرهاب

الهم ومقاومتهم ـ بزعمها ـ. لهذا ركزت تلك والقاهرين لحريته، وال يجوز لـه قت

اإلدارة حربها في فلسطين والصومال والعراق والسودان ولبنان وأفغانستان 

من هذه الدول رهاباإلالمقاومة/الستئصال 
385
. 

 

أبرزها،  دولّيعلى المستوى ال رهابفهناك إشكاليات عديدة أثارها اإل

وفيما يتعلق بحق ، تقرير المصير اللجوء إلى العنف استنادا إلى مبدأ الحق في

( الحق في الدفاع C. C. HYDEالشعب الفلسطيني في المقاومة، فقد عّرف )

عن النفس والمقاومة هو ذلك الشكل من الحماية الذاتية الذي يباشر ضد معتد ما 

                                                 

 . 26سي. العدد مجلة الفكر الـسيا. : مصطلح المقاومة وعملية التزوير األمريكيةحسين جمعة - 385
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أو المعتدي المتوقع وال عمل يمكن أن يوصف كذلك ما لم يحدث نتيجة هجوم 

عندما تكون أعمال الوقاية الذاتية على جزء من أرض و ،أو خشية وقوع هجو

الدولة بشكل كامل أعمال دفاع عن النفس فإنها تعتبر مسموحًا بها بوساطة 

 OSCARقانون األمم ومبررة وفقًا للمبدأ)الدفاع عن النفس( وقال )

SCHACHTERيعتبر بشكل  دولّي( بأن الدفاع عن النفس على المستوى ال

ين، حقًا قانونيًا محددًا ومشروعًا دولّيقبل القانونيين ال على األقل من ،معا

 .دولّيبوساطة القانون ال

إذن ومن خالل الممارسات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي ضد 

الشعب الفلسطيني فإن المقاومة التي يمارسها الشعب الفلسطيني ضد االحتالل 

 يمارسه االحتالل من تقع في دائرة الحق في الدفاع عن النفس في ظل ما

قتل وتنكيل مستمر، وهدم للبيوت، واستهداف المدنيين اآلمنين واعتقال و حصار

 اآلالف ومنع المساعدات الطبية واإلنسانية وغيرها.

ة، والدوائر عالمّياإلدارة األمريكية اليمينية، والصهيونية اللكن 

سه لبوس االستعمارية التي طفقت تعمل على تشويه هذا المصطلح وإلبا

الغموض والتناقض، وجهدت في تغيير داللته النفسية واالجتماعية والفكرية 

التاريخية والمعاصرة عند الشعوب كافة، وال سيما عند العرب... لقد مارست 

خططها المنهجية واالستراتيجية في تشويه المصطلحات العديدة للحركات 

ية والنضال وانتهاء والتضح رهابالوطنية والنضالية بدءًا من مصطلح اإل

بمفهوم الجهاد واالستشهاد، وما ناظرهما من مفاهيم الكفاح والنضال والممانعة 

والصمود والتصدي والفداء و.. فاإلدارة األمريكية اليمينية تسعى جاهدة إلى 

ة، اجتماعية سياسّيدعم كل األشكال االستعمارية؛ إمبريالية واستيطانية، ثقافية و
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وإعالمية، وتقنية لجعل الفعل المقاوم عن الوجود والحرية علمية  ،واقتصادية

 ًا في وجه المحتل وقرينًا للقتل.إرهاب

لهذا فاإلدارة األمريكية المتصهينة ما زالت تعمل جاهدة منذ مطلع األلف 

الثالثة على تزييف حقيقة مصطلح )المقاومة( وعدد من المصطلحات العربية، 

معنوية لفلسفة الغرب التي تتركز حول العنف والقتل وتحميلها ـ ظلمًا ـ الداللة ال

بالقتل  رهابواالعتداء على األبرياء. وهذا ما حدا بها إلى تعميق صلة اإل

بالعرب  رهابم( ومن ثم ألصقت اإل2001/ أيلول/11واالعتداء بعد أحداث )

والمسلمين، وهو أخطر ما انتهت إليه الذهنية األمريكية بعد تلك األحداث وال 

( بداللته الغربية وبين مصطلح رهابيما حين ربطت بين مصطلح )اإلس

)المقاومة( فشّوهت قيمتهما اإلنسانية الشريفة، مستغلة القوة اإلعالمية الجبارة 

وتقنياتها شرقًا وغربًا لغسل األدمغة التي تربت على مفاهيم التحرر الوطني 

 ثقافيًا وحضاريًا. 

الذي ال يميز بين  1566رقم  مجلس األمنقرار وهو ما تجسد في 

"تأكيد التضامن القوي مع ضحايا ، والذي ينص على: والمقاومة رهاباإل

وافراد اسرهم والتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق االمم  رهاباإل

أيًا كانت دوافعها وأينما ارتكبت، وايًا  رهابالمتحدة في ادانة جميع اعمال اإل

اخطر التهديدات التي يتعرض لها السالم واالمن، كان مرتكبوها، باعتبارها من 

ال  رهابويهيب )مجلس االمن( بالدول ان تتعاون تعاونًا تامًا في محاربة اإل

ية وذلك وفقًا إرهابسيما مع الدول التي ترتكب فيها او ضد مواطنيها اعمال 

اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، من اجل العثور على اي شخص يقوم بدعم 

ية او بتيسير ارتكابها او االشتراك او محاولة االشتراك في رهابالعمال اإلا

تمويلها او تخطيطها او اإلعداد لها او توفير مالذات آمنة لمرتكبيها وحرمان 
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ذلك الشخص من المالذ اآلمن وتقديمه للعدالة على اساس مبدأ اما التسليم او 

ي ذلك فلك التي فرفكب ضد االعمال االجرامية بما فالمقاضاة. ويذكر بأن 

المدنيين بقصد إلحاق الموت بهم او اصابتهم بإصابات جسمانية خطيرة او 

رض اشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور او جماعة من غاخذ الرهائن ب

االشخاص او اشخاص معينين او لتخويف جماعة من السكان او ارغام 

و عدم القيام به التي فشكل حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل ما ا

وال ، رهابجرائم في نطاق االففاقات والبروفوكوالت الدولية ذات الصلة باإل

يمكن فحت اي ظرف من الظروف فبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي او 

وعلى  ،فلسفي او عقائدي او عنصري او عرقي او ديني او اي طابع آخر

ل في حال عدم منعها، المعاقبة عليها الدول ان تمنع هذه االعمال وان تكف

ما لها من طابع خطير، وعلى المنظمات الدولية واالقليمية  عبعقوبات تتمشى م

ودون االقليمية ذات الصلة ان تعمل على تعزيز التعاون الدولي في محاربة 

 رهابوان تكثف تعاملها مع االمم المتحدة وبخاصة لجنة مكافحة اإل رهاباإل

تنفيذًا كاماًل. وعلى  2001الصادر عام  1373فيذ احكام القرار بغية تيسير تن

مساعدة الدول على تنفيذ احكام هذا القرار في ما يتصل  رهابلجنة مكافحة اإل

 . رهاببتمويل اإل

الى االمين العام ان يقوم على وجه االستعجال  1566ويطلب القرار 

طور  رهابة للجنة مكافحة اإل"باتخاذ التدابير المالئمة لدخول االدارة التنفيذي

مع  2004تشرين الثاني  15التشغيل الكامل وان يبلغ المجلس عن ذلك بحلول 

 ابقاء المسألة قيد نظره الفعلي". 

بين المقاومة المسلحة  لتفريقالقانونية لسس األ الفقرة الرابعة:

 واالرهاب
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قاومة القواعد المنظمة للم 1949جنيف األربع لعام  إتفاقياتن تتضَم

، وهذا ما يؤدي و واإلحتاللحاالت الغز فيعترف لها بهذا الوصف إال التي ال ُي

باإلضافة إلى ذلك لم  المقاومة بوجود حالة الغزو أو اإلحتالل ، إرتباطإلى 

، باإلرهابأعمال حركات المقاومة  1949جنيف األربع لعام  تصف إتفاقيات

حتالل القيام بأعمال إرهابية حظر على سلطة اإللت ت هذه األخيرةوإنما ورد

عالقة لها بمسألة  السكان المدنيين، مما يؤكد أن أعمال حركات المقاومة ال ضَد

 في حدثت التيإثر التطورات السياسية والعسكرية . ومنفصلة عنهالاإلرهاب 

، 1949تفاقيات جنيف األربع لعام إ، فيما بعد التوقيع على الدولّي  المجتمع 

تعلق بزيادة عدد حركات المقاومة في البالد المستعمرة وتصاعد والسيما ما ي

 واإلعترافالمحتلة،  اإلستعماريةعملياتها النضالية والتحريرية ضد القوات 

بشرعية كفاحها المسلح  المتنامي من قبل منظمة األمم المتحدة والمجتمع الدولّي

قرير المصيرت فيوممارسة الحق اإلستقالل ونضالها من أجل التحرر ونيل 
 .

و 

عت لقد وَسو 1977األول لعام  اإلضافّيالبروتوكول  صدرإثر نقاشات طويلة 

 التينطباق هذا البروتوكول "على المنازعات المسلحة إمن  4فقرة  1المادة 

األنظمة  وضَد األجنبّي واإلحتالل اإلستعمارّيالتسلط  تناضل فيها الشعوب ضَد

 .تقرير المصير" فيالشعوب  حِقالعنصرية وذلك في ممارستها ِل

اإلرهاب  ميزت بوضوح بين المقاومة وإقليمية  إتفاقيات أربعتوجد كما 

 ،1998أفريل  22العربية لمكافحة اإلرهاب المؤرخة في  اإلتفاقيةوهي : 

 28المؤرخة في  لمقاومة اإلرهاب الدولِي منظمة المؤتمر اإلسالمّي وإتفاقية

مة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحته منظ وإتفاقية ،1999 جوان

 8 خ فيالملحق بها المؤَر ل، والبروتوكو1999جويلية  14المؤرخة في 

واتفاقية مكافحة اإلرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج  .2004جويلية 
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شتركت في  التفرقة بين اإلرهاب إ ربعاأل فاإلتفاقيات (2006العربية )

ستبعاد أعمال المقاومة المسلحة إتعريف اإلرهاب ووالمقاومة من خالل 

لحركات التحرير الوطنية من أجل تقرير مصيرها من نطاق اإلرهاب وهو ما 

 ًا.يعتبر تجديد

نصت المادة الثانية من االتفاقية العربية لمكافحة  وعلى سبيل المثال

ل، ( على أنه ال تعد جريمة، حاالت الكفاح، بمختلف الوسائ1998) رهاباإل

والعدوان من أجل التحرر  جنبّيبما في ذلك الكفاح المسلح ضد االحتالل األ

 . دولّيوفقا لمبادئ القانون ال وتقرير المصير،

ويرجع النص على إباحة الكفاح المسلح ضد االحتالل األجنبى والعدوان 

من أجل التحرر وتقرير المصير إلى حق حركات التحرير الوطنى فى استخدام 

ة الثانية استخدمت الدول التى كانت عالمّيفبعد الحرب ال. قرير المصيرالقوة لت

مثال ذلك . ترزح تحت نير االستعمار القوة من أجل الحصول على استقاللها

وقبرص ومصر ، ومااليا وكينيا، تونس والجزائر والمغرب فى مواجهة فرنسا

طرد البرتغال من والهند ل، واندونيسيا فى مواجهة هولندا، فى مواجهة بريطانيا

وغينيا بيساو وانجوال وموزمبيق فى مواجهة  386مستعمراتها فى جاوا

وقد صدر من الجمعية العامة . وناميبيا فى مواجهة جنوب أفريقيا، البرتغال

ة فى مواجهة حق تقرير المصير لألمم المتحدة أول قرار أكد حق استعمال القو

الذى  1964لسنة  2015(، والقرار رقم 1960لسنة  1514)القرار رقم 

                                                 

386  - Christine Gray; the international law and the use of force, oxford, 

2004, p. 52, 53. 

 .2007حكم القانون فى مواجهة اإلرهاب، مجلة الدستورية. القاهرة. أحمد فتحى سرور:  مذكور لدى:
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اعترف بشرعية الكفاح بواسطة الشعوب الرازحة تحت حكم االستعمار فى 

ممارسة حقها فى تقرير المصير واالستقالل والذى دعا كل الدول لتقديم 

. المساعدة المادية واألدبية لحركات التحرير الوطنى فى األراضى المستعمرة

قرارات حول المستعمرات البرتغالية  كما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة

والوضع فى ناميبيا أكدت فيه شرعية كفاح الشعوب فى هذه األقاليم بجميع 

الوسائل المتاحة لها
387

أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة  1973. ومنذ سنة 

فى قرارها السنوى دعمها للكفاح المسلح للحصول على استقالل البلدان 

الذى ينص  103قرارها رقم  1987مم المتحدة سنة وأصدرت األ. المستعمرة

على حق الدول فى دعم حق تقرير المصير ينطوى على من هذه الشعوب فى 

 استخدام كل من الكفاح السياسى والمسلح.

وبينما دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول لدعم الشعب الفلسطينى 

، (1986لسنة  41ر رقم فى كفاحه الستعادة حقه فى تقرير المصير )القرا

حق الشعب الفلسطينى 1987قررت فى عام 
388

فى تقرير المصير دون أن  

حق  1991وأكدت الجمعية العامة سنة . تشر إلى حقه فى استخدام القوة

 الشعوب فى تقرير المصير بجميع الوسائل .

                                                 

387  - Christine Gray, op. at, p.55 

فلسطيني في مقاومة االحتالل الصهيوني.د. كمال حماد، حق الشعب ال (388)  

http://www.mahjoob.com/en/forums/showthread.php?t=55749 
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وقد علق البعض
389
على االستثناء الخاص بحركات التحرير بأنه ال يشير  

إذا كان يشمل جميع األعمال العسكرية التي تباشرها حركات بوضوح عما 

، وعما رهابالتحرير، فتعتبر بذلك مستثناة من الوقوع تحت طائل وصف اإل

أال توجه  رهابإذا كان يوجب في هذه األعمال لكى تنحسر عنها خصائص اإل

مباشرة ضد المدنيين لنشر الرعب أو الخوف. وقد أشير في هذا الصدد إلى 

 ة مواقف مختلفة: ثالث

)األول( ويرى عدم إدراج جميع أعمال حركات التحرير التي تعمل من 

، حتى ولو اشتملت على رهابأجل تقرير المصير من الوقوع تحت وصف اإل

االعتداء على المدنيين، مما دفع إلى طرح التساؤل عن القانون الذي يحكم هذه 

عند تحفظ كل من باكستان سنة األعمال في هذه الحالة. وقد تجلى هذا الموقف 

(، وعند 1997بالقنابل ) رهابعند التصديق على اتفاقية محاربة اإل 2002

 رهابتحفظ كل من مصر واألردن وسوريا عند التصديق على اتفاقية تمويل اإل

(1999.) 

)الثاني( ويرى أن األعمال التي تباشرها جماعات التحرير أثناء الحرب 

اإلنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة، مما يعني  لّيدوتظل خاضعة للقانون ال

أن هذه األعمال تعتبر جرائم حرب ويجعلها خاضعة ألحكام كل من القانون 

االنسانى والقانون الوطني سواء بسواء. وقد أخذت بهذا الرأى مجموعة  دولّيال

، ابرهالدول الغربية المشكلة لوضع مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمواجهة اإل

                                                 

389  - Antonio Cassese, the Multifaceted criminal notion of terrorism in 

international law , op cit., p 951 

 .2007مجلة الدستورية. القاهرة. حكم القانون فى مواجهة اإلرهاب، : أحمد فتحى سرور: مذكور لدى
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كما أخذ به القرار اإلطارى الذى أصدره مجلس االتحاد األوروبى بشأن 

.2002يونيه سنة  13فى  رهاباإل
390  

و)الثالث( وقد وقف في وسط الطريق
391

. ويرى الجمع بين تطبيق 

مما مؤداه أن ، والقانون الدولى اإلنسانى رهابة الخاصة باإلدولّيالقواعد ال

 رهابوالثانى هو اإل ، رهابألول هو اإلوصفين قانونيين ا رهابيحمل اإل

وقد . جريمة حرب التى قد تصل إلى اعتبارها جريمة اعتداء على اإلنسانية

وفى ، رهابظهر هذا الرأى فى اتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة تمويل اإل

رهابالقانون الكندى الخاص باإل
392

كما انحاز إليه السكرتير العام لألمم ، 

سنة  أفريلمن  27يره المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة فى المتحدة فى تقر

. وقد أتخذ مؤيدو هذا الرأى موقفهم لاللتفاف على الرأى الذى يستبعد 2006

لكى يجعل ، أعمال جماعات التحرير من تطبيق القانون الدولى اإلنسانى

رغم استبعادها من نطاق جرائم  رهابأعمالهم مندرجة تحت وصف اإل

 .الحرب

وقد استخلص البعض
393
كجريمة  رهابمن هذه المواقف الثالثة أن اإل 

ة تقع أثناء السلم متى استهدفت احداث الرعب بين المدنيين أو المنشآت دولّي

أثناء السلم قد تتوافر فيه سمات  رهابالعامة أو الخاصة أو ممثليها، وأن اإل

                                                 

390  - Antonio Cassese, op. cit, p.955 

391  - Antonio Cassese, op. cit., p.954 

 من هذا القانون. 83/1وقد نص على ذلك صراحة فى المادة  - 392

393  - Marco Sassioli; Terrorism and war (Journal of International Criminal 

law, V.4, No. 5 November 2006, P. 968. 

 .2007حكم القانون فى مواجهة اإلرهاب، مجلة الدستورية. القاهرة. : أحمد فتحى سرور: مذكور لدى
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ح فانه يقع تحت طائل أثناء النزاع المسل رهابالجريمة ضد اإلنسانية. أما اإل

التجريم متى استهدف المدنيين أو غيرهم ممن ليس لديهم دور ايجابي في النزاع 

)مع تأكيدنا الثابت على ، وذلك بقصد نشر الرعب بين السكان المدنيين المسلح

أن مجرد قبول االقامة في أراض محتلة يعد بالضرورة قياما بدور ايجابي، كما 

. وأشار هذا قيمين في االراض العربية المحتلة(هو حال كل الصهاينة الم

التعليق إلى أن أصحاب الموقف األول ال يقدمون أى حل بديل يواجه مخالفة 

القانون، بينما يعتبر أصحاب الموقف الثاني هذه األعمال من جرائم الحرب، 

بخالف أصحاب الموقف الثالث الذين يجمعون بين الموقف الثاني وقواعد 

زمن السلم. واستخلص صاحب هذا التعليق بأن تطور التنظيم في  رهاباإل

وقت الحرب قد يقود إلى فئة جديدة من الجرائم تسمى بجرائم  رهابالقانوني لإل

وقت النزاع المسلح هو نوع خاص  رهاب، وأن اإلرهابالحرب الشبيهة باإل

نساني اإل دولّية نتيجة الجمع بين تطبيق كل من القانون الدولّيمن الجرائم ال

رهابوالقواعد العامة لإل
394

فال يجوز أن نغفل أن االتفاقيات ، وواقع األمر. 

التى أخرجت أعمال الكفاح التى تباشرها جماعات التحرير من نطاق جريمة 

، قد اشترطت لذلك أن تتم وسائل الكفاح وفقا لمبادئ القانون الدولى رهاباإل

هذه األعمال حتى تكون بمنأى مما يشير إلى الضوابط التى يجب أن تتسم بها 

 وقد حددت اتفاقيات جنيف هذه الضوابط.. عن الوقوع تحت طائل التجريم

لعنف امجرد لعنف المقاومة لم فكن اعتداء على اآلخر، وليست ف

وليست مجرد مجابهة غريزية للعدو ولكنها فعل إنساني إرادي واٍع للحفاظ 

إنساني مشروع عن الحياة  على الوجود والعيش بكرامة وحرية. إنها دفاع

                                                 

394  - Antonio Cassese, the Multifaceted criminal notion of terrorism in 

international law 
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ضد من يعمل على قتلها واجتثاث القيم اإلنسانية النبيلة وضد كل محتل 

حاجة طبيعية وجودية لإلنسان والوطن إذا فعرضت حيافهما ، وهي غاصب

... فهو مصطلح يحتفي بالمثل والحرية وسيادفهما وحريتهما للخطر

والكرامة
395
. 

جة حتمية لحق البقاء )حق الحياة(، حق الدفاع الشرعي نتي ارأقـّرويعتبر 

والواقع أن لهذا الحق أصالته التي أقرتها القوانين الوضعية، كما صانتها شريعة 

بحسبان أن المقاومة أضحت تعبيرًا حقيقيًا ومستمرًا و السماء من قبل ومن بعد؛

وممارسًة فعالًة لحق الدفاع الشرعي؛ فإن هذا الموضوع بات يكتسب أهمية 

ة الراهنة؛ التي استشرى فيها العدوان، وتنامى عالمّيفي ظل الظروف المتنامية 

 مد الطغيان؛ وبات كالهما أنشودة أثيرة لدى قوى الهيمنة...

 1899ة؛ اعترفت اتفاقيات الهاي )دولّيفي التاريخ القريب للشرعة الو

العدوان واالحتالل؛ إذ قضت اتفاقية  ( بمشروعية المقاومة الوطنية ضد1907و

)) على أن الشعب القائم في وجه العدو هو مجموعة  1907هاي لعام ال

المحتلة المهاجمة من قبل العدو، الذين حملوا  المواطنين من سكان األراضي

هؤالء المواطنين بحكم القوات النظامية  السالح وتقدموا لقتال العدو(( واعتبرت

رح، وكان األمر حقوقهم عند األسر أو الج ويتمتعون بصفة المحاربين وبكل

بيد أن الميثاق ـ على عالته ـ قطع خطواٍت مهمة  ،باهتًا في عهد عصبة األم

                                                 

تاريخ العالقات الدولية،  : العالقات الدولية، مدخل إلىبيير رينوفان وجان بافيست دوروزيل -395

: أحمد محمد رفعت. 17، ص 1982: منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثانية، فايز كم نقشترجمة: 

أسامة (، 1987/ ) 4الفوارق القانونية بين الكفاح المسلح واإلرهاب الدولي، مجلة المحامون، العدد /

وطنية ضد االحتالل، مجلة المحامون، العدد / : التفرقة بين اإلرهاب والحق المشروع للمقاومة الأشرف

 .1987/ العام 4
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بشأن االعتراف؛ بحق المقاومة المسلحة كوسيلٍة من وسائل تقرير المصير؛ 

لألمم المتحدة والتي  وتأكد هذا المنهاج بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة

عّرفت المادة الثانية من الئحة ، فقد الل تكفل حق الشعوب في مقاومة االحت

، الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه مجموعة 1907للعام  الهاي

األراضي المحتلة، الذين يحملون السالح ويتقدمون إلى  المواطنين من سكان

حكومتهم أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم.  قتال العدو، سواء أكان ذلك بأمر من

المواطنين المقاتلين يعدون في حكم  مادة المذكورة أعاله أن هؤالءوقررت ال

لكن بوجوب توافر شرطين  القوات النظامية وتطبق عليهم صفة المحاربين،

وجرى  .وأعرافها األول حمل السالح علًنا والثاني التقّيد بقوانين الحرب ،فيه

لمتطوعة، القوات ا العرف حتى نهاية الحرب الغربية األولى على اعتبار

أفرادها  والشعب المنتفض في وجه العدو، حركات مقاومة شعبية منظمة يستحق

 االتجاه. في هذا دولّيحمل صفة المحاربين، وقد سار الفقه ال

، وإن دولّيواالستقالل هو نضال شرعي يتفق تماًما مع مبادئ القانون ال

وإلعالن  تحدة،أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق األمم الم

 لحقوق اإلنسان، وإن المحاربين عالمّيولإلعالن ال دولّيمبادئ القانون ال

المناضلين الذين يقعون في األسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب، وفق أحكام 

المتعلقة بأسرى الحرب اتفاقية جنيف
(396)

. 

فإن للشعب العربي في فلسطين ولبنان والعراق؛ حًقا  وفي ضوء ما تقدم

الذي يحتل أرضه؛ ويمارس  راء فيه في أن يحمل السالح لمقاومة العدوال م

                                                 

: حقوق اإلنسان والتدخل لحماية اإلنسانية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، علي إبراهيم -396

1999-2000. 
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سياسة األرض المحروقة، وسياسة اإلبادة وعمليات اإلبادة المنظمة؛ للقرى 

والبنى االقتصادية والمعالم الثقافية والحضارية في هذه األقطار، وهذا الحق 

في الحصول  لمقاومةهو حق أفراد اعنه  أهم ما يترتب و ؛ثابت ال تشوبه شائبة

إذا ما وقع بعضهم في أيدي سلطات  على المعاملة المقررة ألسرى الحرب،

االحتالل
397
. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الواليات المتحدة التي ساندت أثناء الحرب 

 الغربية الثانية مختلف أنواع المقاومات الوطنية ضد االحتالل األلماني النازي

تنكر حق المقاومة على الشعوب العربية في واعترفت بها وبمشروعيتها؛ 

، وبالمقابل تعتبر أعمالها «يةرهابباإل»أعمالها  فلسطين العراق ولبنان وتصف

الفلسطيني واللبناني دفاًعا  اإلجرامية وما يقوم به الكيان الصهيوني بحق الشعب

عن النفس
398
. 

                                                 

 /http://alerhab.comاإلرهاب الدولّي خالد إبراهيم عبد اللطيف:  - 397

ريكي ـ الصهيوني ثالثية العقدة والعقيدة والمنفعة؛ مجلة الفكر التحالف األم جاسم محمد زكريـا: -398

 م. 2004السياسي، الصادرة عن االتحاد العام للكتاب العرب؛ العدد العشرون، خريف 
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 يرهاباإل السلوكالفصل الثاني: خصوصية 

تختلف باختالف نوعه، طرق استثنائية وخطيرة وسائل و رهابيعتمد اإل

 االرهاب.  غايةبحيث يقع توظيف تلك الوسائل بشكل ممنهج لتحقيق 

 رهاباإلهدف االول:  عرالف

خضع إلى خصوصيات ومعايير ذاتية ضابطة يي رهاباإل سلوكالن إ

هو الدافع على  النفوس حدثه فييلخوف والفزع الذي فاة ليستقالا تعطيه

 االرهاب، لكنه يرتبط بأهداف أخرى.

 االرهابي من السلوك غايةال الفقرة األولى:

 حاجةحمل الفاعل على ارتكابها سعيًا وراء أو ت عدافغاية ت سلوكلكل 

 ، وهي النتيجةنى الهدف العملي من اقتراف الفعلمعينة يرمي إليها، بمع

الشخصية التي يتوخاها الفاعل، ويرتجيها، ويرمي إلى إحداثها، ويسعى 

وهذه العوامل تختلف ، عبر العمل الذي قام به من أجلها للحصول عليها،

بما  رهابيرادة االإل المحرك يه غايةباختالف األشخاص والبيئة والمحيط، فال

 القصوى التي يتوخاها. هي النتيجة ف ،فعلهجعله يقترف 

تتعلق أساسا بالنتيجة اإلجرامية ويتضح مدلوله من خالل  ايةفالغ

 فاالرهاب يستوجبالحاالت التطبيقية اعتمادا على كل جريمة بصفة مستقلة، 

غاية عناصر ذاتية محددة تعبر عن موقف نفسي للفاعل في عالقته مع الفعل، فال

مراده فتكون ي في ذهنه ويتعلق بها رهابتجسد في إرادة واعية يتمثلها اإلتهنا 

القصد تتجسد الغاية فيما يسمى دافعا يستخدمه ويحرك إرادته الرتكاب الفعل. و

: فقد يترتب على تخلفه هي أحد ثالثة مهامب الذي يقوم عادةائي الخاص زالج
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في الفعل، وقد ينبني على عدم قيامه وقوع الفعل الجزائية عدم توافر الصفة 

الخاص دور الظرف المشدد تحت نص آخر، وأخيرا، قد يلعب القصد
(399)

. 

القصد الخاص هاو إرادة ارتكااب الجريماة واتجااه هاذه اإلرادة نحاو النتيجاة        

أما ماا خلاف هاذه اإلرادة مان أساباب فهاو الادافع         ،باعتبارها غاية الفاعل من فعله

أي الحااافز المحاارك لهااذه اإلرادة. ويختلااف هااذا الاادافع باااختالف األشااخاص ومااا    

القصد هو نفسه في كل جرم إذ يتمثل في إرادة ارتكابهيسعون إليه، بينما 
400
. 

والمالحظ أّن عديد المشرعين اعتمدوا على هذا العنصر الشخصي، وهو 

ية"، فالمشرع رهابفي تحديد عناصر "الجرائم اإل الخاص القصد الجنائي

مكرر قديم لقيام "الجريمة  52التونسي مثال كان قد ربط ضمن الفصل 

ية" بين العنصر الموضوعي وهو اإلطار المادي للفعل وبين رهابالمتصفة باإل

العنصر الشخصي )التخويف والترويع(، عبر مصطلح "الغرض" أي أّن هذه 

الجريمة ال تقوم إال إذا استطعنا إثبات هذا الغرض أو القصد الجنائي الخاص 

لدى مركب الفعل، وهي مهمة صعبة وشاقة وتكاد تكون مستحيلة ألنها عنصر 

ي داخلي يصعب الكشف عنه كما أّنه عنصر نسبي غير ثابت بالنظر إلى نفس

 الظروف الموضوعية لمكان وزمان ارتكاب الفعل المادي. 

وقد تكون هذه المعطيات هي التي أدت بالمشّرع إلى تغيير مصطلح 

 رهابوتعديل المعنى بأكمله صلب الفصل الرابع من القانون الجديد لمكافحة اإل

، حيث تغيرت صياغة النص لتدخل عناصر 2003ديسمبر  10الصادر في 

                                                 

 . 149ص  193: قانون العقوباتن القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، محمد عوض - 399
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عبارة  ذفجديدة وتؤدي إلى معاني مختلفة، وتتمثل هذه التعديالت في ح

أو مجموعة من   "الغرض" وإبدالها بعبارة من "شأنه" فلم يعد "ترويع شخص

أو   األشخاص، أو بث الرعب بين السكان" غرضا أو غاية "لمشروع فردي

ية، وإنما أدت عبارة "من إرهابمع كل جريمة قد توصف ب جماعي" له عالقة

شأنه" إلى أن أصبح هذا الترويع نتيجة مباشرة وطبيعية للمشروع الفردي أو 

 الجماعي.

لكن في كل الحاالت يختلف القصد الجنائي العام أو الخاص عن 

األهداف البعيدة المدى التي يسعى مرتكب أو مرتكبو جريمة ما إلى تحقيقها 

ي ال تدخل في تكييف الجريمة أو تحديد أركانها وعناصرها، لكن هذا المبدأ وه

ية التي يسعى المشرعون إلى ضبطها رهابتقهقر أمام خصوصية الظاهرة اإل

وتقنينها واستحداث جريمة خاصة انطالقا من خصائصها واعتماد على 

 عناصرها فهذه األهداف التي يظهرها البعض على أنها نبيلة ومشروعة،

ويصر البعض اآلخر على دناءتها وال أخالقيتها وال شرعيتها، تعتبر من 

ية وتمييزها عن غيرها من الظواهر، رهابالعناصر الهامة في تحديد الظاهرة اإل

" وتمييزه عن رهاباإليمكن االعتماد عليها فعال في تحديد وتعريف " و

 النوعيات األخرى من الجرائم.

 1943من قانون العقوبات اللبناني لسنة  314المادة وهو ما يالحظ في 

ُيعنى باألعمال  " كالتالي:من خالل الغاية ية رهاباألعمال اإلالتي حددت 

لمادة ا وهو نفس حكم ".لى إيجاد حالة ذعرإ فرمي ية جميع األفعال التيرهاباإل

 148بالمرسوم التشريعي رقم  من قانون العقوبات السوري الصادر 304

فرمي  فعال التيجميع األ يةرهابعمال اإليقصد باأل" :22/6/1949 خيلتار

 ".حالة ذعر يجادإ إلى
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 رهابمكافحة اإلالمصري الجديد لقانون المن مشروع  1المادة  وحسب

يقصد بالعمل اإلرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التلويح ": على أنه

هابي، أو المنظمة باستخدامه، وكل تهديد أو ترويع أو تخويف، يلجأ إليه اإلر

اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو مصالحه  بهدف اإلرهابية

 بهدف وكذلك كل سلوك يرتكب ...أو أمنه أو أمن المجتمع الدولي للخطر، 

اإلضرار باالتصاالت أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو 

طاقة أو بالمخزون األمني من السلع والمواد باالقتصاد الوطني أو بمخزون ال

 ."الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية في الكوارث واألزمات

ي من إرهاب، كل عمل يةإرهابجريمة تعتبر :"(2مادة )وحسب ال

( من هذا القانون، وكل جريمة 1األعمال المنصوص عليها في المادة )

يها في قانون العقوبات أو منصوص عليها فيه، وكذلك كل جريمة منصوص عل

بقصد فحقيق أحد  رهابفي أي قانون آخر، إذا ارتكبت بوسيلة من وسائل اإل

 المبينة في المادة المذكورة. أهدافه

في تطبيق أحكام هذا القانون، واألحكام على أنه: " (3مادة )فيما تنص ال

المعني المبين ية، يقصد بكل عبارة من العبارات التالية رهابالخاصة بالجرائم اإل

 قرينها:

 بهدفالجماعة المؤلفة من ثالثة أشخاص علي األقل  ية:رهابالمنظمة اإلأـ 

 ..".ية.رهابارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم اإل

عمال يقصد باأل: )العقوبات االردني فإنهمن قانون  147المادة  وحسب

ستبدال ذلك إ م ورغ(.ذعر يجاد حالةإ إلى فرمي ية جميع األفعال التيرهاباإل

العقوبات ـ قانون مؤقت رقم  القانون المعدل لقانون " التعريف بتعريف جديد بـ

فإن االشارة إلى الغاية من الفعل  رهابفأصبح اإل ،2001لسنة  54
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 يهدففردي أو جماعي  ستخدامه تنفيذًا لعملإستخدام العنف أو التهديد بإ" :بقيت

 ."...المجتمع وأمنه للخطر  سالمة إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعريض

صارت الغاية أكثر  11/2006/ 1رهاب بتاريخ قانون منع اإلوبصدور 

كل عمل مقصود يرتكب ": بأنه يرهابالعمل اإلمنه  2وضوحا إذ عرفت المادة 

بأي وسيلة كانت يؤدي الى قتل أي شخص او التسبب بإيذائه جسديًا او ايقاع 

او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او في اضرار في الممتلكات العامة 

اذا كانت  البنية التحتية او في مرافق الهيئات الدولية او البعثات الدبلوماسية

االخالل بالنظام العام وتعريض سالمة المجتمع وامنه للخطر او  الغاية منه

 تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او

الحكومة او اجبارها على عمل ما او االمتناع عنه او االخـالل باالمن الوطني 

 ."بواسطة التخويف او الترهيب او العنف

 13رقم  العراقي قانون مكافحة اإلرهابمن  4وحسب تعريف المادة 

كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو " ط بالغاية فهو:بمرتاإلرهاب فإن  2005لسنة 

مجموعة أفراد او جماعات أو مؤسسات رسمية  دف فردا أوجماعة منظمة استه

اإلخالل  بغيةالعامة او الخاصة  أو غير رسمية أوقع األضرار بالممتلكات

إدخال الرعب والخوف  بالوضع األمني أو االستقرار أو الوحدة الوطنية أو

 "والفزع بين الناس او إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية

 الصادر العماني الجزاء قانون من  132 المادة فيك وهو ما يالحظ كذل

 إلى يرمي لذيا" هو: يرهاباإل العملف 1947 لسنة 7 رقم السلطاني بالمرسوم

 أو البنائية أو الملتهبة أو السامة المواد أو المتفجرات بواسطة ذعر حالة إيجاد

 ".... عاًما، خطًرا تحدث أن شأنها من وسيلة أي
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وهو  القطري رهاباإل مكافحة قانون من ولىاأل المادة نصتكما 

: " أنه على رهاببشأن مكافحة اإل 2004  لسنة 3قانون رقم  ال

 

". 

وهو  االماراتي رهاباإل مكافحة قانون من الثانية المادة وحسب

 العمل فإن 2004 لسنة 1 رقم يةرهابمكافحة الجرائم اإللمرسوم بقانون ال

كل فعل أو إمتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني، تنفيذًا لمشروع  :"وه يرهاباإل

 ."... إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعه، بهدف إجرامي فردي أو جماعي،

 سياسّيي بالعامل الرهابالفقرة الثانية: ارفباط األهداف في الفعل اإل

ي سلسلة متواصلة ومتتابعة من الغايات رهابتمثل األهداف في الفعل اإل

والمقاصد المترابطة والمتالحقة الواحدة تلو األخرى، فال يتحقق الهدف الواحد 

لتحقيق هدف الحق، منها إال إذا تحقق الذي سبقه ويضمن بذلك أكثر الحظوظ 

ي" مجموعة محددة من الضحايا، فيعمل "بوسائل رهابفمثال يستهدف "اإل

ية" إلى االعتداء عليها، وهدفه المؤقت هو زرع الخوف والرهبة والفزع إرهاب

ي" يكون قد تمكن في نفس رهابفإذا تحقق هذا الغرض المرحلي، فإّن "اإل ،فيه

ذا الغرض، وهي زرع الخوف الوقت من تحقيق نتائج أشمل وأبعد من ه

أو جزءا ال  ،والرهبة في نفوس مجموعة أكبر يعتبر الضحايا تمثيال رمزيا له
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يتجزأ من التنظيم أو الجهاز الذي ينتمون إليه أو يمثلونه والذي تّم استهدافه من 

وراء هذه العملية
401
. 

من جهة أخرى قد تحقق هذه العملية غايات إعالمية دعائية يسعى 

إلى تكريسها إليصال رسالة إعالمية إلى الرأي العام الداخلي أو  يرهاباإل

، كما يمكن أن يحقق نتائج أعمق من هذه، وهي خاصة الضغط على عالمّيال

ة المعنية مباشرة بهؤالء الضحايا أو بمسؤولية سياسّيالحكومة أو السلطات ال

ة عمليات وقد يؤدي هذا الضغط المتواصل إثر عد ،توفير الحماية واألمن له

متتالية إلى إثارة البلبلة في الرأي العام أو إلى حالة فوضى عامة تكشف مدى 

 ة المالئمة. سياسّيضعف السلطة وعجزها عن توفير الحلول األمنية وال

ي تكريسا لبرنامج مضبوط ومحددة رهابوتمثل األهداف في الفعل اإل

خاصة منها خطوطه العريضة التي تنطلق من مختلف البواعث واألسباب 

ة واإليديولوجية، وقد ركز الفقه على ثالثة أهداف رئيسية يتمحور سياسّيال

ي، وأهمها الهدف الدعائي أو إرهابحولها، بل ويسعى إلى تحقيقها كل فعل 

اإلعالمي )أ( وأخطرها محاولة قلب جهاز السلطة أو في أدنى الحاالت محاولة 

 الضغط عليه )ب(.

 الدعاية واإلعالم والتأثير في الرأي العام –أ 

ية في معظم األحيان إلى طرح القضية أمام رهابتهدف العمليات اإل

ةعالمّيوالمنظمات ال عالمّيالرأي العام الداخلي أو ال
402

، فقد ترى الجماعة التي 

                                                 

 /http://alerhab.comاإلرهاب الدولّي خالد إبراهيم عبد اللطيف:  - 401

للتنمية وللدراسات  : اإلرهاب والخطاب اإلعالمي ـ مركز الفراتعمران كاظم الكركوشي - 402

  http://www.fcdrs.com/woresh/lرنيت( ـاإلستراتيجية ـ الشبكة الدولية للمعلومات )االنت
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 فيرتكبون العام،ي أن قضيتها محل تجاهل من قبل الرأي رهابتلتجئ للعنف اإل

ية لشد االنتباه إليهم وإلى الظلم الذي يعتقدون أنهم يقبعون رهابهذه العمليات اإل

تحته ويسعون في كسب تأييد دول وجماعات أخرى أو فئات شعبية واسعة 

لمناصرة قضاياهم ونظرا لألهمية اإلعالمية التي تكتسبها هذه العمليات، فإنها 

ومتالزمين لتوفير أكثر قدر تعتمد في تحقيق أهدافها على عنصرين رئيسيين 

من النجاعة والفعالية والصدى المطلوب وهما إثارة الذعر والفزع، ونشر 

يختلف عن أهداف الحروب النظامية التي قد تسعى  رهابالقضية، فهدف اإل

إلى احتالل األرض أو تدمير القوى العسكرية للخصم
(403)

 . 

هري ومالزم للفعل يعتبر أدونيس العكرة أن الدعاية واإلعالم عنصر جو

الفيديو  كاألفالم ولقطات، يون ويعّدون وسائل بصريةرهابيلفق اإلإذ ي. رهاباإل

 للهجمات واالعترافات المنتزعة من الرهائن، والمقابالت المسجلة وبيانات

في نفس الوقت الذي يقدمون فيه بيانات صحفية ، الوالء من مرتكبي العنف

، بحرفية عالية المستوىعلى أشرطة الفيديو وأخبارا مسجلة
404
. 

أن الفعل  « André Khun »من جهة أخرى يرى "أندري كون" 

ي ال يتحقق هدفه وال تظهر نجاعته إال من خالل اإلعالم وإشهاره لذلك رهاباإل

يون" وترمي إلى تقوية رهابفإّن التصعيد في أعمال العنف التي ينتهجها "اإل

صاح عنها في وسائل اإلعالم ويعطي مثال الدعاية ال تؤدي أكلها إذا لم يتم اإلف

                                                 

: مرجع سابق ص نبيل أحمد حلمي.  151: اإلرهاب والعنف السياسي ص أحمد جالل عز الدين - 403

16 . 

اإلسناد ضد اإلرهاب عن إي جورنال يو إس أيه بتصرف، الهيئة العليا للدعم و وايمان نقال أفريلغ - 404

 (ـ شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت في العراق

http://www.iraqat.org/html/modules.p...ticle&sid=3193 
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يتين مختلفتين من حيث عدد الضحايا، فالعملية األولى إرهابعلى ذلك بعمليتين 

تكثر فيها الضحايا لكنهم لم يمثلوا موضوعا لالستهالك اإلعالمي والدعائي، فال 

ية، بينما لم تلحق العملية الثانية ضررا إال بضحية إرهابتعتبر العملية هنا 

ية إذا رأت وسائل اإلعالم بإيعاز إرهاباحدة، ورغم ذلك، تعتبر هذه العملية و

ية، "إّن الضحية هنا رهابمن جهاز السلطة تشهيرها ووصفها بالعملية اإل

تستعمل كوسيلة من أجل إبالغ رسالة إلى الرأي العام"
405
. 

