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 ماىية اإلرىاب الدولي ومراحل تطوره
 د. حسين وحيد   م.م. عمي جبار

 ة بابلكمية التربية األساسية/ جامع
 المبحث األول/ تعريف ظاىرة اإلرىاب

يأتي اإلرىاب في المغة العربية من الفعل )َرىب، ُيرىب، رىبةَّ( أي خاف، ورىبة أي خافة، والرىبة ىي الخوف 
، أما في القرآن الكريم فينصرف معنى اإلرىاب إلى ما (1)والفزع وىو راىب من اهلل أي خائف من عقابو، وترىبة أي توعدة

في اآليات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف، والخشية، والرىبة من عقاب اهلل تعالى، فقد ورد في قولو تعالى : ورد 
يَّاَي َفاْرَىُبونِ } ِإنَُّيْم َكاُنوا ضًا : }، كما ورد أي(3){ِإنََّما ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َفِإيَّاَي َفاْرَىُبونِ ، وجاء : }(2){َوَأْوُفوا ِبَعْيِدي ُأوِف ِبَعْيِدُكْم َواِ 

 . (4){ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَىًبا
ُكْم َوَآَخِريَن ِمْن كما يأتي اإلرىاب في القرآن الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد : } ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ

ى فإن اإلرىاب يأتي بمعنى رعب وتعني خوفًا أو قمقًا متناىيًا أو تيديد غير مألوف وغير أما في المغات األخر  (5){ُدوِنِيمْ 
لقاء الرعب بين  متوقع، وقد أصبح ىذا المصطمح يأخذ معنى جديد في الثالثين عامًا األخيرة وتعني استخدام العنف وا 

 الناس. 
ق أىداف سياسية سواء من الحكومة أو األفراد واإلرىاب ىو من يمجأ إلى العنف غير القانوني أو التيديد لتحقي

، وقد بمغت أىمية تعريف الظاىرة اإلرىاب صدًا كبيرًا دفع الدول إلى إقامة المؤتمرات، (6)والجماعات الثورية المعارضة
ىو االتجاه  الندوات، وعناصره، ومسبباتو وعمومًا ظير في ىذا السبيل اتجاىات الدول االتجاه األول االتجاه المادي والثاني

 المعنوي أو القائي. 
 -أواًل : االتجاه المادي في تعريف اإلرىاب :

يقوم األساس المادي في تعريف اإلرىاب عمى السموك المكون لمجريمة أو األفعال المكونة ليا. وطبقًا لذلك يعرف 
وقادة ىذا اإلرىاب أي مفيومة  (7)اإلرىاب بأنو عمل أو مجموعة من األفعال المعينة التي تيدف إلى تحقيق ىدف معين

إلى تعريف اإلرىاب باالستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إرىابية دون البحث في الغرض أو اليدف من العمل اإلرىابي. 
وفي ىذا االتجاه يذىب )بروس بالمر( إلى ان اإلرىاب قابل لمتعريف فيما إذا كانت األعمال التي يصفيا معناه، يجري 

ريفيا بصورة دقيقة وبطريقة موضوعة دون تمييز فيما يتعمق بالفاعل مثل األفراد، واألعضاء والجماعات تعدادىا وتع
. ومن ثم ذىب أنصار ىذا األسموب إلى االنتقاء بتعداد األعمال أو األفعال التي تعد (8)السياسية، وعمالء دولة من الدول

                                                 

 . 174، ص1995، لسان العرب، المجمد األول، بيروت لمطباعة والنشر، ابن منظور المصري - 1
 ( من سورة البقرة. 44اآلية ) - 2
 ( من سورة النحل. 51اآلية ) - 3
 ( من سورة األنبياء. 94اآلية ) - 4
 ( من سورة األنفال. 64اآلية ) - 5
 . 97، ص2444المطبوعات الجامعية، إمام حسانين عطا اهلل، اإلرىاب البيان القانوني لمجريمة، دار  - 6
 . 26، ص1986، مارس 14أحمد جالل عز الدين، اإلرىاب والعنف السياسي، كتاب الحرية، رقم  - 7
وداد جابر غازي، اإلرىاب وأثره عمى العرب في مجمة العرب والمستقبل، الجامعة المستنصرية، السنة الثانية، آيار  - 8

 . 55، ص2444
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واتجو جانب من الطبقة إلى تحديد صفات معنية لمجرائم اإلرىابية  إرىابية كالقتل، واالغتيال، والخطف، واحتجاز الرىائن
 -لتميزىا عن غيرىا وعدم االلتقاء بالتعداد الحصري ومن تمك الصفات عمى سبيل المثال:

إن األعمال اإلرىابية تتصف بأعمال العنف، أو التيديدية، وأضاف إلى بعض إلى ىذه الصفات، أن يكون العنف  -1
 غير مشروع. 

 ضمن ىذا العنف أحداث الرعب، أو التخويف ويقوم بيا الدور األداة أو الوسيمة المستخدمة في العمل اإلرىابي. أن يت -2
أن يكون العمل منسقًا، ومنضمًا، ومستمرًا عمى ذلك فعمل االغتيال الذي ال يكون جزء من نشاط منظم ال يعد  -3

 إرىابيًا. 
 