/ جويلية/ 5قرار هيئة اإلذاعة البريطانية في  ومن األمثلة على ذلك

أجرته مع قاتل عضو البرلمان  بإذاعة الحديث المسجل للقاء الذي 1979

، 1979مارس 30في  Airey neave (وسكرتير حكومة الظل )ايري نيف

 Inle The ) فكان القاتل احد أعضاء جيش التحرير االيرلندي

irishnationol )  وهي منظمة لم تكن معروفة قبل إذاعة المقابلة إال لعدد قليل

عملية القتل بعبارات كانت تمثل دعاية وترويج لألفكار  وبرر القائل من األفراد

لدى ماليين من المستمعين كما إنها تسببت في  التي تسبب في التعريف بالمنظمة

ية أخرىإرهابأعمال 
406

األمريكي بارينتي في كتابه )اختراع أو  ، ويرى الناقد

يا أمر تقرره سياسة بإرهاليس  ي ومنإرهابفبركة الحقيقة( )إن تحديد من هو 

وسيلة اإلعالم التي تصفه(
 407

دليل قاطع على العالقة  ، وهذا القول إن هو إال

لذلك فان  على األقل في وجه من وجوهه، رهابالجوهرية بين اإلعالم واإل

 الذي تمارسه األطراف المتصارعة رهاباإلعالمي هو احد وجوه اإل رهاباإل
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زمن بعيد، ومنذ إن بدأت العالقة بين  ا، واستخدمت هذه العقيدة منذدولّي

تتعقد وتبحث لها عن طرائق غير تقليدية. فكانت الحرب النفسية  المتحاربين

اإلعالمي كأحد وجوه تجميع كل اإلمكانيات  رهاباإل والدعاية ومن ثم

ترسل من خالل وسائل اإلعالم المذكورة وتجسيدها في رموز خطابية
408
.  

لفكرة من واقعية أو مبالغة، ومهما كان بغض النظر عما تمثله هذه ا

الخالف عميقا حول مدى مشروعية هذه األعمال وأهدافها، فال شك أنه مع 

التطور العلمي الحديث لوسائل اإلعالم واالتصال )خاصة القنوات الفضائية 

 عالمّيت(، نجحت هذه األعمال في إثارة انتباه الرأي العام الاوعالم األنترن

ية التي خلفت في بعض األحيان رهابلتعرف أو العمليات اإل لقضايا ما كانت

نوعا من التعاطف مع من يقومون بها، وينتج عن هذا كله ضغط على الدولة 

المعنية بهذه القضية لالهتمام بها وإعطائها العناية الكافية لحلها أو التفاوض مع 

أطرافها
409
. 

قضيتها محل  ي، أنرهابوقد ترى الجماعة التي تلجأ إلى العنف اإل

تجاهل من قبل الرأي العام أو أن هناك إنحياز وإنعدام للشفافية في التعامل مع 

 ،ية لجذب اإلنتباه إليهرهابهذه القضية، فيقدمون على إرتكاب هذه األفعال اإل

وإلى قضيتهم وإلى الظلم الذين يعتقدون أنهم يقبعون تحته، ويسعون لكسب 

و فئات شعبية واسعة لمناصرة قضاياهم التأييد من دول وجماعات أخرى، أ

                                                 

 سابق نقال عن عمران كاظم الكركوشي ـ مرجع - 408

 . 16ص  : مرجع سابقنبيل أحمد حلمي - 409



 

 380 

ية تعتمد على عنصرين رئيسيين رهابوتقديم الدعم والعون لهم. والعمليات اإل

وهما: إثارة الفزع والذعر والخوف بين األفراد والجماعات... نشرالقضية
410
. 

ليات التي يستخدمها اآل إحدى تعتبرالمعلومات الكاذبة كما أن 

إال أنها تحقق ، ية حقيقيةإرهاب تؤدي إلى حوادث وصحيح أنها ال، يونرهاباإل

المختصة ومنها  منها : إنهاك الجهاز األمني والسلطات، يينرهابآثار إيجابية لإل

تساعد  كما أنها، إثارة الرعب في المجتمع وخلق حالة من الفزع لدى المواطنين

 في التفاعليين على قياس الثغرات األمنية ومدى قدرة األجهزة األمنية رهاباإل

مع الحالة
411
. 

ي يختلف عن أهداف الحروب النظامية التي قد رهابإن هدف العمل اإل

 القوى العسكرية للخصم.  تسعى إلى إحتالل األرض أو تدمير

ية نجحت رهابحظ أن المنظمات اإلاليوبالنظر للوضع الراهن 

ة وإستطاعت أن تسخر اإلعالم لصالحها والدليل على ذلك الزيادة المستمر

المتواصلة لمواقعها اإللكترونية، وهي تديرها بكل دقة وإحتراف، ولقد تحدت 

وجاء إعتراف بذلك من قبل اإلعالم، هذه المنظمات الدول العظمى في تسيير 

ية، رهاباإلدارة األمريكية. اإلنترنت أصبح أرًضا خصبة للمنظمات اإل

ب أفراد إستطاعت من خالله تنفيذ عملياتها وإستطاعت كذلك إستقطا

 وشخصيات جديدة لإلنضمام لمنظماتها.
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وعرضها  ،ميون يستخدمون شبكات اإلنترنت إلشهار أعمالهرهاباإلف

، وكل عالمّيبالصورة والصوت والمقاالت المحمسة على كافة الناس واإلعالم ال

شخص بإمكانه الدخول لهذه المواقع والتعرف على ما يدور بها، ويستطيع 

 ،موالتنسيق على تنفيذ عملياته ،ماإلتصال فيما بينه األعضاء في المنظمات

ونالحظ أنه كلما أغلق موقع إلكتروني لمجموعة ما، تاله موقع جديد أكثر حداثة 

وتقنية ما دامت جذور هذه الجماعة متواجدة ولم تحل بعد القضايا العالقة التي 

 تتذرع بها هذه الجماعة.

، بوصفها الوسيلة الرئيسية لنشر وسائل اإلعالم الحديثةيرى هوفمان أن:" 

المعلومات المتعلقة باإلرهاب، تلعب دورا حيويا في هذه المعادلة. والواقع هو 

أنه يمكن المجادلة بأن تأثير اإلرهابيين سيكون مجهودا ضائعا من دون التغطية 

اإلعالمية، إذ إنه سيقتصر على ضحايا الهجوم الفعليين والمباشرين بدال من 

ى الجمهور األوسع المستهدف. وال يستطيع اإلرهابيون تحقيق الحد الوصول إل

األقصى لتأثيرهم المحتمل الذي يحتاجون إليه إلحداث التغيير السياسي 

وقد أعلن بريان  .الجوهري إال بنشر الخوف والسخط بين جمهور أكبر بكثير

 جينكنز عبارته المشهورة "اإلرهاب عملية مسرحية" في دراسته الجوهرية

بعنوان "اإلرهاب العالمي: شكل جديد للنزاع"، التي  1974الرائدة في العام 

توضح كيف أن "خطوات الهجمات اإلرهابية تصمم في كثير من األحيان بعناية 

لجذب اهتمام وسائل اإلعالم اإللكترونية والصحافة العالمية". وتستجيب وسائل 

ات بحماس يكاد يكون مطلقا، اإلعالم في نفس الكثرة من األحيان لهذه المبادر

تجاهل ما وصفه محلل رائد آخر لإلرهاب هو جي. بوير   مثبتة عجزها عن

وقد تطورت قدرات  ." بيل بدقة بأنه "حدث ... ُصمم خصيصًا الحتياجاتها

اإلرهابيين اإلعالمية في السنوات األخيرة، نتيجة لإلنترنت، إلى درجة أنهم 
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االتصاالت الكاملة بتحديد المضمون والسياق  يستطيعون اآلن التحكم في عملية

والوسيلة اإلعالمية التي تبث رسالتهم عن طريقها إلى الجمهور )أو الجماهير 

وتداعيات هذا التطور هائلة ألنها  .المتعددة( الذي يسعون إلى الوصول إليه

تتحدى االحتكار الذي مارسته وسائل بث المعلومات اإلذاعية والتفلزيونية، 

ارية والتي تملكها الحكومات، لمدة طويلة في مجال تبليغ الرسالة اإلرهابية التج

كاختراع المطبعة  –للجماهير. لذا، وكما حدث في الثورات اإلعالمية السابقة 

الدائرية في أواسط القرن التاسع عشر والتقدم في أجهزة ومعّدات التلفزيون 

مكنا في ستينيات القرن الماضي م  التي جعلت نقل األحداث أثناء وقوعها فعليًا

الجماعات اإلرهابية بشكل   أدت الثورة الجديدة في مجال اإلعالم إلى تمكين –

جوهري وإلى منحها القدرة على صياغة وتوزيع رسالتها بطريقتها الخاصة، 

كما الحظت تينا براون، عميدة  .متجاوزة تمامًا وسائل اإلعالم التقليدية القائمة

"حّول التقاء سرعة اإلنترنت  2005بعد الحداثة، بفطنة في العام  إعالم حقبة ما

في القرن الحادي والعشرين وتعصب القرن الثاني عشر العالم إلى مكان سريع 

 ."االلتهاب

وتتسم اإلنترنت، باإلضافة إلى سرعتها ووجودها في كل مكان وفي كل وقت، 

ويمكن إرسال الرسائل بميزات أخرى: تستطيع أن تتجاوز الرقابة الحكومية؛ 

عبرها بدون أسماء وبسرعة وبدون بذل أي جهد تقريبا؛ وهي وسيلة اتصال 

كما أنها تمّكن اإلرهابيين  .جماهيري زهيدة الثمن عند مقارنة منفعتها بتكاليفها

من القيام بما أطلقت عليه األستاذة الجامعية دوروثي ديننج اسم إدارة الفكرة 

أي تصوير أنفسهم وأعمالهم بالضبط  –  ورة المنطبعةالمدركة أو التحكم بالص

في الضوء والسياق الذي يريدونه، دون أن يعرقل ذلك تفحص وسائل اإلعالم 

وقد أشار محلالن معروفان في  .الرسمية لذلك التصوير أو غربلته أو تحويره
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مؤسسة راند إلى "أنه ليس من المثير للدهشة كون اإلرهابيين الذين يملكون خط 

اتصال بالشبكة العنكبوتية قد بدأوا بالفعل باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلدارة 

الفكرة المدركة وللدعاية للتأثير على الرأي العام وتجنيد أعضاء جدد وجمع 

األموال. وأضاف المحلالن أن "نشر الرسالة والحصول على تغطية إعالمية 

هابيين، التي ترمي في نهاية إخبارية واسعة عنصران مهمان إلستراتيجية اإلر

المطاف إلى تقويض إرادة عدو. وباإلضافة إلى وسائل اإلعالم التقليدية 

اإلنترنت اآلن للجماعات اإلرهابية   كالتلفزيون أو الصحافة المطبوعة، توفر

طريقة بديلة للوصول إلى الجمهور، مع التمتع في كثير من األحيان بسيطرة 

ومما يثير القلق بالقدر نفسه أن اإلنترنت،  ."رسالةمباشرة أكثر بكثير على ال

التي اعتبرت في وقت ما محركًا ينقل التعليم والتنوير للعالم، أصبحت وسيلة 

مقدمة أسوأ  –أساسية لبث الدعاية اإلرهابية والكراهية والتحريض على العنف 

ل وأدنأ نظريات المؤامرة بانتشار واسع منفصل كليا عن الواقع. فعلى سبي

المثال، رغم إعالنات تنظيم القاعدة المتكررة مسؤوليته عن هجمات الحادي 

ورغم حتى توزيع أشرطة فيديو "االستشهاد"  2001عشر من أيلول/سبتمبر 

التي سجلها مختطفو الطائرات وهم يتحدثون عن الهجمات المرتقبة، فإن مواقع 

تأكيدات بأن  اإلنترنت المرتبطة بالحركة الجهادية تنشر بصورة منتظمة

الواليات المتحدة أو إسرائيل هي التي نفذت الهجمات لتبرير حرب على 

والنتيجة هي  ."اإلرهاب كان المقصود منها دائما أن تكون "حربا على اإلسالم

أن أغرب وجهات النظر وأكثرها خيالية وتكلفًا بدأت تكتسب مظهرًا خادعًا من 

ها بدون اعتراض أو قيود على الشبكة الحقيقة لمجرد كونه يتم تكرارها وتوزيع

بين المجوعات اإلرهابية  اتنظيم القاعدة في الواقع فريد ويعتبر .العنكبوتية كافة

األخرى من جميع هذه النواحي المتعلقة باالتصاالت. ذلك أنه يبدو أن قيادة 

أواخر ثمانينيات القرن الماضي   تنظيم القاعدة أدركت بالحدس، منذ تأسيسه في
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اإلمكانية اإلعالمية الهائلة   ناء نشوئه في أوائل التسعينات من نفس القرن،وأث

التي تنطوي عليها اإلنترنت وسعت إلى تسخير قوتها لدعم أهداف الحركة 

وتتضح األولوية التي أعطتها القاعدة  .االستراتيجية ولتسهيل عملياتها التكتيكية

لفترة السابقة للحادي عشر من التصاالتها الخارجية في هيكلها التنظيمي في ا

أيلول/سبتمبر. فقد كلفت واحدة من اللجان األربع األصلية الفاعلة للقاعدة بمهمة 

اإلعالم والدعاية. )وكانت اللجان األخرى مسؤولة عن العمليات العسكرية، 

وذكر أن خبراء  (. والمالية واألعمال التجارية، والفتوى والدراسة اإلسالمية

ذين قاتلوا إلى جانب مؤسس القاعدة وزعيمها أسامة بن الدن في الكمبيوتر ال

أفغانستان ضد الجيش السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي، جندوا على وجه 

الخصوص إلنشاء شبكة واسعة من المواقع اإللكترونية، وقدرات الرسائل 

ها حتى اإللكترونية، ولوحات اإلعالن اإللكترونية التي ما زالت تقوم بوظائف

رغم طرد القاعدة من أفغانستان، وتدمير قاعدتها الميدانية في تلك  –اليوم 

البالد، ومواصلة شن الحرب العالمية التي تتزعمها الواليات المتحدة ضد 

وقد أصبحت اإلنترنت بالنسبة للقاعدة نوعًا من المالذ اآلمن   .اإلرهاب

هوية لمواصلة االتصاالت االفتراضي، يوفر وسيلة فعالة وسريعة ومجهولة ال

مع مقاتلي التنظيم وأتباعه وأنصاره ومؤيديه في جميع أنحاء العالم، فيما 

يواصل التنظيم حملته في الحرب النفسية. ولذا، ما زالت القاعدة، رغم كون 

وضعها أضعف مما كان عليه، قادرة على توليد الخوف والذعر والقلق في 

التكهن باألشكال واألبعاد الجديدة التي  وال يمكن ألي كان بالطبع .العالم

سيتخذها اإلرهاب خالل بقية القرن الحادي والعشرين. ولكن من الممكن القول 

بأنه مع استمرار االتصاالت اإلرهابية في التغير والتطور، ستستمر طبيعة 

اإلرهاب نفسه هي أيضًا في التغير والتطور. ومن هذه الناحية، فإن الحرب 

، وهي الدعامة األساسية لألهداف والقدرات اإلرهابية، لن تستمر السيكولوجية
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وحسب وإنما من المرجح أن يتم دعمها وتصعيدها من خالل تكنولوجيات 

 .412"تمامًا كما كان الحال عبر العقد الماضي –االتصاالت جديدة 

استه أو محاولة الضغط على جهاز السلطة لتغيير مواقفه أو سي –ب 

 القضاء عليه

ي إلى الضغط على السلطة رهابتسعى عديد العمليات ذات الطابع اإل

المستهدفة بصفة غير مباشرة محاولة بذلك إرغامها على تعديل مواقفها 

 ة.سياسّيوالحصول منها على تنازالت 

من ذلك مثال محاولة اإلفراج عن مجموعة من المعتقلين أو المسجونين 

السلطة، أو إرغامها على تغيير سياسة معينة في مواجهة أو في  لدى هذه

التعامل مع إقليم معين يسعى شعبه لالنفصال عن الدولة المركزية أو عرق 

معين خصوصا عندما يتألف الشعب فوق إقليم هذه الدولة من أجناس وأعراق 

مختلفة
413

. ومن ناحية أخرى تهدف بعض الجماعات التي يحركها بواعث 

قد  سياسّية وإيديولوجية إلى القضاء على هذه السلطة في إطار صراع سياسّي

يطول أمده وقد يقصر
414

 . 
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وألجل الوصول إلى هذه الغاية، تعتمد هذه الجماعات على تكتيكات 

مختلفة ومتنوعة في إطار استراتيجية أو منهج قوامه العنف، فتهدف هذه 

إيقاع الدولة ومؤسساتها  الجماعات المناهضة من خالل استعمالها للعنف إلى

الديمقراطية في فخ المقولة التي تؤكد على أّن جوهر السلطة، مهما كان نوعها، 

هو قمعي وذلك عندما تقوم هذه السلطة بممارسة العنف المضاد، والسلطة في 

ا معها، فتصبح سياسّيمنظور هؤالء تشمل كل المجموعات العاملة والمتماثلة 

المجموعات المناهضة التي تعتقد بأّن عنفها شرعي  بذلك أهدافا شرعية لعنف

 . سياسّيألّنه موجه أضال ضد سلطة غير شرعية تقمع الحريات وتحتكر الفعل ال

ولكن قبل هذا التمييز يجب أن نبحث في كيفية تعريف والكشف عن 

ية، ذلك أّن مثل هذه الجرائم التي تسعى إلى رهابمصدر هذه الممارسات اإل

الفزع والخوف في نفوس األبرياء عبر انتهاج العنف العشوائي بعث الرهبة و

أو عنصرية وسواء تجسدت أهدافها   ة أو إيديولوجيةسياسّيسواء كانت أسبابها 

في الضغط على السلطة أو السعي لالستحواذ عليها أو في تغيير بنية المجتمع 

ى، فإّن أو في الحافظ على هذه البنية أو هذه السلطة أو في األهداف أخر

ا في غالب األحيان دولّيخطورة وجسامة واّتساع هذه الممارسات التي تتخذ بعدا 

هو فعل فردي أو جماعي، كما أنه يمكن  رهابتدفع أغلب الفقهاء للجزم باّن اإل

أن يمثل فعال رسميا لجهاز الدولة يجب إدانته وتقنينه وردعه من زاوية القانون 

 . دولّيال

هو منهج عنف  رهابالفقهاء في التأكيد على أن اإللقد إتجه الكثير من 

، حيث نجد صراع خطير بين الفئة الحاكمة وبين سياسّيفي مجال الصراع ال

األطراف األخرى التي تسعى إلثبات وجودها أو تكريس حرياتها في المجتمع. 

الحظ أن معظم توجهات المعارضة اليوم في العالم العربي واإلسالمي وي
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معارضة بكل ة الدينية ولها مجموعتها تعمل هذه الجماعات التصطبغ بالصبغ

، حتى أنها لجأت إلى العنف واألعمال العنفية إليصال رسالة للرأي الوسائل

والداخلي وذلك إلستقطاب التعاطف معها من قبل بعض الدول  عالمّيالعام ال

ية للمؤسسات الحكوماإلرهابية حظ ذلك من تعدي عملياتها اليوالجماعات. و

ة عالمّيوأجهزة األمن لتطال السواح والزائرين األجانب، إلرسال رسالة 

والتأثير على القطاع السياحي الذي تجبي الدولة من ورائه مبالغ طائلة ولكسر 

هيبة الحكومة ورضوخها لمتطلباتها. ولكن هذا النهج لم يدفع فقهاء القانون 

كوسيلة  رهابينظرون إلى اإل بموافقة هذه األعمال العنفية أو تبريرها، وإنما

،  ، ولهذا دعت بعض األصوات المعتدلةسياسّيمن وسائل الفعل في اإلجرام ال

وحثت الحكومات بتغيير منهجها وإشراك جميع طوائف الشعب في بناء السلطة 

عن طريق األخذ بالنظام الديمقراطي، كحل للقضاء على جذور العمليات 

طي هو النظام الوحيد الذي يكفل الحريات للجميع ية. ألن النظام الديمقرارهاباإل

في المجتمع، وهو الذي يبني العالقات السلمية المبنية على التشاور بين جميع 

ق نواب يختارهم الشعب لتمثيله في السلطة. يطبقات الشعب، وذلك عن طر

وعندما ننظر حولنا إلى سياسة الدول الكبرى والتي تتمتع بالديمقراطية 

تقوم بتزويد وتمويل ودعم بعض الدول الصغرى ذات األنظمة والحرية، 

ة حسب مصالحها، مما أدى دولّيالفاشية، وذلك من أجل توسيع ونشر سياستها ال

إلى زيادة قوة وطغيان هذه الحكومات الصغيرة على شعوبها، حصيلة ذلك أدت 

 لظهور مجموعات وتنظيمات تريد أن ترسل رسالة للدول الكبرى فقامت بقتل

أبناء المجتمع المتعاملين مع السلطة، حتى تلزمهم الكف عن التواطؤ مع هذه 

السلطات المستبدة. وهذه الجماعات تجد نفسها عاجزة عن النيل من سلطة 

وال من سلطة الدول الكبرى التي تتواطأ معها، ولكن تستطيع النيل من  ،ادولته

يق أهدافها وإلزامها للسلطات األفراد المدنيين سواء كانوا محليين أم أجانب لتحق
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الحاكمة بالرضوخ لمطالبها، وإرغامها على تعديل مواقفها وتقديم تنازالت 

ة لها. ويجب أن ال ننسى أن بعض أفراد هذه الجماعات نجح في الهروب سياسّي

من خطر السلطة إلى دول أخرى وخاصة الدول الغربية، حيث اإلقتصاد 

ا وإعادة تكوينها، وهي في حالة تكاثر القوي، وإستطاعت أن تلملم جراحه

وربما ينجحون في المستقبل ليكونوا ورقة ضغط على حكومات الدول التي 

يعيشون فيها، كما هو حال المنظمات اليهودية في الغرب، تتحكم في القرار 

، كعناصر ضغط مما دفع معظم الحكومات الغربية إضطرارًيا سياسّيال

ن لم ترغب في ذلكبالوقوف إلى جانب إسرائيل وإ
415
. 

 يرهابلفعل اإلا أنواع :ثانيال عالفر

سواء منها الداخلية، أو  رهابالنصوص القانونية الرادعة لإلسعت 

ن أكثر فعالية ونجاعة في إقصاء الفعل والقضاء اة إلى ضمدولّيالنصوص ال

األسباب الدافعة له ومحاولة ي، دون النظر أو االعتناء برهابعلى العنف اإل

عالجها، وهو ما كرس أسبقية الزجر والردع على مبدأ الوقاية وضرورة 

العالج
416

 . 

ي تمثل استثناءا من ضمن األفعال األخرى التي رهابمسألة العنف اإلف

يمكن أن تخضع بسهولة إلى اإلدانة والتجريم والعقاب دون النظر إلى أسبابها 

تقترن هذه األفعال بأسباب مصلحية أو انتقامية ولم وأهدافها خصوصا إذا لم 

 ترتبط أهدافها بمطامع ذاتية. 

                                                 

 /http://alerhab.comاإلرهاب الدولّي خالد إبراهيم عبد اللطيف:  - 415

416  - LABAYLE (H) : Op. Cit P 109 et 110.  
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ي في مفهومه الواسع استنادا إلى أثر الرهبة رهابورغم أّن العنف اإل

غايات،الذي يحدثه في النفوس، قد تدفع إليه عدة 
 

فإّن الفقه ركز على البواعث 

على مصدر الفعل خرى ي )أ( من جهة أرهاباإل المرتبطة مضمون الفعل

 )ب(  االرهابي

 ي. رهابلفعل اإلا مضمونحسب اختالف  الفقرة األولى:

وتحديد نطاقه على األسباب  رهابتنعكس معضلة غموض تعريف اإل

نجد أّن كل فقيه  رهاباإل مضمونية، فعند التعرض رهاباألفعال اإلمضمون و

ختلف يقد  هابرلإل امعين مضمونايجتهد ويحدد حسب وجهة نظره الخاصة 

تتنوع مضامين الفعل لهذا . فقيه آخر يراهي ذال المضموننوعيا أو جذريا عن 

االرهابي وهي تتراوح بين االيديولوحيا والسياسة والقمع واستخدام التكنولوجيا 

 و وسائل القتل الجماعي والعسكري، وهو ما سيقع التعرض له تفصيال فيمايلي:

 والديني العنصري والعرقي رهاباإل – أ

يعتبر عديد الفقهاء والمشرعين ممارسات العنف ذات الدوافع العنصرية 

ي"رهاباإل الفعليمكن أن يطلق عليها وصف " مامن أخطر 
417

إاّل أّن هذا  

ال يمثل محل إجماع ذلك أّن الدافع العنصري رغم انتشاره وخطورته الوصف 

الوطنية الرادعة  الجزائيةاالتفاقيات والقوانين  لم يقع إقحامها في عديد

 .رهابلإل

لدوافع العنصرية من طرف لهذا التجاهل أو اإلقصاء ربما يكون  و

، على اعتبار وأن أغلب المواثيق للدهشة مثيرغير  رهاباالتفاقيات الرادعة لإل

                                                 

 23: مرجع سابق ص ريمحمد عزيز شك. كذلك 37: مرجع سابق ص نبيل أحمد حلميأنظر  - 417

 وما بعدها. 65وص 
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عربية االتفاقية الالدولية والقوانين تجرم هذا السلوك كجريمة ضد االنسانية. ف

المناهضة للتمييز العنصري نصت تنصيصا صريحا على أّن األفعال التي 

ة دولّيتتضمنها هذه االتفاقية تعتبر جرائم ضد اإلنسانية وبالتالي تشكل جريمة 

دولّيخطيرة في نظر القانون ال
418
. 

اإلرهاب المؤسس على دوافع دينية ولئن كان هو  الديني: رهاباإلأما 

ح األحداث فهو ليس بحديث وإنما هو ضارب في القدم، البارز اليوم على سط

بل بمراجعة تاريخ اإلرهاب نجد أن اإلرهاب الديني يرجع إلى بداية العهد 

المسيحي
419

 . 

إلى اإلختالف في المذاهب الدينية، اإلرهاب الديني يرجع أصل و

 وإستغالل رجال الدين كل لنفوذه داخل مذهبه في زيادة التفرقة، وبناء العداء

بين أفراد الطوائف المختلفة مما أدى إلى صراعات دموية بين المذاهب 

                                                 

جاء بالمادة األولى من االتفاقية، تعلن الدول األطراف أن الفصل أو الميز العنصري جريمة ضد  - 418

اإلنسانية واّن األفعال غير اإلنسانية الناتجة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وسياسات 

هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، وتنتهك  وممارسات الفصل والميز العنصري المشابهة لها،

 خصوصا مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وتشكل تهديدا خطيرا للسلم واألم الدوليين". 

 ومن أهّم األفعال المنصوص عليها بهذه االتفاقية والتي ال يشك عاقالن في أن لها طابعا إرهابيا جليا: 

 على أحد أعضاء أو أعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية وذلك بـ: إنكار حق الحياة والحرية الشخصية 

  .قتل أعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية 

  إلحاق إيذاء جسدي أو عقلي خطير بأعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية أو بانتهاك حرياتهم

 وكرامتهم أو بإخضاعهم للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. 

 تقال أعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية على نحو تعسفي وسجنهم علة نحو غير مشروع. اع 

419
 - Gérard  Ghaliand, Arnaud Blin, Histoire du terrorisme, Bayard, Paris 2004, p. 10. 
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المختلفة. فالكنيسة األوروبية قامت بتعذيب وترهيب المسيحيين، إضافة إلى 

الحرب الشرسة بين الكاثوليك والبروستانت التي أودت بحياة األولوف من 

 القتلى.

سيحيين، ومحاكم والحروب التي إنتشرت في األندلس بين المسلمين والم

التفتيش التي أنشأتها الكنيسة لنشر الرعب والخوف ضد معارضيها من 

 المسلمين والمسيحيين.

مقارنة بما كان موجودا في القرن  شكال جديدااإلرهاب الديني  تخذوي

الماضي وخاصة في النصف الثاني منه، والذي كان مؤسسا بصورة عامة على 

ن كان البعد الديني حاضرا أيضا في بعض البعدين االجتماعي والسياسي، وإ

األحيان
420
. 

ة في أرجاء سياسّيما زالت الصراعات الدينية تستخدم لألغراض الف

عديدة من العالم: في إيرلندة، سريالنكة، والهند، إضافة للصراعات الطائفية 

ة الساعية إلى بسط الهيمنة كما تحاول تلك القوى ذلك جنبّيالتي تذكيها القوى األ

 ن طوائف المسلمين.بي

وكذلك الصراعات التي أريد لها أن تندلع بين الهندوس والمسلمين والتي 

ية فظيعة أدت نهاية إلنفصال باكستان عن الهند وبقاء قضية إرهابرافقها أعمال 

بل الجانبين ق ية منرهابجامو وكشمير دون حلول، مرافًقا لها العمليات اإل

 والنزاع المستمر حتى اآلن.

                                                 
420

 - Serge Truffaut,  Le terrorisme religieux  gagne du terrain, article publié le 11 septembre 

2002, <www.le devoir.com>  
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ر اإلرهاب الديني كظاهرة ذات نزعة خاصة، تكون أكثر إيالما يظهو

من بقية األشكال األخرى من اإلرهاب، من حيث سعيها ألن تكون أكثر بطشا 

بالنظر لقداسة أهدافها بما يؤثر على األفراد المنضويين تحت لوائه، ويلغي أية 

نزعة عقلية ومنطقية يمكن أن تحد من إيذائهم للغير
421
لديني يتميز اإلرهاب ا .

من حيث تأسيس اعتماده للعنف باعتبار أن دوافعه التي يعتمدها جماعاته 

لتأصيل آرائهم وتوجهاتهم هي ذات أساس ديني، فالعنف في هذا اإلطار هو 

جهاد تجب ممارسته للدفاع عن األمة اإلسالمية ومصالحها، وذلك وفق ما يراه 

في هذا المجال أن اإلرهاب الذي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن حيث يقول 

جهاد دفاعي للدفاع عن األمة اإلسالمية»يمارسه تنظيم القاعدة هو 
422

، كما  

يضيف أنه " إذا كان الدفاع  عن أرضنا يسمى إرهابا فلي الشرف أن أكون 

إرهابيا" 
423

. من هنا يتبين أن ميزة اإلرهاب الديني هي اعتقاد ممارسيه أنهم 

اإلسالمية باعتبارهم يرون فيه جهادا ساعون لتطبيق الشريعة
424

وهو ما  

يعتبره البعض مثل أسامة بن الدن سادس أركان اإلسالم الواجبة
425

في حين  

أن اإلسالم أطهر من أن تكون له عالقة  يمثل  هذه األفعال  اإلجرامية،  إذ أن 

                                                 
421

 - Bruce Hoffman, La jonction entre tendances internationales et intérieures du terrorismes et 

la réponse  américaine, article publié le 23 octobre 2003 sur   <www.stratisc.org>. 

422
 - Interview par Hamid Mir, Le spectre du terrorisme، p. 95. 

423
 - Ibid, p. 60. 

:"تأصيل الشرعي و القانوني لمكافحة الجماعات اإلرهابّية فكرا وتأصيال أبو الوفا محمد أبو الوفا -424

: "ذهنّية جان بودريار .2007سنة 1مصر،الطبعة-وتنظيما وترويجا"دار الجامعة الجديدة االسكندرّية

 .2003لبنان، الطبعة األولى لسنة -اإلرهاب"،ترجمة بّسام النّجار،إصدار المركز الثقافي العربي بيروت

425
 - Interview par Hamid Mir, Le spectre du terrorisme، p. 86. 
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اإلرهاب كما يراه البعض  هو " جريمة حرابة" في نظر الشريعة اإلسالمية  

يتولد عنه من عنف غير شرعيلما 
426
.   

الصهيونية اليهودية أحد مكونات العقيدة  رهابيعتبر اإلوعموما 

من تيودرو هرتزل  –ن األوائل جوان. وتؤكد دعوات القادة الصهاألساسية

في إخالء فلسطين من سكانها  رهابالستخدام اإل –حتى فالديمير جابوتنسكي 

يها. وهذا ما يواصله قادة المتطرفين ، وحتى في تهجير اليهود إلصلييناأل

يين الصهيونيين المعاصرين في دعواتهم وتصريحاتهم الستخدام العنف رهابواإل

فلسطينينفي ترحيل ال رهابواإل
428

 . 

ني اليهودي يفي تربة الفكر الد كان الفكر الصهيوني نما وترعرع وإذا

قة قوية. ويمكن عال رهابالمحافظ، فإن عالقة بنية هذا الفكر الصهيوني باإل

القول أن الفكر الصهيوني استغل األساطير الدينية، والدين اليهودي بشكل عام 

، حيث أن العنف الفكري في التراث اليهودي استمر رهابلتبريره استخدام اإل

                                                 
426

 - Rafaa  Ben Achour, "L’islam et le terrorisme", Les religions et la guerre, Les éditions du 

Cerf, Paris 1991،, p. 446-448.  

اإلرهاب صناعة يهودّية حينما مارسته جماعة تطلق على نفسها إسم "السيكاريون و  فهناك من يعتبر427

هي جماعة منّظمة قامت بأعمال خارجة عن األعراف والتقاليد فشّنت هجماتها في وضح الّنهار مستغّلين 
حتفاالت واألعياد وأحرقت الغالل وأتلفت المحاصيل الّزراعّية مستعملين سيفا قصيرا يخّبؤونه تحت اإل

دا إلى ما "ذكر استنإاإلرهاب يوجد في صميم العقيدة اليهودية المحّرفة ف مالبسهم يطلق عليه اسم سيكا".

ده ثانية ليقتني بقّية شعبه التي في سفر أشعيا األصحاح الحادي عشر: "ويكون ذلك اليوم أّن السّيد يعيد ي
بقيت من آشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيالم ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر 

البحر، ويرفع راية األمم ويجمع منفّيي إسرائيل ويضّم مشّتتي يهوذا من أربعة أطراف األرض، فيزول 
و يهوذا ال يضايق إفرايم، وينقّضان على  إفرايم وينقرض المضايقون من يهوذا. إفرايم ال يحسد يهوذا

أكتاف الفلسطينيين غربا وينهبون بني المشرق معا ...". ومن هنا يتبّين أّن اليهود ال يعتبرون كّل البشر 

إخوة لهم في اإلنسانّية بل هم شعب الّله المختار كما يّدعون والّشعوب األخرى أقّل منهم درجة لذا سمح 
حسن عزيز نور  )لّشعوب األخرى. وهل هناك إرهاب أكثر من هذا اإلرهاب؟".لهم إالههم باستعباد ا

فنلندا -اإلرهاب في القانون الدولي،مذكرة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام،هلسنكي: الحلو

.(2007سنة 
حاد الكتاب التوتاليتارية الليبرالية الجديدة والحرب على اإلرهاب، منشورات ات :فوفيق المديني - 428
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 قويًا طوال سنين النفي، وزاد الجيتو من ضراوته ووحدته .

قبل قيام  رهابوقد أعاد قادة المنظمات الصهيونية التي مارست اإل

وروا صو كتابة التاريخ اليهودي، مؤكدين جوانب العنف فيهالكيان الصهيوني، 

 ،اربة من الدعاة الوثنيين الغزاةاألمة اليهودية في نشأتها على أنها جماعة مح

من أمثال هيرتزل وجابوتنسكي  رهابواغتنت بأفكار المنظرين الصهاينة لإل

هذه الرؤية للتاريخ تتضح في خطاب  .ةومناحيم بيغن واسحق شامير، إعاد

 «جابوتنسكي لبعض الطالب اليهود في فيينا حيث أوصاهم باالحتفاظ بالسيف 

ألن االقتتال بالسيف ليس ابتكارا ألمانيا بل أنه ملك ألجدادنا األوائل.. إن 

، )وتصور جابوتنسكي للسيف المرسل »التوراة والسيف انزال علينا من السماء 

زي الذي أفرزته هو امتداد للتصور اليهودي القديم للنبي الغامن السماء 

(المقدسات القومية
429

  

وكانت الحركة الصهيونية، الذي يشكل الكيان الصهيوني مشروعها 

أخذ شكل بنية فكرية متسقة ال يًا سياسّياالستعماري االستيطاني، تجسد فكرًا 

نية، وأن هذه البنية تختلف في تركيبها كثيرًا عن األساطير اليهودية الدي

ة، تستغل اليهودي لتكتسب بعدًا تاريخيًا وإنسانيًا، كما تستغل كثيرًا من سياسّيال

ة العلمانية والثورية إلضفاء صفة علمانية أو ثورية على نفسها.سياسّياألفكار ال
 

430
 

ة الكيان الصهيوني على أرض عالمّيوقد أرست الحركة الصهيونية ال
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بتنبوءات الديانة اليهودية والتراث اليهودي القديم. ففي بيان فلسطين إيمانًا منها 

، الذي يحتوي على رؤية للتاريخ »إعالن اإلستقالل للكيان الصهيوني  «

إن أرض إسرائيل هي المكان الذي ولد فيه الشعب  «اليهودي، يقول البيان 

على  اليهودي، وهنا تشكلت ذاتيتهم الروحية والدينية والقومية، وهنا حصلوا

، وهنا كتبوا الكتاب المقدس عالمّياستقاللهم وخلقوا حضارة لها محتوى قومي و

. ويتحدث البيان أيضُا عن حالة اليهود النفسية بعد الشتات »وقدموه للعالم 

حافظ الشعب اليهودي على والئه ألرض إسرائيل بعد نفيه منها إلى  «فيقول 

في العودة وفي استرجاع حريته بالد الشتات، ولم يتوقف عن الصالة واألمل 

القومية. هذا االرتباط باألرض دفع اليهود إلى الكفاح عبر القرون للعودة إلى 

جماهير عديدة  ارض آبائهم وليستعيدوا كيانهم كدولة مستقلة، وقد عادت بالفعل

» في السنين األخيرة
431

. 

وهكذا، أصبح الكيان الصهيوني الغاصب ألرض فلسطين تجسيدًا للرؤى 

التوراتية والنبؤات الدينية، التي حضنها اليهود طيلة آالف السنين. وأطلق الفكر 

الذي وعده إلهه  »الشعب اليهودي  «الصهيوني على أتباع الديانة اليهودية اسم 

وسيلة إلثارة  »أرض الميعاد  «بأرض فلسطين، واتخذ من فكرة العودة إلى 

المعمورة بهدف تنظيمهم في  حماس اليهود الديني والعاطفي في شتى أنحاء

ة عملت بجهد هائل وقوة سياسّيصفوف الحركة الصهيونية، بوصفها حركة 

جبارة على اقتطاع اليهود من األوطان التي كانوا يعيشون فيها، والسير بهم إلى 

 فلسطين .

                                                 

اإلسرائيلي تاريخ وثائقي لصراع الشرق األوسط.  –راءات في الصراع العربي ق والتر الكبر: - 431
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ويستمد الفكر الصهيوني رؤيته للتاريخ من العودة للتراث اليهودي 

أي استخدام القوة والعنف من أجل تأييد ودعم هدف  ،رهابيعتبر اإلو ،مالقدي

متأصاًل في مفهوم الصهيونية منذ انطالقتها، وهو الوسيلة الوحيدة التي  سياسّي

تستخدمها الصهيونية لتحقيق مشروعها االستعماري االستيطاني، عبر اغتصاب 

أراضي السكان األصليين وإخضاعهم لهيمنتها، فضاًل عن أنه يشكل نمطًا 

ص اليهود حصرًا من خالل ممارساتهم البربرية التي ارتكبوها عبر التاريخ يخ

وفي القلب منها  »المطلقات اليهودية  «القديم والحديث تحت شعار تحقيق 

االستيالء على األرض العربية في فلسطين
432

 . 

ضد السكان  رهابومنذ البداية اختار القادة الصهاينة استخدام اإل

 «يريدون تحقيق هدفهم في طردهم واالستيالء على فلسطين األصليين إذا كانوا 

كما تدعي الصهيونية زورا ومغالطة للتاريخ. وحتى في  »كوطن قومي لليهود 

كتب اسحق ريليف حاخام ميمل وأحد مؤسسي  1883وقت مبكر يعود إلى عام 

من الواضح ان  «الحركة الصهيونية، يقول في كتابه )لئم جراح شعبي (، :

ا لإلنكليز، ومصر للمصريين، ويهودا لليهود. فهناك متسع في بالدنا لنا. إنكلتر

وسوف نقول للعرب : ارحلوا. أما إذا رفضوا واعترضوا بقوة فسوف نستخدم 

 . »القوة لترحليهم. وسوف نضربهم على رؤوسهم ونجبرهم على الرحيل 

اليهودي إلى أكثر من ثالث آالف سنة. ففي  رهابويعود تاريخ اإل

أللف قبل الميالد ،حينما عملوا سيوف البطش والتنكيل بأهالي أريحا، عند ا

في التاريخ،  إرهابمؤسس أول شبكة  »يشوع  «دخولهم لها بقيادة ملكهم 
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استخدم فيها البغايا والمومسات واعتمد على نشر الفضائح بغية اإلبتزاز 

لى األهداف واإلخضاع. ولم يغب أسلوب التصفيات الجسدية كوسيلة للوصول إ

. وجاء في التوراة سفر يشوع، ذكر مجزرة »الغاية تبرر الوسيلة«المطلوبة أي 

أريحا، وهي األولى التي ارتكبها اليهود في تاريخهم اإلجرامي الطويل من اجل 

اهتفوا اآلن،  «اغتصاب األرض بعد إبادة كل من عليها. يشوع قال للشعب 

ة وكل ما فيها محرما للرب. راحاب الرب قد أعطاني المدينة. فتكون المدين

الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت، ألنها خبأت المرسلين اللذين 

أرسلناهما. وأما أنتم فاحتزروا من الحرام. كل الفضة والذهب وآنية النحاس 

فهتف الشعب وضربوا . والحديد تكون قدسًا للرب، وتدخل في خزانة الرب..

وحّرموا كل . لسور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة..باألبواق. .. فسقط ا

ما فيها، من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد 

 ( .8)يشوع »السيف. .. واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما فيها 

ان يهوه وهو إله حرب، إقليمي قبلي، مثله مثل  ،وتجد في الكتاب القدي

اتخذه موسى إلها،  ،الممالك األخرى المنتشرة في الشرق القدي إله القبائل أو

ثم ان النفس المتصلبة القاسية، وروح العنف والحقد التي  «وناطقا بلسانه : 

غيور  ،كانت لموسى، أعطاها ليهوه. فإذا به إله قاس، مرعب، حقود ومنتق

ام يسير أم ،لموسى نفسه، وصاحب نفسية بدوية، تشتعل بالثأر واالنتقا

المحاربين ألنه رب الجنود ويأمر بتدمير المدن وتذبيح البشر في هجمات 

بربرية وحشية. يبدو يهوه الموسوي ذا نفسية همجية، ال يخالجها شعور بشفقة 

أو حنان. وإنما هي أتون نار، يضطرم بالحقد والبغض وضراوة االنتقام. تأمر 

موسى يحثه على اإلغارة على بالقتل والتذبيح والتدمير. ويهوه أبدًا إلى جانب 

المدن الكنعانية العامرة بالحضارة اإلنسانية لتدميرها وإفناء شعوبها. ومنذ اتخذ 
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جعلوه إلها غاصبًا، ظالمًا، قاسيًا، يسر لرائحة  ،بنو إسرائيل يهوه إلها له

المحترقات، وينتشي برائحة الدم. ومنذ بدا يهوه حياته الرعوية لهذا الشعب، 

ذجا من حياته، حين قبل ذبيحة هابيل التي تثير شهواته وتروي أعطاهم نمو

»التي ال اثر للدم فيهانفسه المتعطشة للدم ورفض تقدمة قايين المتواضعة 
433
. 