 ثانيًا : االتجاه المعنوي في تعريف اإلرىاب :
يركز ىذا االتجاه في تعريف اإلرىاب عمى أساس الغاية، أو اليدف الذي يسعى إليو اإلرىابي من خالل عممو، غير 
ان أنصار ىذا االتجاه يختمفون في طبيعة ىذه األىداف فيناك أىداف سياسية وأخرى دينية، وثالثة فكرية، وىكذا. فيل 

 تباره الركن المعنوي لمجريمة اإلرىابية؟؟ يتعمق اإلرىاب بيدف من ىذه األىداف بالتحديد باع
استقر الرأي الغالب عمى القول المعنوي في الجريمة اإلرىابية يتجمى في غاية اإلرىاب ذاتو وىو توظيف الرعب 

 . (1)والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أيًا كان نوعيا
ستخدام غير شرعي لمقوة أو العنف أو التيديد وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري اإلرىاب بشكل عام باعتباره "ا

 . (2)باستخداميا بقصد تحقيق أىداف سياسية"
غير ان ىذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية واألعمال اإلرىابية، وىو أمر غير مقبول لما 

لغرض السياسي عنصرًا ميمًا في الجريمة ، فإذا كان ا(3)يقود إليو ذلك من تحقيق العقوبة وعدم إمكان تسميم المجرمين
اإلرىابية فيو ليس المعيار الوحيد في تمييزىا، وذىب البعض إلى التركيز عمى عناصر أخرى في تعريف منيا الوسائل 
القادرة أي استخدام الوسائل القادرة عمى إحداث حالة من الرعب والفزع بقصد تحقيق اليدف أيًا كانت صورتو سياسيًا أو 

 ًا أو عقائديًا أو عنصريًا وفي ىذا إخراج الجريمة السياسية والتي يمكن أن تحصل دون المجوء إلى العنف. ديني
يكتب الدكتور إمام حسانين عطا اهلل ))إننا نشايع الرأي الذي يرى ان اإلرىاب ىو طريقة أو األسموب فيو سموك 

يد ذلك فاإلرىاب ىو األسموب أو الطريقة المستخدمة خاص وليس طريقة لمتفكير أو وسيمة لموصول إلى ىدف معين ويؤ 
 . (4)والتي من طبيعتيا أثار الرعب والفزع بقصد الوصول إلى اليدف النيائي((

ونرى ان ىذا التعريف مقبول إلى الحد الكبير فيو يتضمن العناصر الواجب مراعاتيا في تحديد مضمون األعمال 
كيد عمى ان تكون أعمال العنف تمك أعمااًل غير مشروعة لتميز الفعل اإلرىابي عن اإلرىابية وتمييزىا. وان من الميم التأ

أعمال العنف المشروعة كاألعمال المقاومة والكفاح المسمح. ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة اإلرىابية فيما 
 يمي:

 
                                                 

 . 13، ص2444عبد الميدي، اإلرىاب الدولي، المتفجرات، دار الكتب الحديثة،  فكري عطا اهلل - 1
 . 52، ص1994ىيثم المناع، اإلرىاب وحقوق اإلنسان، دراسة مقدمة إلى مجمة التضامن الغربية،  - 2
 . 298، ص1982عمي حسين الخمف، المبادئ العامة في قانون،  - 3
، 1981يوليو  24، سنة 94نف السياسي، مجمة األمن العام، عدد محمد مونس محب الدين، اإلرىاب والع - 4

 . 274ص
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 . (1)العنف غير المشروع -1
 التنسيق والتنظيم.  -2
 لة الرعب والفزع. أن يؤدي العنف إلى خمق حا -3
 أن ييدف العمل إلى تحقيق أىداف سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية.  -4

 تاريخ اإلرىاب 
إذا كان العنف قد بدأ مع بداية الحياة االجتماعية لمبشرية، وفقًا لمقاعدة األساسية التي كانت تسير عمييا الحياة في 

األولى وىي قاعدة )البناء لألقوى( إال انو مع بداية الحياة االجتماعية والمدنية والحضارية ظيرت  الغايات وفي الحياة
بعض القيود عمى ىذه القاعدة األساسية. بدأ اإلرىاب مع بداية البشر توارثوه جياًل بعد جيل. فمنذ الخميقة واإلنسان يعيش 

َأَتْجَعُل ِفيَيا َمْن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح : } (2)القول فسادًا وسفكًا لمدماء ولعل ذلك ما دفع المالئكة إلى
وقد اغتيل الخميفة عمر بن الخطاب )رض( واإلمام عمي بن أبي طالب )ع( واإلمام الحسن بن  (3){ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلكَ 

 نت تيدف إلى تحقيق غايات سياسية. عمي )ع( عمى يد الخوارج وىي جماعة إرىابية منظمة كا
كما انتشر في بعض التاريخ العربي ما يمكن أن نطمق عميو بإرىاب الدولة والذي تجمى بأعمال القتل والسبي أبان 
الحكم األموي كما عرف الحجاج بن يوسف الثقفي انو كان يعرض جثث المقاتالت من الخوارج عارية في األسواق لردع 

 . (4)م إلييمالنساء من االنضما
أما اإلرىاب بمعناه الحديث فمم يظير إال في المجازر التي أعقبت الثورة الفرنسية والتي أدت إلى قتل أكثر من 

، واألعمال اإلرىابية التي حدثت ببعض الدول ومنيا األعمال اإلرىابية التي قامت بيا العصابات (5)أربعين ألف إنسان
 الصرب في كوسوفو والبوسنة.  الصييونية في فمسطين، وكذلك مجازر

 أشكال اإلرىاب وصوره
تتنوع صور اإلرىاب ويمكن تقسيميا إلى عدة أنواع إال ان المقومات األساسية لإلرىاب تبقى واحدة وفي ذلك يمكن 

 تصنيف اإلرىاب إلى ثالثة مجموعات والتي يمكن أن ننظر منيا إليو:
 أواًل : من حيث الجية التي تقوم بو:

لتنظيم يمكن ان نقسم اإلرىاب إلى نوعين رئيسيين األول اإلرىاب الذي تمارسو المنظمات اإلرىابية غير من حيث ا
جبارىم عمى طاعة الحكومة، وقد تمارسو الدولة  الحكومية والثاني اإلرىاب الذي تمارسو الدول في مواجية المعارضين وا 

 . (6)طرة الخارجية وفقًا ما يمكن تسميتو بإرىاب الدولةضد نظام أو شعب يسعى لمتحرر والتخمص من االستقالل والسي
 

                                                 

 . 14فكري عطا اهلل عبد الميدي، اإلرىاب الدولي، المتفجرات، مصدر سابق، ص - 1
، 1999ىيم موسى حسن، التفرقة بين اإلرىاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية، جامعة عين شمس،  - 2

 . 396ص
 ( من سورة البقرة. 34ية )اآل - 3
 . 52، ص1994ىيثم المناع، اإلرىاب وحقوق اإلنسان، دراسة مقدمة إلى المجمة الغربية،  - 4
وداد جابر غازي، اإلرىاب وأثره عمى العرب، مجمة العرب والمستقبل تصدرىا جامعة المستنصرية، السنة الثانية، آيار  - 5

 . 55، ص2444
 . 19، ص1994ىاب والقانون الدولي، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، إسماعيل الغزال، اإلر  - 6
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 ثانيًا : من حيث أىداف اإلرىاب:
ذىب العرف إلى تقسيم اإلرىاب من حيث الدوافع أو األىداف التي يسعى إلييا اإلرىابيون إلى تقسيم اإلرىاب إلى 

 -: (1)ثالثة أقسام ىي
رىاب مضاد يقوم بو ضد أعدائو. إرىاب ضد النظام القائم ييدف اإلطاحة بو، واستبدا -1  لو بنظام آخر وا 
 إرىاب تمجأ إليو الثورات بعد وصوليا إلى السمطة بغية تصفييا آثار العيد القديم.  -2
إرىاب تمارسو بعض منظمات التحرير الوطني في حالة عجزىا عن شن حرب التحرير واسعة النطاق أو في حالة  -3

 مواجية قوة مسمحة أقوى منيا بكثير. 
 ثًا : من حيث سعة نشاط اإلرىاب:ثال

 -يذىب البعض إلى تصنيف اإلرىاب من حيث سعتو وانتشاره إلى :
 إرىاب داخمي وىو اإلرىاب الذي يقتصر نشاطو عمى دولة أو مجتمع واحد.  -1
إرىاب خارجي يتسع نطاق المنظمات اإلرىابية فيو لضرب أكثر من شعب أو دولة وتقوده منظمات إرىابية عالمية  -2

 . (2)لةودو 
 رابعًا : اإلرىاب من حيث أسبابو:

يمكن تصنيف اإلرىاب أخيرًا من حيث األسباب والدوافع إلى ارتكاب الجريمة اإلرىابية ويمكن أن يقسم اإلرىاب 
 إلى:
وىو اإلرىاب الغالب حصولو عمى المستوى الداخمي وغالبًا ما تمجأ إليو طبقة معينة أو فئة  -اإلرىاب السياسي: -1

خضاعيا وغالبًا ما يقود ىذا النوع من اإلرىاب إلى  اجتماعية مما يدافع السيطرة عمى الطبقات أو الفئات األخرى وا 
نشوب االضطرابات والحروب األىمية والصراعات الداخمية، فالفريق الحاكم يعمل عمى االحتفاظ بالمكاسب 

جباره عمى واالمتيازات التي يجنييا من وراء وجوده في السمطة بينما الفريق اآل خر يحاول تحدي الفريق الحاكم وا 
 . (3)التنازل والتخمي عن مكاسبو وامتيازاتو

يمارس اإلرىاب االقتصادي عمى المستوى الداخمي عندما تعمل الدولة أو الفئة الحاكمة  -اإلرىاب االقتصادي: -2
قد تحتكر السمطة الحاكمة الوظائف  لصالح ميزة أو لفئة تستند إلييا وغالبًا ما تكون أقمية في مواجية األكثرية كما