الشريعة اليهودية التي خرجت من النصوص التلمودية والتوراتية ف

الذي لم يميز بين رجل وامرأة وطفل وشاب  رهاباإلو تشرع وتبارك القتل

، ولم ينج الزرع والثمر وال حتى الخيول والبقر، وذلك باالستناد إلى وشيخ

أنا الرب هو وليس إله  «كأداة مشروعة  رهابتعاليم اإلله يهوه، الذي أكد اإل

معي، اسكر سهامي بدمي، ويأكل سيفي لحمًا كما بدم القتلى والسبايا من رؤوس 

ينة من رجل وامرأة وحرموا كل ما في المد «ويتابع يهوه دروسه ، »العدو

إيمانا وقناعة بأن اللجوء  »وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف 

واالستعداد للتعاون مع الشر قوة لها فوائدها في تحقيق الوطن  رهابإلى اإل

 اليهودي.

و الصهيونية كحركة عدوانية استيطانية توسعية، هي باألساس حركة 

في دعواها الدينية إلى وعد إله التوراة يهوه  ة، تستندسياسّيدينية عنصرية 

، وتعمير »فلسطين  «بتمليكهم ارض كنعان، وتأسيس مملكته في أرض معينة 

 بيته على جبل صهيون .

وقد ارتكز كبار القادة الصهاينة المقتنعين بفعالية اإلبادة الجسدية على 

روزينبرغ في كتابه التي تبيح القتل، كما يؤكد ذلك المحرفة الشريعة التوراتية 

 1942الذي أصدره في ألمانيا عام »في التفكير اليهودي  رهابمكانة اإل «

                                                 

 .45 – 44.ص1977هد القديم. الطبعة األولى.: الصهيونية في العجورجي كنعان - 433



 

 399 

إن النفسية اليهودية شريرة عدوانية ال تقبل السالم فإن لم تجد من تقتله  «قائاًل : 

السالم في األرض  «. في حين يرى الجنرال كلود باشا في كتابه »قتلت نفسها 

هم المسؤولين عن الحوادث المدمرة بينهم وبين  اليهود «أن  »المقدسة 

 . »المسيحيين بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين في بدء الدعوة المسيحية 

ن أهم العناصر الثابتة والمكونة للحركة الصهيونية عبر م رهاباإلف

الصهيونية شيئان متالزمان ومتكامالن أو هما و رهابالتاريخ، حيث ان اإل

للحركة الصهيونية وأتباعها منهج  رهابة، بحيث يشكل اإلوجهان لحقيقة واحد

وأسلوب عمل، أي أنه عقيدة نظرية وتطبيق في آن واحد. ومنذ المؤتمر األول 

للحركة الصهيونية الذي تمخض عنه قرارات لحكماء صهيون سميت 

ببروتوكوالت حكماء صهيون أو القرارات السرية، التي أسفرت عن تشكيل 

ية قبل قيام الكيان الصهيوني وبعده، التي تغطي أهداف برهاالمنظمات اإل

ة واالقتصادية والفكرية، سياسّيالحركة الصهيونية على العديد من الجوانب ال

يين الكبار من هيرتزل إلى رهابأفتى القادة الصهاينة في تطبيق نظريات اإل

عون جابوتنسكي ومناحيم بيغن واسحق شامير ورفائيل ايتان واسحق رابين وشم

بيريز ومائير كاهانا وغيئوال كوهن وغيرهم كثيرون. لعب هرتزل دورًا مهمًا 

الصهيوني، فقد كان من المعجبين بنيتشة الفيلسوف  رهابفي تأسيس فلسفة اإل

 « ا بالعقيدة اليهودية التي تقول :األماني، وتبنى فكرة الرجل الخارق، وربطهم

تزل يرى أن الشرط الجوهري ،وكان هر»شعب اهلل المختار  مإن اليهود ه

لبلوغ الدولة الصهيونية هو استخدام قوة السالح. وتكشف كتابات هيرتزل 

النظرية عن تمسكه الشديد بالعنف والقوة. وتشير هذه الكتابات إلى تطور 

مزدوج للطرفين الصهيوني والعربي، طرف صهيوني سيعتمد على السالح 

قطيعًا من الوحوش عالجه  «ن وطرف عربي سيكو ،موالعنف الجماعي المنظ



 

 400 

. يقول هرتزل، فمثال إذا وجدنا في موقف يتطلب »الوحيد هو اإلبادة الجماعية

منا تطهير بلد من الوحوش الضارية، طبعًا لن نحمل القوس والرمح ونذهب 

فرادى بل سننظم حملة جماعية ضخمة ومجهزة ونجمع الحيوانات ونرمي في 

 . »وسطها قنبلة شديدة االنفجار 

ويعتبر فالدمير زئيف جابوتنسكي األب الروحي لمناحيم بيغن من كبار 

الصهيوني، حين يذهب إلى تقديس السيف المرسل من  رهابالمنظرين لإل

السماء باعتباره امتدادا للتصور اليهودي القديم للنبي الغازي الذي أفرزته 

قول جابوتنسكي المقدسات القومية حسب تعبير جابوتنسكي، إلى جانب التوراة. ي

الذي أسس اتحادا للصهاينة التصحيحيين والذين كانوا يبشرون علنا بفكرة 

يجب أن توجد أغلبية يهودية في فلسطين، ويجب أن يتم تحقيقها ضد  «مفادها 

وفي  1907. وفي وقت مبكر من عام »رغبة األغلبية العربية الحالية في البلد 

ة أطلق جابوتنسكي عالمّيمة الصهيوني الخطاب لـه أمام البرلمان السابع للمنظ

إن المعيار األخالقي للطرق التي  «ية قائال : رهاباألرضية الفلسفية لسياسته اإل

يستخدمها المقاتل ينبغي الحكم عليه كليا بمقدار النفع أو الضرر الحقيقي الذي 

ن ينجم عن ممارسة هذا المقاتل. وناشد جابوتنسكي حملة األخالقية السامية، أ

يدمروا بقبضة من حديد كل من يقاوم الصهيونية وقال :ينبغي إما إنهاء 

 .لو كان ضد رغبات السكان األصلييناالستعمار الصهيوني أو أن ينفذ حتى 

وبناء على ذلك يمكن لهذا االستعمار )أي الصهيوني االستعماري ( أن يستمر 

أي إقامة جدار ويتقدم فقط تحت حماية سلطة مستقلة عن السكان المحليين. 

حقيقي يكون بموضع يمكننا من مقاومة ضغط السكان الوطنيين. وهذه هي 

بقصير العبارة سياستنا تجاه العرب. وقد صاغ جابوتنسكي معادلة قانون حديد 

الصب وبصورة ساخرة كان يعظ باألخالقية العسكرية، واالستعمار، والعدوان، 
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شية العنصرية، حيث يوجد تحليل وهذه هي األرضية اإليديولوجية لحركته الفا

متشابه بين الصهيونية والفاشية
434
 . 

 رهاباإلو وقد تبع مناحيم بيغن أستاذه جابوتنسكي في تأكيد أهمية العنف

إن قوة التقدم  «وبقوله أيضا  »أنا أحارب إذا أنا موجود  «في التاريخ بقوله : 

الضرب من التقدم قد . ويبدو أن هذا »في تاريخ العالم ليست السالم بل السيف

التي تحولت  –األرغون  –ية رهابوصل ذروته من خالل تزعمه المنظمة اإل

فيما بعد إلى حزب حيروت الذي تزعمه منذ ذلك التاريخ وحتى استقالته في 

يين فكرًا رهاببعد فشل غزو لبنان. وهو يعد من أكبر اإل 1984العام 

الموسوم  –ح بجالء في كتابه وممارسة، وهذا الجانب من الفكر الصهيوني يتض

رغبة جارفة مكبوتة عند اليهود  –ية أشبعت رهابإن الممارسات اإل « -بالثورة 

كما يؤكد أن هذه الممارسات كانت الطريق الوحيد الفعال لتأمين  –لالنتقام 

من الدم والنار «)األهداف القومية( اليهودية في فلسطين. ويضيف بيغن 

نموذج جديد من الرجال، نموذج غير معروف البتة والدموع والرماد سيخرج 

للعالم في األلف وثمانمائة سنة الماضية، اليهودي المحارب أوال قبل كل شيء، 

نهاجم القتلة، بالدم والعرق سينشأ جيل متكبر كريم  ،يجب أن نقوم بالهجو

قوي
435

 . 

 يين الصهاينة رمز الذكورة والقوة، والعنف،رهابمثل السيف بالنسبة لإل

فقد حول بيغن السيف إلى محرك للتاريخ) وهذه هي مهمة اهلل حسب التصور 

اليهودي القديم (. وحتى كتابات هرتزل مليئة بعبارات اإلعجاب بهذا السيف 
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 البروسي، حيث أن الصهاينة كانوا مبهرين بالعسكرية البروسية الرائعة .

يخ، فإنه من وبما أن الصهاينة أكدوا أهمية السيف والعنف كمحرك للتار

. والصهاينة كانوا سياسّيجزءًا أساسيًا من البرنامج ال رهابالمتوقع أن يكون اإل

إلى حقيقة واقعة كان  »العودة«منطقيين مع أنفسهم ألنه كي تتحول أسطورة 

. فالتصور األسطوري لفلسطين كبقعة من رهابيلزم الحد األقصى من اإل

ليهود كشعب هائم طفيلي حزين ول »سكانها األصليين«األرض تنتظر عودة 

يتذكر األرض بوله. هذا التصور لم يكن من الممكن تحويله إلى واقع دون 

ضد الفلسطينيين في أرض الميعاد وضد اليهود في  رهاباللجوء للعنف واإل

فلسطين من  »تفريغ«كان سالحًا أساسيًا ومباشرًا من أجل  رهابفاإل. المنفى.

سكان األصليين، األمر الذي كان يقتضي األرض من ال »تحرير«و العرب

ية لها طابع مزدوج زراعي وعسكري، حتى تترجم إرهابتأسيس منظمات 

الرؤية الصهيونية نفسها إلى واقع
436
. 

الصهيوني ليشمل يهود الدياسبورا الذين تحتقرهم  رهابويمتد اإل

ة بالمعنى المألوف للكلم «الصهاينة أيما احتقار لرضاهم بوضعهم التاريخي 

 رهاب. ويأخذ هذا العنف أشكال عدة، فهناك اإل»وليس بالمعنى الصهيوني 

الفكري ضد كل من يرفع صوته ضد الصهيونية كفكر، وهناك أيضًا محاولة 

تقديم الصهيونية على أنها التغيير الحقيقي والوحيد في اليهودية
437
. 

من المعروف تاريخيًا ان المؤتمر الصهيوني األول أمر بتشكيل و

ية، والتي اتسمت رهابمات يهودية سرية لتحقيق األهداف الصهيونية اإلمنظ
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 باستخدام العديد من النظريات لعل أهمها :

نظرية المصالح الحيوية التي تعمل بها  – 2نظرية التملك،  – 1

نظرية الحدود  – 4نظرية المجال الحيوي )النازية(،  – 3 الواليات المتحدة،

نظرية األرض المحروقة. وتشكل هذه النظريات  – 5 اآلمنة )الدولة العبرية(،

خطوة خطوة  «جوهر المنهج اليهودي المستوحى من التوراة والقائل بسياسة 

 رهاب، والذي يعتبر اإل»تأخذون األرض لكي ال يتكاثر عليكم سكان األرض 

وأن  ،ميزة جوهرية من ميزات الوجود اليهودي ومظهرا من مظاهر حياته

 رهابماء صهيون تشكل إحدى أهم العوامل في إذكاء نزعة اإلبروتوكوالت حك

 البروتوكول األول . »ان حقنا يكمن في العنف  «

ية، حيث أن سجل هذه إرهاببرزت في الحركة الصهيونية عدة منظمات 

ة األولى عالمّي. فإبان الحرب الرهابالمنظمات يشكل جزءا أساسيًا من تاريخ اإل

لصهيوني )جابوتنسكي( كتيبة عسكرية، حاربت ا رهابأسس أحد منظري اإل

، لكن 1917إلى جانب الجيش البريطاني، الذي زحف على فلسطين عام 

التحالف سرعان ما انقلب إلى عداء، بمجرد فرض االنتداب البريطاني على 

فرض القيود على الهجرة  «فلسطين، إذ احتج جابوتنسكي على ما اسماه 

، ثم طالب السلطات 1920حرس القدس عام«. وشرع في إنشاء »اليهودية 

البريطانية بالسماح بدخول أربعين ألف يهودي سنويا إلى فلسطين ولمدة خمس 

أسس فالديمير جابوتنسكي وابراهام شتيرن  1937وعشرين سنة. وفي عام 

ية التي ضمت غالة المتطرفين الصهاينة، واقتصر رهابمنظمة )األرجون( اإل

قررت قيادة  1940هريب اليهود إلى فلسطين. وفي عام عملها في البداية على ت

ة الثانية، عالمّي"األرجون" عقد اتفاق هدنة مع بريطانيا، بسبب نشوب الحرب ال

لكن ابراهام شتيرن رفض هذا القرار وانشق عن األرجون، وأسس منظمة " 
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 شتيرن " نسبة لمؤسسها .

ي الذي طرح فكرة ة لجابوتنسكسياسّيوتشبث شتيرن وأنصاره باألفكار ال

إقامة دولة يهودية في كل األراضي الفلسطينية بما فيها ضفتا نهر األردن 

الغربية والشرقية. وكان جابوتنسكي حاله حال النازيين، يرفض كل أشكال 

دولة قومية «الحكم البرلماني منطلقا من اعتقاده بأن إسرائيل يجب أن تكون 

ألمانيا لهتلر وإيطاليا لموسوليني «قال  ، وكان جابوتنسكي هو الذي»توتاليتارية

 . »وفلسطين للصهاينة

من أجل دفع اليهود إلى فلسطين تحت  رهابولجأ الصهاينة إلى اإل

، والمثال »أرض الميعاد«غطاء الخرافة القديمة، وإجبارهم على الهجرة إلى 

 الجيد على ذلك األساليب التي استخدمها الصهاينة تجاه اليهود القاطنين في

ة الثانية، وهي إثارة الخوف من معاداة عالمّيأوروبا الغربية بعد نهاية الحرب ال

والذهاب إلى  ،السامية في المجتمعات الغربية إلجبار اليهود على ترك بلدانه

 فلسطين. 

عشية اإلعالن الرسمي لدولة الكيان  1948أيار من عام  2في 

المتحدة وهو صهيوني  الصهيوني قام القسيس )كلوستر( من جيش الواليات

بإعداد تقرير سري إلى قيادة المؤتمر اليهودي األميركي، تحدث فيه عن فشل 

الدعاية الصهيونية بين األشخاص المشردين من ذوي الجنسية اليهودية، 

إني مقتنع ان الناس يجب أن ُيجبروا على الذهاب إلى  «واستخلص قائال : 

ام والمالبس دون ان يسهموا في فلسطين ليحصلوا في المعسكرات على الطع

إعاشتهم. ولتنفيذ مثل هذا البرنامج يصبح من الضروري للطائفة اليهودية 

بصورة عامة ان تعكس سياستها بدال من ان توفر الراحة لألشخاص المشردين، 

لجنة يجب ان تجعل حياتهم أشد ما تكون شقاء. ويجب سحب إمدادات ال
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»األميركية المشتركة للتوزيع
438
. 

منذ قيام الدولة الصهيونية وتشكيل الدوائر الصهيونية للسلطة في الدولة و

كان هدفه تنفيذ المفاهيم الصهيونية النظرية،  سياسّيالحديثة الوجود وإقامة نظام 

شكلت العقيدة الصهيونية أساس التشريع في هذا الكيان االستيطاني الذي تحول 

 لمنطقة العربية .في ا رهابإلى مرتع للعنصرية والعدوان واإل

ويشكل إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية بمساعدة  

 رهابواالستيطان واالغتصاب، حيث يذهب اإل رهابقمة اإل ،دول استعمارية

الصهيوني إلى ما هو أوسع وأشمل من محاولة قتل شعب وتهويد فلسطين ،إلى 

ه. وقد كان هرتزل ظاهرة السطو التاريخي على تراث هذا الشعب وتشويه

القوة هي الوحيدة القادرة على اقتالع  «أفضل من عبر عن هذه الحالة إذ قال 

 .»شعب من أرضه 

إن المغالطة التي يروج لها دعاة التطبيع والحوار مع بعض االتجاهات 

الصهيونية التي قد تبدو غير متشددة هي مراهنتهم على إحداث شروخ في 

ه المغالطة هو أن طبيعة التركيب الصهيوني الكيان الصهيوني، وجوهر هذ

تسمح باإلختالف وتعدد اآلراء والمناهج ولكن ضمن سقف محدد وحديدي هو 

هذا الكيان، ومن ثم فإن أولئك المتحاورين يسلمون مسبقًا ببقاء  بقاء واستمرار

 الكيان الصهيوني وضياع حق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه. 

 اإليديولوجي والعقائدي رهاباإل – 2

                                                 

هاب. ترجمة عدنان برنية ،جريدة تشرين السورية بتاريخ الصهيونية تعني اإلر سرج سيدوت: - 438

9/4/1984. 
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يعتبر بعض الدارسين أّن المبادئ اإليديولوجية واألفكار العقائدية دوافع 

أصبح وسيلة مرتبطة بالعنف  رهاباإلفي، رهابقوية لممارسة العنف اإل

األيديولوجي المنَظم والموّجه ضّد العدو األيديولوجي باعتباره مجرمًا أخالقيًا 

ومهما حاول دعاة العنف أن يضفوا على حركتهم . اريخيًا وأيديولوجيًاوت

الشرعية والقانونية يبقى أسلوب العنف جوهريًا عماًل ال يستند على أسس 

لكن أغلب الفقهاء يؤكدون أّن مقبولة من كل الجهات شرعيًا وأخالقيًا وفطريًا، 

ة لها سياسّيية اإليديولوجيا والعقيدة عنصران مؤثران ومحركان ضمن نظر

أهدافها المحددة. فليست هي الباعث األساسي وإنما العنصر المشدد والملهب 

 رهابة الذي ينتهجون اإلسياسّيلحماس وتعصب أنصار ورموز النظرية ال

لغاية إدراك أهدافهم التي تبقى في نهاية األمر ذات  سياسّيكنوع من التعبير ال

ينسياسّيطبيعة ومضمون 
439

 . 

الفقهاء اإليديولوجيا على أنها مجموع القيم واألخالق ويعرف أحد 

ما تحقيقها على المدى القريب أو  سياسّيواألهداف التي ينوي حزب أو تنظيم 

البعيد. وبصفة عامة تحدد اإليديولوجيا أفكار وأعمال األفراد والجماعات بكيفية 

أويل أعمال ال واعية ولكي يصل الباحث إلى رسم معالمها البد له من تحليل وت

 أولئك المعاصرين لها.

                                                 

يقول فرانسوا هايزبورغ قاصدا بعض بلدان العالم الثالث التي تغيب فيها وسائل التعبير الديمقراطية:  - 439

"لقد أصبح اإلرهاب شيئا فشيئا وسيلة تعبير للعامة، ولكن الوسيلة تمت وتطرفت بعوامل دينية... ففي 

وات األخيرة، وفي غياب الحل والبديل السياسي، وفي ظل الطابع القمعي الشديد لنظم الحاكمة ظهر السن

 العنصر الديني معرضا العنصر السياسي وقد مثلت الواجهة اإلرهابية قصوته وحدته". 

HEISBOURU (F) : Hyperterrorisme : La nouvelle Guerre Op.cit p 23 et 24.  
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أما العقيدة فيمكن أن تكون جزءا من اإليديولوجيا أو مظهر من 

مظاهرها وقد جاء في شرحها اللغوي أن "العقيدة" من فعل عقد: العهد واليمين 

يعقدهما عقدا وعقدهما أي أكدهما
440

. والظاهر من هذا الشرح ومن هذا 

العقيدة يؤمنون بأنهم على صواب وعلى  التعريف أّن أنصار اإليديولوجيا أو

حق، لذلك تعامل القانون مع "الجرائم اإليديولوجية" تعامال مختلفا، فقد يتعامل 

جهاز الحكم في بلد ما مع أنصار اإليديولوجيا التي يتبناها هذا الجهاز، خاصة 

معاملة  ،ي في الوصول لغايتهرهابمن األجانب الذين انتهجوا مسلك العنف اإل

ون وأصحاب مبدأ وعقيدة، أما البلد سياسّيلين والرفق. ويعتبر أنهم مجرمون ال

أو جهاز حكمه من هذه األفعال المتضمنة لدرجات    الذي قد يتضرر نظامه

متفاوتة من العنف فإّنه يعتبرهم مجرمون خطيرون على النظام والمجتمع، 

 يين".إرهابفيطلق عليهم وصف "

لتشريعات واالتفاقيات الثنائية والمعاهدات ولهذا سعت عديد القوانين وا

ية تأخذ بمعيار خطورة الجريمة إرهابإلى ترسيخ مفهوم جريمة أو جرائم 

الناجمة عن خطورة الوسائل واألساليب المعتمدة في ارتكابها دون األخذ 

بالبواعث واألهداف، وذلك لتسهيل مبدأ التعاون القضائي وخصوصا عملية 

 تسليم المجرمين. 

ن أهّم المبادئ والبنود التي اعتمدتها هذه التشريعات واالتفاقيات ما وم

يعرف بالبند البلجيكي الذي يهدف أساسا إلى حماية رؤساء الدول والملوك 

 وأصحاب المناصب العليا في الحكومات وعائالتهم.

                                                 

 . 221الجزء العاشر ص  –طبعة دار صادر بيروت  –بن المنظور لسان العرب ال - 440



 

 408 

ية يبقى محدودا من حيث النجاعة رهابإاّل أّن هذا التكريس للجريمة اإل

ا تنعكس سلبا على صياغة النصوص التشريعية في مجال ردع والفعالية مم

، ذلك أّن اختالف هذه النصوص وتناقضها من تشريع آلخر وعدم رهاباإل

التزام الدول بتطبيق المعاهدات واالتفاقيات التي تدين وتجزم األفعال ذات 

ي، على أساس اختالف التحديد والوصف والتكييف، أدى كل ذلك رهابالطابع اإل

على  رهابى انعدام التنسيق واالنسجام في مجال ما يعرف بمقاومة وردع اإلإل

دولّيالمستوى ال
441
. 

إّن محاولة تمييز الدافع أو المحرك اإليديولوجي أو العقائدي عن الباعث 

مهمة معقدة وقد توقعنا في الخلط أو المزج بينهما، لكن الجلي والمهم  سياسّيال

اإليديولوجيا ال تتعدى كونها مجموعة األفكار في هذا الشأن أّن العقيدة أو 

والمبادئ التي تؤثر وتحكم في ذهنية وعقلية ونفسية الشخص فتحدد موقعه 

ة معينة رسمت لها أهدافا سياسّيوانتماؤه ضمن مجموعة عرقية أو دينية أو 

محددة تسعى إلى وضعها موضع التنفيذ عبر تشكيل نمط المجتمع الذي يؤطر 

ويجسد أفكارها، وال يتسنى ذلك إال عبر إحدى وسيلتين ال ثالث هذه المجموعة 

لهما، إّما أن يسمح جهاز الحكم في الدولة التي تنتمي لها هذه المجموعة أو 

المجموعات التي تجمع عناصرها وحدة المبدأ أو العقيدة والهدف، أن تتشكل في 

عن مبادئها أو أحزاب تعبر عن ذاتها وأفكارها و  شكل تنظيمات أو جمعيات

وتسعى إلى تحقيق أهدافها بموافقة ومباركة منه في ظل القانون الذي يضعه هذا 

وإّما أن تتحدى هذه المجموعات  ،الجهاز لتنظيم وتأطير حقوق األفراد وحرياته

هذا الجهاز الرافض لها والقامع إلرادتها فتنفلت بذلك من قبضة القانون وتلجأ 

                                                 

441  - LABAYLE (H) : Op. Cit P 117 et 55.  
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هو  سياسّيتلفة، لذلك يبقى الدافع والباعث الإلى وسائل العنف حسب درجات مخ

ة سواء سياسّيي" في إطار النزاعات الإرهابالباعث الحاسم لكل فعل عنف "

 داخل مجتمع ما أو بين أنظمة الدول المختلفة.

 سياسّيال رهاباإل – 3

عنف في مجال  هو منهج رهابالتأكيد على أّن اإل إلىالفقه  يميل أغلب

سياسّيالصراع ال
442

. وحاول بعض الفقهاء القانون أن يتعّمقوا أكثر في تحليل 

بين الفئة الحاكمة من جهة وبين الطرف أو األطراف األخرى  سياسّيالصراع ال

التي تسعى لتكريس حقوقها وحرياتها في المجتمع عبر ممارسة العنف الممنهج 

 ان من جهة أخرى. في بعض األحي رهابالذي يتخذ شكل اإل

يظهر  رهابويضيف شق آخر من الفقه في نفس هذا السياق أن اإل

ويرسخ في ظروف القهر والظلم واغتصاب الحقوق كوسيلة احتجاج، فالدولة 

الغاصبة تسود فيها حاالت التبعية واإلقصاء والتهميش التي تتغذى بالعنف 

حقوق الشخص الهيكلي والمؤسساتي، عنف السلطة القائمة التي تنتهك 

األساسية.... وتلحق به الذل والخزي واليأس، إذن يظهر الفعل العنيف 

( في حالة الكبت هذه، كمخرج ومتنفس، ويعبر عن رفضه للخنوع رهاب)اإل

، دولّيوالخضوع واإلذالل، ويجيب على تجاهل وسلبية وال مباالة المجتمع ال

ها التي تسعى لتحقيقها فيمثل العنف بطبيعة هذه وسيلة لها مبرراتها وأهداف

                                                 

أّن الصراع والعنف هما من طبيعة النشاط السياسي  JULIEN FREUNDبين جوليان فرويند  - 442

قوة المبنية عامة وذلك من خالل تعريفه للسياسة الذي نص على أّن "السياسة نشاط اجتماعي يعتمد على ال

على القانون من أجل ضمن األمن الخارجي والوفاق الداخلي في وحدة سياسية خاصة وذلك بتأمين النظام 

 وسط النزاعات التي تنشأ بسبب تنوع واختالف اآلراء والمصالح. 

FREUD (J) : L’essence du politique Op. Cit P 751.  
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ة األنجع في الصراع من سياسّيويصبح بذلك الطريقة والوسيلة االستراتيجية وال

 أجل ظروف أقل بؤسا.

في إطار صراع  سياسّيكمنهج عنف بالعامل ال رهابإّن ارتباط اإل

، ال يدفع فقهاء القانون لتبريره أو للحكم بشرعيته وإنما يضعهم أمام سياسّي

ع دفعا اضطراريا لممارسة هذا العنف، وبالتالي يمكن النظر إلى باعث قوي يدف

، ويمكن أن يكون لذلك سياسّيكوسيلة من وسائل الفعل في اإلجرام ال رهاباإل

 أثر في تخفيف أو تشديد العقوبة بحسب مقتضيات الحال. 

، هي سياسّيال رهابأغلب حاالت العنف التي تدخل في مضمون اإل إن

الشمولي اإلستبدادي. وهذا  سياسّية في الدول ذات النظام الالصراع على السلط

فى الدول التي تعتنق النظام الديمقراطي حيث يتم تداول  حظاليالصراع ال 

السلطة بطرق ديمقراطية سلمية يكون الشعب مصدرها الوحيد إضافة إلي 

مور وجود الهيئات والمنظمات التي تتبنى موقف الحياد وتحاول دائًما تلطيف األ

ة بين األطراف. أما في ظل النظام الديكتاتوري اإلستبدادي، الذي سياسّيال

رغم أنف المواطنين، ويستبد بالحكم  سياسّييسيطر على مقاليد الحكم والقرار ال

ويشيد مؤسسات حكومية تابعة له، تدار من قبل الحاشية المالزمة له رغم عدم 

مؤسسات، وإنما وجدت إلهمال حق إمتالكها للقدرات والمؤهالت إلدارة هذه ال

المواطن وإستغالله وملئ فراغات خصصتها لها السلطة الحاكمة. وسوء إدارة 

، وخوف السلطة الدائم من أن تفقد سلطتها أمام ثورة شعبية أو سياسّيالنظام ال

إنقالب من قبل الحاشية العسكرية، دفع بالسلطة الحاكمة العمل بكل ما لديها من 

وتحصين نفسها لإلستمرار في البقاء، فهدرت طاقات األمة  وسائل لحماية

ة والعلمية والثقافية من أجل بقاء السلطة الحاكمة. وسوء سياسّياإلقتصادية وال

ة واإلجتماعية سياسّيأدى إلى إختالل في تنظيم العالقات ال سياسّيالنظام ال
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. ملمحكوواإلقتصادية بين مختلف قطاعات المجتمع وخصوًصا بين الحاكم وا

، بسبب الفساد اإلداري سياسّيوهذا الحكم اإلستبدادي وما تبعه من إختالل 

والرشاوي ونهب ثروات األمة سبب اإلحباط والتذمر في أوساط المواطنين، 

وسبب اإلنحراف في طائفة منهم للقيام بشئ ما ضد أجهزة الدولة الفاسدة. وهذه 

لكت طريق العنف ضد مصالح الجماعات التي إدعت أنها تحمل ضمير األمة س

السلطة الحاكمة، رغبة منها في التغيير والوصول إلى سدة الحكم حيث مصدر 

. ولكن رد السلطة الحاكمة كان قاسًيا، وبطشت عبر أجهزتها سياسّيالقرار ال

األمنية بأعضاء هذه الجماعات بكل جبروت وقوة، مما دفع هذه الجماعات إلى 

بعض الحاالت المدنيين المواطنين منهم واألجانب، زيادة عنفها والذي طال في 

وكسر مصدر إقتصادي تتغذى  دولّيوذلك من أجل إيصال رسالتها للمجتمع ال

ة التي تجلب العملة جنبّيمنه السلطة الحاكمة في بعض الدول أال وهو السياحة األ

 الصعبة لهذه السلطات.

لشباب ودفعهم ويعزى نجاح التنظيمات المتطرفة بتجنيد العديد من ا

واإلجتماعي والتعليمي  سياسّيلألعمال المسلحة، إلى التخلف الثقافي وال

واإلقتصادي بصفة عامة واليأس واإلحباط الذي أصاب األجيال الجديدة. 

فاألنظمة الشمولية اإلستبدادية تقمع المتطرفين والمعارضين بإعتمادها حركات 

لصالح إستمرار سلطتها، ومن هذه ة من جهة، وسياسّية تكون واجهتها السياسّي

األنظمة من يستخدم المصطلحات الدينية والوطنية والثورية، للدفاع عن 

 إستبدادها للسلطة.

يتطلب تبديل هذه األنظمة الشمولية اإلستبدادية  رهابوالقضاء على اإل

بأنظمة ديمقراطية تتعاطى مع جميع طبقات وطوائف الشعب وتسعى لتوفير 

ات قبل األكثريات في داخل الوطن. واألنظمة العربية ال تحبذ المصالح لألقلي
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وال تتمنى حل المشاكل العربية العالقة وخاصة فيما  رهابفكرة القضاء على اإل

يتعلق بالقضية الفلسطينية، ألنه مع وجود هذه المشاكل تثبت وترسخ قواعدها 

لديمقراطي في ة بضرورة تطبيق النظام اعالمّيالدكتاتورية أمام النداءات ال

الشرق األوسط. وحل المشكلة الفلسطينية وغيرها من المشاكل يتبعها إنشاء 

نظام ديمقراطي يؤثر سلبًيا على الحكومات المستبدة، ويضعها أمام قانون 

على أنها أوصلت دولها وشعوبها  دولّيالمحاسبة من قبل شعوبها والمجتمع ال

 إلى حافة اإلنهيار.

 

التي تهدف التغيير تفقد شرعيتها عندما تستخدم فالجماعة أو الحركة 

نفس األسلوب الذي تستخدمه السلطة في طغيانها مهما كان التبرير األخالقي 

ستناد إلى الغاية أو الهدف باإل رهابالذي تدعيه، ذلك )أن التبرير األخالقي لإل

ة مهما كان هذا األخير نبياًل شرعيًا يعني أن نجعل من األخالق مجرد مجامل

لنزاعاتنا أو قبواًل آليديولوجية معينة، أي عذرًا للتغييرات الالنهائية والمتناقضة 

 .حزب أو دولة في نشاط مجموعة بشرية أو طبقة أو

أن  واألساسي التي أفرزه تاريخ العنف وه الواقع ومن كّل هذا نستنتج

عشوائية يطال بها األخضر  العنف في جوهره متصاعد بقّوة وسرعة

في  يتجاوز األعراف الدينية والقانونية واألخالقيةو واليابس

يعرقل تحقيق العمل  مما ،السيطرة عليه التحكم به أو ويصعب ،حياناأل أغلب

 الذي حركه وبالتالي يفقد مشروعية هذا العمل.

 العسكري والقمعي رهاباإل -4
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 رهابيمثل توازن الرعب النووي في بعض الحاالت خير مثال على اإل

النزاع بين  ثله تلك االسلحة الفتاكة، ومن ذلك على سبيل المثال مفرداتالذي تم

الهند وباكستان على إقليم جامو وكشمير، وسباق التسلح، وخاصة في المجال 

النووي بينهما، وسعي إسرائيل منذ إنشائها إلمتالك السالح النووي لبث الرهبة 

يكية المنتشرة في كل والرعب في محيطها العربي، والقواعد العسكرية األمر

ة واإلقتصادية على العالم أجمع. سياسّيبقاع األرض من أجل الهيمنة ال

والمناورات العسكرية التي تقوم بها بعض الدول بين حين وآخر سواء كانت في 

البحار والمحيطات أو على حدود دول مجاورة لها من أجل إستعراض القوة 

 رهابفين. وهذه النماذج توضيح لإلوإدخال الرهبة والخوف في نفوس المستهد

العسكري سواًءا بالتلويح دون إستعمال األسلحة أو بإستعمالها، كما حدث عندما 

ضربت الواليات المتحدة األمريكية هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية في 

وذلك لدفع اليابان وقف عملياتها الحربية ضد أمريكا  ،1945أغسطس عام 

العسكري )هو نوع من  رهابها. ومن هنا نستتج أن اإلوإستسالمها أمام

ناتج عن إستخدام اآللة العسكرية بما تنطوي عليه من جنود وعتاد  رهاباإل

وسالح فتاك، لترهيب ورعب الشعوب والدول من أجل إنجاح المخططات 

 ة للدولة المرهبة(.سياسّيال

العالقات ويمثل إنتاج وحيازة أسلحة الدمار الشامل صفحة جديدة في 

في منطقة  رهابة بهدف إضفاء الحماية والضمانة لألمن، أو الهيبة واإلدولّيال

 إلكتساب صفات الدول العظمى.

يعتمد القمع  سياسّينظام  آلية لتطبيق فهو يقمعال رهاباإلأما 

وبين  القمع واضحا بين هناك توافقا ف ،هدافهأ ا لتحقيقسلوًبأ والتطرف

رغام العنف واإل ستخدامإهما يتماهيان ويتوافقان بساس ان كليأ على رهاباإل
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لم يكن  مرن هذا األأ سبيال لتحقيق غايات محددة، ومن الجدير بالقول

التوافق  تفاق بشأنه بصددن هناك مسحا كافيا قد جرى اإلأ فتراض بلإ محض

لى تحديد إ يضاح لهذه المسألةإلوالدكتاتورية، وينقلنا ا رهابالعنفي بين اإل

النظم الدكتاتورية  ستمرار بقاءإ ليهاوال والنتائج التي يؤوإلأ الدكتاتوريةمالمح 

القيمة العليا في  نسان بوصفهوتأثيره على حياة اإل رهابفي تصاعد وتائر اإل

 سياسّين النظام الأ فمنالمعروف .ختالفهاإ ديان علىجيمع الفلسفات والعقائد واأل

و أ قتصادية والفكرية لدولة مااإلو جتماعيةنعكاس لمجمل التحوالت اإلإ هو

نسان بوصفه لى اإلإ تجلياته في النظرة نعكاس يجدمجموعة من الدول، هذا اإل

 سياسّيمن الطبيعي في الفكر ال ذا كانإوهدفه، و سياسّيغاية النظام ال

ة بمعنى سياسّيالخاصة بالمصطلحات ال لى المعاجم والتراجم والقواميسإ العودة

ن هذا أ ة لوجدنادولّيتناولتها القواميس ال ظاهرة وفقا لماالقبول بقراءة ال

الماركسية على خالف ما هو متعارف عليه في  دبياتدخلته األأ المصطلح قد

شكال التنظيم أ بشكل من" حيث يتمثل سياسّيستعمااللغريقي وفي اإلالفكر اإل

السلطة  حتكارإ شتراكية والذي يعبر عن طبقيةاإل لىإ اثناء التحول سياسّيال

هداف ستخدام القوة والقمع لتوجيه المجتمع خدمة ألإ والتعبير عنها من خالل

ن يتم أ دوات النظام هي القمع فمن البديهيأ نأ وطالما "السياسة العامة

ذ ينتج عن ذلك مجموعة من إ النظام ومؤسساته ليه في تشكيل آلياتإ اللجوء

فراد حكاما عي بين األجتماالمقياس اإل خطرها بتفاوتأ المظالم يتجسد

تفاوت في القيمة المعيارية  ومحكومين وما يتمخض عن هذا العامل من

المجتمعي آللية ومظاهر النظام  نسان، هذا التفاوت ينعكس سلبا على القبوللإل

 .سياسّيال



 

 415 

وال والمقاومة ثانيا أ لى الرفضإ جتماعياإل من هنا تبدأ حيثيات النزوع

سسه الجائرة. ومن أو سياسّيقواعد النظام ال تغييروالعنف ثالثا في محاولة ل

من وسائل التغيير من جانب الفئات الرافضة  يضا يتم حشر الدين كوسيلةأ هنا

نه يتعارض مع فكرة أ سالمية على اساسالدول اإل لقبول النظم الدكتاتورية في

كرمكم عند أ ان"و "آلدم وآدم مـن تراب كلكم" فرادالتفاوت بين األ

يها أساس )ياأ ة علىسياسّيمن قبل السلطة ال خر يستخدمآ ومن جانب "تقاكمأ اهلل

وفضلنا بعضكم " ولي االمر منكم(أالرسول و طيعواأطيعوا اهلل وأ منواآ الذين

عتماد إ كثر قبوال لتفسيرهذه هي القاعدة األ واذا كانت "على بعض في الرزق

ري القول بان للبعض االخر فمن الضرو كال الظاهرتين لرفض بعضهما

نية وسهل آ قصر فهمها لمقاصدأ الذي نتقائي لآليات القرآنية هوعتماد اإلاإل

عتمادية لى تلك اإلإ ن تشيرأ سالمباإل على الدول والمؤسسات التي تتربص

من  رهاباالسالم من جانب واإل نها نوع من الترابط العضوي بينأ على

تعمارية القديمة وما احدثته خلفته القوى االس وبالعودة الى ما خر.آ جانب

ا فان طبقية المجتمع ذالل ما زال مستمًرإوقهر و النيوامبريالية من اضطهاد

 توفر منابع دكتاتورية ةدولّيستمرار بيئة إ على خطر الدالئلأ من هي دولّيال

 .رهابحيوية لإل

ن لم تتغير القواعد القانونية التي بني عليها وحتى اآل م1945 فمنذ عام

ذ ال يزال التعاطي قائما بمنطق الفيتو الحصري للدول إ دولّيال االمنمجلس 

ة الثانية رغم كل التغيرات التي عالمّيالمنتصرة في الحرب ال الخمس الكبار

ة جديدة دولّيتحاد السوفيتي وبروز قوى نهيار اإلإ ة بعددولّيال حصلت في البيئة

ة أم كونية، وهي دالة ليات الدكتاتورية سواء أكانت محلياآل وتفاقم رفض

ستمرار دكتاتورية فوقية تسلطية تساهم بقدر كبير في خلق بيئة إ واضحة على
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يديولوجيات الرافضة ستقرار وتشكل بموجبها معظم األموائمة لإل ة غيردولّي

التساوي في القيم الواقعية بين الدول رغم تساوي الجميع في القيمة  لمبدأ عدم

شكالية الترابط بين إ نهاء الجدل الدائر حولإ ذا كنا بصددإو الشكلية،

ن العالم لم يشهد حتى إة فسياسّيضمن النسق العام للنظم ال رهابالدكتاتوريةواإل

لى التنظيمات إ ولىنسان من حالة الفطرة األنتقال اإلإ اللحظة ومنذ هذه

ية نظمة الدكتاتوركثر رقيا توحدا في التوجه العام للقضاء على األاأل ةسياسّيال

ستمرار دعم إ ، واال كيف نفسررهابيتم من خالل ذلك القضاء على اإل لكي

الكبرى المطالبة بالتغييرات الديمقراطية للنظم الدكتاتورية القائمة  القوى

منها ظال عاجزين أ مم المتحدة ومجلسن األأ عتقاد كذلكويصح اإل حاليا،

هدافها ال تسمح أتغييرات جوهرية ضمن مرامي االمم المتحدة و جراءإ عن

 .الدكتاتورية ببقاء االنظمة

ن يتم أ والدكتاتورية يجب رهابشكالية الصلة بين اإلإ ن الحديث عنإ

سباب التي األ بل بدراسة رهابا ليس بتحديد مفاهيم معينة لإلدولّيالتعبير عنه 

الجمعية العامة لالمم  التي شكلتها رهابتناولتها اللجنة الخاصة ببحث ظاهرة اإل

عن قصد الترابط بين  هملتأ والتي م1979متحدة في الورقة التي قدمتها عام ال

ختصارا إ ليها اللجنةإ دراج النتائج التي توصلتإ والدكتاتورية، ويمكن رهاباإل

 :بما يلي

 .الستعمار ومحاولة الحفاظ على السيطرة االستعمارية. ا1

 .العنصرية والتمييز العنصري.2

 .اق للشعوب بهدف فرض السيطرة عليهاالواسع النط رهابإل. ا3

 .قتصادي جائرإ استمرار وجود نظام .4
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 .للموارد الطبيعية جنبّياالستغالل األ .5

 .انتهاك حقوق االنسان .6

 .ملالفقر والجوع والشقاء وخيبة األ .7

شكال ما يدل ي شكل من األأسباب لم تتم معالجتها بمن هذه األ وأي

ستمرار بقاء النظم إو دولّيالنظام ال كتاتوريةستمرار دإ على داللة واضحة

سالم لى اإلإ رهابن ينسب اإلأ بعيدا عن رهابوتصاعد عمليات اإل الدكتاتورية

 .يإرهاب مضمون كديانة ذات

 يكيميائالنووي والبيولوجي وال رهاباإل -5

يقول تقرير جديد أمر بوضعه الكونغرس، إن خطر هجوم إرهابي  "

لوجية أو نووية أو غيرها من األسلحة غير التقليدية خطر يشتمل على أسلحة بيو

وقال التقرير الصادر عن  .حقيقي ويمكن أن يقع خالل السنوات الخمس القادمة

لجنة منع انتشار أسلحة التدمير الشامل واإلرهاب إنه "ما لم يعمل المجتمع 

مل في الدولي بحسم واستعجال ملح، فإن احتمال استخدام أسلحة التدمير الشا

أكبر من احتمال  2013هجوم إرهابي في مكان ما من العالم بحلول نهاية العام 

وأضاف التقرير قائال إن "اللجنة تعتقد عالوة على ذلك أن من المرجح  ".عدمه

أن يصبح اإلرهابيون قادرين على الحصول على سالح بيولوجي واستخدامه 

التقرير الصادر تحت  ويستند ".أكثر من احتمال حصولهم على سالح نووي

عنون "العالم عرضة للخطر" إلى دراسة أجرتها اللجنة استغرقت ستة أشهر. 

استجابة إلحدى توصيات  2007وكان الكونغرس قد أنشأ اللجنة في العام 

اللجنة القومية المتخصة بالهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة. وقد 

رئاسة عضوي مجلس الشيوخ استمعت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء ب
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السناتور بوب غراهام والسناتور جيم تالنت، إلى إيجازات وقامت بزيارات إلى 

شخص من المسؤولين  250المواقع بما في ذلك زيارة روسيا، وقابلت أكثر من 

ويتضمن التقرير  .الحكوميين والخبراء المستقلين في داخل البالد وخارجها

توصية تركز على إحباط اإلرهاب  13سمبر، كانون األول/دي 3الصادر في 

البيولوجي وتعزيز المنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتصدي 

لخطر اإلرهاب النووي وإيجاد أسلوب شامل للتعامل مع البلدان التي تقبل 

وجاء في تقرير اللجنة أن  .بوجود جماعات إرهابية أو توفر مالذا آمنا لها

تتفاعل وتتزايد بشكل أسرع من تطور قدرة المجتمع الدولي على الرد. األخطار 

وأضاف التقرير القول "إن هامش سالمة أميركا، في رأينا، آخذ في االنكماش 

وجاء في الموجز التنفيذي للتقرير أن "اللجنة تعتقد أن  ".وليس في االتساع

ية للحد من انتشار الحكومة األميركية بحاجة إلى التحرك بشكل أكثر نشاطا وجد

 ".األسلحة البيولوجية والتقليل من احتمال وقوع هجوم إرهابي بيولوجي

وأضاف موجز التقرير أن التكنولوجيا البيولوجية قد انتشرت في العالم، وفي 

الوقت الذي ساعد فيه انتشارها على تحقيق تقدم هام في الطب والزراعة، فقد 

لوجيا التي "يمكن أن تستخدم ألغراض وفرت أيضا انتشار الجراثيم والتكنو

شريرة." واستطرد التقرير قائال إن الواليات المتحدة استثمرت أكبر نصيب من 

جهودها في منع االنتشار وفي المبادرات الدبلوماسية لمنع اإلرهاب النووي، 

وقال التقرير إن  .ولكن األولوية يجب أن تعطى اآلن لمنع اإلرهاب البيولوجي

الحياة لم تصادف قط حدثا تاريخيا هاما يجاري ما فعلته الصناعة  أوساط علوم

النووية بظهور القنبلة النووية. وكانت النتيجة أن الوعي باألمن نما بطيئا 

وأضاف التقرير أن "من  .متأخرا عن نشوء المجازفات والمخاطر البيولوجية

ب والبيطرة الضروري أن تعمل أوساط علوم الحياة، في الجامعات وكليات الط

ومعاهد األبحاث غير الحكومية والجمعيات التجارية وشركات التكنولوجيا 
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البيولوجية والصيدلة، على تبني جهود تنطلق من األساس إلى القمة لزيادة 

قال تقرير اللجنة إن و ".إحساس الباحثين بمشاكل وهموم األمن البيولوجي

مشكلة خطيرة صعبة متشعبة  االتجار المحظور بالمواد والتكنولوجيا النووية

ودعا  ".األبعاد ال تلين "ومع ذلك، فإن منع كارثة إرهاب نووي أمر ممكن

أعضاء اللجنة في تقريرهم العالم إلى التحرك "باستعجال ملح جديد" لوقف 

ظهور دول جديدة مسلحة نوويا. وحثوا الواليات المتحدة على تولي الصدارة 

نووية وضمان سالمة المواد النووية قبل أن تقع في جهود منع انتشار األسلحة ال

في أيدي الجماعات اإلرهابية، بما في ذلك إحياء معاهدة منع االنتشار 

"النووي
443
. 

عرف الدكتور إبراهيم عبد النوروي
444

البيولوجي بأنه "هو فعل  رهاباإل 

بيولوجية وإشعاعية لهدف إحداث و اإلضرار المتعمد للبشر بعوامل كيميائية

وأذيات ووفايات في المجتمعات المدنية والعمل على تفكيك الروابط  أضرار

االجتماعية وإشاعة الفوضى في المجتمع واستنزاف موارده االقتصادية 

 فيه. سياسّيوزعزعة االستقرار ال

ية من أجل رهابإن استخدام العوامل البيولوجية وتكييف هذه األعمال باإل

 رهابالتي قامت بها يندرج في إطار اإلتحقيق أهداف األفراد أو المجموعات 

                                                 

كانون األول/ديسمبر  5 وزارة الخارجية األمريكية في منشورة على موقع مقتطفات من التقرير  443

2008: 

http://www.america.gov/st/peacesec-
arabic/2008/December/20081205094707bsibhew0.9041254.html 

: "الحرب البيولوجية، اإلرهاب البيولوجي" محاضرة نشرتها الجمعية الكونية إبراهيم عبد النور 444

  السورية بالموقع.

www.conf-abdelnour-2.htm 
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في شكله العام وكما جاء في التعريف أعاله أن األعمال التي تندرج ضمن 

 ية.رهابالبيولوجي تعد كوسيط لألعمال اإل رهاباإل

مثل البيولوجي  رهابم اإليجرت، تأكيد على الدوليةو في إطار االتفاقيات 

سلحة البيولوجية الصادرة االتفاقية المتعلقة بمنع إنتاج وتخزين األ

 03لالنتربول في مقره بليون بفرنسا في  عالمّيالمؤتمر ال .10/04/1972في

البيولوجي رهابوالذي تناول موضوع مقاومة اإل 2005مارس 
445
في و .

سنت الواليات المتحدة األمريكية قانون أمن الصحة العامة على إثر  2002عام

وس الجمرة الخبيثة، كاستعداد لمواجهة أحداث الطرود البريدية الملوثة بفير

البيولوجي والرد عليه وهدفه تحسين قدرة الواليات المتحدة على  رهاباإل

والحد من جميع المخاطر التي تهدد األمن  الحيلولة دون أي هجوم بيولوجي

والصحة العامة
446

 
447
. 

السالح البيولوجي فهو سالح رخيص الثمن إلى حد كبير نظرا ألنه ف

اجه في مجرد مزرعة بكتيرية وبعض األوساط المناسبة لنموها في يمكن إنت

. إضافة إلى أنها ال تحتاج إلى Microbiologieمخبر بسيط للميكروبيولوجي

                                                 

445Aileen FABRE : Op cité. p29. 

اجراءات التخاذ خطوات 2002لقد تضمن قانون أمن الصحة العامة للواليات المتحدة األمريكية لسنة  446

 FDAة المواطنين من أي تهديد إرهابي على المخزون الغذائي، حيث قامت إدارة األغذية واألدوية لحماي

بنشر الئحة تتطلب تسجيل المنشآت المحلية واألجنبية التي تصنع وتعالج أو تعبىء  2003أكتوبر  10في 

أو تخزن األغذية الخاصة لالستهالك اآلدمي أو الحيواني.انظر الموقع على 

 .www.cfsan.fda.gov/-furls/ffregefr.htmlات:االنترن

  2http://haras –naseej.com p مقال منشور على:  محمد حيان الحافظ 447

 



 

 421 

خبرة كبيرة في عملية التصنيع، ولكنها بالتأكيد تحتاج إلى خبرة وعناية فائقة في 

ية على صانعها عملية التخزين والتامين نظرا لخطورة هذه العوامل البيولوج

 نفسه خاصة في صورة ارتكابه لخطإ ولو بسيط.

الخلية الواحدة من  ويمكن إنتاج كميات كبيرة جدا من هذه األسلحة ألن

ساعة فقط أن تعطى باليين الخاليا وماليين  24أي ميكروب قادرة في ظرف 

 إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة. clonesالمستعمرات 

ه خالل فترات قصيرة جدا يمكن الحصول على نستنتج مما سبق أن 

مخزون استراتيجي هائل من نوع ما من الميكروبات نظرا لسرعة تكاثرها التي 

 ال تتجاوز الساعات وهو أهم ما يميز هذا النوع من األسلحة. 

ية. رهابولقد استغلت هذه الخصائص المجموعات والمنظمات اإل

ية المتطرفة الذي يعتبرها العالم من أهم وأشهرها منظمة "أوم شينريكيو" اليابان

وأكبر المنظمات التي ترتكز على معتقدات دينية، والفكرة األساسية لدى أتباع 

هذه المنظمة التي غرسها قائدهم " اشاهار" الذي يجمع بين تعاليم المسيحية 

غيرها من التعاليم المستحدثة، هو أنه يعتبر نفسه مبعوث و والهندوسية والبوذية

لعناية الإلالهية إلنقاذ أتباعه من الفناء الذي سوف يحدث في اليابان على إثر ا

 هجوم نووي أو كيميائي أو بيولوجي الذي سينجم عنه تدمير اليابان بأكملها.

ية لهذه المنظمة داخل اليابان، إذ أن رهابوال تقف حدود العمليات اإل

در عددهم حوالي من ويق العالم،فروعها وأعضاءها منتشرون في كل أنحاء 

ألف عضو 40إلى  20
448

. ويتم تمويلها عن طريق التبرعات أو الهبات أو 

                                                 

وما  147، ، ص2003: الجريمة الدولية)دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي محمود صالح العادلي 448

 بعدها.
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بيع الكتب والشرائط أو عن طريق الضغط على رجال المال واألعمال للتبرع 

ضد و ية ضدهمإرهابإثر التهديدات التي يتلقونها والتلويح بالقيام بعمليات 

 مصالحهم وأعمالهم.

ه المنظمة في تجهيز المعامل التي يمكنها بدأت هذ 1990منذ عام 

تصنيع األسلحة البيولوجية والجرثومية، إذ قاموا بتجهيز معمل في 

كوماكويشكي وآخر بطوكيو العاصمة، ومن الوسائل البيولوجية والكيميائية التي 

قاموا بتحضيرها: سم البوتيولينيوم والجمرة الخبيثة وحمى التيفوس والكوليرا. 

بذلك حيث قام فريق منهم مكونا من أطباء وممرضات وعلماء عام ولم يكتفوا 

بالذهاب إلى الكونغو الديمقراطية بهدف معلن تمثل في المساعدة في  1993

تطويق وباء االيبوال المنتشرة آن ذاك. غير أن الهدف الحقيقي كان اكتساب 

س بغية الخبرات العملية المتعلقة بمرض االيبوال وجمع عينات من هذا الفيرو

 استخدامه كسالح بيولوجي.

ية أنها حاولت استخدام األسلحة البيولوجية رهابوينسب لهذه المنظمة اإل

1995و1990ية بين عامي رهابفي العديد من الهجمات اإل
449

. ومن بين 

أخطر العمليات التي قامت بها منظمة "اوم" أنها تمكنت من القيام بهجمات 

، 1995مترو أنفاق "طوكيو" عام  ية بواسطة غاز السيرين علىإرهاب

من رؤوس وزعماء هذه  200واستطاعت السلطات المختصة أن توقف 

                                                 

بين الحرب والمخابرات واإلرهاب" الدار  -:" األسلحة البيولوجية والكيميائيةعبد الهادي مصباح 449

 .95، ص 2000القاهرة سنة  -المصرية اللبنانية
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ية وعلى زعيمهم وهو اآلن في انتظار المحاكمة من طرف رهابالجماعة اإل

القضاء الياباني
450

 . 

كما ينسب أيضا لعناصر من تنظيم القاعدة التابعة ألسامة بن الدن أنهم 

ض العوامل البيولوجية المؤذية والسامة. حيث جاء حاولوا الحصول على بع

بإحدى المجالت
451

أنه وجد بعض الحيوانات ميتة نتيجة تسممها بالقرب من  

معسكرات تدريب بن الدن وربما يمثل هذا حجة على وجود نشاط بيولوجي 

 لكنها حجة غير قاطعة.

 ية إلعداد برامجرهابولم يقتصر األمر على المنظمات والجمعيات اإل

بيولوجي، بل أن الدول أيضا تمتلك األسلحة البيولوجية ومنها من سجل  إرهاب

التاريخ استخدامها لها. ومن بين هذه الدول أو أشباهها إسرائيل التي سبق وأن 

1948استخدمت عدة جراثيم أثناء عمليات
452

. كما أعلنت عديد المرات عن 

تشترك مع ألمانيا في  انتشار أمراض وبائية بين حيواناتها، إضافة إلى أنها

العالج من أمراض الطاعون والحمى الصفراء. ويؤكد و بحوث الوقاية

المختصون على أن إسرائيل تتوفر لديها الخبرة العلمية والعلماء المختصين في 

المجال البيولوجي، إلى جانب العالقة التي تربطها بالواليات المتحدة والتي 

لتجارب المعملية في استخدام العوامل تعتبر أكثر الدول اهتماما بمجال ا

                                                 

 .96: مرجع سابق، ص عبد الهادي مصباح 450

عن  09/10/2001مقال بعنوان "إماطة اللثام عن اإلرهاب البيولوجي" صادر بالعدد المؤرخ في  451

 .11مجلة نيوزويك بالغة العربية، ص

 .107و 106: مرجع سابق ، ص يمحمود صالح العادل 452
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البيولوجية وسمومها
453
ة قيام إسرائيل بتطوير تسلحها دولّيسجلت التقارير الو .

البيولوجي الذي يشرف عليه المعهد اإلسرائيلي لألبحاث البيولوجية. حيث قام 

هذا المعهد بإعداد كميات هائلة من المواد البيولوجية الجاهزة للتركيب على 

خ الحاملة الصواري
454

. ولعل هذا دليال قاطعا على نوايا إسرائيل على 

 استخدامها لألسلحة البيولوجية. 

وقد كان ينسب لدولة العراق وجود برامج أسلحة بيولوجية، إال أنها 

عن األمم المتحدة. وهذا ما  1991لسنة  678تقلصت على إثر صدور قرار 

قية التي كانت سببا في ظهور وقع إثارته بالنسبة لألسلحة البيولوجية العرا

. حيث أصيب الجنود 1991مرض غامض أثناء حرب الخليج لسنة 

األمريكيون أثناء هذه الحرب بمرض أطلق عليه مرض حرب الخليج وهو 

عبارة عن أعراض مرضية أقر العديد أنها نتيجة تعرض لوسائل بيولوجية لم 

 يقع تحديدها.

ر الجرائم على اإلطالق وحشية البيولوجي من أخط رهابهكذا يعتبر اإل

ة دولّيين وتؤثر في العالقات الدولّيوأذية تهدد المجتمع وتقوض األمن والسلم ال

 وتخل بمبادئ حقوق اإلنسان.

وبالذات الدول الكبرى،  ،مومن المعروف ان العديد من دول العال

تمتلك ترسانة متطورة في مجال االسلحة البيولوجية. وتتنوع االسلحة 

                                                 

 .109: مرجع سابق، ص محمود صالح العادلي 453

 

:" اإلرهاب البيئي" مذكرة ختم مرحلة الماجستير في قانون البيئة والتعمير، كلية عماد الحجري 454
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لوجية ما بين ثالث فئات هي: البكتيريا )واشهرها الجمرة الخبيثة البيو

والجمرة المتموجة والكوليرا والطاعون( والفيروسات )واشهرها 

السموم البكتيرية )واشهرها البوتيولينوم  -الجدري( والتوكسينات

ي رهابوالريسين(. ومن المحتمل ان يزداد اللجوء الى هذا الشكل اإل

تقبل القريب، وهو ما قد يتسبب في خسائر بشرية الجديد خالل المس

ية رهابفادحة، اال ان مسألة استخدام االسلحة البيولوجية في العمليات اإل

تعتبر مسألة معقدة الى حد كبير. فعلى سبيل المثال يحتاج تصنيع بودرة 

الجمرة الخبيثة، على غرار هجمات الواليات المتحدة، الى تكنولوجيا 

 في الواليات المتحدة وروسيا االتحادية.  متقدمة ال توجد

النووي الذي بات الخوف منه يتخذ أبعادًا بالغة الخطورة  رهاباإلأما 

منذ بداية عقد التسعينيات والسيما مع ما تردد عن إمكانية حصول جماعات 

ية على رؤوس نووية أو مواد نووية من جمهورية االتحاد إرهاب

الفوضى التي اصابت الترسانة النووية عقب في ظل حالة « السابق»السوفيتي

تفكك االتحاد السوفيتي. وبالرغم من ان المعرفة النووية اصبحت متاحة على 

نطاق واسع اال ان التكنولوجية النووية ذاتها ليست متاحة بسهولة وتعتبر علة 

انتاج رأس نووية مسألة بالغة الصعوبة ومع ذلك فإن التحليالت المطروحة عن 

ية في رهابالنووي التتحدث فقط عن احتماالت نجاح الجماعات اإل برهااإل

الحصول على رؤوس نووية ولكنها تتحدث ايضًا عن أشكال أكثر بساطة من 

القنبلة القذرة وهي عبارةعن مواد نووية مشعة » ذلك وأبرزها ما يعرف ب

اع يمكن وضعها مع متفجرات تقليدية، بحيث يؤدي االنفجار الى انتشار االشع

المتولد عن المواد النووية على مساحات شاسعة، محدثًا بذلك اضرارًا بشرية 

ومادية فادحة. وهناك ايضًا ما يعرف "بالحقيبة النووية" وهي تحتوي على 
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كيلوجرامًا، وكانت  47رأس نووي يضم شحنة كيلوتونات تزن اجمااًل حوالى 

رت هذه الحقيبة في اجهزة المخابرات السوفيتية السابقة كي.جي.بي. قد طو

. وال تقتصر عالمّيالخمسينات والستينات الستخدامها في حاالت التوتر ال

مخاطر هذه الحقيقة على قوة التفجير الناتج عنها فقط، ولكن ايضًا بالتأثير القاتل 

للبقايا االشعاعية الناتجة عن التفجير في المنطقة المستهدفة، وربما يكون بعض 

الى بعض الجماعات المتطرفة، ومن بينها تنظيم القاعدة هذه الحقائب قد وصل 

 .بزعامة اسامة بن الدن

 يرهاباإل النشاط من متميزة أنواع أربعة النووي رهاباإل ضمن تقعو

 قابلة مواد على الحصول أو وسرقة، كامل نوويح سال واستخدام سرقة هي

 أو التمفاع على هجمات وشن نووي، سالح لصنع استخدامها يتم لإلنشطار

 واستخدام المجاورة، المناطق في إشعاعي تلوث إحداث بهدف نووية مرافق

 النووية المواد كمية وتعتبر، اإلشعاعات إلطالق أداة لصنع إشعاعية مواد

 البلوتونيوم يوجد حيث كبيرة المختلفة أرجائه في والمنتشرة العالم في الموجودة

نووي سالح ألف 240 إلنتاج يكفي ما التخصيب العالي واليورانيوم
455

 

                                                 

 : يراجع التفصيل من لمزيد - 455

Gavin Cameron " Nuclear terrorism : Areal threat ? " lanes review، 

clondon Janess wformation group Ltd، vol 8، Nog sept – 1996 p. 422. 

 موقع في منشور للسرقة أم للبيع أسلحة النووي اإلرهاب حول مقالته المؤلف ولنفس

us info.Stat.gov/journals.  
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 إمكانية إلى الذرية للطاقة ةدولّيال الوكالة من ةالصادر التقارير وتشير 

 2000 عام وقعت وقد النووية األسلحة على يةرهاباإل المنظمات حصول

نووية مواد تهريب حالة 175 تهريب
456

. 

  

الكيماوي الذي يتسم  رهابهناك اإل ما سبقباالضافة الى 

ة النسبية، بسبب سهولة تصنيع المواد الكيميائية بالبساطة والسهول

وسهولة استخدامها، عالوة على ضخامة الخسائر المترتبة عليه. وتنقسم 

المواد الكيماوية الى نوعين رئيسيين، االول المواد الموجهة ضد 

 .صاباألع

 االلكتروني: رهاباإل -6

 (نترنتاإل) ةدولّيال المعلومات شبكة استخدام في النوع هذا يتمثل

 أو ةسياسّي تكون قد محددة ألغراض واإلرغام  التخويف في الكمبيوتر وأجهزة

 اإلنترنت على يةإرهاب عسكريةمواقع  وتوجد أخرى أغراض أي أو اقتصادية

 وتنفيذ البيولوجية واألسلحة المتفجرات استخدام كيفية على تدرب

االغتياالت
457
. 

                                                 

 السياسية الدراسات مركز 2004 -2003 بيالعر االستراتيجي التقرير : يراجع من التفصيل لمزيد  456-

 .130، ص 2004 األهرام، القاهرة، ط واالستراتيجية، مؤسسة

بتاريخ  13746 الكويتية، العدد العام اإللكتروني، جريدة الرأي اإلرهاب مواجهة البحراني: فؤاد - 457

17 /2 /2005. 
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المعلوماتي رهاباإلو
458

لموارد المعلوماتية، يتمثل في استخدام ا 

والمتمثلة في شبكات المعلومات واجهزة الكمبيوتر وشبكة االنترنت، من اجل 

الى حد  رهابة. ويرتبط هذا اإلسياسّياغراض التخويف او االرغام الغراض 

كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي باتت تكنولوجيا المعلومات تلعبه في كافة 

المعلوماتي في الحاق  رهابمكن ان يتسبب اإلوي ،ممجاالت الحياة في العال

الشلل بانظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت او قطع شبكات االتصال بين 

الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل انظمة الدفاع الجوي او اخراج الصواريخ 

عن مسارها او اختراق النظام المصرفي او ارباك حركة الطيران المدني او 

طاقة الكبرى. وكان الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون قد شل محطات ال

المعلوماتي، حيث امر في عام  رهابركز كثيرًا على التصدي الحتماالت اإل

م بتشكيل لجنة حماية البنية االساسية الحيوية، ومن بينها شبكات 1996

ة، وهي الكمبيوتر، والتي يعتبر الحفاظ عليها حيويًا لضمان أمن الواليات المتحد

المعلوماتي، من اجل االستعداد لموجهة هذا النوع من  رهابجميعًا عرضة لإل

ية او ضمن حرب شاملة مع دول إرهابالهجمات، سواء كانت في اطار عمليات 

 .مناوئة

                                                 

مجاال حيويا جديدا نجحت التنظيمات  تمثل التكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتية وخاصة األنترنات - 458

 11المتصفة باإلرهابية في توظيفه خاصة في األحداث التي وقعت بالواليات المتحدة األمريكية يوم 

، وهو ما حدى باألجهزة األمنية مدعمة بالوسائل واألخصائيين الفنيين من جهة، معتمدين 2001سبتمبر 

جهة أخرى، إلى محاولة حصر هذه الظاهرة وتتبعها  على التشريعات القانونية الصادرة حديثا من

والقضاء عليها، من ذلك مثال ما سمحت به التشريعات الجديدة في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 

صالحيات ألجهزة األمن للولوج المباشر وغير المرخص فيه مسبقا للمواقع الخاصة والشخصية 

 نظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان تعديا خطيرا على الحريات العامة. األنترنات، وهو ما اعتبرته عديد الم

وما  16ص  2002سبتمبر  26الصادرة بتاريخ: في  874لمزيد االطالع: أنظر مجلة "حقائق" عدد 

 بعدها. 
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وأصبح  العالم،قد أدى ظهور الحاسبات اآللية إلى تغيير شكل الحياة في ف

سواء في  ،يثة يزداد يوًما بعد يواالعتماد على وسائل تقنية المعلومات الحد

المؤسسات المالية، أو المرافق العامة، أو المجال التعليمي، أو األمني أو غير 

ذلك، إال أنه وإن كان للوسائل اإللكترونية الحديثة ما يصعب حصره من فوائد، 

فإن الوجه اآلخر والمتمثل في االستخدامات السيئة والضارة لهذه التقنيات 

اإللكتروني أصبح خطًرا يهدد العالم بأسره، إن خطر  رهابمنها اإلالحديثة و

اإللكتروني يكمن في سهولة استخدام هذا السالح مع شدة أثره  رهاباإل

ي وهو في منزله، أو مكتبه، أو في رهابوضرره، فيقوم مستخدمه بعمله اإل

 مقهى، أو حتى من غرفته في أحد الفنادق. 

بتبادل الرسائل والمعلومات مع  دمة تسمحن البريد اإللكتروني خكما أ

الخدمات التي تقدمها  اآلخرين عبر شبكة للمعلومات، وتعد هذه الخدمة من أبرز

اإلطالع عليها  شبكة اإلنترنت، لما تمثله من سرعة في إيصال الرسالة وسهولة

يمكن  في أي مكان، فال ترتبط الرسالة اإللكترونية المرسلة بمكان معين، بل

 وعلى الرغم من أن البريد العالم،ع عليها وقراءتها في أي مكان من اإلطال

اإللكتروني أصبح أكثر الوسائل استخداًما في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع 

لكونه أكثر سهولة وأمنا وسرعة إليصال الرسائل إال أنه يعد من أعظم  األعمال

تخدام البريد اإللكتروني، من خالل اس رهابالمستخدمة في اإل الوسائل

بل إن كثيًرا  ،يين وتبادل المعلومات بينهرهاببين اإل اإللكتروني في التواصل

حدثت في اآلونة األخيرة كان البريد اإللكتروني  ية التيرهابمن العمليات اإل

ية رهابوتناقلها بين القائمين بالعمليات اإل فيها وسيلة من وسائل تبادل المعلومات

باستغالل البريد اإللكتروني في نشر  يونرهابيقوم اإل والمخططين لها. وكذلك

والمتعاطفين معهم عبر المراسالت  أفكارهم والترويج لها والسعي لتكثير األتباع
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البريد اإللكتروني لآلخرين  يون أيًضا اختراقرهاباإللكترونية. ومما يقوم به اإل

ليها لمعرفة ع وهتك أسرارهم واإلطالع على معلوماتهم وبياناتهم والتجسس

يةرهابمراسالتهم ومخاطباتهم واالستفادة منها في عملياتهم اإل
459
. 

 االجتماعيو االقتصادي رهاباإل -7

وإمتالكها لشركات  عالمّيسيطرة بعض الدول المحدودة على اإلقتصاد ال

عمالقة تحارب كل شركة جديدة في حالة النهوض اإلقتصادي، وسيطرة هذه 

على الدول الضعيفة الفقيرة، جعلت منها  عالمّيتصاد الالدول بفعل تحكمها باإلق

دواًل مستهلكة لمنتوجاتها، وهذا بدوره أدى إلى زيادة الفقر في هذه الدول إلى 

أن وصل الحد ببعض حكومات الدول الفقيرة إلستقبال النفايات الكيميائية 

ضافة والنووية ودفنها في أراضي دولهم مقابل مبالغ مادية يحصلون عليها. إ

إلى ذلك تقوم الدول اإلقتصادية العمالقة بفرض حصار إقتصادي على دولة ما 

بغرض تجويعها وإلزامها بإتباع سياسة معينة أو دفعها لتقديم تنازل من أجل 

تمرير سياسة تتالءم مع مصالحها. وأيًضا تتحكم هذه الدول في ثروات الشعوب 

بع السياسة الذكية المحكمة التي والدول الفقيرة وتنهب ثرواتها وتستغلها، وتت

تؤدي بهجرة رؤوس األموال من الدول الضعيفة إقتصادًيا لتصب في بنوكها 

وشركاتها ومشاريعها بغرض اإلستثمار بحجة أنها دول مستقرة، وال داعي 

 للقلق على مستقبل رؤوس األموال.

اإلقتصادي، وأهم بواعثه تقسيم  رهاباإلجتماعي متعلق باإل رهاباإلف

المجتمع إلى طبقات غير متساوية في الحقوق يتبعه تفاوت كبير بين طبقة 

                                                 

في اإلسالم وطرق مكافحتها ـ  عبد الرحمن بن عبد اهلل السند ـ وسائل اإلرهاب اإللكتروني حكمها - 459

 7ـ ص 2004 الرياض 1ط
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األغنياء وطبقة الفقراء، وعدم إكتراث السلطة الحاكمة لهذا التقسيم وخطورة 

عواقبه، سيؤدي إلى إستمرار إستغالل طبقة األثرياء لطبقة الفقراء الضعفاء، 

موارد الدولة وعدم ومن ثم الصراع بين هذه الطبقات. سيطرة السلطة على 

توزيعها بالعدل بين فئات المجتمع المختلفة، يؤدي في النهاية إلى تصادم بين 

السلطة ومن يتبعها والطبقات المحرومة الفقيرة، ويقود هذا التصادم في بعض 

ها اإلجتماعي إلخماد إرهاباألحيان إلى حرب أهلية مدمرة تستخدم فيه السلطة 

 غرض إعادة األمور إلى ما كانت عليه.ب ،المناهضين والقضاء عليه

 ي. رهابلفعل اإلا حسب مصدراختالف  الفقرة الثانية:

الذي تمارسه السلطة على الشعب وخاصة على المعارضة له  رهاباإل 

أهداف أيًضا وتصب كلها في بوتقة القضاء على المعارضة واإلنفراد بالسلطة 

طة أقصى أنواع العنف ضد بعيًدا عن إزعاج المعارضة. وبهذا تستخدم السل

وتقوم باإلعتداء عليهم وعلى  ،المعارضين بهدف إخمادهم والقضاء عليه

تستخدم فيه  رهابممتلكاتهم وعلى عائالتهم وأقاربهم. إن هذا النوع من اإل

السلطة كل طاقاتها العسكرية لقمع مخالفيها في الرأي ولجم أفواههم. وهناك 

ذات النفوذ القوي لترهيب الدول الضعيفة، أعمال تقدم عليها الدول الكبرى 

بإمتالكها ترسانة األسلحة المدمرة وخاصة النووية منها لتركيع أغلب الدول 

وإرغامها على اإلصغاء لسياستها اإلستبدادية وذلك من أجل السيطرة على 

، وتوجيه الحكومات والدول اسياسّيالعالم والتحكم فيه إقتصادًيا وعسكرًيا و

ا. فالدول القوية الكبرى تبقي وتساند من يؤيد سياستها ويقف حسب مصالحه

بجانبها لتنفيذ مخططاتها من الحكام والحكومات، وتقصي من يعارضها 

ويخالفها من هذه الحكومات، مما أثار غضب بعض األفراد والجماعات جراء 

هذا التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، ودخلت في صراع مع حكوماتها إال أن 
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الحكومات وبفضل المساعدات من الدول القوية المتدخلة، قمعت المعارضين 

 بجميع وسائل العنف لعزلهم عن التدخل في شؤون الحكومة والدولة.

 

 

 

 الجماعة إرهابالفرد و إرهاب –أ 

أفراد  العنف التي يقوم بها فرد أو األفراد: ويقصد به أعمال إرهاب

تعلق األمر بأشخاص  ضمن مجموعة معينة والموجهة ضد دولة معينة، سواًء

يين رهابتدفع اإل معينين فيها أو ممتلكات أو منشآت عائدة لها، فهناك دوافع عدة

وقد يكون  ة أو إعالمية أو شخصيةسياسّيللقيام بأعمالهم وقد تكون هذه الدوافع 

                                                 

 2000(   أنظر: مادة اإلرهاب في موسوعة اإلمعان في حقوق اإلنسان، الجزء األول، األهالي،  - 460
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الفردي، ال يمكن حصرها  رهابلإللها دافع ثأري، ولقد عرفت صور عديدة 

صورة معينة ومن أمثلتها عمليات االغتيال وخطف الطائرات واحتجاز  في

القتل واإلبادة واالغتصاب كافة التي يقوم بها أفراد أو جماعات  الرهائن وأعمال

 رهابالفردي باإل رهابمن مجاالت أخرى. ويسمى اإل معينة ضد أفراد آخرين

ً  لمؤسسي ويطلقغير السلطوي أو غير ا الضعفاء باعتباره  إرهابعليه أيضا

هذا اليأس بموقف متشنج  صادر عن يأس في نفوس الذين يمارسونه فيترجمون

يمارسونه عن  هم بالصفة االنتحارية ألنهمإرهابشديد الخطورة ولذا يتصف 

 وقد انعقدت ،القائ سياسّييأس فيخاطرون بأنفسهم من أجل زعزعة النظام ال

ة كما فعل دولّيم جنائية خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم العدة محاك

ة دولّيالالجزائية راوندا وأخيرًا فقد ُأسست المحكمة و يوغسالفيا السابقة في

بمقتضى معاهدة روما ويالحظ على نظامها األساسي أنه يفرض  الدائمة

ابهم جرائم الطبيعية وليس المعنوية في حاالت ارتك العقوبات على األشخاص

اإلنسانية أو جرائم االبادة حرب أو جرائم عدوان أو جرائم ضد
461

  

تنظيمات  إرهاب ، أييجسد ممارسة فردية أو جماعية رهابإذا كان اإلو

إشكاليات تطرح الجماعة  إرهابالفرد وبين  إرهابفإّن مسألة التمييز بين 

أغلب األحيان إال إذا يا" في إرهابقانونية النظري والتنظيمي، فالفرد ال يكون "

ي في إطار تنظيم جماعي له بواعثه وأهدافه واستراتيجية رهابمارس العنف اإل

، ذلك أّن فعال ذو طابع سياسّيفي الفعل كثيرا ما تكون مرتبطة بالمجال ال

ي خارج مجال السياسة أصبح ال يؤدي المعنى الحديث والمفهوم المتداول إرهاب

 .رهابا لإلا وحتى فقهيسياسّيإعالميا و
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عدة مسائل، منها على وجه الخصوص  رهابوتطرح ممارسة الفرد لإل

مسألة التكييف القانوني لعدة جرائم قد ترتبط مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 

ية وجرائم إرهاب، مثل انتماء الفرد للمجموعات التي توصف برهابباإل

يس "التنظيمات المساعدة والمشاركة وأخطر هذه الجرائم جريمة تكوين وتأس

ية"، وإذا كانت مثل هذه الجرائم ال تثير عديد المصاعب في القانون رهاباإل

بصفة عامة تحاول ولو بقدر  رهابالداخلي خاصة وأّن القوانين الرادعة لإل

كبير من الغموض والضبابية والشمول أن تساعد القضاء في تكييفها وتحديد 

في األركان المادية والمعنوية  بعض العناصر والشروط التي يجب أن تتوفر

 لمثل هذه الجرائم. 

إّن صعوبة تحديد طبيعة وهوية التنظيمات التي يمكن أن تتصف 

ية رهابذاته، والجريمة اإل رهابية تعكس عدم وضوح ودقة تعريف اإلإرهابب

ية بالقدر الكافي من رهاببصفة خاصة، فإذا لم يقع تحديد وتعريف الجريمة اإل

ية التي تستند إلى عناصر ضبط ومعايير تكييف وأركان وشروط الدقة والشفاف

ة دولّيدقيقة لن يتسنى ألحد ولو اعتمادا على نصوص قانونية، داخلية أو 

وصفت بالفضفاضة والغامضة أن يحدد طبيعة هذه المجموعات اإلجرامية 

ة وربما سياسّيية، وقد علمنا التاريخ أن ال نجازف بإصدار األحكام الرهاباإل

حتى القانونية على حركات ومنظمات وصفت في وقت ما باإلجرامية 

ية ثم أصبحت هذه المجموعات في وقت الحق عنصرا رهابوالمتطرفة واإل

ة ألّمة أو دولة أو مجتمع سياسّيفاعال ومعترف به في المنظومة االجتماعية وال

على ما، بل أصبحت تمثل قمة الهرم في المجتمع إذا توصلت إلى االستحواذ 

ة التي تقود الثورات أو سياسّيالسلطة وهذا ما ينطبق عادة على الحركات ال

 الحركات المقاومة عبر النضال من أجل التحرر واالستقالل. 
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الجماعات ال يمثل نقطة إجماع واتفاق الفقه والقانون من  إرهابرغم أّن 

تباره جزءا ال ناحية الوصف والتكييف إال أّنه يمثل إجماعا واتفاقا من ناحية اع

فهي التي تدعم أو  رهابيتجزأ أو مظهرا فعاال من مساندة ودعم الدولة لإل

تساند أو تتسامح مع مثل هذه الجماعات هذا إن لم تبادر أجهزتها ومؤسساتها 

ها إلى إرهابية بصفة مباشرة ودون توسط سواء وجه إرهاببالقيام بعمليات 

 الداخل أو إلى الخارج. 

ي من طرف فرد أو جماعة دون تأثير رهابل اإليصدر هذا الفعو

ي على عاتق الفرد رهابخارجي من الدولة أو الحكومة، وتقع مسئولية العمل اإل

الفرد أو الجماعة تكون  إرهابي. ورهابأو الجماعة التي إقترفت العمل اإل

ية التي ينتمي إليها هؤالء، رهابمسؤولة عنه في معظم الحاالت المنظمة اإل

ي تقوم بوضع الخطط لتفيذ عملياتها بواسطة األفراد أو الجماعة التي وهي الت

الجماعة، حيث  إرهابالفرد و إرهابيتبعونها. ولقد طرحت مسألة التمييز بين 

(، إال إذا Amok ًيا في معظم األحيان )القتل العشوائيإرهابأن الفرد ال يكون 

   دافه.في ظل إطار تنظيم جماعي له بواعثه وأه رهابمارس اإل

وقد يهدف هؤالء األشخاص والجماعات في بعض األحيان، القضاء 

ربما تطول مدته. ومن  سياسّيعلى السلطة الحاكمة، وذلك في إطار صراع 

أجل الوصل لهذه الغاية وتحقيقها، تتجه إلستعمال وسائل مختلفة ومتنوعة، 

وم السلطة مؤسسة على العنف لإليقاع بالسلطة الحاكمة، ومن ناحية ثانية تق

بالعمل على ردع هذه الجماعات معتمدة على العنف المضاد، ويكون عادة أقوى 

وأغلظ من عنف الجماعات، وخاصة إذا كانت السلطات الحاكمة، حكومات 

سلطوية ديكتاتورية. أما السلطات في األنظمة الديمقراطية والتي تعمل بنفس 

مصيدة التي نصبتها لها األسلوب لردع هذه الجماعات، تكون قد وقعت في ال
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هذه الجماعات، وهي بلجوئها للعنف قد تبرهن على أن جوهر السلطة قمعي، 

مهما كان نوع السلطة، ديمقراطي أو ديكتاتوري. والسلطة في منظور هذه 

الجماعات واألفراد هي الدولة ومؤسساتها وكل المجموعات العاملة مع السلطة، 

ذه المجموعات المناهضة، والتي تعتبر بأن وهي لذلك تعتبر أهداًفا مشروعة له

 سياسّيعنفها شرعي، ألنه موجه ضد سلطة غير شرعية، تحتكر القرار ال

 وتقمع الحريات العامة.

 داخل الدول إرهابالدولة و إرهاب –ب 

 أو استعمال الدولة لوسائل العنف بانتظام ضد أفرادالدولة  يقصد بإرهاب

جماعات أو دول أخرى، ألثاره الرعب أو بقصد االنتقام دون مبرر قانوني 

ة معينة قد تتمثل في االحتفاظ بالسلطة أو قمع المعارضة، سياسّيأهداف  لتحقيق

فجرائم التطهير العرقي التي ترتكب من الدول هي من الجرائم اإلرهابية ألنها 

 ،ف قواعد حقوق اإلنسانتثير الخوف والفزع والرعب في نفوس البشر وتخال

مهاجمة وضرب األهداف المدنية وحرق القرى واألهداف المدنية كذلك و

 المساجد أو الكنائس أو دور العبادة كما هو الحال في فلسطين.

تقوم به الدولة بنفسها أو قد تقوم الدولة برعايته،  قد رهابوهذا اإل

أو مجموعة من األشخاص  للقيام به من قبل فرد وتتكفل تهيئة الوسائل الالزمة

دوما على نحو غير مباشر ولو أنه األسلوب  الدولة ال يتم إرهابالتابعين لها. ف

ذلك عندما تقوم و يكون مباشرًا الدولة يمكن أن إرهاباألكثر شيوعًا ذلك أن 

أخرى كما فعلت  القوات المسلحة النظامية لدولة ما بشن هجوم على دولة

 م وعلى المفاعل النووي1968مطار بيروت عام إسرائيل عندما أغارت على 

غير المباشر الذي تمارسه الدول فيتمثل  رهابأما اإل ،1981العراقي عام 

ية إرهابية معينة وتحريضها على ارتكاب أعمال إرهابوإيواء عناصر  بمساعدة
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ة سياسّيالدولة يتعلق أذن بمخالفات المبادئ ال إرهاب في دول أخرى. فمفهوم

، وبخاصة القواعد اآلمرة التي ال يجوز دولّيال النافذة في القانونواألحكام 

ة دولّيتتمثل بوجه الخصوص بالمواثيق ال إطالقا مخالفتها في كل األوقات والتي

اإلنساني، لذلك تحظر أعمال التعذيب  دولّيالخاصة بحقوق اإلنسان والقانون ال

داء على األماكن واالعت في كل زمان ومكان وكذلك عمليات أخذ الرهائن

عمليات إبادة  دولّيوالمنشآت المدنية وخاصة الطبية وكذلك حرم المجتمع ال

 م وحرم صور التمييز1948ة أبرمت عام دولّيالجنس البشري في اتفاقية 

م ومن الجدير باإلشارة أخيرًا أن 1965العنصري كافة في اتفاقية أبرمت عام 

المؤسسي أو السلطوي  رهابأو اإل المؤسسة إرهابالدولة يسمى أيضا ب إرهاب

على السلطة والشرعية والمؤسسات نظرًا ألنه يحافظ
462
.  

 دولة تقوده الذي رهاباإل ذلك هو State Terrorism الدولة إرهابف 

 نشر تستهدف التيو الحكومية والسياسات األعمال من مجموعة خالل من

 خضوعهم ينتأم إلى الوصو والخارج الداخل في المواطنين بين الرعب

 وتقوم الدولة جانب من وعنصرية متطرفة سياسات وهي، الحكومة لرغبات

 المسلحة القوة بواسطة والسيطرة والهيمنة باالغتياالت خاللها من الدولة

 لترويع تهدف التي مشروعة الغير الوسائل من وغيرها واالختطاف واالعتقال

.أواالستسالم الهجرة على وإجبارهم اآلمنين
463

لسلطة الصربية وأعمالها مثل ا 

الوحشية من تهجير وتنكيل التي أرتكبت بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، 

وسياسة القمع والتصفيات الرسمية التي تتبعها السلطات اإلسرائيلية في المناطق 

                                                 

 نفس المصدر السابق - 462

 .46ص.  : معجم مصطلحات حقوق االنسان. كتب عربية.إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي - 463
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المحتلة، وسائر اإلنتهاكات التي تحدث هنا وهناك في بعض الدول وخاصة ذات 

في قمع معارضيها بوسائل التنكيل، والقوانين المفروضة األنظمة الدكتاتورية، 

ضد الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية اإلعالم. 