الرئيسة لألشخاص الذين يتبعونيا وال ينسبون ليا ووالء وتمنحيم سمطة القرار مما يخمق الشعور لدى الفئة 
 . (4)المحرومة يتحيز الفئة الحاكمة مما يثير االضطرابات والتظاىر واالحتجاجات

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 143، ص1991عدنان سميمان األحمد، قضايا معاصرة، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1
 . 12، ص1982نجاتي سيد أحمد، الجريمة السياسية، دراسة مقارنة، القاىرة،  - 2
 . 2اب والقانون الدولي، مصدر سابق، صإسماعيل الغزال، اإلرى - 3
 . 2المصدر نفسو، ص - 4
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 المبحث الثاني
 دوافع اإلرىاب
 لإلرىاباألسباب الدافعة 

ال يمكن ألحد أن ينكر حقيقة األعمال اإلرىابية تزايدًا ممحوظًا في اآلونة األخيرة إلى درجة يمكن وصفيا بأنيا 
بمغت حد )الظاىرة( وقد تنوعت إلى األساليب وصور مختمفة مثل الخطف، االغتيال، االبتزاز، التخريب، زرع المتفجرات 

وان من أىم الدوافع لموقوف عمى تشخيص واقعي ومتكامل ليا في المطاليب اآلتية والحرائق وغيرىا من الطرق واألساليب، 
:- 
 -الدوافع السياسية : -

وىي الدوافع التي يتصف اإلرىاب )بالسياسة( وىي أكثر األساليب واألسباب شيوعًا وأسندىا ضراوة وخطرًا وأكثرىا 
نما تعتبر  أفكار أيديولوجية معينة ىدفيا تحقيق ىدف سياسي محدد لتغيير دموية، تمك الدوافع ال تعتبر وليدة المصادفة، وا 

نظام الحكم أو طبيعة العالقات السياسية واالجتماعية داخل المجتمع وتتميز بوجود ىدف أي يسعى إلى لتحقيقو من جراء 
رىاب المنظم فعمو اإلجرامي الذي يرسمو لو غيره ضمن أيديولوجية معينة مخطط ليا وىدف مستقبمي اإلرىاب يسعى اإل

إلى تحقيقو وأىمية التمييز بينما تكون عند رسم السياسة المنع والقمع. وقد تكون دوافع التعصب لمبدأ فكري أو أيديولوجي 
، وتحاول فئة أو جماعة اجتماعية ممارسة اإلرىاب والعنف ضد الفئات األخرى من أجل فرض ىيمنتيا الفكرة (1)أو ديني

 ع. واأليديولوجية عمى المجتم
ىو تحقيق أىداف سياسية بضغط العمميات اإلرىابية، فمعظم العمميات اإلرىابية وأعمال العنف تكمن ورائيا دوافع 
سياسية مثل السيطرة االستعمارية لبعض الدول والتفرقة العنصرية والفعل العنصري )األبارتييد( ومقاومة االحتالل ومحاولة 

. ومن ىذه (2)ع تحت ضغط االحتالل أو األعمال العنف من دولة من الدولالحصول عمى حق تقرير المصير الشعب واق
الدوافع انو تحاول مجموعة تنبيو الرأي العام العالمي إلى قضية سياسية أو محاولة اإلفراج عن مجموعة من السجناء في 

يا. ومن جانب آخر قد تمارس سجون الدولة أو إجبارىم الدولة عمى تغيير سياسة معينة في مواجية إقميم معين من أقاليم
الدولة األعمال اإلرىابية والعنف ضد شعب معين والفرار منيا سواء إلى مناطق أخرى في نفس الدولة أو إلى خارج حدود 
ىذه الدولة، فالعمميات اإلرىابية ذات الدافع السياسي ىدفيا في النياية ىو الوصول إلى قرار سياسي بمعنى إرغام دولة أو 

سية عمى اتخاذ قرار معين أو االمتناع عن قرار تراه في مصمحتيا، وما كانت تتخذ أو تمتنع عنو إال بضغط جماعة سيا
 . (3)العمميات اإلرىابية

وان العمميات اإلرىابية ذات الدافع السياسي ىي التي تثير كثيرًا من الجدل بشأن مشروعية ىذه العمميات من جية 
 ميات تتم بعد إغالق كافة الطرق العادية القانونية الشرعية السممية. النظر القانونية. فمعظم ىذه العم

ومن ىنا يجد الطرف المظموم نفسو مضطرًا في بعض األحيان إلى المجوء لمثل ىذه األعمال اإلرىابية ألنيا السبيل 
 . (4)الوحيد لمتعبير عن رأيو أو لمحصول عمى حقو أو إلعالن قضيتو لمرأي العام العالمي

 -اإلرىاب الدولي ال يخمو من أسباب أو دوافع سياسية أىميا في اآلتي : شيوع

                                                 

 . 336، ص1986عمى حسن عبد اهلل، الباحث وأثره في المسؤولية الجنائية، الزىراء لإلعالم،  - 1
 . 14، ص2444نبيل حممي، اإلرىاب الدولي وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 2
 . 94، ص1998ثائر إبراىيم الجيماني، مفيوم اإلرىاب في القانون الدولي، دمشق،  - 3
 . 44، ص1968، 1عبد الرحيم مقداد، اإلرىاب وأكاذيب وحقائق، دار دمشق، ط - 4
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التناقض الفاضح بين ما تحض عميو مواثيق النظام السياسي الدولي من مبادئ وما تدعو إليو من قيام إنسانية  -1
ام لكل تمك القيم ومثاليات سياسية رفيعة، وبين ما تتم عنو سموكياتو الفعمية والتي ترقى بو إلى مستوى التنكر الع

والمثاليات، ىذا التناقض مدعاة لظيور بعض الممارسات اإلرىابية الدولية كصرخة اجتماع مدوية عمى ما يحممو 
 ىذا التناقض الصارخ بين القول والفعل من معان. 