ية، ألن بمقدور السلطة أن رهابالجماعات اإل إرهابالسلطة أخطر من  إرهابو

ية، ولكن بنتيجة واحدة، هو رهابتدفع بالحجج والبراهين لتبرير عملياتها اإل

 الحكومي. رهابيع اإلتشر

ي وترتيب إرهابإمكان قيام الدولة ذاتها بعمل  دولّيلم يستثن القانون الو

العقوبات الالزمة عليها، ولذلك حرص هذا القانون على ضرورة التحقق من 

تعامل الدولة؛ وفقا لألصول التي تحتمها حقوق اإلنسان من ناحية وسيادة الدول 

ات الصداقة بين الدول والشعوب من ناحية األخرى من ناحية ثانية، وعالق

  ثالثة.

ة القاضية بمناهضة التعذيب ومنع دولّيوإذا استعرضنا بعض االتفاقات ال

الخ؛ رأينا أن هناك أحكاما صريحة … احتجاز الرهائن وحماية السكان المدنيين

الدولة؛ وتدعو إلى إدانته وترتب عقوبات مناسبة في حال  إرهابتنبه إلى 

ة ضد احتجاز دولّيإن المعاهدة الفه. وعلى سبيل المثال ال الحصر ارتكاب

أن أي شخص »تنص في مادتها األولى على  1979الرهائن الصادرة في العام 

يحجز أو يهدد شخصا آخر باألذية؛ لكي يجبر فريقا ثالثا للقيام أو لالمتناع عن 

شكل بذلك عمال القيام بعمل كشرط لإلفراج عن الشخص المحتجز أو الرهينة، ي

  .«عدوانيا

إن كل دولة ترتكب »ة ذاتها تقول دولّيوأتت المادة الثانية من المعاهدة ال

هذه الجرائم المذكورة في المادة األولى أعاله، يجب أن تعاقب بالعقوبات 

  .«المناسبة التي تأخذ بالحسبان خطورة وطبيعة اإلساءة المرتكبة
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وغيره من ضروب المعاملة أو وكذلك، فان اتفاق مناهضة التعذيب 

على  3(، نص في المادة 1984العقوبة القاسية الال إنسانية )الصادرة في العام 

ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده، أو أن تسلمه »أنه 

إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون 

  .«تعذيبفي خطر التعرض لل

، أصدرت دولّيوفي إطار تعريفها للعدوان الذي يحظره القانون ال

؛ الذي اعتبرت 1974لعام  3314الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراها الشهير 

بموجبه أن العمل العدواني يمكن أن يتمثل بـ: هجوم مسلح على إقليم دولة 

و إرسال قوات مسلحة أو أخرى أو قصف إقليم دولة أخرى أو حصار مرافئها أ

؛ دولّيالخ؛ إذ إن هذه األفعال كلها تشكل جرائم ضد السلم ال… مرتزقة ضدها

ة بحق الدولة التي قامت أو شاركت في أّي من دولّيأي إنها تثير المسؤولية ال

مكونات أو مراحل العدوان؛ وعلى رغم من كل هذه القواعد الواضحة، فإن 

 إرهابمسألة  ،ًة الواليات المتحدة ـ ال يثير، اليوأحدًا من الدول الكبرى ـ خاص

الدولة وضرورة اتخاذ اإلجراءات العقابية بحقها؛ ألن هذه الدولة باتت الوكيل 

  الحصري لممارسة العدوان ـ بكل أشكاله ـ في سائر أنحاء العالم....

 

الدولة الداخلي أو المباشر من جهة وبين  إرهابيميز الفقه بين و

عبر الدول من جهة ثانية،  دولّيال رهابير المباشر للدولة أو اإلغ رهاباإل

الدولة يقصد به عادة  إرهاباألول والثاني، هو أّن  رهابوالفرق بين اإل

                                                 

(464)  

http://www.moqawama.org/_isrlegal.php?filename=20050417125938 
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السياسة القمعية التي قد تنتهجها حكومات ضد شعوبها محاولة "لجم األفواه" 

وقطع الرؤوس المناوئة
465

 إرهابإلى تمييز " GUILLAUME. وقد سعى 

الدولة عبر الدول وهو ما يقصد  إرهابدولة" وهو ما سبق أن أشرنا إليه وبين 

به دعم الدولة رسميا أو بطريقة غير مباشرة وغير رسمية لمجموعات توصف 

يةإرهابب
466
. 

ية المرتكبة رهابمن ناحية يميز الفقه بين مسؤولية الدولة عن األفعال اإل

ضد أجانب فوق إقليمها
467

شر المعتمد أو غير المباشر وبين تورطها المبا 

ية التي تعمل فوق إقليمها أو رهابوغير المعتمد في مساندة بعض المجموعات اإل

ية ضد إقليم إرهابتنطلق من إقليمها في التخطيط والتحضير وارتكاب اعتداءات 

دولة أخرى أو ضد مواطنيها أو حكوماتها أو مؤسساتها ومرافقها العامة 

 والخاصة. 

 حاالت وهي:  4ه إمكانيات التورط هذه إلى وقد صنف الفق

                                                 

ليست الظاهرة جديدة في طرق الحكم ووسائله، ونتذكر في هذا السياق قولة شهيرة للحجاج بن  - 465

للعراق عهد فجر الدولة األموية حينما توجه بالخطاب لعامة الناس فوق منبر يوسف في بادئ حكمه 

 المسجد قائال: "أّيها الناس، إّني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها... وإّني واهلل لقاطعها..."

حين فرق بين "إرهاب الدولة الدولي أو إرهاب  محمد عزيز شكرينفس التمييز قام به األستاذ  - 466

عبر الدول" من جهة "إرهاب الدولة" من جهة أخرى والذي استعمل حسب قوله: "من قبل بعض الدولة 

الكتاب عن قصد لخلطه مع هذا الشكل من اإلرهاب الذي يجري تنفيذه من قبل موظفي الدولة". محمد 

 . 152عزيز شكري: مرجع سابق ص 

لي وخاصة فيما يتعلق ببعض مبادئ أنظر فيما يتعلق بمسؤولية الدولة من وجهة نظر القضاء الدو - 467

 ومقتضيات هذه المسؤولية األحكام الصادرة عن المحكمة. 
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ي أو إرهاب: عندما يخطط تنظيم أو يتهيأ لشّن عمل الحالة األولى 

ينفذ هذا العمل أو يحاول تنفيذه انطالقا من دولة ال يعلم قادتها بهذا 

 أو التحضير.  التخطيط

: عندما تعلم سلطة الدولة بنشاط هذه الجماعات أو الحالة الثانية 

 ات لكنها ال تحتكم إلى الوسائل التي تمكنها من ردعها.التنظيم

ية" فوق إقليم رهاب: عندما تتركز هذه "التنظيمات اإلالحالة الثالثة 

دولة ما وبعلمها ومباركتها ومساندتها ودعم حكوماتها عن طريق الدعم 

المادي والعسكري واللوجستي
468

 . 

ألجهزة الدولة  : فهي التي تعبر عن تورط مباشرأما الحالة الرابعة 

  ومؤسساتها الرسمية وخصوصا األمنية )مخابرات، أو جهاز أمني خاص(

أو أجهزة عسكرية
469

 . 

                                                 

تشمل هذه الحالة موقف حركة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان )قبل إقصائها من طرف  - 468

المعارضة المسلحة بدعم عسكري من التحالف الذي تتزعمه الواليات المتحدة األمريكية( من تنظيم 

من سبتمبر بالواليات المتحدة األمريكية، وقد استصدر مجلس  11اعدة المتهم بالتورط في أحداث الـالق

األمن الدولي قرار بدين فيه حركة طالبان لدعمها لإلرهاب ويفرض عليها عقوبات اقتصادية ومالية )قرار 

أكتوبر  19 الصادر في 1269وكذلك القرار  1999أكتوبر  15إصدار في  1267مجلس األمن عدد 

1999.) 

تشمل هذه الحالة على سبيل المثال قضية "النشاطات العسكرية وشبه العسكرية األمريكية في  - 469

نيكارغوا" والتي أصدرت بشأنها محكمة العدل العدل الدولية قرارا شهيرا يدين الواليات المتحدة 

ضاد األحادي الجانب، ظاهرة في : "العنف المعبد القادر القادري، أنظر 1986جوان  27األمريكية في 

 وما بعدها.  50العالقات الدولية. مجلة الوحدة. مرجع مذكور ص 

Voir aussi : Simon (D) et Sicilianos (L.A) : « La contre violence » 

unilatérale : pratiques étatiques et droit international ».  
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في هذا اإلطار اعتبر جانب من الفقه أن العدوان المباشر والمباغت عبر 

القوات العسكرية لدولة ما على السالمة الترابية إلقليم دولة أخرى أو على أمتها 

رهابوعا خطيرا من أنواع اإلوأمن شعبها يعتبر ن
470

 . 

الذي ال  دولّيال رهابباستثناء هذه الصورة أو المظهر من مظاهر اإل

ة بإمكانية دولّييجمع الفقهاء على اعتباره كذلك لم تقر المعاهدات والمواثيق ال

ي، وهذا التجريم لم يأت إال عبر رهابتجريم ممارسات الدولة ذات الطابع اإل

نصوص مختلفة ال تمثل قوة إلزامية ألّنها لم تتجاوز إشارات متفرقة ضمن 

طور المشروع
471

 . 

يبدو أّن لكل هذه الجرائم قواسم مشتركة، سواء على مستوى عناصرها و

، لذلك نلمس صلب دولّيال رهابأو آثارها النفسية مع ما يسمى باإل   المادية

أو مظهرا من  النصوص المقننة والرادعة لها، إذ كان تصريحا أو تلميحا، أثرا

حسب الخصائص والمميزات التي اتفق أغلب الفقه على  رهابمظاهر اإل
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: القصف الجوي الذي يهدف إلى إرهاب المدنيين أو تدمير أو 1922حول هذا القانون في الهاي سنة 

 ر بممتلكات خاصة ليس لها أهمية عسكرية أو جرح أفراد من غير المقاتلين محظور". إلحاق أضرا

In R.G.D.I.P. 1923 cité par PLAWSKI (S) : La notion du droit international 

pénal. R.S.C.D.P.C. P.804. 

شرية المقترح من كما جاء بالفصل الثاني )الفقرة السادسة( من مشروع مجلة الجرائم ضد السلم وأمن الب

قبل لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة أّنه يعتبر من بين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية. "قيام 

سلطات الدولة بدعم وتشجيع نشاطات إرهابية في دولة أخرى، أو تسامح سلطات دولة، مع أعمال منظمة 

  ومبرمجة ألجل القيام بأفعال إرهابية في دولة أخرى".
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 رهابهل يمكن تمييز اإل ،إسنادها له، وهو ما يدفعنا إلى طرح تساؤل ها

بعناصره وخصائصه الذاتية عن بقية الجرائم ؟ وما مدى إمكانية تجسيده في 

عن جرائم محلية تنص عليها ة مستقلة عنها ؟ ما مدى إمكانية تميزه دولّيجريمة 

 الوطنية ؟  الجزائيةالقوانين 

األفراد بالعنف اآلتي من أسفل، ويسمي  إرهابإبراهيم األبرش يسمي و

الدولة بالعنف اآلتي من أعلى ويعتبر أن األول يمارسه أفراد ومنظمات  إرهاب

 ولّيدال رهابوغالًبا ما تكون مظاهره محدودة، أما الثاني فهو أخطر أشكال اإل

ألنه أداة لسيادة الدولة والعدوان والبطش والسيطرة والتدخل في الشؤون 

 إرهابالضعفاء و إرهابالداخلية للدول. ويميز األستاذ أدونيس العكرة بين 

هو أن أصابع اإلتهام والتجريم  سياسّياألقوياء ويؤكد أن )المثير في الواقع ال

مهضومي الحقوق، ولكن تدل دائًما على الضعفاء أي على المقهورين و

النووي يحتجز اليوم كرهائن جميع سكان العالم لدى مالكي هذا  رهاباإل

 السالح، فهل يعني هذا أن سارق الحقل بطل وسارق الرغيف مجرم(.

ية تتطلب دراسة تقتضي تناول موضوعات رهابفدراسة الظاهرة اإل

رات اإلجتماعية ي واإلعتبارهابية ودوافع السلوك اإلرهابتحليل الشخصية اإل

ة التي قد تدفع األشخاص لإلشتراك في سياسّيواإلقتصادية والعقائدية وال

ية وهو أمر ال يمكن دراسته أو تطبيقه على الذين يتولون رهاباألنشطة اإل

السلطة من الصعب التنبؤ به من خارج  إرهابف السلطة في الدولة الديكتاتورية.

الخارجي وكأنها حامية للحريات العامة  الدولة، حيث أن السلطة تظهر بمظهرها

وحقوق اإلنسان وهي الساهرة على مصالح وأمن المواطن ولكن جوهرها 

  الداخلي يوحي بعكس ذلك.



 

 444 

ة ذات الصلة، دولّيالدولة اإلسرائيلية تحديًا للقرارات ال إرهابوقد شكل 

من أجل  إذ تستخدم إسرائيل قواها العسكرية المتفوقة والمعززة بالقوة النووية

، من إستيطان رهابالهيمنة على الشرق األوسط، وتمارس شتى أنواع اإل

ومصادرة األراضي بالقوة، وعمليات التهجير القصرية، والمذابح المعروفة، 

التي رافقت تأسيس الدولة اإلسرائيلية بدًءا بدير ياسين وإنتهاًءا بقانا والقصف 

الدولة  إرهاباإلسرائيلي على أن  رهابويبرهن اإل ي للمناطق العربية.رهاباإل

لتبريره ولصق صفة  دولّيوذلك لقدرته على حشد  رهابمن أخطر أنواع اإل

باألشخاص والجماعات والمنظمات وليس الدول، وخاصة إذا وصلت  رهاباإل

 .دولّيالدولة حالة من القوة والهيمنة، في المجتمع ال

 عنف ممنهج  استرافيجية رهابإلا: لثالثا رعالف

يمكن أن نميز فى فقه القانون الدولى بين اتجاهين أو رأيين رئيسيين 

 رهابكصورة من صور العنف، يرى أولهما أن اإل رهابالمقصود باإل بصدد

ة، بينما يرى الثانى أن غرض سياسّيباستخدام العنف لتحقيق أهداف  يتحقق

 .ب فى المجتمعيتمثل فى قصد إشاعة الرع رهاباإل

يعول على طبيعة الهدف من عمل العنف هل هو سياسى  فجاه األول:اإل

ًا، أما إذا لم يكن إرهابًا صار العنف سياسّيسياسى؟ فإذا كان الهدف  أم غير

ًا صار العنف عنفًا خالصًا أو عاديًا وهو الذى قد تكون سياسّي الهدف

.. الخ، كما أن التهديد  جتماعية كالسرقة أو الثأرإ قتصادية أوإ أهدافه

 رهابيًا. فاإلإرهابة معينة يعد عماًل سياسّيالعنف لتحقيق أغراض  باستخدام

بما يعنى أن  ،تفضيل العنف على سائر صور النشاط السياسى يقوم على

السياسة كوسيلة سلمية تواجه بها المجتمعات والدول ما ينشب  يرفض رهاباإل

ات أو الخالفات ويتجه بدال من ذلك إلى تبنى بينها من الصراع داخلها أو فيما
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ليس كمالذ أخير أو شر البد منه، ولكن كغاية فى حد ذاته  أسلوب العنف،

فيه من أشكال العمل السياسى غير المشروع، وفى  وشكل مطلوب ومرغوب

جيولك عالم السياسة الجنوب أفريقى بأنه عمل  هذا اإلطار يعرفه أودريان

 .ة ضد الحكوماتسياسّيلغايات  صغيرة عنيف من جانب جماعات

يسلم بالدور الهام الذى يلعبه الباعث السياسى فى كثير  فجاه الثانى:اإل

ة إال أنه ال يعتقد أن مثل هذا الدور يصلح ألن يتخذ سياسّيالجرائم ال من

ية التى تجد معيار تمييزها فى قصد إشاعة رهابلتعريف الجريمة اإل أساسًا

هذا االتجاه العالم اإلنجليزى ويلكنسون الذى يعرف  أنصار الرعب. ومن

ستخدام السالح أو المتفجرات أو العنف لتهديد أرواح األبرياء إ بأنه رهاباإل

ى يتذرع بحجج رهاباألغلبية وبث الرعب فى قلوبها، وإن كان اإل وتخويف

ال ستعمإ هو رهابة غير حقيقية ال مبرر لها. فاإلسياسّياجتماعية أو  دينية أو

العنفبأى شكل من أشكاله المادية للتأثير على األفراد والمجموعات أو 

وخلق مناخ من االضطراب وعدم األمن بغية تحقيق هدف معين،  الحكومات

 .رهابالهدف بقصد إشاعة الرعب كركنين أساسيين لتعريف اإل ومن ثم يرتبط

بدرجة عادة بالعنف، إذ أن العنف هو أهم مظاهره لكن  رهابويقترن اإل

تخرجه عن نطاق التجريم العام لجرائم العنف ليندرج فى نطاق التجريم  جسيمة

. فالعنف هو اإلكراه المادى الواقع على شخص أو رهاببجرائم اإل الخاص

إلجباره أو إجبارها على سلوك ما أو بهدف التصفية الجسدية، أو  جماعة

االنتقام كتدمير بعض على األموال عمدًا عن طريق القوة أو بهدف  لالستيالء

ى أهداف أعمال العنف رهابحرقها .. بينما تتجاوز أهداف العمل اإل المنشآت أو

العادية كالسرقة والقتل إلى النطاق األوسع الذى يهدد أمن المجتمع  اإلجرامية

وبما يثير رعب وفزع فى المجتمع،  ،ة واألمنيةسياسّيمن الناحية ال وسالمته
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شرة بين الفاعل والمجنى عليه فى جرائم العنف فغالبًا ما عالقة مبا وبينما توجد

 .يةرهابى وضحاياه فى الجرائم اإلرهابالعالقة مفقودة بين اإل تكون هذه

كما أن العنف العادى ال يمارس من خالل تنظيم محكم له عقيدة أو فكر، 

غالبًا ما يمارس بشكل فردى أو من خالل عصابات منظمة لكنها محدودة  وإنما

يمارس من  رهابكالسرقة واالتجار فى المخدرات .. الخ. بينما اإل لنشاطا

ة وحركات عقائدية فكرية أو من خالل أحد أجهزة الدولة سياسّيتنظيمات  خالل

عن االحتجاج السياسى  رهابالدولة. ويختلف اإل إرهابيعرف ب فيما

والدستور  وأعمال االحتجاج واإلضراب العام التى يقرها القانون كالمظاهرات

ة تتصل سياسّية وغير سياسّيبلدان العالم بغرض تحقيق أهداف  فى كثير من

عامة يقرها القانون والدستور كمظاهرات يقوم بها العمال  برؤية أو مصلحة

رواتبهم أو مظاهرات يقوم بها طالب إحدى الجامعات  لزيادة أو لصرف

طينيين وغيرها، بينما اإلسرائيلى المستمر على الفلس احتجاجًا على العدوان

ى وسائل غير قانونية كالمتفجرات والقنابل رهاباإل يستخدم القائمون بالعمل

حتجازهم أو إ كالرشاشات ضد أشخاص أبرياء بهدف قتلهم أو واألسلحة النارية

ًا سياسّيعليهم لتحقيق أهداف غير قانونية وتحمل طابعًا  خطفهم للمساومة

 .النظام أو تخريب السياحة .. الخ السلطة أو قلب كاالستيالء على

أن المجنى عليه فيها هو شخص  رهابومما يزيد من خطورة جرائم اإل

ى، ولذا فهى رهابتربطه أى عالقة سابقة أيًا كان نوعها باإل برئ ال

 .عميقًا لدى الرأى العام بجميع فئاته وطبقاته ستنكارًاإ تجد

ة أو االجتماعية سياسّيدافه الأسلوبًا لتحقيق أه رهابيقوم من يعتمد اإلإذ 

الخاصة بأفعال من شأنها أن تلحق الهزيمة باألعماق واإلرادة  أو االقتصادية

من الخوف لدى فئات من الناس، لكي يسفر ذلك  وتشيع حالة فظيعة وواسعة
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البارزة في هذا المجال ما  رهاباإل عن تحقيق أهداف مرسومة. ومن أفعال

عنصري لطرد  م به من مذابح على أساسقامت به الصهيونية وما تقو

 الفلسطينيين من وطنهم وإلحاق الهزيمة بمقاومتهم وبكل مقاومة عربية ترمي

 إلى تحرير األرض أو المحافظة عليها. ويأتي في هذا اإلطار على سبيل المثال

الحرم  -صبرا وشاتيال -قاسم كفر -قبية -ال الحصر مذابح: دير ياسين

 ."األولى والثانية "قاناو -اإلبراهيمي

ي، وبدونها ال يستقيم معنى رهابممارسة العنف هي جوهر الفعل اإلف

هو العنف بأجلي  سياسّيال رهاب، حتى أّن أحد الفقهاء علق "أّن اإلرهابلإل

ي عن غيره من رهابمعاينة" إال أّن الفقه سعى إلى التمييز العنف في الفعل اإل

ي يعتمد وسائل وطرق رهابها، فالعنف اإلاألفعال التي يشكل العنف أحد مقومات

( كما يوصف العنف الفقرة األولىاستثنائية وخطيرة في فعله المتواصل )

ي بأّنه عنف أعمى وعشوائي ال يميز بين ضحاياه الذين يكونون عادة رهاباإل

 (.ثانيةالفقرة المن بين "المدنيين" "واألبرياء" )

 استعمال وسائل وطرق عنف استثنائية :ىاألول قرةالف 

ي بخصائصه الذاتية، فهو أوال وقبل كل رهابيتمّيز العنف في الفعل اإل

شيء استراتيجية عنف أو تكتيك وهو منهج تتخذه الجماعات التي تمارسه 

لتحقيق أهدافها أو بعض منها، حتى تتمكن من تحقيق أكبر نجاعة وفعالية في 

خلق جو عام من االضطراب والخوف والهلع حتى تحدث إرباك الضحية، و

أثرها في إثارة البلبلة. وكذلك يتضمن معنى التخطيط والتصميم والتهيؤ المسبق 

للفعل وهذه المعاني قد يختزلها المشرعون عادة على غرار المشرع الفرنسي 

والمشرع التونسي في مصطلح "مشروع" رغم أّن هذا المصطلح ال يتسم بالدقة 
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الوضوح الالزمين، فقد يحمل المشروع معنى التحضير واالستعداد للقيام و

 ي. رهاببعملية اعتداء واحدة ال تحقق خصوصية الفعل اإل

تمثل فقط في يية" ال رهابإّن التغيير الحقيقي الذي شهدته "العمليات اإل

يير تبني الوسائل أو المناهج الحديثة والمتطورة للتكنولوجيا، وإنما يكمن في تغ

العقلية الحرفية التي أصبحت من سمات التنظيمات والجماعات التي تمارس هذا 

، لكن ما ال يجب إغفاله أن هذه العناصر ال تكفي سياسّيالنوع من العنف ال

ي وتمييزه عن بقية الفعل اإلجرامي إال رهابلوحدها في تحديد وتكييف الفعل اإل

ر لهذه األعمال، إذ أّن بعض إذا اقترنت بطبيعة الضحية أي الهدف المباش

على  رهابالفقهاء ورجال السياسة ووسائل اإلعالم تركز في حمالتها ضد اإل

 وحشيته وفظاعته في ضرب "المدنيين" و"األبرياء". 

  :غتياالتاإل .1

الحاكم  سياسّيال ة في النظامسياسّيوتوجه حيال الشخصيات المهمة وال

التي  اغتياله سيحقق شيئا من األهداف يون أنرهابوالتي يعتقد التنظيم واإل

ون والموظفون الحكوميون ذووا المناصب سياسّيويعد ال، حددها التنظي

والشخصيات العامة في المجتمع أهدافا للتنظيمات المتطرفة  الحساسة

ية صورة االغتياالت التى رهابعرفت الظاهرة اإلفقد  ،يةرهابوجماعاتهم اإل

س جويليةغتيال إ بتداء منإ عبر العصور تعددت وسائل تنفيذها وتطورت

غتيال هنرى الرابع وسادى كورنو إ قيصر فى قلب ميدان كورى بروما حتى

م في 1865عام  براهام لينكولنوإغتيال أ ،سكندر الثانى فى روسياوالقيصر اإل

أن جميع العبيد أحرار دون دفع تعويضات  بعدما أعلن واشنطن

غتيال السياسى لى أشهر عمليات اإلإ وغوسالفيااالسكندر ملك ي والملك ،لمالكه
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غتيال األمير رودلف ولى عهد النمسا إ العشرين ومن أهمها حادثة فى القرن

 .ولىة األعالمّيشتعال الحرب الى صربى وكانت سببا إلإرهابرتكبها إوالتى

غاندي أحد الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للمبادىء  المهاتما وإغتيال

ضطرابات التي راح ضحيتها آالف ندالع اإلإالهند و ستان عننفصال باكإ نتيجة

حترام األقلية المسلمة، إوطالب غاندي الهندوس ب .من المسلمين والهندوس

غاندي  أنديرا غتيالإ وال ننسى جريمة (. م)1948 جانفي 30غتيل في أ لكنه

 في عندما طالب حزب أكالي دال السيخى بمنح الحكم الذاتي إلقليم البنجاب

حاولت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي إضعاف  .ثمانينات القرن الماضي

حزب أكالي دال في اإلقليم بتشجيع المنافس الرئيسي له وسط السيخ وهو  شعبية

ما أفلت بندرانوال من  وسرعان .األصولي السيخى سنج بندرانوال الواعظ

د الهندوس ية ضإرهاب سيطرة أنديرا غاندي عندما بدأ أنصاره في شن هجمات

 جوان 5 الذهبي في قتحام المعبدإ ضطر الجيش الهندي إلىإو،في البنجاب

وكانت  ،بندرانوال وتم قتل ألف شخص من السيخ من ضمنهم زعيمهم ،1984

أكتوبر  31غاندي في  غتيال رئيسة الوزراء أنديراإ إحدى نتائج هذه األحداث

طائفة  لىبواسطة أحد أفراد حرسها الخاص الذي ينتمي إ م1984

غتالت العصابات الصهيونية الكونت فولك إ م1948سبتمبر عام  وفى .السيخ

ينتمي إلى العائلة المالكة في السويد وكان وسيطًا لألمم  برنادوت الذي كان

واإلسرائيليين، لكن إقتراحاته بتنظيم الهجرة اليهودية إلى  المتحدة بين العرب

 .غتيالهإ بية أدت إلىالقدس تحت السيادة العر فلسطين وإبقاء

ولم يتم الكشف  ،1963عام  مريكى جون كيندى فىالرئيسى األ غتيالإو

السادات فى  نورأ غتيال الرئيس المصرىإو عن سبب إغتياله لحتى اآلن.
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بسبب توقيعه معاهدة سالم مع  توماتيكية،أ م بأسلحة نارية1981كتوبر عام أ 6

 إسرائيل.

كما فى  الت العبوات الناسفةغتياستخدمت فى عمليات اإلأ كما

الوسيط  غتيال عصابة شتيرن اليهودية للكونت السويدى فولك برنادوتإ حالة

 ،1948سبتمبر عام 17 سرائيلى فىالدولى فى الصراع العربى اإل

 م.1987غتيال راجيف غاندى على يد المتطرفين التاميل فى عامإ فى وكما

تنفيذ عمليات سرائيل وسائل إ كما طورت بعض الدول، خاصة

غتيال زعيم إ الطائرات والصواريخ الموجهة كما فى عملية ستخدامإغتياالت باإل

غسطس عام أ فى مصطفى الفلسطينية أبو على حركة الجبهة الشعبية

من  الفلسطينية الحركات وقيادات وغيرها من االغتياالت لنشطاء م2001

. وغيرهم من القادة أمثال الشيخ أحمد ياسين، والدكتور الرنتيسي وأبوشنب

ة سياسّيغتياالتها الإ البيولوجية فى تنفيذ ستخدمت بعض الدول األسلحةإ كما

غتيال المخابرات إ القانون الدولى ومنها عملية ية من منظورإرهابوهى عمليات 

األوكرانى ستيفان بانديرا بحقنه بها مواد سامة  السوفيتية للزعيم والمعارض

المحاولة الفاشلة التى حاول الموساد على أيدى أحد عمالئها، و

باسم حركة حماس باألردن خالد مشعل فى  رتكابها ضد المتحدثإ االسرائيلى

ية الوسائل رهابغتيال اإلعمليات اإل ستخدمت فىأ . كمام1997سبتمبر عام 25

والخناجر الصغيرة الحجم كما فى المحاولة  التقليدية ومنها المدية أو السكاكين

ستخدم إ كما ،واألديب العالمى نجيب محفوظ تيال الكاتب المصرىغالفاشلة إل

الحادة كما  سلوب القتل العشوائى باألسلحة النارية أو باألدواتأ يونرهاباإل

اليهودى المتطرف  رتكبها المستعمرإ حدث بالجزائر، ومنها أيضا المذبحة التى
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خليل التى راح ال براهيمى الشريف بمدينةباروخ جولد شتاين داخل الحرم اإل

 .آخرين 300فلسطينيًا وأصيب  63ضحيتها 

غتيال وزيرة الخارجية السويدية أنا ليند في سبتمبر إ و جريمة

لتأييدها تدخل حلف الناتو في كوسوفا لوقف التطهير العرقي ضد  م2003

 . المسلمين

، وإغتيال عدد من غتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريريوإ

 نيين بسبب مشاكل وتريب أوضاع داخلية.النواب اللبنا

 المذابح:  .2

تمارس ضد مجموعة من  نماإ ال توجه ضد فرد معينجرائم قتل وهى 

ستخدمت فى إمتطرفة أو أجهزة تابعة للدولة. و ية وعسكريةإرهابقبل تنظيمات 

ستخدمت الثورة الفرنسية فى إف ،مالتى عرفها العال تنفيذها جميع وسائل القتال

. ينفرنسالف أال عشراتواآلالت الحادة فى قطع رأس  بيسبير السيوفعهد رو

بادة بشرية ضد إ مريكا الشمالية عملياتأ ومارس المهاجرون األوربيون فى

ستخدمت المنظمات الصهيونية إالتقليدية، بينما الهنود الحمر باألسلحة النارية

رشاشة والمواد شديدة األسلحة النارية والمدفعية ال نشأة دولة اسرائيل وبعد قبل

رتكاب المذابح ضد العرب والفلسطينيين إ ن تى( فىإ نفجار )ومنها مادة تىاإل

 .قاسم كما فى دير ياسين وكفر

قتحم مسلحون إ م1982في السادس عشر من سبتمبر من عام و

صبرا وشاتيال لالجئين الفلسطينيين في بيروت بعلم حلفائهم  مخيمي

رتكبوا مجزرة راح ضحيتها إيحاصرون المخيمين والذين كانوا  اإلسرائيليين

غتصاب ستمرت عمليات القتل والذبح واإلإ وقد .المدنيين األبرياء المئات من

آلف شخص، فيما يعد أبشع  3 كاملة، ما أودى بحياة حوالى لمدة ثالثة أيام
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العربي اإلسرائيلي. وهزت تلك المذابح الضمير اإلنساني  فصول الصراع

أجهزة اإلعالم أخبار وصور ضحاياها إلى مختلف أنحاء  مجرد نقلب عالمّيوال

يضا مذابح أ التسعينيات من القرن العشرين ومنها يضا فىأ وهو ما تكرر .العالم

ستخدم مواد إاالتحاد السوفيتى السابق فى عهد ستالين ف ماأ رواندا وبوروندى.

ستخدم إفى القوقاز، وقليات التتر والشيشان والقرقيز أ إلبادة نفجارشديدة اإل

ستخدمت إ جبارى إلى المناطق الباردة فى سيبيريا. كماالترحيل اإل أيضا اسلوب

بادة البشرية الجماعية المواد الكيماوية فى تنفيذ عمليات اإل بعض الدول

ولى ة األعالمّيقدمت عليه بعض الدول فى الحرب الأ على غرار ما والبيولوجية

قت قنابل بيولوجية على مدينة ناناكينج الصينية، لأ كاليابان التى والثانية

ستخدمت الواليات المتحدة القنبلة النووية ألول مرة فى التاريخ ضد إ بينما

لى مصرع إ مما أدى 1949هيروشيما وناجازاكى فى اغسطس عام  مدينتى

قليم إ و حصار سكانأ وتعتبر عمليات فرض عقوبات جماعية .لف مدنىأ 195

 .بادة البشريةنماط عمليات اإلأ حدأ المسلحة راعاتثناء الصأ معين

  :حتجاز الرهائنإختطاف واإل. 3

يكون باستيالء مجموعة من  ( high jacking ) اختطاف الطائراتف

يين على الطائرة إثناء تحليقها في الجو وتهديد طاقمها رهاباإل األفراد أو احد

طارات محايدة أو صديقة وإرغامهم على التوجه إلى م بالقتل لهم أو للركاب

واالبتزاز للحصول على مكاسب مثل إطالق  يين من اجل المساومةرهابلإل

السجون أو الحصول على  يين من رفاقهم المودعين فيرهابسراح بعض اإل
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المراقبون انه  مكاسب مادية مقابل اإلفراج عن الرهائن. وهذا األسلوب الحظ

الماضي صف الثاني من القرنقد ازداد بمعدالت مؤثرة وملحوظة في الن
472
. 

باختطاف الضحية وسلبه  ويتمثل (kidnapping) اختطاف األفرادأما 

واالحتفاظ به في  حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أسلوب من أساليب العنف

أماكن تعود للخاطفين وتخضع لحمايتهم ورقابتهم
473
  

العالم.  ية التى عرفهارهابوهى تعتبر إحدى أهم صور العمليات اإل

هؤالء الخاطفون فى القانون الدولى بإسم القراصنة، فخاطفو الطائرات  ويعرف

 .عليهم قراصنة الجو، بينما خاطفو السفن يطلق عليهم قراصنة البحر يطلق

. ومنذ 1930ختطاف لطائرة مدنية فى بيرو عامإ وكان أول حادث

عتبرت أ اهرة التىشتدت معاناة المجتمع الدولى من هذه الظإ الستينيات بداية

ختطاف عديدة للطائرات بين إ . وشهدت أوربا عملياترهابعمليات اإل أخطر

طار الحرب الباردة، حيث قامت بتنفيذ إ وغربها فى هذه الفترة فى شرقها

العمليات منظمات مدعومة من مخابرات تلك الدول. وقامت بعض الدول أو  هذه

ت فرنسا فى عام رتكاب هذه الجريمة كما فعلإجهزتها بأ احد

ختطاف طائرة مدنية ترفع العلم المغربى وعلى إ قدمت علىأ عندما ،1956

شتراك لى الرباط لإلإ الجزائرية كانوا فى طريقهم متنها خمسة من قادة الثورة

الحكومة الفرنسية نفسها للبحث عن حل للقضية  فى مؤتمر يضم ممثلين عن

 ىوأخر ،1973غسطس عام أ ية فىلطائرة لبنان سرائيلإ ختطافإالجزائرية، و

كما قام مواطنون عاديون من عدة دول لهم دوافع  ،1986عام  فيفريليبية فى 

                                                 

 76 احمد فالح العموش ـ مرجع سابق ـ ص - 472
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الطائرات للتعبير عن آرائهم وقضاياهم ومن هؤالء  ختطافإة معينة بسياسّي

لى إ والتوجه بها 2001السعودى لطائرة سعودية فى عام  مجموعة من الشباب

يضا أ ختطاف السفنم معه. كما شملت عمليات اإلتضامنه العراق للتعبير عن

النوع  .. وهذاعمليات القرصنة في بحر العرب قبالة السواحل الصومالية مثل

لى حصول الخاطفين على إ ( يهدفالقرصنةية )رهابمن العمليات اإل

طالق سراح إ بتزاز للحصول على فدية أو خدمات معينة اومعينة او اإل مطالب

بعض العصابات في العراقارسه وهو ما تم سجناء،
474

بعض القبائل اليمنية و 

                                                 

/هيئة 148العدد  قرار محكمة التمييز االتحادية ومن  التطبيقات القضائية في العراق ما جاء في - 474

لهيئة قرار غير منشور الذي جاء فيه )لدى التدقيق والمداولة من قبل ا 24/1/2007في  2007عامة/

 2/2006/ج22المركزية العراقية قررت بتاريخ  العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن المحكمة الجنائية

 3جـ من قانون العقوبات المعدلة باألمر رقم  –/ب 421المادة  إدانة المتهمين )م.م( و)ح.ض( وفق أحكام

ى أوراق الدعوى والقرارات باإلعدام شنقا حتى الموت ولدى عطف النظر عل وحكمت عليه 2004لسنة 

من لدن هذه الهيئة فقد وجد أن الحادث وعلى النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا  الصادرة فيها

سيارته  كان المجني عليه )هـ.ج( )مصري الجنسية( يقود 3/12/2005ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 

ج( ) فتاة تدعى«« »»»»««ومعه 2005/بغداد فحص مؤقت من نوع نيسان 464615المرقمة 

المسلحين كانوا  متوجها من حي الجامعة إلى منطقة الزيونة وفي تلك المنطقة اعترض طريقه عدد من

من داخل سيارته بالقوة  والثانية نوع برنس وقاموا بسحبه B.M.W يستقلون سيارتين األولى نوع

الصندوق احد أفراد العصابة بينما  معه في وإجباره على الصعود بالصندوق الخلفي لسيارة البرنس وركب

السير لمسافة تم إنزاله من السيارة ووضعه داخل غرفة  وبعد B.M.W صعدت الفتاة بالسيارة الثانية

بدفع فدية قدرها خمسون دفترا فئة مائة دوالر أمريكي لقاء أطالق  مظلمة وهناك حصلت مساومة معه

 اليدين بالسالسل الحديدية وقد شاهد احد األشخاص منسراحه أو قتله وقاموا بتعذيبه وضربه وهو مقيد 

كونه مخطوف  خالل شباك الغرفة المحتجز فيها والمطلة على الطريق العام وافهمه عن طريق اإلشارة

وبعد نصف ساعة داهمت جماعة من جيش المهدي الدار وتمكنت من تحريره والقبض على المتهمين 

المتهمين فقد اعتراف صريحا ومفصال  ة ولدى إجراء التحقيق معوتسليمهم إلى مركز شرطة بغداد الجديد

لقاء فدية وتعزز هذا االعتراف بمحضر الكشف على  بخطف المجني عليه ومساومته على أطالق سراحه

الداللة ومحضر التشخيص هذه األدلة والقرائن تولد القناعة التامة  محل الحادث ومخططه ومحضر كشف
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األجانب للضغط على الحكومة  ختطاف ضد السياحفيما يعرف بظاهرة اإل

لبعض المناطق النائية،  طالق سراح بعض السجناء أو تقديم خدمات معينةإل

كثر من أ حتجزتإ مارو فى بيرو عندماإ وهو ما مارسته أيضا حركة توباك

كانون  17نزل السفير اليابانى فى العاصمة ليما فى شخص فى م 500

وطلبت من  ،1997ريل عام فأنيسان/ 22حتى  1996ديسمبر عام األول/

السجناء من عناصر الحركة المقبوض عليهم  طالق سراح بعضإ الحكومة

بو سياف أ مر نفسه فى الفلبين جماعةفعلت األ فراج عن الرهائن. كمامقابل اإل

مجموعة من السياح األجانب ومسؤولين  2001عام  جوانختطفت فى إ التى

أهدافها ومن أهمها فك حصار الجيش  فلبينيين للمساومة عليهم لتحقيق بعض

ة كما سياسّيمارسته أيضا حركات  سلوبوهذا األ .الحكومى على معاقل الحركة

سبتمبر وحركة الدرب أيلول/ 19فى حالة الحركة الكولومبية الثورية وحركة 

 .مريكا الالتينيةأ ئ فىالمض

  فجيرات:.الت4

                                                                                                                                     

نفاذ  المجني عليه بهدف ابتزازه ماديًا وحيث أن هذه الجريمة وقعت في ظل المتهمين بخطف على قيام

الثامنة من المادة  عليه فأن فعلهما ينطبق وأحكام الفقرة 2005لسنة  13قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

العراقية قد أخطأت عندما كيفية فعل  الثانية من القانون المذكور وحيث أن المحكمة الجنائية المركزية

واستنادا  2004لسنة  3العقوبات معدلة باألمر رقم  جـ من قانون -/ب421المتهمين وفق أحكام المادة 

المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة إلى المادة  من قانون أصول 260ألحكام المادة 

 (م.م.ع( و)ح.ض.حوتجريم المتهمين ) 2005لسنة  13قانون مكافحة اإلرهاب رقم  من 8الثانية /

الوصف القانوني  بموجبهما وحيث أن العقوبة المفروضة بحقهما اإلعدام شنقا حتى الموت بقيت مناسبة مع

 .م24/1/2007هـ الموافق  1428/محرم/5باالتفاق في  الجديد للجريمة قرر تصديقهما وصدر القرار

ـ ترجمة مركز  نماذجها ... حلقاتها : األعمال المسلحة في العراق طبيعتها ... أنثوني اج. كوردسمان

 31ـ ص  2006 1العراق لألبحاث بغداد ـ ط
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وهذه الوسيلة من اخطر الوسائل ألنها تحقق خسائر كبيرة بين األفراد 

استخدام مواد شديدة االنفجار مثل الديناميت والسي فور وغيرها من  من خالل

صناعة القنابل وتنوعت أنماطها من قنابل بدائية الصنع إلى  المواد الداخلة في

 وتعد هذه الوسيلة األسلوب األكثر شيوعا  الصقة وغيرهاقنابل ذكية و

وذلك ، مية على مستوى العالرهاباإل عملياتواستخداما وانتشارا في معظم ال

ي إلكمال رهابأنه األسلوب الذي يمنح الفرصة الكافية لإل، من أهمها لعدة أسباب

عليه أو  إمكانية االنسحاب من مسرح الجريمة دونما القبض العملية بنجاح مع

األسلوب يتميز في أنه يحدث في حال وقوعه قدرة  إضافة إلى أن هذا، اكتشافه

وبذلك اإلعالم، الجماهير ومن قبل وسائل  عالية على جذب االنتباه من قبل

في الجماهير والتأثير السلبي في  وهي الرعب واإلثارة، تتحقق الغاية المرجوة

المشاركين في تنفيذ العملية  جم األفرادة مع التقليل من حسياسّيموقف السلطة ال

ية، إذ رهابالعمليات اإل ية وتشير اإلحصائيات إلى إنها تتصدر قائمةرهاباإل

العالم ية فيرهاب% من مجموع العمليات اإل46تحتل نسبة 
475
. 