قو بعقوبات افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد عمى المخالفات واالنتياكات التي تتعرض ليا مواثي -2
 دولية شاممة ورادعة ضد ىذا المظير الخير من مظاىر العبث. 

ان التسيب الدولي ىو الذي يفتح المجال واسعًا أمام إخطبوط اإلرىاب الدولي الذي يجمع في صفوفو بين القتمة 
عو عمى التمادي في احتقار والمحترفين والمرتزقة المأجورين وغيرىم من المغرر بيم دينيًا أو سياسيًا أو عقائديًا، وتشجي

القانون الدولي، واالعتداء عمى سيادة الدول واإلساءة إلى حقوقيا ومصالحيا المشروعة بوسائل تدينيا األخالقيات، 
واألعراف الدولية كالتيديد والتشيير واالبتزاز والقتل واختطاف الطائرات وتعذيب الرىائن من المدنيين العزل األبرياء، ان 

 .  (1)ل الدولي في رأي أصحاب ىذا التغير قد ينتيي بكارثة دولية ال حدود لياىذا التخاذ
 -الدوافع االقتصادية : -

تعد حالة البؤس والفاقة التي يعيشيا األفراد وكذلك حالة التشرد والضياع التي يعيش بيا ىؤالء خارج أوطانيم كانت 
طياد عنيم كما ان المشكالت االقتصادية المتنوعة تنتج عن وراء من العمال اإلرىابية التي تيدف إلى رفع الظمم واالض

عدم إشباع النسق االقتصادي ورغبات األفراد االقتصادية واالجتماعية حيث الفقر والبطالة التي ظيرت نتيجة التحوالت 
بين طبقات  السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومن أبرز الدوافع التي تربط تباين المستوى المعاشي ومستوى الدخل

، فضاًل عن الطمع واالنتشار الذي يؤدي إلى الخمل في التوازن االقتصادي واالجتماعي كذلك االنفتاح المتزايد (2)المجتمع
في معدالت التضخم واشتداد األزمات االقتصادية أدى إلى تزايد أسباب اإلرىاب، وىناك من يطمق عميو إرىاب رأس مال 

الفاعمية سواء فيو كان يمارسو األفراد أو الشركات أو المؤسسات ضد بعضيا البعض  الصامت والذي تختمف مستوياتو
وييدف اإلرىاب االقتصادي المعمن ىو تحقيق الربح والنفع بأي وسيمة، ويالحظ ان األعمال اإلرىابية تقوم بيا جماعات 

، كما ان عدم عمميات إرىابية يقصد (3)اإلجرام المنظم من خالل تغمغميا في الشركات االقتصادية لمييمنة عمى السوق
شباع حاجاتيا المادية واالجتماعية وان ىذه الدوافع تمعب مع أخرى في تييئة المناخ المناسب  تحقيق غاياتيا االقتصادية وا 
لإلرىاب وعميو البد من ضرورة توفير األجواء المناسبة االجتماعية والسياسية واالقتصادية المناسبة لمتصدي لألعمال 

 . (4)إلرىابية التي تشكل خطرًا عمى المجتمع اإلنساني بشكل عام وعمى الدولا
 -الدوافع االجتماعية : -

تتصل الدوافع االجتماعية المؤدية لإلرىاب بحالة التنوع واالنسجام الثقافي في المجتمع، وكمما قمت درجة الميول 
العامة لممجتمع والتي تمثل مجموعة القيم والعادات والتقاليد اإلرىابية، وذلك بسبب سيادة اليوية العامة والثقافة الشخصية 

فتتوحد اليوية الخاصة والعامة في ىوية واحدة جامعة تسود في المجتمع، لكن تزايد األفعال الفردية أو المجتمعية التي 
                                                 

 . 245زكريا أحمد، سموك اإلنسان بين جريمة العدوان واإلرىاب، مصدر سبق ذكره، ص - 1
ب عمى المستوى اإلقميمي )االستراتيجية األمنية( بحث منشور في مجمة نايف لمعموم محمد مؤنس محي الدين، اإلرىا - 2

 . 222، ص1999األمنية في الرياض، 
، 1993عبود السراج، شرح قانون العقوبات االقتصادي في التشريع السوري المقارن، منشورات جامعة دمشق،  - 3