ية فى العالم رهابهم صور العمليات اإلأ تطورت هذه الظاهرة كإحدىو

لى زرع إ ع القنابل والوسائل الملغومةسلوب زرأ ساليب تنفيذها منأبتطور

ستخدام الطائرات فى إ لىإ ستخدام السيارات الملغومة وصوالإ لىإ المتفجرات

تفجيرات هائلة كما فى أحداث واشنطن ونيويورك فى سبتمبر  إحداث

ية من جانب الثوار رهابستخدام للقنبلة فى العمليات اإلإ ولأ . وكانم2001عام

ستخدام إ د الثامن من القرن التاسع عشر وأصبحالعق يرلنديين فىاإل

بالريموت كنترول  عن بعد الناسفة التى يتم تفجيرها و العبواتأ المتفجرات

                                                 

 2006نايف للعلوم األمنية ـ الرياض  مستقبل اإلرهاب في هذا القرن ـ جامعة . احمد فالح العموش - 475
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وتستخدم على نطاق واسع  ،فى تنفيذ عملياته يين حاليارهابوسيلة مفضلة لإل

ستخدامها من حيث قوة إ ستخدام المتفجراتوالحصول عليها وكفاءةإ لسهولة

النيل  فى تفجير مقهى وادى ذلك المحتملين. وحدث وعدد الضحايانفجار اإل

غتيال رئيس الوزراء األسبق عاطف بميدان التحرير والمحاولة الفاشلة إل

يضا أ صدقى وعملية متحف التحرير وغيرها، ولقد مورست هذه الوسيلة

مريكان فى أ وسائل النقل، خاصة الطائرات كما فى تفجير طائرة بان ضد

 26وتفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى  ،1988 عامديسمبر 

وكالهوما سيتى فى أ تفجير المبنى الفيدرالى فى وحادث ،1993عام  فيفري

نفجرت فى حديقة سننتينال إ الناسفة التى . والعبوةم1995عام أفريل 19

وتفجير سفارتى  ،1997عام  جويلية طالنطا بالواليات المتحدة فىإ فى

التى راح ضحيتها  م1998غسطس عام أ ت المتحدة فى تنزانيا وكينيا فىالواليا

ومباٍن حكومية  شخصًا. ومورست هذه الوسيلة ضد منشآت 257

نوفمبر  19السفارة المصرية فى باكستان فى  نفجارإ شخاص كما فىأ وضد

 .1995عام 

  :مليات التخريب. ع5

لتكنولوجيا يضا بتطور وسائل تنفيذها واأ تطورت هذه العمليات

عمال الحرق وإشعال المواد الحارقة لتخريب المنشآت كما أ من المستخدمة فيها

توبيسات أو منشات أ وأ لى تفجير قطاراتإ ،1951عام  فى حريق القاهرة

نتشارا فى العالم إ رهابكثر عمليات اإلأ التخريب حكومية. وتعد عمليات

دى تنظيمات األلوية الحمراء يأ الحرب الباردة على با فى مرحلةووشهدتها أور

عملية  1100حوالى  1986 - م1981فى الفترة  يطاليا التى وقع فيهاإ فى

 12أحداث بيانسافونتا فى مدينة ميالنو فى  شهر تلك العملياتأ تخريب، ومن
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قامت بها منظمة بادرماينهوف فى المانيا  . والعمليات التىم1969 ديسمبر عام

المباشر الفرنسية، وكانت عمليات تخريب  العملولواء الغضب البريطانية و

للدولة. وكذلك ما تمارسه حتى اآلن  واسعة النطاق ضد المرافق العامة

سبانية، وما يمارسه الجيش الجمهورى اإل يتا ضد المصالح الحكوميةإ حركة

التخريب التى قامت بها الجماعات اليمينية  يرلندى فى بريطانيا وعملياتاإل

خرى ومنها ما مارسته التنظيمات األ با ضد االقلياتوأور والعنصرية فى

 .والمسلمين كراد واالتراكالنازية والفاشية ضد األ

وقد تحولت منذ الستينيات عمليات التخريب من عمليات هدفها بث 

لى التدمير الكامل وإيقاع الخسائر الكبيرة إ لى عمليات تهدفإ والتخويف الذعر

السياسى للحكومات مثل العمليات التى قامت بها التأثير على القرار  بقصد

لى إ وأدت ،1995 – م1980الدرب المضيء فى بيرو فى الفترة من  منظمة

ولقد مارست عمليات التخريب  .مليار دوالر 25 خسائر قدرت بنحو

ية، مخابرات بعض رهابالتنظيمات اإل لى جانبإ يضا،أ الشاملة

دولة(  إرهابية )إرهابنها اعمال أ ساسأ جهزتها وتصنف علىأ حدأ وأ الدول

االسرائيلية للطائرات المدنية اللبنانية فى عام  ومنها تدمير الطائرات العسكرية

حتالل االسرائيلى من تدمير التى تمارسها قوات اإل والعمليات اليومية ،1968

تفاقيات جنيف فى شأن نتهاك إلإ وممتلكاتهم ومزروعاتهم فى منازل الفلسطينيين

نتهاكها وفقا للقانون إ حتالل، والتى يعدالمدنيين الخاضعين لإل امل معالتع

 .حتاللالذى تمارسه الدولة القائمة باإل رهابعمال اإلأ صور حدأ الدولى

ية فى عقد رهابستراتيجية عمليات التخريب اإلإ كما تحولت

 ضرار العام كسلسلةنهاك المستمر للخصم واإلستراتيجية اإلإ لىإ التسعينيات

مريكية سواء المتتالية التى نفذت فى التسعينيات ضد المصالح األ العمليات
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وحدث تطور أيضا فى هذا النوع من . خارج الواليات المتحدة وأ داخل

ستخدام مواد كيماوية وبيولوجية مثل عملية نشر غاز السارلين فى إب العمليات

البيولوجى  برهاطوكيو التى بثت الذعر والخوف فى العالم من اإل أنفاق

ستخدام الجمرة إ بعد رهابوقد تزايد الخوف من هذا النوع من اإل .والكيماوى

ن المواد أ سبتمبر، خاصة 11الواليات المتحدة عقب أحداث  الخبيثة فى

نه ال أ ية كمارهابستخدام من قبل العناصر اإلوالكيماوية سهلة اإل البيولوجية

وغالبا  .نتشارالية على التدمير واإلالحصول عليها، وتتميز بقدرتها الع يصعب

عام  ما تؤدى عمليات التخريب الى خسائر فادحة قدرتها الوكالة األمنية اليابانية

من عقد  مليار دوالر للسنوات الثمانى األولى 100بحوالى  م1998

 .التسعينيات

لم يقف عند نوع معين من الوسائل  رهاباإلويتضح مما سبق أن 

عملياته فهو أعمى ال يرى إال الدمار والتخريب  ذ بهاواألساليب التي ينف

 .والترويع

 استهداف المدنيين واألبرياء :ةالثاني رةقالف

ال تجمع التعريفات الفقهية عن هذا العنصر ذلك أّن مصطلحات مثل 

غياب و ،م"المدنيين" و"األبرياء" ال تتسم بالوضوح والدقة والتحديد الالز

التعريفات القانونية لهذه المصطلحات تدفع عديد الفقهاء إلى العزوف عن 

 ذكرها. 

من جهته إذ أّكد على  « Guillaume »وهو ما أّكد عليه "قيوم" 

منهج صراع ال يتم  رهابالرمزية في اختيار الضحية عندما يشير إلى "أّن اإل

عبر الصدفة، أو على أساس  اختيار الضحايا فيه، باعتماد ذواتهم وإنما يتم ذلك
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وإنما في  ،تمثيلهم الرمزي، كما ال يتمثل الهدف من ضربهم في القضاء عليه

نشر الرعب في المجموعة التي ينتمون إليها"
476
. 

إّن اختيار األشخاص، الضحايا يتّم حسب انتماءاتهم أو هوياتهم أو حسب 

د يمثل الشخص أو وليس بصفة اعتباطية مطلقة، فمن حيث االنتماء، ق ،مصفاته

ة، أو دينية سياسّياألشخاص المستهدفون مجموعة عرقية، أو قومية، أو حتى 

قد  ،ممعينة، ومن حيث الصفة، قد يتّم استهداف أشخاص محددين بصفاته

يمثلون أهمية معّبرة في الجهاز الذي ينتمون إليه أو اإليديولوجيا التي يمثلونها 

ال القضاء، أعوان أمن، مسّيروا من ذلك مثال كبار مسؤولي حكومة رج

ة، شخصيات تمثل مجاالت مختلفة كالفن أجنبّيمؤسسات اقتصادية وطنية 

واألدب
477

، قد يساهم هؤالء بفعالية في دعم هذا الجهاز الذي يسجد حكومة أو 

ا أو اجتماعيا، قد يرمزون كذلك إلى الطبقة الراقية سياسّيحزبا أو تنظيما 

حساب طبقات اجتماعية أخرى ترزح تحت الفقر المرفهة في مجتمع ما على 

ي، رهابوالبؤس. ويجب أن يتّم االنتقاء بعناية كبيرة حتى تتحقق نجاعة الفعل اإل

                                                 

476  - Guillaume (G) : Op. Cit P 305.  

مختلف شرائح المجتمع من ذلك اغتيال مغنى  مثل االغتياالت التي وقتع في الجزائر واستهدفت - 477

، الذي كان شديد االنتقاد للجماعات المسلحة 1998جوان  25البربر الشعبي "معطوب وناس" يوم 

وللحكومة على حد السواء، كما أنها من أشد المدافعين عن قضايا البربر، و اغتيال "عبد الحق بن حمودة" 

. من وثيقة عنوانها الجزائر: "اإلفالت من 1997جانفي  28ن يوم زعيم االتحاد العام للعمال الجزائريي

تحت عـدد  2000العقاب جدار يحجب الحقيقة والعدالة"،. أصدرتها منظمة العفو الدولية في نوفمبر 

00/11/28 MDE 28  17و 16ص . 

WWW.amnesty.arabic.org  
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إذ أّن االختيار الحريص للضحية غير الميزة في إطار المجموعة المستهدفة هو 

منبع الرهبة
478

 . 

 رهابورغم أّن لهذا العنصر أهمية قصوى في تحديد خصائص اإل

كمنهج عنف، إال أّنه يبقى عنصرا غير محدد لجوهر الظاهرة، ألنها ال تنفرد 

به، فالمدنيون واألبرياء هم ضحايا جميع أنواع العنف، خاصة منه ذو الطابع 

تداخل وخلط ؤدي إلى وعنف ووحشية الحرب رغم أن هذا المثال قد ي سياسّيال

 وجرائم الحرب. رهاببين اإل

الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة  42/159 تعليقها على القراروفي 

 وتعتبر األمم المتحدة حيث جاء في هذا التعليق أن هذا القرار غير فعال،

ر مهما تكن أي الهجوم المتعمد والمنظم على المدنيين غير مبَر اإلرهاب

وال تحت أي شعار آخر،  الظروف والمالبسات ال تحت شعار التحرير الوطنّي

الشعوب في الكفاح من أجل التحرير  حَقو، مهما كانت دوافعه فاإلرهاب جريمة

وتقرير المصير ال يجوز أن يتضمن أفعااًل إرهابية ضد المدنيين األبرياء، أو أن 

مارس ذلك الحق وفق لحقوق اإلنسان األساسية، وإنما يجب أن ُي  ًايشكل خرق

بوجه عام أحكام ميثاق منظمة األمم المتحدة وقواعد القانون الدولّي
479
. 

 لكن من هو هذا المدني البريء؟

                                                 

478  - Guillaume (G) : Op.Cit p 305.  

 6: إرهاب الدولة كبديل للحروب في العالقات الدولية ،مجلة الوحدة، الرباط، السنة هيثم الكيالني 479

 .41و  40، ص 1990، أفريل 67،العدد 



 

 462 

ن لعام يها اإلضافيليوبروتوكو 1949 تفاقيات جنيف األربع لعامإت دحِد

المدنيين بأنهم غير المشتركين في األعمال الحربية 1977
480

، أما في زمن 

المدنيين "مصطلح ونظرا لغموض  ،صعوبًة السلم فإن التحديد يغدو أكثر

لمكافحة االرهاب العربية واإلسالمية  تيناإلتفاقيت " فقد استخدماألبرياء

 .اإلفريقية مصطلح األشخاص اإلتفاقيةاستعملت مصطلح الناس في حين 

 اإلرهاب:  فاالتفاقية العربية تعرف االرهاب بأنه:"

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا 

، أو الناسجماعى، يهدف الى القاء الرعب بين  لمشروع اجرامى فردى أو

ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو الحاق 

الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة، او احتاللها أو 

 ."االستيالء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

اإلرهاب: كل فعل مان أفعاال العناف     اقية االسالمي بأنه:"فيما تعرفه االتف 

أو التهدياد باه أياًا كانات بواعثاه أو أغراضاه، يقاع تنفياذًا لمشاروع إجراماي فاردي            

أو تارويعهم بإياذائهم أو تعاريض     النواس أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعاب باين   

الضاارر  حياااتهم أو أعراضااهم أو حااريتهم أو أماانهم أو حقااوقهم للخطاار أو إلحاااق   

بالبيئاة أو بأحااد المرافااق أو األمااالك العامااة أو الخاصااة أو احتاللهااا أو االسااتيالء    

عليهااا أو تعااريض أحااد المااوارد الوطنيااة أو المرافااق الدوليااة للخطاار، أو تهديااد         

 .  "االستقرار أو السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة

                                                 

أن"المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  50جاء بالمادة  480

من اإلتفاقية الثالثة،  4، من الفقرة )أ( من المادة 6، 2، 1المشار إليهم في البنود فئة من فئات األشخاص

 من هذا الملحق". 43والمادة 
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ف مصطلح "المدنيين األبرياء" فإننا ونظرا لهذا الغموض الذي يل

 سنكتفي هنا باستبعاد من ال يمكن أن يوصف بكونه "مدني بريء"

ية عرباألراضي الكامل في  الصهاينةعتبار المستوطنين إهل يمكن ف

 جوز مهاجمتهم؟ تالذين ال  األبرياء" المدنيين"المحتلة من 

ة المقيمااين أي فعاال مقاااوم موجااه ضااد الصااهاين   تعتباار إساارائيل والغاارب   

 على مدنيينًاجومهعلى األراضي العربية المحتلة إرهابا باعباره 

 1949إتفاقياااة جنياااف الرابعاااة الخاصاااة بحماياااة المااادنيين لعاااام       إال أن 

ل أو تنقال جازءًا مان    "..ال يجوز لدولاة اإلحاتالل أن ترّحا   :أنه 49بالمادة  عتبرتإ

 .ضي التي تحتلها "اسكانها المدنيين إلى األر

إسرائيل لم يكن له وجود قبل احتاللها لفلسطين حتاى يقاال أنهاا     صحيح أن

مان   %95نقلت مدنين إلى األراضي التاي احتلتهاا، لكان مان الثابات أن أكثار مان        

الصاااهاينة المقيماااين حالياااا فاااي االراضاااي العربياااة جااااؤوا مااان شاااتات األرض،    

م يحاار  مجاارد قيااام الساالطة المحتلااة بنقاال سااكان ماادنيين إلااى أراضااي محتلااة،        و

ًاة المفترضة فيهم مسبقهؤالء "المستوطنين" من صفة البراَء
481
. 

وهااذا ماااا أكدتاااه الجمعيااة العاماااة لمنظماااة األماام المتحااادة بقرارهاااا رقااام       

الذي جاء فياه "تؤكاد مان جدياد أن سياساة       1973ديسمبر  7المؤرخ في  3092

إساارائيل فااي تااوطين أقسااام ماان سااكانها وماان المهاااجرين الجاادد فااي األراضااي         

تفاقيااة جنيااف الرابعااة ولقاارارات األماام المتحاادة       واضااح إل  نتهاااكٌ إتلااة هااي   المح

عماال تسااتغله   عاان أِي اإلمتناااعوتحااث جميااع الاادول علااى    ،المتعلقااة بهااذا الشااأن 

                                                 

 . 188، مرجع سابق، ص-دراسة قانونية ناقدة -: اإلرهاب الدوليمحمد عزيز شكري 481
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ساتعمار األراضاي المحتلة"،وكاذلك قرارهاا     إإسرائيل في تنفياذ سياساتها الخاصاة ب   

1976ديساامبر  16بتاااريخ  31/106رقاام 
482
جب بشاادة الااذي جاااء فيااه "وتشاا  

ل تبااّدل 1967تخاذتها إساارائيل فااي األراضاي العربيااة المحتلاة منااذ     إالتادابير التااي  

أو الطبيعااااة الجغرافيااااة لتلااااك األرض، وخاصااااة إنشاااااء     التكااااوين الااااديمغرافيّ 

تخااذتها إساارائيل لتغيياار  إالمسااتوطنات، وتؤكااد ماان جديااد أن جميااع التاادابير التااي    

بمااا فااي ذلااك القاادس، هااي   منهااا  زٍءلألراضااي المحتلااة أو ألي جاا  الطاابع الماااديّ 

تاادابير باطلااة والغيااة، وإن سياسااة إساارائيل فااي تااوطين عناصاار ماان سااكانها           

تفاقيااة جنيااف  إلًا صااارخ ًانتهاكااإومهاااجرين جاادد فااي األراضااي المحتلااة تشااكل     

المتعلقاااة بحماياااة المااادنيين وقااات الحااارب ولقااارارات األمااام المتحااادة فاااي هاااذا         

الشأن"
483
. 

 نتهاااكٌ إ السااكان الماادنيين لدولااة اإلحااتالل هااو     وهااو مااا يعنااي أن تااوطين   

األول  اإلضااافُي لالبروتوكاو وهااو ماا أكاده    ،1949تفاقياة جنياف الرابعاة لعاام     إل

فاي القسام الثااني منااه     1949ياف األربااع لعاام   نتفاقياات ج إالملحاق ب  1977لعاام  

ولهاااااذا  لإلتفاقيااااات الجساااايمة   اإلنتهاكااااات الااااذي جاااااء تحاااات عنااااوان "قماااااع     

أنااه "تعاد األعمااال التاليااة فضاااًل عاان    4/ 85حيااث جاااء بالمااادة   ،"البروتوكاول" 

نتهاكاات  إتفاقياات بمثاباة   الجسيمة المحددة في الفقرات الساابقة وفاي اإل   اإلنتهاكات

 أو الملحق : لإلتفاقياتقترفت عن عمد مخالفة إلهذا الملحق إذا 

                                                 

قوق اإلنسان لسكان تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية، التي تمس ح 482

 .114األراضي المحتلة، مرجع سابق، ص 

أطروحة  -الحالة الفلسطينية كمثال-المقاومُة واإلرهاُب في القانوِن الَدولِي العاِم  محمد حسان األغا: - 483

 .171. ص. 2009-2010دكتوراه. السنة الجامعية 
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تااي قيااام دولااة اإلحااتالل بنقاال بعااض سااكانها الماادنيين إلااى األراضااي ال    -أ

تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعاض ساكان األراضاي المحتلاة داخال نطااق تلاك        

وباذلك فاإن    ،"الرابعاة  اإلتفاقياة  مان  49مخاالف للماادة    هو األراضي أو خارجها،

إنتهااك   ، هاو بتاوطين ساكانها أو نفاي الساكان األصاليين      قيام السلطة المحتلة ساواءً 

ساتهداف هاؤالء الساكان المنقاولين مان      إودولياة،   وجريماة  اإلنسانّي للقانون الدولّي

، ألن نقلهام وتاوطينهم هاو فاي     للقاانون الادوليّ   اقبل المقاومة ال يعتبر عمااًل مخالًفا  

حد ذاته مخالف للقانون الدولّي
484
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ن مكان إلى أخر مفهوم اإلرهاب هو مفهوم نسبي متطور يختلف مإن 

ومن شخص إلى أخر ومن عقيدة أو فكر إلى أخر وحسب الظروف المتغيرة  

رغم وجود بعض القواسم المشتركة ولهذا من الصعب أن نقول بوجود مفهوم 

 .واحد لإلرهاب  يمكن أن يرضي أو يقبل به الجميع

حتى يكون باالمكان الوصول إلى حل لمشكلة تحديد المفهوم القانوني و

هاب، أو على األقل للوصول إلى حد أدنى متفق عليه، فمن األفضل استبعاد لالر

أي أن ال يكون  ،العنصر الذي اليدخل في هذا المفهوم وهو: عنصر المشروعية

 السلوك مباحا بمقتضى نص قانوني وطني أو دولي.

لم تتوقف  ،مللبحث والدرس والتقيي رهابمنذ أن طرحت مسألة اإلف

اصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية عن مختلف مصادر واختص

هذه الظاهرة وضبط مضامينها ومختلف أبعادها  مفهومتحديد محاوالت 

كما سعى  ة واالجتماعية واألخالقية.سياسّيخصوصا منها القانونية واألمنية وال

الوطنية إلى معالجة الظاهرة وتقنينها  الجزائيةوالتشاريع  دولّيالقانون ال

 سيدها في شكل جرائم. وتج

إال أّن المسألة بدت معقدة وشائكة ومتشّعبة، ففيما نجحت بعض العلوم 

وعلم اإلجرام نجاحا نسبيا  سياسّياإلنسانية، كعلم االجتماع، وعلم االجتماع ال

في تفسير الظاهرة وحصر مدلوالتها وأبعادها ومضامينها المختلفة، فشلت 

ها وتقنينها، واإلقناع بإمكانية مفهومضبط مختلف مصادر القانون وفروعه في 

 وجدوى حصرها وتجريمها وردعها بصفة مستقلة. 

منضبط، جامع مانع، أمرا يثير كثيرا من الصعوبات،  مفهوموضع ف

وتختلف عليه األراء، ويكفي أن نحدد االمر ونضبطه بوضع عناصر محددة له، 
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الصفات وتحكم هذه وسمات خاصة به، يمكن للجميع بعد تحقق تلك السمات و

 العناصر االجماع على تسمية هذا االمر دون نزاع أو خالف.

األمم على جداول أعمال  رهابومنذ أن عرضت مسألة تقنين اإل

مقنع لهذه الظاهرة من  مفهومفي وضع المساعي المبذولة ، برز عجز المتحدة

ه فهوممزاوية نظر قانونية، خصوصا وأّن الجدال واالختالف والتناقض بشأن 

األمم بين الدول ومختلف  عصبةظهر منذ اليوم األّول لطرح المسألة أمام أنظار 

 أقطاب وتكتالت الدول إلى جانب االتجاهات الفقهية المتباينة والمتنافرة.

وتحديد  رهاباإل مفهومتحديد وقد انعكس هذا الفشل أو العجز في 

ها مفهومغامضة في الوطنية، التي بدت  الجزائيةمضامينه، على القوانين 

ية" رهابوغير مقنعة ودقيقة في تحديد أركان وعناصر "الجرائم اإل رهابلإل

 .التي أقرتها

والتقنين مرده إلى  مفهومالضبط  ويجزم عديد الفقهاء أّن هذا العجز في

ال يمكن أن يتجسد في شكل جريمة مستقلة متميزة بأركانها  رهابأّن اإل

هو قبل كل شيء أسلوب أو منهج في الفعل  رهابومضامينها المحددة، ألّن اإل

أّن أغلب األفعال غير الشرعية وقع تقنينها   وليس فعال مميزا بحد ذاته، وحيث

وتجريمها وردعها بمقتضى نصوص قانونية سابقة، يصبح من العبث البحث 

وتقنينها، كما أّن بعض الفقهاء يؤّكدون أن  الظاهرة مفهومعن إمكانية لحصر 

أصبحت له مدلوالت حديثة يغلب عليها الطابع الوصفي  رهابإلمصطلح ا

ة توجه إلى الخصوم سياسّيتهمة  رهابالدعائي، حيث صار اإل سياسّيال

 باعتباره يجسد )افتراضا( نوعا من اإلجرام الدنيئ وغير األخالقي.

ويتساءل أحد الفقهاء مستنكرا، إذا لم نعرف الجريمة تعريفا دقيقا 

 ؟ ! ركانها وعناصرها فكيف يمكن لنا أن نردعهاوصارما ونحدد أ
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قانوني دقيق وعام وشامل ومتفق حوله  مفهومإّن عدم التوصل إلى 

نظرا لتغير مدلوالت الظاهرة  مفهوم، وصعوبة التوصل إلى هذا الرهابلإل

، رهابة الزئبقية التي يحملها مصطلح اإلسياسّيية، وبالنظر للشحنة الرهاباإل

وإلى انعدام إمكانية حصر مضامينه  ،موغموض المفهو يؤدي إلى ضبابية

في أفعال أو  رهابوعناصره المميزة، التي من شأنها أن تحصر مفهوم اإل

جرائم محددة تستجيب لمبدأ الشرعية وتبرر إقرار نظام ردعي استثنائي 

 .رهابوصارم لمكافحة اإل

 رهاباإلحتى ال يمثل هذا  رهابوبالتالي يجب تحديد مفهوم قانوني لإل

أو التنظيمات     ة تلقى على الدولسياسّيفضفاض أو تهمة  سياسّيمجرد شعار 

أو األفراد التي قد تلتجئ إليه لتكريس حقوقها المشروعة أو قد ال تلتجئ إليه وال 

 وتكريس األمر الواقع. سياسّيترتكبه أصال، لكنها تتهم به لغاية االبتزاز ال

جتماعية التي ترتكز على العنف ظاهرة من الظواهر اال رهاباإلف

وظهرت مع ظهور اإلنسان، لها خصوصياتها وعناصرها الذاتية والمميزة، إال 

واستعماالته قد تختلف من وقت آلخر، فهي في  رهابأّن دالالت مصطلح اإل

 تطور مستمر. 

ة ليمع، فإّن رهاباإل مفهومضبط عجز عن  دولّيوبما أّن القانون ال

 الجزائيةكن بالمهمة السهلة عندما أحيلت إلى التشريعات لم ت مفهومالتحديد 

ية التي أقرتها هذه القوانين ضبابية وغير رهابالوطنية، حيث بدت الجرائم اإل

مدعمة األركان، حتى أّن بعض الفقهاء اعتبروا أّن إحداث أو إقرار مثل هذه 

بقية  الجرائم غير مبرر، فهي من جهة ال تقوم على أفعال مادية مميزة عن

األفعال غير الشرعية التي تم تحديدها سلفا بمقتضى نصوص جزائية وتّم 

تجريمها وردعها، ومن جهة ثانية، فإّن اإلجراءات االستثنائية والعقوبات 
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الصارمة التي تتضمنها النظم الردعية لهذه الجرائم تصبح مصدر تهديد وخطر 

 مفهومعة في ظل غياب على الحقوق األساسية والحريات العامة للفرد والجما

 ية". رهابوفي ظل عدم تميز واستقاللية "الجرائم اإل رهابدقيق لإل

قانوني للظاهرة وتحديد أركان  مفهوم، في غياب رهابإّن مكافحة اإل

ية واضحة ودقيقة التزاما بمبدأ الشرعية، إرهابوعناصر لجريمة أو جرائم 

واة أمام القانون، يصبح سيفا ومبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي، ومبدأ المسا

ة، ومسلطا على رقاب دولّيمسلطا على رقاب الدول والشعوب في الممارسة ال

 المواطنين في العالقة بين الحكام والمحكومين على المستويات المحلية الوطنية. 

وقبل تكريس هذه الحلول أو تلك يجب على القانون قبل كل شيء أن 

دقيقا وصارما، او أن يطرح هذا المصطلح أو  ا قانونيامفهوم رهابإلل طييع

هذه العبارة بما تحمله من معاني ودالالت ومضامين مختلفة، قد تصل إلى حد 

 ة أو الوطنية.دولّيالتناقض، من مجموع قواميسه ونصوصه ال

خصوصا منهم فقهاء القانون تجنبوا الخوض في غمار و بعض الفقهاءف

من محتوى قانوني  رهابمصطلح اإللسلموا بأنه ليس و هذه المحاوالت

محدد
485

" و" المقصود رهابفضل هؤالء الحديث عن "مضمون اإلو 

 " دون تعريفه . رهاب" و" خصائص اإلرهابباإل

يطلق بموجب  رهابو لعل ذلك يعزى لثالثة أسباب: أولها أن وصف اإل

عيار هي أمور ذاتية ال تكفي إليجاد مو نبذ لنتائجهو رفض لهو تقييم ذاتي للعمل

ي قد وصف كذلك في أغلب األحيان رهابثانيها أن العمل اإل ،دقيق بشأنه

لفظاعة نتائجه ال لطبيعة األفعال المكونة له وهو أمر ال يتالءم مع الدقة 
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قد ساهم  رهابأما السبب الثالث فهو أن هاجس مكافحة اإل ،القانونية المستوجبة

في توسيع مفهومه على حالته دون تحديد معناه
486
. 

ورغم صعوبة المهمة وكثرة التعريفات المقدمة فإنه من الممكن لنا 

صلب هذه الدراسة سواء مما قدمه الفقه أو  افعريف 90قرابة وبعد استعراض 

 التشريعات واالففاقيات أن نحدد مفهوم االرهاب في أنه:

استرافيجية هو رهابإل"ا
487
غير مبرر بحق مشروع أو  ممنهج عنف 

قصد  معينةدوافع ليستخدمه فرد أو مجموعة أو دولة،  ،ًادولّيبأسلوب محرم 

داخل دولة أو شريحة اجتماعية لتحقيق الوصول الى  احداث فزع وفوضى

 ."أهداف مهما كانت طبيعتها

   وهو مفهوم قائم على العناصر التالية:

 .ممنهج استرافيجية عنف -1

 .غير مبرر بحق مشروع -2

 .ادولّيبأسلوب محرم أو  -3

 .ائدية وايديولوجيةفحركه دوافع عق -4

 .داخل دولة أو شريحة اجتماعية معينة الحداث فزع وفوضى -5

 .لتحقيق الوصول الى أهداف مهما كانت طبيعتها -6

                                                 

 .19: مرجع سابق:" نسبية مفهوم اإلرهاب". صسامي بسر - 486

( علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية،  Strategy –Stratégieاالستراتيجية ) -487

والمصممة بشكل متالحق ومتفاعل ومنسق الستخدام الموارد )مختلف أشكال الثروة والقوة( لتحقيق 

رى... فهي مجموع الخطط والتعليمات المعدة لمواجهة كل االحتماالت وعلى جميع األصعدة. األهداف الكب

 .170-169: الموسوعة السياسة. مرجع سابق. ص. عبد الوهاب الكيالي
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 .2000-1999الطبعة األولى، 

 كلمة في التحيز، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة :علي جمعة -223

 . 1م، ج 1996األولى، 

علي حسن عبد اهلل: الباعث واثره في المسؤولية الجنائية. الزهراء لالعالم.  -224

 . 366. ص.1986

 عرسان: مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة. علي عقلة -225
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مجلة جامعة كربالء –علي نجيب الحسيني: اإلرهاب في الفقه الجنائي االسالمي  -226

  2006المجلد الرابع العدد الثالث 

عماد الحجري: " اإلرهاب البيئي" مذكرة ختم مرحلة الماجستير في قانون البيئة  -227

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسّية بتونس.2005-2004والتعمير سنة 

عماد جاد: القضية الفلسطينية وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر، مجلة السياسة  -228

 جانفي، 147القاهرة، العدد  –الدولّية الفصلية، التي تصدر عن مؤسسة االهرام 

2002 . 

الدولي عمر إسماعيل سعد اهلل: تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون  -229

 .1986، 1المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 

للتنمية  عمران كاظم الكركوشي: اإلرهاب والخطاب اإلعالمي ـ مركز الفرات -230

 وللدراسات اإلستراتيجية ـ الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنيت( ـ

http://www.fcdrs.com/woresh/l 

عوض محمد محي الدين: االرهاب والظواهر االجرامية. أكاديمية نايف العربية  -231

 هـ. 1420للعلوم األمنية.. 

غادة الكرمي: "كلنا إرهابيون"، نشر في جريدة الحياة في شهر آذار من العام  -232

 ، وهو بعنوان.2001

عن مجلة –لحرب الخاطئة" غرينفيل بايفور: اإلرهاب باسم مكافحة اإلرهاب أو" ا -233

جريدة  –آب ونشرة " فري سبيتش " األمريكية التقدمية  –تموز  -" فورين أفيرز

 . 2002آب  8 -2( 356المحرر العدد )

 الجزء العاشر. 1973فؤاد افرام البستاني: دائرة المعارف، بيروت،  -234

 تية، العددالكوي العام اإللكتروني، جريدة الرأي اإلرهاب البحراني: مواجهة فؤاد -235

 .2005/ 2/ 17بتاريخ  13746

فؤاد قسطنطين نيسان :اإلرهاب الدولّي ـ دراسة تحليلية في طبيعة الظاهرة  -236

ومكانتها في التقاليد والممارسات الصهيونية. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى 

 .1999جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسّية حزيران 
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رهابية: مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم فاخر بلغيث: الجريمة اإل -237

( IIالقانونية األساسية: كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس )تونس 

1994  /1995  

فانر توني: الزي العسكري الموحد وقانون الحرب، المجلة الدولية للصليب  -238

 . 2004،  853األحمر،عدد 

الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس.الطبعة فرج القصير: القانون  -239

 . 2006األولى،

فرنسوا بونيون: حرب عادلة وحرب العدوان والقانون الدولي اإلنساني ،المجلة  -240

 .  2002،  847الدولية للصليب األحمر، عدد 

الطبعة  -لندن –خرافة المواجهة، دار الساقي  –االسالم والغرب  -فريد هاليداي -241

 .1997االولى 

: األسباب  2001أيلول / سبتمبر  11 –فريد هاليداي: ساعتان هزتا العالم  -242

  2002الطبعة األولى  –دار الساقي  –ترجمة عبداإلله النعيمي  –والنتائج 

دار الكتب الحديث  –المتفجرات  –اإلرهاب الدولّي  –فكري عطا اهلل عبد المهدي  -243

2000 . 

لية للصليب األحمر، السنة الثالثة، العدد فلسطين و إتفاقيات جنيف: المجلة الدو -244

 .1990فيفري   -الحادي عشر، جانفي 

فيصل المقداد: دور اإلعالم في التفريق بين الكفاح الوطني واإلرهاب، مجلة الفكر  -245

 .20-19. ص 2007السنة  30السياسي. العدد 

سادسة قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، الدورات من األولى إلى ال -246

 هـ(، رابطة العالم اإلسالمي.1422هـ إلى 1398عشرة )

 -قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي، الدوحة  -247

 هـ. 1423ذو القعدة  13-8قطر، 

القرطبي )أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري(: الجامع ألحكام القرآن، دار إحياء  -248

 .38ص  8م، ج 1985 هـ / 1405التراث، بيروت، 
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قيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي  -249

 .2006، 1الحقوقية، بيروت، ط 

دار النهضة العربية  -كمال أنور محمد: "تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان"  -250

 .1965بيروت 

ولي : المؤسسة الجامعّية للدراسات كمال حماد : اإلرهاب والمقاومة في ضوء القانون الد -251

 وما بعدها.  18ص  2003والنشر والتوزيع. بيروت 

كمال حماد: حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل  -252

الصهيوني.

http://www.mahjoob.com/en/forums/showthread.php?t=5574

9 

،المجلة غير المرخصين-كونت دورمان: الوضع القانوني للمقاتلين غير الشرعيين  -253

 .2003، 849الدولية للصليب األحمر، عدد 

السنه  94مجلة االمن العام عدد  –مؤنس محب الدين: اإلرهاب والعنف السياسّي  -254

24 1981  

في القانون والشريعة  مازن ليلو راضي ـ اإلرهاب والمقاومة -255

 http://www.minshawi.com/other/raghy1.htmاإلسالمية:

موقع  -مازن ليلو راضي: اإلرهاب والمقاومه في القانون الدولّي والداخلي -256

 المنشاوي للدراسات والبحوث 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما  -257

 .1987، 2 روت، طذهب من كالم العرب شماميط، مؤسسة الرسالة، بي

 .1972، القاهرة 2مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ط -258

 مطبعة العاني ـ بغداد 1محسن ناجي: األحكام العامة في قانون العقوبات ـ ط  -259

1974  

القوانين العراقية ـ مجلة القضاء ـ  محمد احمد المشهداني: جرائم االمتناع في -260

  األول والثاني ـ السنة الثالثة واألربعون لعدد ـالصادرة عن نقابة المحامين في العراق ا



 

 494 

ملحق ” وهنود حمر. من هو االرهابي؟” طالبان”ديكتاتوريات و“محمد الحجيري:  -261

 .6، ص 2001ايلول  29النهار، السبت 

محمد الحسين مصيلحي: اختصاصات سلطات األمن الوطنية في ضوء أحكام  -262

دورة القيادة اإلدارية  -لك فهد األمنية والمعاهدالمديرية العامة لكلية الم -القانون الدولي 

وما  52م ص1992هـ نوفمبر 1413جمادى األولى  -الرياض  -السادسة للضباط 

 بعدها. 

محمد الحسيني مصيلحي: اإلرهاب مظاهره وأشكاله وفقا لالتفاقية العربية لمكافحة  -263

 اإلرهاب. المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام.

: إشكالية وضع المصطلح المتخصـــص وتوحيده وتوصيله محمـد الديـداوي -264

 .2003وتفهيمه وَحْوَسبته. مكتب األمم المتحدة في جنيف. 

محمد الديداوي: الترجمة والتواصل. دراسات عملية تحليلية إلشكالية اإلصطالح  -265

 .2000بيروت.  -ودور المترجم. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء

تطوير قوانين مكافحة اإلرهاب وأثره على سيادة الدول وحقوق  محمد السيد عرفة: -266

 29-27ندوة اإلرهاب وحقوق االنسان. جامعة نايف للعلوم األمنية. الرياض  االنسان.

/10 /2008.  

محمد الشريف بسيوني: العار األمريكي من غوانتانامو إلى أبو غريب، دار الكتاب  -267

 . 2005، 1القاهرة، ط  –العربي، دمشق 

الطاهر بن عاشـور: تفسـير التحريروالتنويـر، الدار التونسية للنشر، تونس،  محمد -268

 م، 1984األولى،  الطبعة

محمد الغنام: جرائم التنظيمات غير المشروعة واإلرهابية فى التشريع المصرى  -269

، ص 1997 أفريل، 85، السنة 446والقانون المقارن، مجلة مصر المعاصرة، العدد 

85. 

ا: اإلرهاب وأزمة القانون الدولي المعاصر، ألقيت في الندوة المشتركة محمد المهن -270

 55هـ. ص 1422/ 8/  21بين رابطة الجامعات اإلسالمية وجامعة األزهر في 

مجلة  –محمد الميلي: عولمة وأصولية وبن الدنية كتب يقرؤها الغرب عن اإلسالم  -271

 . 2002 ماي –العدد األربعون  –وجهات نظر 
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 بيروت، لبنان، مكتبة الصحاح، مختار الرازي: عبدالقادر بن بكر يأب بن محمد -272

 227 ، ص1989 لبنان. ط

 محمد بن حميد الثقفي: ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك -273

 م 2004هـ الموافق عام 1425من عام  24/2حتى  21/2فهد األمنية بالرياض من 

إلرهابية بين القانون الوضعى والشريعة محمد بهجت مصطفى: الجرائم ا -274

اإلسالمية فى ضوء أحكام القضاء، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة 

 .2002الزقازيق، 

الحالة الفلسطينية -محمد حسان األغا: المقاومُة واإلرهاُب في القانوِن الَدولِي العاِم  -275

 . 2009-2010أطروحة دكتوراه. السنة الجامعية  -كمثال

بيروت –دار المالك للطباعه والنشر  –محمد حسين فضل اهلل: كتاب االجتهاد  -276

1998  

الشوا: الجريمة المنظمة وصداها على األنظمة العقابية ـ دار النهضة  محمد سامي -277

 القاهرة العربية ـ

محمد سليم محمد غزي: جريمة إبادة الجنس البشري: مؤسسة شباب الجامعة  -278

 . 1984 – 1982اإلسكندرية للطباعة والنشر، 

 محمد شحرور:" تجفيف منابع اإلرهاب ". دار األهالي بدمشق. -279

محمد شريف بسيوني : محاكمة الطغاة بين عدالة القانون واعتبارات السياسة ،  -280

  2001مجلة وجهات نظر ، القاهره ، العدد الثاني والثال ثون ، السنه الثالثه ، سبتمبر 

اب اإلستجابات الدولية وجهود المكافحة اإلقليمية محمد شريف بسيوني: االره -281

 . 2004، 1القاهرة، ط –والوطنية، دار الشروق 

محمد شفيق : الجريمة والمجتمع " محاضرات في االجتماع الجنائي والدفاع  -282

 . 1993االجتماعي "، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

، منشأة -قانون السالم -ألمم محمد طلعت الغنيمي: األحكام العامة في قانون ا -283

 . 611، ص 1970، 1المعارف، اإلسكندرية، ط

، دار النهضة -دراسة مقارنة -محمد عبد اللطيف عبد العال: جريمة اإلرهاب -284

 .1994، 1العربية، القاهرة، ط 
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مقارنة ـ ـ دار النهضة  محمد عبد اللطيف عبدالعال: جريمة اإلرهاب، دراسة -285

 1994عام  1العربية ـط

دراسة تأصيلية للجرائم ضد –مد عبد المنعم عبد الخالق: الجرائم الدولية مح -286

 .1989، 1اإلنسانية والسالم وجرائم الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 

محمد عبدالمطلب الخشن: تعريف اإلرهاب الدولّي: بين االعتبارات السياسّية  -287

 .الطبعة األولى2007إلسكندرية. واالعتبارات الموضوعية.: دار الجامعة الجديدة، ا

دراسة قانونية ناقدة  -عزيز شكري : "اإلرهاب الدولّي في مفهومه الجديد " محمد  -288

 .1991: دار الماليين: بيروت 

بيروت ـ ط أولى  محمد عزيز شكري: اإلرهاب الدولّي ـ دار العلم للماليين ـ -289

  ـ1991

مطبوعات دار  –ّي الراهن محمد عزيز شكري: اإلرهاب الدولّي والنظام العالم -290

  2002دمشق  –النشر 

 -محمد علي أحمد:"اإلرهاب البيولوجي خطر داهم يهدد البشرية" نهضة مصر -291

 .2001القاهرة 

محمد علي السيد: في الجريمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروت، ط  -292

1 ،2003. 

ليدة، من دون طبعة، الكتاب، الب محمد علي الصابوني: صفوة التفسير، دار قصر -293

 .1من دون تاريخ، ج 

. 2محمد عماره: معركه المصطلحات بين الغرب واالسالم. نهضه مصر. الطبعة  -294

 .12 . ص.2004

القسم العام، دار المطبوعات الجامعية،  -محمد عوض: قانون العقوبات -295

 . 1993اإلسكندرية، 

 األندلس، بيروت. محمد فؤاد عبدالباقي: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن، دار  -296

 الناحيتين من اإلرهاب لمكافحة الجزائية العربية التشريعات عيد: فتحي محمد -297

 العلمية العربي، الندوة الوطن في اإلرهاب مكافحة الموضوعية واإلجرائية، تشريعات
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 نايف والبحوث، أكاديمية الدراسات ، مركز1998 ديسمبر 20-18. الخمسون –

 .192، ص1999الرياض، األمنية للعلوم العربية

رسالة دكتورا مقدمة  -محمد مؤنس محب الدين : "اإلرهاب في القانون الجنائي"  -298

 .1983لكلية الحقوق جامعة المنصورة عام 

محمد مؤنس محب الدين: االرهاب على المستوى االقليمي. ورقة علمية مقدمة  -299

العربية للعلوم لندوة تشريعات مكافحة االرهاب في الوطن العربي. أكاديمية نايف 

 . 1419األمنية.الرياض. 