 . 156ص
 . 156ادي في التشريع السوري المقارن، المصدر السابق، صعبود السراج، شرح قانون العقوبات االقتص - 4
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ري من أبرز الدوافع تعارض الثقافة السائدة والتي تحدث أضرارًا نفسية أو مادية عمى المجتمع حيث يعد التفكيك األس
االجتماعية التي تدفع األفراد الرتكاب أعمال إرىابية والتفكك األسري يعني انييار األدوار األساسية لألسرة مثل التنشئة 
االجتماعية والعالقات األسرية والزوجية والطالق، كما يؤدي التفكك األسري إلى حدوث أغراض األفراد التي تستغل من 

 رىابية في تحقيق مصالحيا. قبل الجماعات اإل
كذلك تنتيك حقوق الفرد وحرياتو األساسية وعندما يفتقد المساواة والعدالة التي نصت عمييا الشرائع السماوية 
والتشريعات الوظيفية، عندما ال يجد اإلنسان من ال يسمع شكواه وعندما يقع في شراك صحبة السوء، عندما تقوده البرامج 

و منشورات دعاة اإلرىاب والفوضى عندما ال تتاح لو فرصة العمل الشريف، وعندما يضجر عن اإلعالمية المظمة أ
 . (1)الحصول عمى سكن مالئم

 
 المبحث الثالث

 اآلثار السياسية واالقتصادية لإلرىاب الدولي
 إدارة األزمة في الحدث اإلرىابي

مة في الحدث اإلرىابي أوضح فييا : ان األزمة قدم المواء الركن أحمد بن سميمان المطمق محاضرة عن إدارة األز 
واقع حتمي تواجيو المجتمعات وسط التغيرات البيئية المتعددة والمتسارعة، وقد ييدد كيان الدولة وأمنيا وقيميا وسالمة 

دارتيا حيث يخضع البعض إلى التعامل مع األز  مة بطريقة أفرادىا وممتمكاتيا، وتعتمد نتائج األزمة عمى أسموب مواجيتيا وا 
عشوائية متخذًا سياسة رد الفعل مما قد يتسبب في إحداث خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأوضح ان األزمات التي تمر بيا 
الدول تمثل نقطة حرجة وحاسمة، وفي كيان الدولة تختمط فييا األساليب بالنتائج مما يفقد القادرة قدرتيم عمى التعامل 

بة حياليا في ظل نقص المعمومات وضيق الوقت األمر الذي يؤدي إلى إعاقة )مواجية معيا، واتخاذ القرارات المناس
األزمة( عن تحقيق أىدافو وأشار إلى ان الدول المعاصرة تواجو أنواعًا متعددة من األزمات التي تختمف في أسبابيا 

لمفاجئة ألسباب مختمفة سواء كانت اجتماعية والمستويات وشدة تأثيرًاتيا ودرجة تكرارىا نتيجة التغيرات البيئية والسريعة وا
ال يمكن تجنبيا  (2)أم اقتصادية أم تربوية أم نفسية أم بيئية أم األمنية، األمر الذي يشير إلى ان األزمة تعد ظاىرة حتمية

األزمات أو القضاء عمييا وأضاف في المحاضرة انو يمكن منع األزمة أو الحد عممية تحقق المناخ المناسب لمتعامل مع 
والتحرك المنتظم لمتدخل وتحقيق السيطرة الكاممة قدر اإلمكان عمى موقف األزمة، حيث أكدت الدراسات عمى ان إدارة 
األزمات بفعالية يتطمب عمميات منيجية عممية سميمة مثل التخطيط والتنظيم والتوجيو والمتابعة وتشكيل فريق إلدارة 

. وتتولى المجنة التنسيق (3)التصال ونظام المعمومات واتخاذ القرارات وتقويم األزماتاألزمات والقيادة في األزمات ونظام ا
التعاوني بين الجيات المختمفة في مجال مكافحة اإلرىاب وعمى سبيل المثال يتم تحديد االختصاصات التي تقع داخل 

 -بالتعامل مع الموقف اإلرىابي عمى النحو التالي :
عمميات اإلرىابية التي تقع داخل الدولة إذا لم يكن ىنالك وحدات متخصصة ومكمفة تخصيص وحدة التعامل مع ال -1

 بذلك. 

                                                 

 . 14، ص1991حميم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  - 1
( السنة الثامنة والعشرون، 3-4أحمد بن سميمان، مجمة األمن والحياة، إدارة األزمة في الحدث اإلرىابي، العدد ) - 2

 . 28، ص2449
 . 28أحمد بن سميمان، مجمة األمن والحياة، إدارة األزمة في الحدث اإلرىابي، المصدر السابق، ص - 3
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تخصيص وحدات لمتعامل مع العمميات اإلرىابية التي تقع عمى منشآت الدولة أو طيرانيا أو شخصيات خارج الدولة  -2
ذا لم يكن ىنالك وحدات متخصصة.   وا 

ة التي تقع عمى المطار أو البناء أو المياه اإلقميمية أو عمميات تخصيص وحدات لمتعامل مع العمميات اإلرىابي -3
 خطف الطائرات. 

إذا وقع حادث داخل دولة تتطمب مواجيتو إمكانيات ال تممكيا )الوحدة المعنية( فإنيا تتطمب تدخل )قوات المساندة(  -4
 من قطاع آخر التي تتولى التعامل مع الموقف بجانبيا وليست بديمة. 