محمد مؤنس محب الدين: االرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني  -300

 .1987والدولي. مكتبة االنجلو مصرية. القاهرة

محمد مالكي: العنف في العالقات الدولية: "قراءة في تاريخ المفهوم وداللته  -301

 . 6ص  1990ل أفري 67العماصرة" مجلة الوحدة العدد 

  –المقاومه الشعبيه المسلحه في القانون الدولّي العام  –محمد مجذوب  -302

محمد محمود سعيد: جرائم اإلرهاب، أحكامها الموضوعية وإجراءات مالحقتها،  -303

 .1995دار الفكر العربى، الطبعة األولى، 

محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة التجارة،  -304

 .بيروت

مركزدراسات فلسفة  –محمد مهدي شمس الدين: فقه العنف المسلح في االسالم  -305

  2004بغداد –الدين 

بالجرائم ضد اإلنسانية  محمود شريف بسيوني: المحكمة الجنائية العراقية المختصة -306

 2005 في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة ـ ـ دار الشروق عام

لمواجهة العنف اإلرهابي، الجزء الثاني،  محمود صالح العادلي: السياسية الجنائية -307

 .  2003، 1دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 

األحكام العامة  -محمود صالح العادلي: المواجهة الجنائية لإلرهاب جرائم اإلرهاب -308

 .   2003، 1اإلجرائية للجرائم اإلرهابية دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 

قانون العقوبات في مكافحة التطرف اإلرهابي، الجزء محمود صالح العادلي: دور  -309

 .  2003، 1الثالث، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 
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دار النهضة  -محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام -310

 . 1988 -ببيروت  -العربية

لنهضة ، دار ا1983حسني، عالقة السببية في قانون العقوبات،  محمود نجيب -311

  العربية

محمود يوسف الشوبكي: مفهوم اإلرهاب بين اإلسالم والغرب، بحث مقدم إلى  -312

مؤتمر"اإلسالم والتحديات المعاصرة" المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة 

 م3/4/2007-2اإلسالمية.في الفترة: 

مختار شعيب: اإلرهاب. مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.  -313

 . 2001هرة. القا

مدحت رمضان: جرائم اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعية واإلجرائية للقانون  -314

 .1995 1الجنائي الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

مرسي محمد خليل: جريمة اإلبادة الجماعية في القضاء الجنائي الدولي، مجلة  -315

، جانفي  1، العدد 11بي، السنةاألمن والقانون، مجلة دورية تصدر عن شرطة د

2003. 

والدراسات المصري ـ كيف نواجه اإلرهاب ونقهره ـ الشركة  مركز المعلومات -316
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 1الملحق عدد 

 وثيقة مفهوم االرهاب والمقاومة 

 اسالمية -رؤية عربية 

 2003فموز / يوليو 

01.html-11-http://www.mesc.com.jo/mesc 

 مركز دراسات الشرق األوسط االردن عمان

 بين يدي هذه الوثيقة

ب، إسالمية لمجموعة منتخبة من المفكرين العر-تمثل هذه الوثيقة رؤية عربية

وقد مر إعدادها بخمس مسودات تناولتها العقول والخبرات المختلفة من ست 

دول عربية، حيث كانت بداية المشروع فكرة بادر بطرحها مركز دراسات 

الشرق األوسط في األردن على مجموعة من الخبراء تداعوا لوضع المسودة 

ول / أيل11إثر أحداث  2001كانون الثاني/ ديسمبر 5األولى، وذلك في 

 في نيويورك وواشنطن. 2001سبتمبر 

وقد أسهم في هذا الجهد حوالي خمسين مختصا وخبيرا عربيا صياغة وتطويرا 

بعد ذلك حتى وصلت إلى الشكل الذي هي عليه اليوم، ووقع عليها ما مجموعه 

شخصية عربية من أكثر من أربع عشرة دولة، لتكون بذلك مشروعا عربيا  96

ف من الخبراء والعلماء والمفكرين على هذه الوثيقة، مطروحا لتوقيع اآلال

ولتشكل جزءا مهما من ثقافتنا ورؤيتنا، وواحدة من مرجعيات قياس السلوك 

السياسي والمقاوم العربي واإلسالمي لدى القوى الدولية ومفكريها عبر العالم، 

وحتى تكون مادة نقاش لدى الطرف اآلخر الحضاري بهدف خلق نقاط التقاطع 

 الحضاري في أوسع مساحة ممكنة.

ويرجى من الزمالء الذين يعتقدون بأنها قريبة من فهمهم وموقفهم تجاه 

موضوع اإلرهاب والمقاومة أن يتفضلوا بالتوقيع عليها وفق النموذج المرفق، 

 وإرساله على العنوان المحدد، لتصدر الوثيقة بطبعتها الثانية حاملة توقيعاتهم
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  نــص الوثـيـقــة

 مقـدمـة 

ُيعد اإلرهاب بمفهومه العام، "االستخدام غير المشروع للعنف" ظاهرة قديمة 

جديدة، لكن األضواء ُسلطت عليه في السنوات األخيرة، في ظل األزمة 

االنتقائية في تطبيق قواعد   األخالقية التي يعيشها النظام الدولي، وفي ظل

اسيًا، مما تسبب بزيادة أعمال القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سي

 العنف في مناطق مختلفة من العالم.

ورغم االتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب، فإن 

المجتمع الدولي لم يتمكن من االتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم 

لح اإلرهاب، نظرًا الختالف المعايير بين الدول، وتباين الرؤى حولها، فمصط

العنف واستخدام القوة مفهوم نسبي الداللة له وظيفته واستخداماته المحددة، 

 وظروفه وبيئته، وهو ليس مجرد لفظ ُيعد بذاته مستحسنًا أو مستقبحًا.

كما يتوسع بعض الباحثين والخبراء في مفهوم اإلرهاب ليشمل الهجمات ضد 

الفاعلين، فيفرق وضد الممتلكات، ويأخذ بعضهم بالحسبان بواعث   األشخاص

بين الهجمات الجنائية والهجمات السياسية. ويخلط بعضهم اآلخر بين اإلرهاب 

المحظور والحق في المقاومة واالستخدام المشروع للقوة إلنهاء االستعمار 

 وممارسة الحق في تقرير المصير.  واالحتالل

المية غير أن النصوص واألعراف الدولية واإلنسانية وأحكام الشريعة اإلس

تؤكد التباين بين المقاومة والجهاد من جهة، واإلرهاب من جهة ثانية، وذلك في 

مختلف الجوانب القانونية والسياسية واالجتماعية، وبالوسائل التي تستخدم في 

 الحالين واألهداف المرجوة.

مداوالت األمم المتحدة، وفي   ومع اإلقرار العالمي بحق تقرير المصير، في

الدولية المعنية بحقوق اإلنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص  االتفاقيات

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

، وبتحوله من مجرد مبدأ سياسي إلى حق قانوني، فقد 1966واالجتماعية لعام 
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اإلتيان بأي  أصبح من المحَتم القول بأنه يقع على كل دولة واجب االمتناع عن

عمل قسري يحرم الشعوب غير المستقلة من حقها في تقرير مصيرها، سواء 

 أكانت خاضعة لالحتالل أم لالستعمار.

وقد أسفرت جهود المجتمع الدولي بشأن تحديد مفهوم اإلرهاب منذ أن طرح 

وما تالها من جهود، إلى استنتاج أن  1937الموضوع أمام عصبة األمم عام 

و أحد أهم دوافع أعمال المقاومة التي يسميها المستعمرون االستعمار ه

تشير مداوالت الجمعية العامة لألمم المتحدة طوال حيث  ،والمحتلون باإلرهاب

أن من أهم األسباب الجوهرية الستخدام العنف استمرار عقد السبعينات إلى 

ومًا ما، االستعمار في السيطرة والهيمنة على األقاليم التي كانت خاضعة له ي

وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبهذا تكون األمم المتحدة قد قدمت فهمًا 

معياريًا وموضوعيًا برد الظاهرة إلى دوافعها وأسبابها، وقد ميزت بين اإلرهاب 

بوصفه جريمة دولية، وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطًا من أنشطة حركات 

اختالف جوهري في الطبيعة  التحرر الوطني المشروعة، وهو بال شك

 والمقاصد. 

وفي إطار هذا المفهوم عقدت الجمعية العامة ثالث عشرة اتفاقية دولية، 

واستندت في موقفها هذا إلى العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عنها، 

الخاصة بمنح البلدان  1960( لسنة 1514ولعل أولها توصيتها رقم )

لها، والتي اشَتهرت فيما بعد بقرار "تصفية والشعوب الُمستعَمرة استقال

بشأن المبادئ المتعلقة  1973( لسنة 3103االستعمار". وكذلك توصيتها رقم )

بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة االستعمارية واالحتالل 

األجنبي والنظم العنصرية، ال بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب، وإنما 

ل هؤالء المقاتلين أيضًا بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات بشمو

الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم،  1949المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 

 وحماية المدنيين.

وفي هذا السياق اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة مرارًا بحقوق الشعب 

بند  1974( لعام3236رها رقم )قراالفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل 

 49/149وقرارها رقم ، (3بند) 1984( لعام 39/17وقرارها رقم )، (2و1)
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، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة (3و1في البند ) 1995لعام 

( لعام 3236رقم ) لجمعية العامةا بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار

كما أن القانون الدولي،  (،2بند) 1984عام ( ل39/17(، ورقم )5بند ) 1974

ومنذ قيام األمم المتحدة، قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في 

إطار العالقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في 

حاالت الدفاع الشرعي ضد االحتالل، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير 

 ير، والوصول إلى االستقالل الوطني.المص

وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل 

التحرر من الهيمنة االستعمارية والسيطرة األجنبية، بالوسائل كافة، بما في ذلك 

القوة المسلحة، كما أقرت تقديم دول العالم المساعدات للشعوب التي تناضل في 

ير المصير، وأن تساعد جهود األمم المتحدة في هذا المضمار، حيث سبيل تقر

يمكن لهذه الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد 

دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد االحتالل األجنبي، دون أن تحتج األخيرة 

الجمعية فق قرار بأن هذا الدعم ُيعد من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية وذلك و

 .في البند الثاني والثالث 1973( لعام 3070العامة رقم )

وإزاء هذه الجهود المبذولة من األمم المتحدة لحصر مفهوم اإلرهاب وعدم 

خلطه بحق المقاومة ومشروعيتها، كانت الواليات المتحدة غير متعاونة إلنجاح 

االنتقائية محلها، لكي  هذه الجهود، وذلك بسعيها إلى تغييب المعايير وإحالل

تتفرد بعد ذلك في تصنيف أعمال العنف وفق ما تشاء، وقد تصاعد اتجاه توسيع 

مفهوم اإلرهاب لديها ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح 

، وإثر انعقاد مؤتمر 1993المشروعة، وال سيما بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 

كا بهدف إدانة أعمال المقاومة المسلحة وضغط أمري 1996شرم الشيخ عام 

 الفلسطينية تحت اسم "اإلرهاب".

أيلول/سبتمبر  11وقد أحدثت تداعيات الهجوم على نيويورك وواشنطن في 

هزة في النظرية األمنية األمريكية السائدة، األمر الذي شجع اإلدارة  2001

لعنف والتهديد األمريكية على تغيير سلوكها الدبلوماسي بلجوئها إلى لغة ا

والحصار العسكري واالقتصادي لآلخرين، وإعالن تقسيم العالم إلى معسكرين: 
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"إما مع أمريكا أو مع اإلرهاب"، حيث صبت جام غضبها وقوتها على العرب 

والمسلمين دواًل وحركاٍت وأفرادًا، وذلك على خلفية اتهامها أفرادًا عربًا 

 ومسلمين بالوقوف وراء هذا الهجوم.

استغل اللوبي الصهيوني بنفوذه العالمي والسياسي واالقتصادي هذه الحادثة  وقد

لتشجيع التطرف اليميني في اإلدارة األمريكية، وتحريض العالم الغربي ضد كل 

 ما هو عربي وإسالمي. 

وفي ظل هذه الظروف المستجدة ظهرت الحاجة إلى إعادة تأكيد المفاهيم 

كفاح والجهاد، والحفاظ عليها حقوقًا إنسانية ثابتة، اإلنسانية السليمة للمقاومة وال

والمحافظة على شرعيتها وضمان المساندة الدولية لها، وفصلها تمامًا عن أي 

أعمال يمكن أن توصف باإلرهاب والوحشية، وهو ما تحاول هذه الوثيقة التأكيد 

لمستقبلي عليه، وذلك باالستناد إلى العمق الحضاري واألصالة الفكرية والتطلع ا

لألمة العربية واإلسالمية التي يؤكد تاريخها على أنها أمة تكافح اإلرهاب وترد 

العدوان وتدفع الظلم. ولذلك فإن إقحام مصطلح اإلرهاب على اإلسالم 

والمسلمين والعرب إنما ينطوي على ظلم بّين للقيم العربية اإلسالمية األصيلة، 

نضال الشعوب العربية واإلسالمية من ويتسبب في إيجاد مغالطات خطيرة تجاه 

 أجل التحرر من االحتالل األجنبي واستعادة حقوقها المشروعة

 أواًل: الديبـاجـة 

رغبة في تشكيل رؤية عربية إسالمية لمفهوم اإلرهاب، وتمييزه عن مفهوم     ·

المقاومة المشروعة، وإسهامًا من مثقفي األمة في صياغة مفهوم دولي 

 ًا منا على المحافظة على التفاعل الحضاري بين األمم.لإلرهاب، وحرص

والتزامًا بالمبادئ الدينية واألخالقية السامية التي تمثلها قيمنا الحضارية     ·

العريقة التي تدعو إلى حماية حقوق اإلنسان التي نصت عليها مبادئ القانون 

 الدولي وأسسه.
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الل األجنبي والتصدي للعدوان، وتأكيدًا على حق الشعوب في مقاومة االحت    ·

وتحرير األرض، وتقرير المصير، ونيل االستقالل بمختلف الوسائل، بما 

 في ذلك الكفاح المسلح.

التي تأسست في -وتماشيًا مع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية     ·

الذي ألزم جميع الدول باالمتناع عن استعمال القوة  -2002تموز / يوليو 

التهديد باستعمالها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة  أو

 أو على أي نحو ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة.

ُأعدت هذه الوثيقة للتفريق بين اإلرهاب من جهة، وأعمال المقاومة         

 المشروعة والكفاح المسلح من جهة ثانية، ولتحول دون اتخاذ االتهام باإلرهاب

 ذريعة النتهاك حقوق اإلنسان، وسيادة الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية

 ثانيًا: متـن الـوثيـقـة

 مفهوم اإلرهاب

اإلرهاب: هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد باستخدامه ببواعث غير 

مشروعة، يهدف أساسًا إلى بث الرعب بين الناس، ويعرض حياة األبرياء 

به دولة أم مجموعة أم فرد، وذلك لتحقيق مصالح غير للخطر، سواء أقامت 

مشروعة، وهو بذلك يختلف كليًا عن حاالت اللجوء إلى القوة المسلحة في إطار 

 المقاومة المشروعة.

وهو بهذا انتهاك للقواعد األساسية للسلوك اإلنساني، ومناٍف للشرائع السماوية 

 إلنسان.والشرعية الدولية لما فيه من تجاوز على حقوق ا

وتشير ظاهرة انتشار اإلرهاب في العالم إلى أزمة فكرية تعيشها المجتمعات 

المختلفة، التي ترتبط بفلسفة العنف في تحقيق أهدافها، وُيعبر تفشي أعمال 

العنف على الصعيد الدولي عن إشكالية سياسية تتعلق بطبيعة العالقات الدولية 

 في مصالح الدول األضعف المستندة إلى تحكم الدول القوية عسكريًا

 الجهاد والمقاومة 
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يطلق لفظ الجهاد في النصوص اإلسالمية بمعناه العام على مقاومة العدو 

أو مجاهدة النفس أو األمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وقد اصطلح الفقهاء 

على أن الجهاد بمعناه الخاص هو "بذل الوسع والطاقة في القتال في سبيل اهلل 

فس والمال واللسان بهدف نصرة اإلسالم والمسلمين"، أي قتال من قاتل بالن

المسلمين وأخرجهم من ديارهم، أو القتال ألجل ردع المعتدين ودفع عدوان واقع، 

أو إلخراج المعتدين من أرض المسلمين، أو القتال دفاعًا عن النفس والمال 

فإن مقاومة االحتالل   لكوالعرض، حيث ُيعد كل ذلك جهادًا )في سبيل اهلل(. وبذ

األجنبي ودفع ظلمه، وعدوانه عن األنفس والممتلكات واألعراض ُيعد جهادًا )في 

 سبيل اهلل(. 

وقد حّرمت الشريعة اإلسالمية العدوان في الجهاد مثل قتل من ال يجوز 

قتله من النساء واألطفال وكبار السن ورجال الدين المنقطعين للعبادة، وسائر 

غير المقاتلين ممن ال يخدمون تحت السالح لدى المعتدين، كما حرمت المدنيين 

تجاوز الحد المشروع في القتل، أو القتال ألجل الفساد في األرض، أو نهب 

 خيرات الشعوب، أو تخريب زروعها وثمارها وأشجارها.

وفي الوقت الذي تقرر فيه الشريعة اإلسالمية حق المقاومة المشروعة 

ه، فإن التراث الفكري الغربي ذاته قد أَسس لحق مقاومة وفق ما ورد أعال

الطغيان، ورفع شعارات الحرية والعدالة والمساواة التي نادى بها روسو 

( 51وفولتير وغيرهم من الفالسفة في أوروبا قبل قرون عدة، كما أن المادة )

رهاب، ( من االتفاقية العربية لمكافحة اإل2من ميثاق األمم المتحدة والمادة )

ووفقًا لما قرره القانون الدولي وفقهاؤه، ووفقًا للحق الطبيعي في الدفاع عن 

النفس والمال واألمالك واألعراض والحريات، فإن من حق الشعوب التي 

تتعرض لالحتالل واالستعمار والعدوان والطغيان المسنود بالقوة، اللجوء إلى 

هذه الحالة تنطبق اتفاقيات المقاومة المسلحة بوصفها مقاومة مشروعة، وفي 

الحماية الدولية المختلفة على المقاتلين من أجل الحرية ضد االستعمار 

واالحتالل أو االضطهاد، وبذلك تتمتع الفئات التي تمارس هذا الحق في 

المقاومة المشروعة بمركز قانوني معتبر، حسب هذه االتفاقيات، بما يتيح لها 

وقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في التصدي لالستعمار واالحتالل، 

حق الشعوب   على شرعية 14/12/1974( الصادر في 3246قرارها رقم )
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في الكفاح المسلح في سبيل تحررها من االحتالل، وذهب إلى "أن أي محاولة 

لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية 

األمم المتحدة وإلعالن مبادئ القانون الدولي الخاصة هي مخالفة لميثاق 

بالعالقات الدولية والتعاون بين الدول، ولإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"، وقد 

في المادة  1998أكدت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة في عام 

ا في ذلك الثانية على أنه ال "ُتعد جريمة حاالت الكفاح بمختلف الوسائل، بم

الكفاح المسلح ضد االحتالل األجنبي، والعدوان من أجل التحرر وتقرير 

 المصير".

وبناًء على ما تقدم فإن المقاومة هي: استخدام مشروع لكل الوسائل بما 

فيها القوة المسلحة لدرء العدوان، وإزالة االحتالل واالستعمار، وتحقيق 

مسلحة، بوصفها أهدافًا سياسية االستقالل، ورفع الظلم المسنود بالقوة ال

 مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة اإلسالمية.

وتستند مشروعية المقاومة إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، 

كحق المقاومة استنادًا لعدم الوالء والطاعة لسلطة االحتالل، واستنادًا إلى حق 

والدفاع المشروع عن النفس، واالستناد إلى  الشعوب في تقرير مصيرها،

قرارات األمم المتحدة، واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء 

 الحروب.

ومن ذلك يتبين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض 

ياة للعدوان واالحتالل، فيما اإلرهاب يمثل اعتداًء على حق هذه الشعوب في الح

 والحرية وتقرير المصير

 مقاومة اإلرهاب اإلسرائيلي

وفيما يتعلق بدولة االحتالل في فلسطين فإن قيامها كان على حساب شعب آخر، 

وهي الطرف المعتدي على الشعب الفلسطيني والمحتلة ألرضه، وما تستخدمه 

من وسائل التعذيب واالعتقاالت الجماعية والقتل وارتكاب المجازر وقتل 

طفال وهدم البيوت ومصادرة األراضي وتجريفها، وما تمارسه من البطش األ

والظلم والتهجير والنفي بحق الشعب الفلسطيني هو اإلرهاب بعينه. ألنه ُيعد 
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جريمة في عرف الدول كلها وفق ميثاق األمم المتحدة، ومناٍف لكل القيم 

أعمال المقاومة  اإلنسانية فضاًل عن مخالفته للشريعة اإلسالمية، ولهذا فإن

الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وهي ال تختلف عن 

مقاومة ديغول وتشرشل لإلرهاب النازي في أوروبا، وال المقاومة األمريكية 

لالحتالل اإلنجليزي ألراضيها قبل قرون، وال مقاومة الشعوب األخرى 

        قالل وتقرير المصير.لالستعمار واالحتالل األجنبي لتحقيق االست

 فوصيات 

ترى هذه الوثيقة أن الحد من ظاهرة اإلرهاب ودعم المقاومة المشروعة يتطلب 

 ما يلي:

السعي لوضع مفهوم متفق عليه لإلرهاب، وتمييزه عن المقاومة      -1

 المشروعة، وتعد هذه الوثيقة مساهمة في هذا المضمار.

لى تعزيز التفريق بين الممارسات اإلرهابية التي المبادرة السريعة والجادة إ  -2

تقوم بها إسرائيل وغيرها من الدول، وأعمال المقاومة المشروعة التي تقوم 

بها حركات التحرير الوطنية لتحقيق أهدافها في تقرير المصير واالستقالل، 

 حتى ال تختلط المفاهيم كما هو الحال في فلسطين وغيرها.

واقعة تحت االحتالل أو االستعمار من تحقيق استقاللها تمكين الشعوب ال  -3

ونيل حقها في تقرير المصير، حتى ال يكون ذلك ذريعة ألعمال عنف 

 يختلف الناس في تسميتها باإلرهاب أو المقاومة المشروعة.

تفعيل التعاون الدولي المنظم على أساس العدل والمساواة ورعاية المصالح   -4

أو انتقائية، وتفعيل القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المشتركة دون هيمنة 

 حق الشعوب في نيل استقاللها وتقرير مصيرها.

السعي لتوفير الحماية الكافية للمدنيين في الحروب بما في ذلك تأمين   -5

 إيصال المساعدات الطبية واإلنسانية للمحتاجين منهم.
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لعمل على بلورة موقف دولي مواجهة إرهاب الدولة والحد من تفاقمه با  -6

موحد ضد الدول التي تمارسه وبخاصة إسرائيل، والعمل على عزل هذه 

 الدول حتى تتوقف عن ممارسة اإلرهاب ورعايته.

التوقف عن التهديد بالقوة العسكرية والعقوبات االقتصادية ضد الدول   -7

رية، الضعيفة، واستغالل مواردها من جانب الدول األقوى بصورة استعما

 والعمل بدال من ذلك على تشجيع إقامة عالقات التعاون والسلم الدوليين.

توسيع دوائر الحوار الثقافي والحضاري بين العالم العربي واإلسالمي من   -8

جهة، والعالم الغربي من جهة أخرى، لتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى القوة 

 والعنف في أي خالفات بين الجانبين.

                                          2003أيار / مايو -دن األر -عمان 

 قائمة الموقعين 

 )مجموعة(

رغبة منا نحن مثقفي األمة في صياغة رؤية عربية إسالمية لمفهوم 

اإلرهاب وتمييزه عن مفهوم المقاومة المشروعة، وحرصًا منا على استمرار 

وقيع على هذه الوثيقة خدمة لمصالح التفاعل الحضاري بين األمم، فقد تداعينا للت

 أمتنا والبشرية جمعاء.
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 2الملحق عدد 

 إعالن الرياض الصادر عن المؤفمر الدولي لمكافحة اإلرهاب

 هـ28/12/1425ـ  25الرياض 

 .م8/2/2005ـ  5الموافق 

إن الااادول المشااااركة فاااي الماااؤتمر الاااادولي لمكافحاااة اإلرهااااب فاااي مدينااااة        

ذو الحجاااة  28إلاااى  25ة الساااعودية فاااي الفتااارة مااان   الريااااض فاااي المملكاااة العربيااا  
م, وهاااااي: أثيوبياااااا, األرجنتاااااين،   2005فبرايااااار  8إلاااااى  5هاااااـ الموافاااااق  1425

المملكاااااة األردنياااااة الهاشااااامية، أسااااابانيا، أساااااتراليا، أفغانساااااتان، ألمانياااااا ، دولاااااة      
اإلماااااارات العربياااااة المتحااااادة, إندونيسااااايا، أوزبكساااااتان، أوكرانياااااا، الجمهورياااااة       

إليرانيااااااة، إيطاليااااااا، الجمهوريااااااة الباكسااااااتانية اإلسااااااالمية، مملكااااااة    اإلسااااااالمية ا
البحاااارين, البرازياااال، بلجيكااااا، تركيااااا، تنزانيااااا، تااااونس، الجمهوريااااة الجزائااااـرية       

الديمقراطيااااة الشاااااعبية، جناااااوب أفريقياااااا، الااااادانمرك، اإلتحااااااد الروساااااي، ساااااري    
لعربيااااة  النكااااا، المملكااااة العربيااااة السااااعودية، ساااانغافورة، السااااودان، الجمهوريااااة ا     

السااااورية، الصااااين، طاجيكساااااتان، العااااراق، ساااالطنة عماااااان,  فرنسااااا، الفلباااااين،       

دولااااة قطاااار، كازاخسااااتان، كناااادا، دولااااة الكوياااات، كينيااااا، الجمهااااـورية اللبنانيااااة،      
ماليزياااااا، جمهاااااـورية مصااااار العربياااااة، المملكاااااة المغاااااـربية، المملكاااااة المتحااااادة،     

ان، الجمهورياااااة اليمنياااااة،  الهاااااـند، هولنااااادا, الوالياااااات المتحااااادة األمريكياااااة، اليابااااا  
اليونااااان, والمنظمااااات الدوليااااة واإلقليميااااة والمتخصصااااة التااااي حضاااارت المااااؤتمر   

وهااااي: األماااام المتحاااادة، منظمااااة المااااؤتمر اإلسااااالمي, جامعااااة الاااادول العربيااااة،          
اإلتحااااااد األفريقاااااي، اإلتحااااااد األوروباااااي, المنظماااااة الدولياااااة للشااااارطة الجنائياااااة      

لاااايج العربيااااة، مجلااااس وزراء الداخليااااة    )اإلنتربااااول(, مجلااااس التعاااااون لاااادول الخ   
 العرب، رابطة العالم اإلسالمي,.

عاااااان بااااااالغ تقااااااديرها للمملكااااااة العربيااااااة السااااااعودية لاااااادعوتها        فعوووووورب
واستضااااافتها هااااذا المااااؤتمر الااااذي أنعقااااد تحاااات رعايااااة صاااااحب الساااامو الملكااااي     

األمياااار عبااااداهلل باااان عباااادالعزيز ولااااي العهااااد ونائااااب رئاااايس مجلااااس الااااوزراء           
 وطني.ورئيس الحرس ال

علااااى أن أي جهااااد دولااااي ساااايكون قاصاااارًا عاااان التصاااادي الفعااااال        فؤكوووود
لظاااااهرة اإلرهاااااب إذا افتقااااد العماااال الجماااااعي والمنظااااور اإلسااااتراتيجي الشااااامل       

فااي التعاماال معهااا. وفاااي هااذا اإلطااار فإنهااا تااادعم وتتبنااى إقتااراح صاااحب السااامو           
ي الملكاااي ولااااي عهااااد المملكااااة العربيااااة الساااعودية الااااوارد فااااي خطاااااب سااااموه فاااا     

جلسااااة افتتاااااح المااااؤتمر بإنشاااااء مركااااز دولااااي لمكافحااااة اإلرهاااااب. وقااااد شااااكلت     

 فريق عمل لبلورة هذا المقترح.

باااروح التفااااهم والتعااااون التاااي ساااادت الماااؤتمر وظهاااور توافاااق فاااي       فشووويد

الااارؤى والمواقاااف حاااول خطاااورة ظااااهرة اإلرهااااب, وحتمياااة التصااادي لهاااا عبااار       
الشاااارعية الدوليااااة, خاصااااة   جهاااد دولااااي موحااااد, وماااانظم, ودائاااام, يحتااارم مبااااادئ   
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حقاااااوق اإلنساااااان والالجئاااااين والقاااااانون اإلنسااااااني, ويرساااااخ الااااادور المركااااازي       

 والشامل لألمم المتحدة, ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب.

علااااااى أن اإلرهاااااااب يمثاااااال تهدياااااادًا مسااااااتمرًا للسااااااالم واألماااااان       فؤكوووووود

فهاااو مااادان دائمااااًا   واإلساااتقرار, وال يوجاااد مبااااررًا أو مساااوغًا ألفعاااال اإلرهااااابيين     
 مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.

إلااااى أهميااااة ترساااايخ قاااايم التفاااااهم والتسااااامح والحااااوار والتعدديااااة         فوووودعو
والتعااااارف باااااين الشاااااعوب والتقاااااارب بااااين الثقافاااااات ورفاااااض منطاااااق صاااااراع     

الحضاااارات, ومحارباااة كااال أيديولوجياااة تااادعو للكراهياااة وتحااارض علاااى العناااف         
 التي ال يمكن قبولها في أي دين أو قانون. وتسوغ الجرائم اإلرهابية

علااااى أن اإلرهاااااب لاااايس لااااه دياااان معااااين أو جاااانس أو جنسااااية أو       فشوووودد
منطقاااة جغرافياااة محاااددة. وفاااي هاااذا الساااياق ينبغاااي التأكياااد علاااى أن أياااة محاولاااة        

لااااربط اإلرهاااااب بااااأي دياااان سيساااااعد فااااي حقيقااااة األماااار اإلرهااااابيين. وماااان ثاااام      
هاااام أي ديااان، وإلاااى تهيئاااة جاااو مااان التفااااهم       الحاجاااة إلاااى مناااع التساااامح حياااال ات    

والتعااااون المشاااترك يساااتند إلاااى القااايم المشاااتركة باااين الااادول المنتمياااة إلاااى عقائاااد         
 مختلفة.

علااااى التزامهااااا بااااالقرارات الدوليااااة الصااااادرة عاااان منظمااااة األماااام        فؤكوووود

المتحااادة ذات الصااالة بمكافحاااة اإلرهااااب التاااي تااادعو المجتماااع الااادولي إلاااى إداناااة         
فحتااااه بكافاااة الساااابل والتصااادي لااااه بجمياااع الوسااااائل وفقاااًا لميثاااااق      اإلرهااااب ومكا 

األمااام المتحااادة نظااارًا لماااا تساااببه األعماااال اإلرهابياااة مااان تهدياااد للساااالم واألمااان           
الاااادوليين. كمااااا تؤكااااد علااااى أن األماااام المتحاااادة هااااي المنباااار األساسااااي لتعزيااااز          

التعاااااون الاااادولي ضااااد اإلرهاااااب. وتشااااكل قاااارارات مجلااااس األماااان ذات الصاااالة      
ًا متيناااًا وشااااماًل لمحارباااة اإلرهااااب علاااى المساااتوى العاااالمي ، وينبغاااي علاااى     أساسااا

كاااال الاااادول اإلمتثااااال الكاماااال ألحكااااام تلااااك القاااارارات. وتاااادعو جميااااع الااااادول          
لإلنضاااامام والمصاااااادقة وتنفيااااذ المعاهااااادات  الدوليااااة اإلثنتاااااي عشاااارة األساساااااية      

 لمحاربة اإلرهاب.

لمشاااااركة السياسااااية، إلااااى تشااااجيع الجهااااود الذاتيااااة بهاااادف توساااايع ا   فوووودعو

وتحقياااق التنميااااة المسااااتدامة، وتلبيااااة متطلبااااات التااااوازن االجتماااااعي وتفعياااال دور    
مؤسسااااات المجتمااااع الماااادني للتصاااادي للظااااروف المساااااعدة علااااى انتشااااار العنااااف    

 والفكر المتطرف.

علاااااى أهمياااااة دور وساااااائل اإلعاااااالم والمؤسساااااات المدنياااااة ونظااااام    فؤكووووود

ي لمااازاعم اإلرهاااابيين. وتشاااجيع وساااائل     التعلااايم فاااي بلاااورة إساااتراتيجيات للتصاااد    
اإلعاااالم لوضاااع قواعاااد إرشاااادية للتقاااارير اإلعالمياااة والصاااحفية بماااا يحاااول دون       

 استفادة اإلرهابيين منها في اإلتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
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مااان األمااام المتحااادة تطاااوير معاااايير لمسااااعدة قياااام الهيئاااات الخيرياااة     فطلوووب

تنظااايم أعمالهاااا اإلغاثياااة واإلنساااانية ولمناااع    واإلنساااانية غيااار الربحياااة بااادورها فاااي  
 استغاللها في أنشطة غير مشروعة.

إلااااى زيااااادة التعاااااون علااااى المسااااتوى الااااوطني والثنااااائي واإلقليمااااي     فوووودعو
للتنسااايق باااين األجهااازة المختصاااة بمكافحاااة اإلرهااااب وغسااال األماااوال واإلتجااااار         

ارب بمااااا  باألساااالحة والمتفجاااارات وتهريااااب المخاااادرات, لتبااااادل الخباااارات والتجاااا    
فاااي ذلاااك التااادريب لضااامان الفعالياااة فاااي محارباااة اإلرهاااابيين وصاااالتهم بالجريماااة     

 المنظمة.

علااااى الحاجااااة إلااااى تقويااااة اإلجااااراءات الدوليااااة الراميااااة إلااااى منااااع     فشوووودد

اإلرهااابيين مااان اماااتالك أساالحة الااادمار الشاااامل لااادعم دور األماام المتحااادة فاااي هاااذا      
 . 1540جلس األمن رقم المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار م

إلاااى دعااام ومسااااعدة الااادول التاااي تطلاااب ذلاااك فاااي مجااااالت مكافحاااة     فووودعو
 اإلرهاب, خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات.

إلاااااى تطاااااوير التشاااااريعات واإلجاااااراءات الوطنياااااة الكفيلاااااة بمناااااع       فووووودعو
لاااى ماااالذ آمااان أو   اإلرهاااابيين مااان اساااتغالل قاااوانين اللجاااوء والهجااارة للحصاااول ع   

اساااتخدام أراضاااي الااادول كقواعاااد للتجنياااد أو التااادريب أو التخطااايط أو التحاااريض         

 أو االنطالق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول األخرى.

علاااى أهمياااة نشااار القااايم اإلنساااانية الفاضااالة وإشااااعة روح التساااامح         فؤكووود

إلعالميااااة والتعااااايش وحااااث وسااااائل اإلعااااالم علااااى اإلمتناااااع عاااان نشاااار المااااواد ا   
 الداعية للتطرف والعنف.

 عن تضامنها ودعمها لجميع ضحايا اإلرهاب.فعبر 

 

 فوصيات فرق العمل األربعة

 التي أقرفها الجمعية العامة للمؤفمر

 

 فوصيات فريق العمل األول : جذور اإلرهاب وثقافته وفكره :

 يشااااكل اإلرهاااااب والتطاااارف تهدياااادًا مسااااتمرًا للساااالم واألماااان والسااااتقرار        - 1

جمياااع البلااادان والشاااعوب ويجاااب إدانتهماااا والتصااادي لهماااا بصاااورة شااااملة      
ماان خاااالل اعتماااد اساااتراتيجية شااااملة، فاعلااة، موحااادة وجهااد دولاااي مااانظم       

 يركز على الحاجة إلى الدور الريادي لألمم المتحدة.

بصاااارف النظاااار عاااان أي ذريعااااة يسااااوقها اإلرهااااابيون تبرياااارًا ألعمااااالهم،     - 2
. إن اإلرهااااب تحاااات كاااال الظااااروف وبغااااض   فاااإن اإلرهاااااب ال مباااارر لااااه  

 النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن ُيدان دون تحفظ.
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غياااااب االتفاااااق بشااااأن تعريااااف شااااامل لإلرهاااااب يكااااون مقبااااوال لجميااااع         - 3

المشااااركين يعياااق الجهاااود الدولياااة لمكافحاااة اإلرهااااب، ومااان ثااام يتوجااااب         
ها التغلااااب علاااااى مشاااااكلة تعرياااااف اإلرهاااااب. والمقترحاااااات التاااااي تضااااامن    

تقريااار فرياااق األمااام المتحااادة عاااالي المساااتوى بشاااأن التهديااادات والتحاااديات       
الجدياادة يمكاان أن يكاااون أساسااًا مفياادًا للتوصااال إلااى توافااق ساااريع فااي هاااذا         

 الصدد.

طبيعاااة العنااااف التااااي يتميااااز بهااااا اإلرهاااااب تجباااار المجتمااااع الاااادولي علااااى      - 4
التركياااااز علاااااى إجاااااراءات للقضااااااء علاااااى المنظماااااات اإلرهابياااااة ومناااااع      

ألعماااال اإلرهابيااااة، ومااان ناحيااااة أخااارى، فماااان األهمياااة بمكااااان معالجااااة      ا
العوامااال التاااي تاااوفر أرضاااية خصااابة إلزدهاااار اإلرهااااب بغااارض اإلساااهام      

 في القضاء على اإلرهاب.

ينبغاااي باااذل محااااوالت جاااادة لتساااوية المنازعاااات اإلقليمياااة والدولياااة سااالميا       - 5
تغالل معاناااااة مااان أجااال تفوياااات الفرصاااة أمااااام المنظماااات اإلرهابيااااة إلسااا      

الشاااااعوب التاااااي تااااارزح تحااااات وطاااااأة ظاااااروف غيااااار عادلاااااة، ونشااااار        
أياااديولوجيتها المضاااللة وإيجااااد أرضاااية خصااابة لتجنياااد األفاااراد وممارساااة        

 أنشطتها غير الشرعية.

ينتهااااك اإلرهاااااب تمتااااع الفاااارد بااااالحقوق األساسااااية لإلنسااااان. فاإلرهاااااب         - 6
محاااددة. وفاااي لاايس لاااه دياان معاااين أو جااانس أو جنسااية أو منطقاااة جغرافيااة      

هاااذا الساااياق، ينبغاااي التأكيااااد علاااى أن أياااة محاولااااة لاااربط اإلرهااااب بااااأي         
ديااان سيسااااعد فاااي حقيقاااة األمااار اإلرهاااابيين وينبغاااي رفضاااه بشااادة. ومااان       

ثاااام، ينبغااااي اتخاااااذ التاااادابير للحيلولااااة دون عاااادم التسااااامح حيااااال أي دياااان     
وتهيئاااة جاااو مااان التفااااهم والتعااااون المشاااترك يساااتند إلاااى القااايم المشاااتركة         

 بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.

ينبغااااي لهيئااااات األماااام المتحاااادة المناساااابة وضااااع االطاااار وقواعااااد الساااالوك     -7
لمعاوناااة الااادول ووكاالتهااااا إلنفااااذ القااااانون فاااي مجااااال مكافحاااة اإلرهاااااب       

ماااان خااااالل االلتاااازام بالقااااانون الاااادولي بمااااا فااااي ذلااااك حقااااوق اإلنسااااان ،      
 والحقوق اإلنسانية وحقوق الالجئين.

ينبغاااي دعااام جهاااود اإلصاااالح الاااوطني المبذولاااة مااان قبااال البلااادان بهااادف           -8

توسااااايع المشااااااركة السياساااااية والتعددياااااة، وتحقياااااق التنمياااااة المساااااتدامة،       
والتوصااال إلاااى تاااوازن اجتمااااعي وتعزياااز دور منظماااات المجتماااع المااادني       

 بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.

امياااااة إلاااااى تعزياااااز الحاااااوار المتعااااادد   ينبغاااااي وضاااااع وتنفياااااذ البااااارامج الر  -9

الثقافاااات وفيمااااا باااين األديااااان. وينبغاااي لهااااذا الغااارض، وضااااع السياسااااات      

واآللياااات الرامياااة إلاااى تطاااوير الااانظم التعليمياااة وساااائر مصاااادر االخاااتالط       
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بااااآلخرين بغياااة تعزياااز قااايم التساااامح، والتعددياااة والتعاااايش اإلنسااااني علاااى      

لمعااااااارف األساسااااااية مساااااتوى القاعاااااادة الشاااااعبية فضااااااال عاااااان تاااااوفير ا    
بالحضاااارات واألدياااان وزياااادة وعاااي الجمهاااور ووساااائل اإلعاااالم بأخطاااار      

 اإلرهاب والتطرف.

ينبغاااااي تشاااااجيع التساااااامح والتعاااااايش وتعمياااااق التفااااااهم المتباااااادل بشاااااأن        -10

مختلااااف األديااااان ماااان خااااالل المناقشااااة العامااااة وتبااااادل األفكااااار. وينبغااااي    

عااااة أو نشاااار المااااواد التااااي   تحديااااد المعااااايير وقواعااااد األخااااالق لتقياااايم طبا   
 تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.

يتعااين إيااالء اهتمااام خاااص بموقاااف المهاااجرين. وفااي كثياار ماان الحااااالت،          -11
يمثاااال هاااااؤالء الناااااس "اآلخااااار"، وهااااام معرضااااون للعنصااااارية وكراهياااااة     

األجاناااب وعاااادم التساااامح. وال شااااك أن تناااااول الحقاااوق األساسااااية لهااااؤالء     

د الفجاااوة الثقافياااة. وفااااي نفاااس الوقاااات،    األشاااخاص ساااوف يسااااهم فاااي ساااا   
يتعاااين علاااى المهااااجرين أن يبااادو رغباااتهم علاااى االنفتااااح فاااي مجتمعااااتهم         

 المضيفة.

تعتباااار األماااام المتحاااادة بمثابااااة المنتاااادى الرئيسااااي لتوحيااااد التعاااااون الاااادولي     -12

فاااي مجاااال مكافحاااة اإلرهااااب. والااادول األعضااااء مااادعوة لالنضااامام إلاااى        

بشاااأن اإلرهااااب فضاااال عااان المصاااادقة   12ية الاااـاالتفاقيااات الدولياااة الرئيسااا 
عليهااااا دون تحفظااااات ، وتسااااتطيع الاااادول أن تسااااتفيد حيثمااااا يكااااون ذلااااك      

مناسااابا، ماااان المساااااعدات التقنيااااة للجناااة مكافحااااة اإلرهاااااب المنبثقااااة عاااان     
التاااابع لألمااام المتحااادة، ومااان فااارع مكافحاااة اإلرهااااب التاااابع      مجلاااس األمااان 

ان أيضااااا أن تاااادعم اللجنااااة  . كمااااا يتعااااين علااااى سااااائر البلااااد   UNDOCلااااـ
المنبثقااة عاان مجلاااس األماان التاااابع لألماام المتحاادة فضاااال عاان دعااام         1267

 فريق الرصد التابع لها أيضا.

، 1526، 1373، 1267تشاااااااكل قاااااااارارات مجلااااااااس األماااااااان أرقااااااااام    -13
أساساااا متينااااا وشاااامال لمكافحااااة اإلرهااااب علااااى      1566و 1540، 1526

طااااة طرياااااق واضاااااحة  نطاااااق عاااااالمي. وتقاااادم هاااااذه القاااارارات أيضاااااا خ    
للخطااااوات الااااالزم اتخاذهااااا. ويتعااااين علااااى جميااااع البلاااادان اتخاااااذ كافااااة          

اإلجاااراءات الضااارورية بغياااة االساااتجابة الكاملاااة ألحكاااام قااارارات مجلاااس        
 األمن الموضحة أعاله.

إن المهماااة التاااي تتمثااال فاااي إنشااااء أداة قانونياااة عالمياااة لااام تساااتكمل بعاااد.          -14

ألمااام المتحااادة بشاااأن اتفاقياااة شااااملة   وبالنسااابة للمناقشاااات التاااي جااارت فاااي ا  
حاااول اإلرهااااب فهاااي لاااام تحااارز تقااادمًا بساااابب الخالفاااات حاااول تعريااااف         

اإلرهااااب. ويتعاااين علاااى ساااائر الااادول أن تباااذل المزياااد مااان الجهاااود مااان          
 أجل إبرام هذه االتفاقية.
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يتعاااين إيااااالء عنايااااة خاصااااة للتاااادابير الرامياااة إلااااى منااااع اإلرهااااابيين ماااان      -15

الشااامل وحياااازة وسااائل نقلهااا. إن القياااام فااي أقااارب       امااتالك أساالحة الااادمار  
وقااات ممكااان باعتمااااد مشاااروع االتفاقياااة الدولياااة المبرماااة، برعاياااة األمااام         

المتحااااادة والمتعلقاااااة بمناااااع أعماااااال اإلرهااااااب الناااااووي، سيشاااااكل خطاااااوة     
 حاسمة لتحقيق هذه الغاية.

 إن الفكااارة التاااي تقااادمت بهاااا المملكاااة العربياااة الساااعودية مااان أجااال إنشااااء         -16

مركااااز دولااااي لمكافحااااة اإلرهاااااب يتعااااين دراسااااتها ودعمهااااا علااااى نحااااو        
 إيجابي.

 

 فوصيات فريق العمل الثاني:

 العالقة بين اإلرهاب وغسيل األموال واألسلحة وفهريب المخدرات

تعزياااز التعااااون الاااادولي واإلقليماااي والثنااااائي باااين الاااادول لتحدياااد وتفكيااااك         –1 
عااااات الجريمااااة المنظمااااة  الخطاااار المااااالي لإلرهاااااب وكااااذلك أنشااااطة مجمو  

واالتجاااااار غيااااار المشاااااروع فاااااي األسااااالحة والمتفجااااارات واالتجاااااار فاااااي     
المخاااادرات. وينبغااااي للبلاااادان السااااعي إلااااى إنشاااااء أطاااار قانونيااااة تسااااامح         

بالتباااااادل المااااارن للمعلوماااااات العملياااااة باااااين السااااالطات المختصاااااة علاااااى      
 المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

كاماااال للمعااااايير الدوليااااة الحاليااااة لمكافحااااة   تشااااجيع البلاااادان علااااى التنفيااااذ ال   –2

غسااايل األماااوال ومكافحاااة تمويااال اإلرهااااب السااايما فرياااق العمااال الماااالي          
ومعاهاااااادات األماااااام المتحاااااادة وقاااااارارات      (40+9)المعنااااااي بتوصاااااايات  

مجلااااس األماااان ذات الصاااالة باإلضااااافة إلااااى أفضاااال الممارسااااات لمكافحااااة    
 غسيل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل :

ود صاااندوق النقاااد الااادولي والبناااك الااادولي فاااي مكافحاااة      تعزياااز جهااا  -

 غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب .

تشااااجيع البلاااادان التااااي ال تخضااااع للتقياااايم المشااااترك لفريااااق العماااال        -

الماااالي أو األجهااازة اإلقليمياااة لفرياااق العمااال الماااالي للتطاااوع للتقيااايم        
 بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ة البلااادان لتطااااوير وحااادات االساااتخبارات المالياااة التااااي     تشاااجيع كافااا    -

( Egmontتسااااااتجيب لتعريااااااف ومعااااااايير مجموعااااااة إجموناااااات )   
وانضااامام هاااذه الوحااادات إلاااى مجموعاااة إجمونااات لتباااادل الخبااارات       

 والتجارب والمعلومات العملية.



 

 529 

يطلاااب ماااان األماااام المتحااادة العماااال مااااع األجهااازة اإلقليميااااة لفريااااق العماااال        –3

التطااااوير للمعااااايير الدوليااااة لضاااامان قيااااام المنظمااااات     المااااالي للمزيااااد ماااان 
الخيرياااة واإلنساااانية غيااار الربحياااة بااادورها فاااي تنظااايم عملياتهاااا، وكاااذلك         

مااان خاااالل منعهاااا مااان اساااتخدامها فاااي أنشاااطة غيااار مشاااروعة. وينبغااااي          
وضاااع هاااذه المعاااايير فاااي إطاااار فرياااق العمااال الماااالي واألجهااازة اإلقليمياااة        

 لفريق العمل المالي

لااااى ضاااامان تاااادفق المعلومااااات بااااين أجهاااازة إنفاااااذ القااااانون ذات     العماااال ع  –4
الصااااااالة, األمااااااان الاااااااوطني ووكااااااااالت االساااااااتخبارات التاااااااي تضاااااااطلع    

بمساااؤوليات مكافحااااة غسااايل األمااااوال وتموياااال اإلرهااااب. باإلضااااافة إلااااى     
ذلااااك ينبغااااي للبلاااادان كفالااااة التعاااااون بااااين الوكاااااالت علااااى أفضاااال نطاااااق    

 ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية.

زياااادة التعاااااون علااااى المسااااتوى الاااوطني والثنااااائي والتنساااايق بااااين أجهاااازة       –5
مكافحااااة اإلرهااااااب وغسااااايل األماااااوال واالتجاااااار باألسااااالحة والمتفجااااارات    

وتهريااااب المخااااادرات ودعاااام تباااااادل الخبااااارات والتجااااارب, علاااااى سااااابيل     
المثاااال عبااار التااادريب لضااامان الفعالياااة فاااي محارباااة اإلرهاااابيين والجريماااة     

 المنظمة .

ساااان القااااوانين لمحاربااااة تهريااااب األساااالحة والمخاااادرات وغساااايل األمااااوال       –6
والرفااااع ماااان قاااادرات هيئااااات إنفاااااذ القااااانون )بمااااا فااااي ذلااااك الساااالطات          

 القضائية( لتطبيق هذه القوانين.

ينبغاااي علااااى المجتماااع الاااادولي تنشااايط جهااااوده مااان أجاااال تطاااوير وتنقاااايح         –7

اتهاااا بموجاااب قااارارات  آلياتاااه التاااي تمكااان البلااادان مااان االمتثاااال التاااام اللتزام  
بتجمياااد أصاااول اإلرهاااابيين ومااان يااادعمهم      1373, 1267مجلاااس األمااان  

مالياااا وذلاااك بااااال إبطااااء، وبصاااافة خاصاااة, ينبغاااي للبلاااادان تقاااديم بيانااااات        

دقيقااااة وموثااااوق بهااااا وكاملااااة تحاااات تصاااارفها عاااان اساااام أي شااااخص أو       
منظماااة أو كياااان باإلضاااافة إلاااى المعلوماااات حاااول المشااااركة فاااي اإلرهااااب    

. ويجاااب وضاااع إجاااراءات لرفاااع  1267ا علاااى  لجناااة القااارار  قبااال عرضاااه
 األسماء من القوائم.

تشااااااجيع إنشاااااااء أجهاااااازة محليااااااة خاصااااااة إلدارة األصااااااول المصااااااادرة       –8

والمسااااتولى عليهااااا, واألمااااوال الناتجااااة عاااان غساااايل األمااااوال , وتموياااال        
اإلرهااااااب, وتهرياااااب األسااااالحة والمخااااادرات والجريماااااة المنظماااااة. هاااااذه      

امها فاااي تعزياااز الوساااائل المخصصاااة لمكافحاااة كافاااة   األماااوال يمكااان اساااتخد 
 أشكال الجريمة، فضال عن تعويض ومساعدة ضحايا اإلرهاب.

علاااى المساااتوي الاااوطني ينبغاااي تحدياااد األفاااراد والكياناااات التاااي يشاااتبه فاااي        –9

تمويلهاااا اإلرهااااب. وعلااااى مساااتوى وحااادات االسااااتخبارات المالياااة, يمكاااان       
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قاااًا لمباااادئ )اجمونااات(, وفاااي     تقاسااام هاااذه المعلوماااات بحرياااة وسااارعة طب    

حالاااة اكتشاااااف معلومااااات ذات صاااالة, ينبغااااي للبلاااادان اإلبااااالغ عنهااااا ماااان    
 خالل القنوات المالئمة.

تشاااجيع البلاااادان علااااى إجاااراء دراسااااة جاااادوى تنفياااذ نظااااام جمااااع وتحلياااال       -10
المعلومااااات ماااان قباااال وحاااادات االسااااتخبارات الماليااااة للتحااااويالت الماليااااة      

المعااااامالت أو األنماااااط التااااي قااااد تشااااير   البرقيااااة الدوليااااة، لتسااااهيل كشااااف 

 لغسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

 

 فوصيات فريق العمل الثالث:

 الخبرات والدروس المستفادة من محاربة اإلرهاب

إن القاعااااادة األساساااااية للنجااااااح تتمثااااال فاااااي إساااااتراتيجية حكومياااااة فعالاااااة    -1

لمكافحاااااة اإلرهااااااب تضاااااع أهااااادافًا واضاااااحة ومدروساااااة لكافاااااة اإلدارات    
والوكاااااالت المختصاااااة بماااااا فاااااي ذلاااااك وكااااااالت إنفااااااذ القاااااانون وإدارات    

 االستخبارات واإلدارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية .  

هناااااك حاجااااة إلنشاااااء آليااااات وطنيااااة فعالااااة تقااااوم بتنساااايق اإلسااااتراتيجية       -2

الوطنياااة خاصاااة ماااا يتعلاااق بأعماااال إنفااااذ القاااانون ووكااااالت االساااتخبارات     
 لدولي.والتعاون ا

تتاااأثر كااال أماااة بنجااااح أو فشااال اآلخااارين. ومااان األهمياااة بمكاااان أن يكاااون       -3
هنااااك آلياااات فعالااااة علاااى المساااتوى الثنااااائي والمتعاااددة األطاااراف تقودهااااا        

إرادة سياسااااية لتعزياااااز التعاااااون والتكامااااال فاااااي مجاااااالت إنفااااااذ القاااااانون     
 والمجاااااالت القضااااائية واالسااااتخباراتية. وهااااذه باااادورها يمكنهااااا أن تواجااااه    

عاااااددا مااااان القضاااااايا مثااااال اإلطاااااار القاااااانوني للتعامااااال ماااااع الجماعاااااات     
اإلرهابيااااة وشااااركائها ومااااع إجااااراءات تبااااادل المجاااارمين والرقابااااة علااااى       

 الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري.

وهنااااك حاجاااة لعمااال فعاااال تعااااوني فاااي كافاااة مراحااال عملياااات مكافحاااة          

 ة األطراف.  اإلرهاب الدولية بما في ذلك الفرق المتخصصة متعدد

يتطلاااااب النجاااااااح تباااااادل المعاااااادات والمعلوماااااات واألساااااااليب والوسااااااائل      -4

والخباااارات علااااى المسااااتوى الاااادولي. وهناااااك فائاااادة كبياااارة ماااان تأساااايس        

مراكااااز لبنااااااء القاااادرات الخاصاااااة بمكافحااااة اإلرهااااااب وعقااااد المنتاااااديات      
بهاااادف تحسااااين تشااااريعات مكافحااااة اإلرهاااااب وتااااوفير التاااادريب وتبااااادل      

ليب والخباااااارات الكفيلااااااة بالتعاماااااال مااااااع المنظمااااااات      المعاااااادات واألسااااااا  
اإلرهابيااااة الناشاااائة بمااااا فااااي ذلااااك منااااع سااااوء اسااااتخدام شاااابكات النااااات          

 )السيبر(.   
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مااااان األهمياااااة بمكاااااان،وعلى أسااااااس طوعي،تاااااوفير األماااااوال والماااااوارد       –5

األخااارى مثااال معااادات التقنياااة العالمياااة لتساااتفيد منهاااا الااادول التاااي تحتااااج          
التهديااااد الااااذي تواجهاااااه هااااذه الدولاااااة     هااااذه المساااااعدة علاااااى قاااادر حجااااام   

 ومستوى عملياتها المناهضة لإلرهاب.

يتعاااين تنفياااذ إجاااراءات لمكافحاااة اإلرهااااب وفقاااا للقاااانون المحلاااي والقاااانون       -6

الااادولي واالتفاقياااات الدولياااة ، ماااع احتااارام حقاااوق اإلنساااان واإلخفااااق فاااي       
عماال ذلااك يمكاان أن يااؤدي إلااى تغريااب المجتمعااات فضااال عاان أنااه يساابب          

 التهميش .   

يتمثااال جااازء هاااام مااان أي اساااتراتيجية فاااي تحدياااد ومواجهاااة العوامااال التاااي      -7

 يمكن استغاللها من قبل اإلرهابيين في تجنيد أعضاء ومؤيدين جدد . 

ينااااتعش اإلرهااااابيون فااااي أضااااواء الدعايااااة بمختلااااف الطاااارق ويمكاااان أن         -8

اماااا فاااي  تلعاااب وساااائل اإلعاااالم والمجتمعاااات المدنياااة ونظااام التعلااايم دورا ه    
أي اسااااااااتراتيجية للتصاااااااادي لدعاياااااااااة اإلرهااااااااابيين وماااااااازاعمهم فاااااااااي     

المشاااروعية. ماااع وضاااع قواعااااد إرشاااادية للتقاااارير اإلعالمياااة والصااااحفية       
فيمااااا يحااااول دون اسااااتفادة اإلرهااااابيين ماااان االتصااااال أو التجنيااااد أو غياااار     

 ذلك.

يتعاااااين أن تكفااااال إي اساااااتراتيجية لمكافحاااااة اإلرهااااااب أقصاااااى درجاااااات        -9
 ساسية والمساعدة المادية لضحايا اإلرهاب .االحترام والح

 

 فوصيات فريق العمل الرابع:

 التنظيمات اإلرهابية وفشكيالفها

تأييااد دعاااوة صاااحب السااامو الملكااي األميااار عبااد اهلل بااان عبااد العزياااز ولاااي         - 1

عهاااد المملكاااة العربياااة الساااعودية إلنشااااء مركاااز دولاااي لمكافحاااة اإلرهااااب،     
أخاااارى، بتنميااااة آليااااة لتباااااادل     الااااذي سااااوف يضااااطلع، ماااان باااااين أمااااور     

المعلوماااات والخبااارات باااين الااادول فاااي مجاااال مكافحاااة اإلرهااااب، ورباااط         
المراكااااز الوطنيااااة لمكافحااااة اإلرهاااااب ماااان أجاااال مكافحااااة اإلرهاااااب، مااااع    

وجاااود قاعااادة بياناااات كفيلاااة باالساااتكمال الساااريع للمعلوماااات الممكناااة ماااع        
هاااد جمااااعي   األخاااذ فاااي االعتباااار باااأن مكافحاااة اإلرهااااب تعتبااار بمثاباااة ج       

يتطلااااب أقصااااى درجااااة ماااان التعاااااون والتنساااايق بااااين الاااادول واالسااااتعداد       
الكامااااال لتباااااادل المعلوماااااات األمنياااااة واالساااااتخباراتية علاااااى الفاااااور باااااين    

 األجهزة المتخصصة من خالل معدات آمنة.

تشااااجيع الاااادول علااااى إنشاااااء مراكاااااز وطنيااااة متخصصااااة فااااي مكافحاااااة         -2

ى الصاااااعيد اإلقليماااااي  اإلرهااااااب ودعوتهاااااا إلنشااااااء مراكاااااز مشاااااابهة علااااا  
لتسااااهيل المشاااااركة فااااي االسااااتخبارات، وتبااااادل المعلومااااات العمليااااة فااااي       
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الوقاااات الفعلااااي، وتنميااااة آليااااات وتكنولوجيااااات لجمااااع البيانااااات وتحليلهااااا       

بهاااادف القضاااااء المباااارم علااااى إعااااداد العمليااااات اإلرهابيااااة والتقلياااال ماااان       
أهميااااااة شاااااابكات تجنيااااااد اإلرهااااااابيين وتاااااادريبهم ودعمهاااااام وتمااااااويلهم،        

 التنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز اإلقليمية األخرى.و

دعااااوة االنتربااااول للنظاااار فااااي الكيفيااااة التااااي يمكاااان ماااان خاللهااااا التعزيااااز      -3
الفعاااال لعملاااه القاااائم الموساااع الموجاااه لمكافحاااة اإلرهااااب، ودعاااوة جميااااع         

أعضااااء االنترباااول إلااااى اإلساااهام الفااااوري والنشاااط فااااي االحتفااااظ بقائمااااة       
 تضم اإلرهابيين المطلوبين. حديثة

تشاااجيع الااادول علاااى اتخااااذ تااادابير وتشاااريعات وطنياااة قاااادرة علاااى منااااع           -4
اإلرهاااابيين مااان اساااتخدام قاااوانين اللجاااوء والهجااارة للوصاااول إلاااى مااااأوى         

آماااااان، أو اساااااااتخدام أراضااااااي الااااااادول كقواعااااااد للتجنياااااااد، والتااااااادريب،     
 والتخطيط والتحريض وشن العمليات اإلرهابية ضد دول أخرى.

إنشاااء، عناادما يكااون ذلااك مناساابا، فاارق عماال لمكافحااة اإلرهاااب فااي كااال            -5

بلاااد تتكاااون مااان عناصااار مااان فااارق عمااال وإنفااااذ القاااانون وتااادريبهم علاااى       
 التصدي للشبكات اإلرهابية.

تنميااااة قااااوانين محلياااااة بشااااأن مكافحااااة اإلرهااااااب وذلااااك لتجااااريم جمياااااع         -6
 ية.األعمال اإلرهابية بما في ذلك تمويل األنشطة اإلرهاب

دعاااام ومساااااعدة البلاااادان الناميااااة فااااي إنشاااااء آليااااات إنااااذار مبكاااار، وإدارة        - 7

األزماااات وتحساااين قااادرات هاااؤالء الاااذين يتعااااملون ماااع األزماااات ومواقاااف     
 اإلرهاب.

زيااااادة التفاعاااال مااااع وسااااائل اإلعااااالم لتعزيااااز وعااااي الشااااعوب بمخاااااطر        -8
ب بهاااا اإلرهاااب، وذلاااك حتاااى ال يمكااان اساااتخدام وساااائل اإلعاااالم أو التالعااا   

 من قبل اإلرهابيين.

تعزياااز العالقاااات ماااع المنظماااات غيااار الحكومياااة لضااامان مسااااهمة فعالاااة          -9
 في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

إن إنشااااء قاعااادة بياناااات دولياااة لتنسااايق اإلجاااراءات فيماااا يتعلاااق بجاااوازات       -10
يمكاااان الساااافر المسااااروقة، وغيرهااااا ماااان وثااااائق الساااافر األخاااارى، حيااااث      

تحدياااد مكاااان وأعاااداد تلاااك الجاااوازات بغياااة الحاااد مااان تااانقالت اإلرهاااابيين،     
وتشااااجيع اتباااااع معااااايير دوليااااة لهااااا صاااالة بالتكنولوجيااااا المتطااااورة، ماااان      

خااااالل التعاااااون الاااادولي و المساااااعدة التقنيااااة حيثمااااا يتطلااااب األماااار لمنااااع     
تزويااار جاااوازات السااافر واساااتخدامها مااان قبااال الجماعاااات اإلرهابياااة فاااي         

 من بلد آلخر.التنقل 
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 3الملحق عدد 

 لجنة مكافحة اإلرهاب

 CTC المعروفة بالرمز 

  2001  1373القرار  

 )فيما يتعلق إطار تصرفه بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة في
 28الموجهة للسالم واألمن الدوليين(، أصدر مجلس األمن، في  بالتهديدات

(، الذي أعاد فيه تأكيد إدانته الكاملة 2001) 1373القرار  ،2001 أيلول/سبتمبر
 11وقعت في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في  التي للهجمات اإلرهابية

عن تصميمه على الحيلولة دون وقوع مثل هذه  فيه ، وأعرب2001أيلول/سبتمبر 
 األعمال.

مؤلفة  وهي (CTC مكافحة اإلرهاب )المعروفة بالرمز لجنة 1373أنشأ القرار  قد

تنفيذ جميع  اإلرهاب . وتراقب لجنة مكافحة15من جميع أعضاء مجلس األمن الـ 
واللجنة  اإلرهاب. ، وتسعى إلى زيادة قدرة الدول على مكافحة1373الدول للقرار 

جزاءات، وال  لجنة ، وال تعد لجنة مكافحة اإلرهاب1373أداة لمراقبة تنفيذ القرار 
 ابية أو لإلرهابيينتحتفظ بقائمة للمنظمات اإلره

 الدائم نيسان/أبريل، تولى سعادة السيد إينوثينثيو ف. أرياس، الممثل 5 وفي
لدى  المتحدة ألسبانيا، رئاسة لجنة مكافحة اإلرهاب. ليحل محل الممثل الدائم للمملكة

 األمم المتحدة، سعادة السيد جيريمي غرينستوك الذي كان أول رئيس لها.

 من الدول؟ الذي تطلبه اللجنة ما

(، الذي 2001) 1373القرار  ،2001 أيلول/سبتمبر 28أصدر مجلس األمن، في 
وقعت في نيويورك وواشنطن  التي أعاد فيه تأكيد إدانته الكاملة للهجمات اإلرهابية

عن تصميمه على  فيه ، وأعرب2001أيلول/سبتمبر  11العاصمة وبنسلفانيا في 
 .الحيلولة دون وقوع مثل هذه األعمال

 
 اإلرهاب على جميع الدول واجبات ملزمة، بهدف مكافحة 1373القرار  يفرض

 بجميع أشكاله ومظاهره. ويقتضي من الدول األعضاء أمورا شتى من بينها:

جميع أشكال الدعم المالي المقدم للجماعات اإلرهابية  منع    §

 )أ( و )ب( و )ج( و )د( من المنطوق(؛ 1)الفقرات 

الذ آمن لإلرهابيين أو دعمهم وعدم مؤازرتهم؛ توفير م عدم    §
 )و( و )ز((؛ 3)أ( و )ج( و )د( و )ز( و  2)الفقرات 
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المعلومات مع الحكومات األخرى حول أي جماعات  تبادل    §

)أ( و  3)ب( و  2أو تخطط لها )الفقرات  اإلرهابية تمارس العمليات
 )ب( و )ج( من المنطوق(؛

األخرى في التحقيق مع الذين يشاركون مع الحكومات  التعاون    §

والكشف عنهم والقبض عليهم ومحاكمتهم )الفقرات  األعمال في هذه
 )ج( من المنطوق؛ )أ( و )ب( و 3)ب( و )و( و  2

المساعدة الصريحة والضمنية المقدمة لإلرهاب في  تجريم    §
 2ة وتقديم منتهكي هذه القوانين إلى العدالة )الفقر المحلية القوانين

 )هـ( من المنطوق(؛

في أقرب وقت ممكن إلى االتفاقيات الدولية ذات  االنضمام    §
)د( من  3المتصلة باإلرهاب )الفقرة  والبروتوكوالت الصلة

  المنطوق(.

يطلبه  بما لجنة مكافحة اإلرهاب من كل دولة أن تتخذ إجراءات محددة للقيام تطلب

 دة لكل بلد.منها القرار استنادا إلى الظروف المحد

 وجميع اللجنة إلى إرساء األسس إلجراء حوار مستمر بين مجلس األمن وتسعى

الدول األعضاء حول أفضل الطرق التي يمكن بها زيادة القدرة الوطنية على 
  اإلرهاب. مكافحة

طلبت اللجنة إلى جميع الدول، أن تقدم تقريرا  1373من القرار  6بالفقرة  وعمال
 1373طوات التي اتخذتها، والتي تعتزم اتخاذها، لتنفيذ القرار عن الخ اللجنة إلى

 (SCA20/01(6.) الشفوية )المذكرة

هذه التقارير األساس الذي يقوم عليه تعامل اللجنة مع الدول األعضاء.  وتشكل

التقارير إلى اللجنة كي تنظر فيها إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عنها.  جميع وتصل
هذه اللجان الفرعية أحد نواب الرئيس الثالثة )انظر تشكيل  لجنة من كل ويرأس

عملية استعراض التقارير، دعت اللجان الفرعية ذات الصلة  من اللجنة(. وكجزء
 جانبا من مناقشة اللجنة الفرعية للتقرير. حضور الدول المعنية أيضا إلى

 لدول من جانباللجان الفرعية المشورة بخصوص الجوانب الفنية من تقارير ا تتلقى
 من المستشارين الخبراء المستقلين الذين يتم تعيينهم لتزويد لجنة مكافحة مجموعة

 بالخبرة الالزمة في الميادين التالية: اإلرهاب

  التشريعات؛ صياغة    §

  والممارسات المالية؛ القوانين    §

 والممارسات الجمركية؛ القوانين    §
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  علقة بالهجرة؛والممارسات المت القوانين    §

مجال واسع، ويشمل التشريعات المحلية، واآلليات  1373القرار  ويعتبر مجال

والتعاون الدولي. ولتمكين الدول من التركيز على اتخاذ إجراءات  الداخلية، التنفيذية
ذات األولوية بالنسبة لها، حددت اللجنة ثالث مراحل لتحليل  المجاالت فعالة في

 الدول: عملها مع

 ألف مرحلةال

 اللجنة أوال فيما إذا كان للدولة تشريع فعال لمكافحة اإلرهاب في جميع مجاالت نظر
  ، مع التركيز تحديدا على مكافحة تمويل اإلرهاب.1373المتصل بالقرار  النشاط

اللجنة على التشريعات بوصفها عنصرا رئيسيا ألنه بدون إطار تشريعي  وتركز
 اآللية التنفيذية لمنع اإلرهاب والقضاء عليه، أو تقديم الدول تطوير تستطيع فعال ال

ومن يدعمهم إلى العدالة. وتم وضع تمويل اإلرهاب على رأس أولويات  اإلرهابيين

على هذا الجانب من  1373من منطوق القرار  1بحكم تأكيد الفقرة  ألف المرحلة
  دعم اإلرهاب.

ستمر التركيز على المرحلة على اتباع نهج متسق ومتطور، ينبغي أن ي وللحرص
الثالث واالستعراضات األخرى لتقارير الدول إلى حيث تفرغ  االستعراض ألف في

 لديها على هذه المرحلة. تعليقات اللجنة من أي

 باء المرحلة

، حتى يتاح تعريف 1373أن يكون للدول تشريعات تغطي جميع جوانب القرار  ما
واسعة على أن ثمة دولة تقوم، وفقا  لتنفيذ القرار بصورة التالية المرحلة

تنفيذا كامال، كما تعزز  1373السيادية، بتنفيذ القرار  واليتها لمسؤولياتها، وضمن
التشريعات المتصلة بالقرار المذكور. وربما تضم المرحلة باء،  لتنفيذ آلياتها التنفيذية

ذية الفعالة حتى اآلن، نشاطا يتمشى مع اآللية التنفي المكتسبة في ضوء الخبرة
، وبصفة خاصة يمنع تجنيد الجماعات 1373القرار  جوانب والمنسقة ويغطي جميع

مالذ آمن لإلرهابيين وأي شكل من األشكال  وإيجاد اإلرهابية، وحركة اإلرهابيين،
أو للجماعات اإلرهابية. وتشمل  لإلرهابيين األخرى للدعم الصريح أو الضمني

  يلي: ملة أمور مااآللية التنفيذية الفعالة في ج

هياكل الشرطة والمخابرات للكشف عن الضالعين  ’1‘

النشاطات  يدعمون في األعمال اإلرهابية والذين
  اإلرهابية مع مراقبتهم والقبض عليهم؛

مراقبة الجمارك والهجرة والحدود لمنع تحرك  ’2‘

  لهم؛ اإلرهابيين أو إيجاد مالذ آمن
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يين على وضع ضوابط لمنع حصول اإلرهاب ’3‘

 األسلحة.

 جيم المرحلة

 االختالفات في ظروف كل دولة أن التقدم الذي يتم إحرازه لهذه األولويات لن تعني

موحدا. وتسلم اللجنة بأن لكل دولة ظروفا خاصة؛ ومع ذلك، فهي تطلب من  يكون
 بأسرع ما تسمح به قدرتها. 1373أن تمضي قدما في تنفيذ القرار  الدول جميع

 لمستقبل، ستحتاج اللجنة في مرحلة من المراحل إلى تدارس حوارها معل وبالنسبة
، 1373التي وضعت بالفعل تشريعات مالئمة تغطي جميع جوانب القرار  الدول

تنفيذية مالئمة لتنفيذ هذه التشريعات، حيث يتضج أن هذه الدول لم  آلية باإلضافة إلى
، قد تتحول اللجنة إلى مراقبة االهتمام. وفي هذه الحاالت أولوية تعد بحاجة إلى

على أساس المرحلتين ألف وباء، مع النظر في  1373القرار  تنفيذ المرحلة جيم من

 .1373 القرار المجاالت المتبقية من

 للجنة مكافحة اإلرهاب أن تعيد النظر في األهداف التي حددتها، بعد اكتساب ويجوز

 من الخبرة من هذه العملية. مزيد
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4الملحق عدد   

 موجز بشأن بعض الصكوك القانونية الدولية

 :المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

I.  بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى المرفكبة على  1963اففاقية عام

 متن الطائرات  "اففاقية طوكيو"  بشأن سالمة الطيران

 1963أيلول/سبتمبر  14وقعت في طوكيو يوم 
 1969مبر كانون األول/ديس 4دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 182 :الحالة

 تنطبق على األعمال التي تهدد السالمة أثناء الطيران؛ 

  تأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية سالمة الطائرة عند

االقتضاء، منها تقييد حركة أي شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو 

 بصدد ارتكاب عمل يهدد تلك السالمة؛

 المتعاقدة على المجرمين وأن تعيد إلى قائد  تقضي بأن تقبض الدول

 .الطائرة الشرعي سيطرته عليها

http://www.icao.int/icao/en/leb/Tokyo.pdf 

II.  بشأن قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات  1970اففاقية سنة

  "اففاقية الهاي"  بشأن اختطاف الطائرات

 1970كانون األول/ديسمبر  16وقعت في الهاي يوم 
 1971تشرين األول/أكتوبر  14دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 182 :الحالة

  تجّرم قيام أي شخص على متن طائرة في رحلة جوية بـ "االستيالء

غير المشروع على تلك الطائرة بالقوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل 

 مال؛آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليه"، أو محاولة ارتكاب تلك األع

  تقضي بأن تجعل الدول األطراف اختطاف الطائرات جريمة يعاقب

 القانون عليها بـ "عقوبات قاسية"؛

  تقضي بأن تقوم الدول األطراف التي قبضت على المجرمين إما

 بتسليمهم أو تقديمهم إلى العدالة؛

  تقضي بأن تساعد الدول األطراف بعضها البعض فيما يتعلق

 .منصوص عليها بموجب االتفاقيةباإلجراءات الجنائية ال

http://www.icao.int/icao/en/leb/Hague.pdf 



 

 538 

III.  بشأن قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد  1971اففاقية سنة

سالمة الطيران المدني  "اففاقية مونتريال"  بشأن أعما ل التخريب 

 الموجهة ضد الطيران، مثل الهجمات بالقنابل خالل الرحالت الجوية

 1971أيلول/سبتمبر  23في مونتريال يوم  وقعت
 1973كانون الثاني/يناير  26دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 185 :الحالة

  تجّرم قيام أي شخص بقصد وبشكل غير مشروع بفعل عنيف ضد

شخص آخر على متن طائرة في الجو، إذا كان من المرجح أن يهدد ذلك 

لى متن طائرة؛ أو محاولة الفعل سالمة الطائرة؛ أو وضع جهاز تفجيري ع

القيام بذلك؛ أو االشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول 

 القيام بها؛

  تقضي بأن تجعل الدول األطراف في االتفاقية تلك األفعال جرائم ُيعاقب

 عليها بـ "عقوبات قاسية"؛

  تقضي بأن تقوم الدول األطراف التي قبضت على المجرمين إما

 .أو تقديمهم إلى العدالة بتسليمهم

http://www.icao.int/icao/en/leb/Mtl71.pdf 

IV.  بشأن منع الجرائم المرفكبة ضد األشخاص المتمتعين  1973اففاقية سنة

بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، بشأن 

 االعتداءات على كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين

 1973كانون األول/ديسمبر  14رت في نيويورك يوم ُأق
 1977شباط/فبراير  20دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 166 :الحالة

  تعّرف "األشخاص المتمتعين بحماية دولية" بأنهم رئيس الدولة، ووزير

الخارجية، وممثل أو مسؤول دولة ما أو منظمة دولية يحق له وألسرته 

 بية؛التمتع بالحماية في دولة أجن

  تقضي بأن تجّرم الدول األطراف االعتداء على شخص يتمتع بحماية

دولية، بالقتل عمدا، أو االختطاف، أو االعتداء بشكل آخر على الشخص أو 

االعتداء على حرية شخص متمتع بالحماية الدولية، أو ارتكاب اعتداء عنيف 

ل انتقاله، على أماكن عمله الرسمي، أو على محال إقامته الخاصة، أو وسائ

أو التهديد بالقيام بتلك االعتداءات أو محاولة ارتكابها، أوالقيام بفعل "يشكل 



 

 539 

مساهمة كشريك في االعتداء"، وأن تجعل تلك األفعال مستوجبة "لعقوبات 

 ."مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة

 1973كانون األول/ديسمبر  14ُأقرت في نيويورك يوم 

 1977شباط/فبراير  20يوم  دخلت حيز النفاذ
 طرفا 166 :الحالة

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/
partI/chapterXVIII/treaty7.asp 

V.  بشأن مناهضة أخذ الرهائن  "اففاقية  1979االففاقية الدولية لسنة

  "مناهضة أخذ الرهائن

 1979 كانون األول/ديسمبر 17ُأقرت في نيويورك يوم 

 1983حزيران/يونيه  3دخلت حيز النفاذ يوم 
 طرفا 168 :الحالة

  تنص على أن "كل شخص يأخذ شخصا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدده

بالقتل أو األذى، أو يواصل احتجاز شخص آخر بهدف إكراه طرف ثالث، 

سواء دولة أو منظمة حكومية دولية، أو شخص طبيعي أو قانوني، أو 

اص، على القيام بأي فعل أو االمتناع عن القيام بـه مجموعة من األشخ

كشرط صريح أو ضمني إلطالق سراح الرهينة، يكون مرتكبا لجريمة أخذ 

 ."الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه االتفاقية

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/

partI/chapterXVIII/treaty5.asp 
VI.  بشأن الحماية المادية للمواد النووية  "اففاقية المواد  1980سنة اففاقية

 النووية"  بشأن حيازة المواد النووية واستخدامها بشكل غير مشروع

 1979تشرين األول/أكتوبر  26وقعت في فيينا يوم 
 1987شباط/فبراير  8دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 122 :الحالة

  استخدامها، أو نقلها، أو سرقتها، بشكل تجّرم حيازة المواد النووية، أو

غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو 

 .إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات

 التعديالت التي ُأدخلت على اففاقية الحماية المادية للمواد النووية

 ق والمواد النووية عند إلزام الدول األطراف قانونا بحماية المراف

 استعمالها محليا لألغراض السلمية وتخزينها ونقلها؛ و
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  النص على توسيع التعاون بين الدول فيما يتعلق بسرعة اتخاذ التدابير

لتحديد مكان المواد النووية المسروقة أو المهّربة واسترجاعها، والتخفيف من 

 .صلة ومكافحتهاأي نتائج إشعاعية أو تخريب، ومنع الجرائم ذات ال

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Other
s/inf274r1.shtml 

VII.  المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في  1988بروفوكول سنة

المطارات التي فخدم الطيران المدني الدولي، التكميلي الففاقية قمع األعمال 

 ن المدنيغير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيرا

 1988شباط/فبراير  24وقعت في مونتريال يوم 
 1989آب/أغسطس  6دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 161 :الحالة

  أعاله( ليشمل  3يوّسع نطاق أحكام اتفاقية مونتريال )انظر البند

 .األعمال اإلرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي

http://www.icao.int/icao/en/leb/Via.pdf 

VIII.  بشأن قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد  1988اففاقية سنة

 سالمة المالحة البحرية بشأن األنشطة اإلرهابية على متن السفن

 1988آذار/مارس  10ُأبرمت في روما في 
 1992آذار/مارس  1دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 141 :الحالة

 موجهة ضد المالحة البحرية تضع نظاما قانونيا ينطبق على األعمال ال

 الدولية ويشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي؛ و

  تجّرم قيام أي شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها عمدا وبشكل غير

مشروع بالقوة، أو التهديد، أو الترهيب، للقيام بأعمال عنف ضد شخص على 

المة مالحة متن سفينة، إذا كان من المرجح أن ُيعرض ذلك العمل للخطر س

السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أي أعمال 

 .أخرى تهدد سالمة السفن

 
IX.  المتعلق بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة  1988بروفوكول سنة

ضد سالمة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والمتعلق 

 بتة في المناطق البحريةباألنشطة اإلرهابية على المنشآت الثا
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  1988آذار/مارس  10ُأبرم في روما يوم 

  1992آذار/مارس  1دخل حيز النفاذ يوم 
 طرفا 124 :الحالة

  ُينشئ نظاما قانونيا ينطبق على األعمال الموجهة ضد المنشآت الثابتة

 .الموجودة على الجرف القاري ُيشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي

X.  للبروفوكول المتعلق بقمع األعمال غير المشروعة  2005بروفوكول سنة

 الموجهة ضد سالمة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري

  يكّيف التغييرات التي ُأدخلت على اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة

الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية على النحو المناسب لسياق المنشآت 

 .لى الجرف القاريالثابتة الموجودة ع

http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_platfor

ms.html 
XI.  بشأن فمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها  1991اففاقية سنة

فنص على التمييز الكيميائي لتيسير كشف المتفجرات البالستيكية، لمكافحة 

 فخريب الطائرات، مثال

  1991ذار/ مارس آ 1ُأبرمت في مونتريال يوم 

  1998حزيران/يونيه  21دخلت حيز النفاذ يوم 
 طرفا 130 :الحالة

  ُوضعت لمراقبة المتفجرات البالستيكية التي لم ُتمَيز وغير القابلة

للكشف والحد من استخدامها )جرى التفاوض بشأنها في أعقاب تفجير رحلة 

 (؛1988بالقنابل سنة  103بان آم 

 المراقبة الفعالة في اقليم كل منها على  األطراف ملزمة بكفالة

المتفجرات البالستيكية "غير المميزة"، أي تلك التي ال تحتوي على أحد 

 عوامل الكشف الواردة في المرفق التقني للمعاهدة؛ و

  يجب على كل طرف أن يقوم، في جملة أمور، باتخاذ التدابير

كية غير مميزة؛ الضرورية والفعالة لحظر ومنع صناعة متفجرات بالستي

ومنع دخول المتفجرات البالستيكية غير المميزة إلى إقليمها وخروجها منه؛ 

وممارسة مراقبة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة 

التي ُصنعت أو استوردت قبل سريان االتفاقية؛ وكفالة إعدام كامل مخزونات 

ة الشرطة أو الجيش، أو المتفجرات غير المميزة التي ليست في حوز

استهالكها، أو تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة دائمة في غضون ثالث 

سنوات؛ واتخاذ التدابير الالزمة لكفالة إعدام المتفجرات البالستيكية غير 
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المميزة التي هي في حوزة الجيش أو الشرطة، أو استهالكها، أو تمييزها، أو 

ون خمسة عشر عاما؛ وكفالة القيام في إبطال مفعولها بصفة دائمة، في غض

أقرب وقت ممكن بإعدام أي متفجرات غير مميزة ُصنعت بعد تاريخ سريان 

 .االتفاقية في الدولة المعنية

http://www.icao.int/icao/en/leb/MEX.pdf 
XII.  1997االففاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل، لسنة 

  1997ون األول/ديسمبر كان 15ُأقرت في نيويورك يوم 
  2001أيار/مايو  23دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 149 :الحالة

  ُتنشئ نظاما لوالية قضائية عالمية على استخدام المتفجرات وغيرها من

األجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، في مختلف األماكن 

صابات بدنية العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق األرواح أو إحداث إ

 .خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل لألماكن العامة

http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_terroris

t_bombing.html 
XIII.  1999االففاقية الدولية لقمع فمويل اإلرهاب، لسنة 

  1999كانون األول/ديسمبر  9ُأقرت في نيويورك يوم 
  2002بريل نيسان/أ 10دخلت حيز النفاذ يوم 

 طرفا 156 :الحالة

  تقضي بأن تتخذ األطراف خطوات لمنع تمويل اإلرهابيين والحيلولة

دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق 

جماعات تّدعي أن لها أهدافا خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشترك أيضا 

 مخدرات أو تهريب األسلحة؛في أنشطة غير مشروعة مثل االتجار بال

  ُتلزم الدول بتحميل من يمّولون اإلرهاب مسؤولية جنائية، أو مدنية، أو

 إدارية عن القيام بذلك العمل؛

  تنص على تحديد األموال المخصصة لألنشطة اإلرهابية، وتجميدها

ومصادرتها، وكذلك تقاسم األموال المتأتية من المصادرة مع دول أخرى، 

حالة على حدة. ولم تعد األسرار المصرفية مبررا كافيا على أساس كل 

 .لالمتناع عن التعاون

http://daccess-ds.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS= 

A/RES/54/109&lang=A 
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XIV. 2005وي لسنة االففاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النو 

 2005نيسان/أبريل  13ُأقرت في نيويورك يوم 
 14لم تدخل بعد حيز النفاذ )ُفتح باب التوقيع اعتبارا من 

 .(2006كانون األول/ديسمبر  31وحتى  2005أيلول/سبتمبر 
 فصديقا 17فوقيع و 100 :الحالة

 )تصديقا 22تدخل حيز النفاذ بعد (

 داف الممكنة، بما في ذلك تشمل مجموعة كبيرة من األفعال واأله

 منشآت الطاقة النووية، والمفاعالت النووية؛

  تشمل التهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها أوالمساهمة فيها

 كشريك؛ تنص على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم؛

  تشجع الدول على التعاون في منع الهجمات اإلرهابية بتبادل المعلومات

 في سياق التحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين؛ و والتعاون

  )تتناول كال من حاالت األزمات )مساعدة الدول على حل األزمات

والحاالت التي تلي األزمات )تأمين المواد النووية عن طريق الوكالة الدولية 

 .(للطاقة الذرية

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/English_18_15.pdf 
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5الملحق عدد   

 أنماط اإلرهاب
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