دة المعنية( في كافة األحوال بالنسبة لمعمميات التي تدخل داخل الدولة بعمل نطاق )سياج( خارجي لمموقع تقوم )الوح -5
 لمنع االقتراب أو اليروب وتأمين المنطقة. 

تقوم )القوات المساندة( بإمدادات القوات المعنية بالمساعدات التي قد تتطمبيا مواجية حادث إرىابي داخل الدولة مثل  -6
 واألسمحة واإلسعاف الطائر. الطائرات 

 . (1)عقد اجتماعات دورية لتبادل المعمومات والتحريات بين األجيزة المختصة -7
 األفعال التي تؤلف اإلرىاب الدولي:

لتمثل أولى المحاوالت لتحديد األفعال التي  1937لعام  –اتفاقية العصبة  –جاءت اتفاقية جنيف لمنع اإلرىاب 
نص عمى ان األعمال اإلرىابية تعني األعمال اإلجرامية الموجية ضد دولة ما والتي يقصد بيا  تؤلف اإلرىاب دوليًا فقد

 -، إذا كانت تؤلف األفعال اإلرىابية ومن األفعال التي تؤلف اإلرىاب ىي :(2)خمق حالة من الرعب
رؤساء الدول أو أي فعل متعمد يؤدي إلى ان يتوفى أو يصاب الشخص بأذى جسدي خطير أو يفقد حريتو أي من  -1

األشخاص الذين يتمتعون بامتيازات رؤساء الدول أو زوجاتيم أو أزواجيم أو أي من األشخاص المكمفين بوظائف 
 عامة. 

 أي فعل متعمد يقصد بو تعريض أرواح المجتمع لمخطر.  -2
 أية محاولة الرتكاب فعل من ىذه األفعال.  -3
 ائد لطرف متقاعد وخاضع لسمطة أو اإلضرار بيا. تدمير ممكية عامة أو ممكية مكرسة لمغرض العام وع -4
صنع أسمحة أو ذخائر أو متفجرات أو مواد ضارة أو الحصول عمييا أو حيازتيا أو تزويدىا ولغرض ارتكاب جريمة  -5

 . (3)ضمن ىذا النص وفي أي قطر
 أنواع اإلرىاب 

ق حالة التيديد والترويج لتحقيق أىداف تختمف أنواع اإلرىاب وفقًا لطبيعة األعمال المرتكبة والتي من شأنيا خم
 محددة ىنالك ثالثة أ ونواع ىي كاآلتي:

 األول: إرىاب الدولة 
يرى البعض ان اإلرىاب يقتصر عمى األفعال المرتكبة من قبل األفراد أو الجماعات ويتجاىل األعمال اإلرىابية 

أو غير مباشرة، ويكون إرىاب الدولة أو بعض الجماعات  التي تماثميا في الخطورة والمرتكبة من قبل الدولة بصورة مباشرة
                                                 

(، 4-3عبد اهلل بن الجميل الحديثي ، اإلرىاب الدولي في الواقع والقانون، مجمة القضاء، مطبعة بغداد، العددان ) - 1
 . 243-244، ص1989

 . 32 – 31، ص1984الدولي، مركز البحوث والمعمومات عن بعد، نعمة عمي حسين، مشكمة اإلرىاب  - 2
، 1حسن عقيل أبو غزالة، الحركات األصولية واإلرىابية في الشرق األوسط إشكالية العالقة، دار الفكر، عمان، ط - 3

 . 29، ص2442
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التي تعمل ليا أو لحسابيا بشن ىجوم أو ىجمات عمى دول أخرى أو ممتمكاتيا أو ضد جماعات أو أفراد داخل الدولة من 
 . وكذلك يدخل في ذلك أعمال(1)خصوميا السياسيين أو المعارضين ليا إلخضاعيم أو الييمنة عمييم أو اضطيادىم

االضطياد والتمييز العنصري بإرىاب جماعات أمنية داخل الدولة، وأعمال اإلرىاب ضد السكان المحتمين وال شك ان 
مواجية إرىاب الدولة ينعتو البعض تبعًا لألسباب التي تدعو إلى مقاومتو فينالك إرىاب اقتصادي يكون باحتكار ثروات 

عطاء امتيازات اقتصادية وتمييزات لمن ي ؤيدون السمطة، وحرمان الفئات األخرى األمر الذي يؤدي إلى خمل سكان وا 
اقتصادي واجتماعي وخمق شعور بالقمق والغضب من سمطة مما يؤدي إلى مواجيتيا، وبالتالي قد يترتب عمى ذلك النيل 

ضعاف الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة ويكون إرىاب الدولة غير مباشر عندم ا تعيد بذلك إلى من حقوق اإلنسان وا 
 . (2)أجيزتيا األمنية أو عمالئيا من أجل تحقيق أىداف سياسية معينة

 الثاني: إرىاب األفراد والجماعات
األعمال اإلرىابية يمكن أن ترتكب من قبل فرد معين أو من قبل مجموعة أفراد في إطار مجموعة منظمة أو جمعية 

ا لخمق جو من اإلفزاع والترويع والخوف ويوجو ضد الدولة أو المؤسسات أو عصابة تستخدم القوة والعنف أو التيديد بيم
الحكومية أو شخصيات عامة أو أصحاب سمطة أو قد ضد دولة معينة أحيانًا بحيث تنحصر نتائجو في نطاق محل العمل 

الضرر بالبيئة أو اإلرىابي وقد يكون ىدفو اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنو لمخطر أو إلحاق 
باالتصاالت أو المواصالت أو باألموال أو المباني أو باألمالك العامة أو الخاصة باالستيالء عمييا أو احتالليا، وكذلك 
يكون بعرقمة ممارسة السمطات العامة أو دور العبادة أو معاىد العمم لدورىا الموكول ليا أو تعطييا. وقد تكون أىداف 

مذىبية أو األفراد أو االجتماعية ىدفيا بث روح الكراىية والتفرقة بين طبقات المجتمع أو ىدم وزعزعة اإلرىاب سياسية أو 
ثقة األفراد في الحكومة وسمطات األمن، وعمى األغمب فانو الذي يقضي صفة اإلرىاب عمى الفعل ىو ان يكون اليدف 

 . (3)من وراء ارتكابو سياسياً 
 الثالث: اإلرىاب الدولي 

والذي ييدف إلى تحريك الضمير  (4)بو اإلرىاب الذي يخمق حالة من االضطرابات في العالقات الدولية ويقصد
العالمي ألسباب تتعمق بوطن مغصوب أو جماعة مطرودة من أوطانيا دون ذنب أو غير ذلك من النواحي السياسية التي 

ء معين. وىنالك مجموعة من األبعاد التي ينيض ليا صمة باألرض والكرامة وييدف إلى تأثير عمى تمك الدول لفعل شي
عمييا اإلرىاب الدولي منيا ان يكون الفعل اإلجرامي ضد دولة أو عدة دول وكذلك أن يكون ذا صيغة دولية فضاًل عن 
اختالف جنسية المساىمين في األعمال اإلرىابية وكذلك المحل الذي تقع بو األعمال اإلرىابية يخضع لسيادة دولة ليست 
الدولة التي ينتمي إلييا الفاعمين وىكذا قد يكون جزء من إقميم الدولة وقد تتجاوز آثارىا نطاق الدولة الواحدة كأن يكون 
متجيًا نحو دولة أخرى أو منظمة أو تجمع دولي معين كذلك يختمف مكان التخطيط واالعداد والتجييز عن مكان التنفيذ 

قع الفعل اإلرىابي الفعل في إقميم دولة أخرى، كما يمكن تصور أن يقع الفعل كأن يتم التخطيط في دولة ما عمى حين ي

                                                 

، 2444جامعة المستنصرية،  نعيم ظاىر الجادر، الجريمة اإلرىابية "دوافعيا وسبل الوقاية منيا"، كمية القانون، - 1
 . 75ص

 . 75نعيم ظاىر الجادر، الجريمة اإلرىابية "دوافعيا وسبل الوقاية منيا"، المصدر السابق، ص - 2
عوض محي الدين، تعريف اإلرىاب في الوطن العربي، بحث منشور في مجمة أكاديمية نايف لمعموم األمنية، العدد  - 3

 . 91، ص1998، 164
 . 346، ص1981محي الدين، اإلرىاب في القانون الجنائي، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، محمد مؤنس  - 4
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اإلرىابي لتعريض دولة ثالثة أو يشن بواسطتيا أو يتمقى الفاعمون مساعدة أو دعمًا ماديًا وقد ترتكب األعمال اإلرىابية في 
 الجماعات من الناس أو الجميور كافة. . وتيدف إلى إثارة الرعب والفزع لدى األفراد و (1)زمن السمم وفي زمن الحرب

 االتفاقيات العربية لمكافحة اإلرىاب 
عندما دعى مجمس وزراء العرب إلى ضرورة وضع  *1994تأخر الجيد العربي في مكافحة اإلرىاب حتى عام 

ناقشة المشروع إلى استراتيجية أمنية عربية لمكافحة اإلرىاب وصياغة اتفاقية عربية مشتركة لمكافحة التطرف وتم تأجيل م
بداء اآلراء  11/11/1995االجتماع في  الذي أصدر قرار يقضي بتعميم مشروع االتفاقية عمى الدول األعضاء لدراستو وا 

أبرمت االتفاقية العربية لمكافحة  1998وفي أبريل  1996والمقترحات لعرضيا في االجتماع في الثاني عشر من نوفمبر 
مادة. وفي المادة األولى من االتفاقية عرف اإلرىاب بأنو "كل  42اجة وأربعة أبواب وتحتوي اإلرىاب والتي تتكون من ديب

فعل من أفعال العنف أو التيديد بو أيًا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي وييدف إلقاء 
أو أفيم لمخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد  الرعب بين الناس أو ترويعيم بإيذائيم أو تعريض حياتيم أو حريتيم

 المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو احتالليا أو االستيالء عمييا أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر". 
 كما أوضحت المادة األولى من الفقرة الثانية منيا بأن الجريمة اإلرىابية ىي الجريمة أو الشروع فييا التي ترتكب
لغرض إرىابي في أي من الدول المتعاقدة أو عمى رعاياىا أو ممتمكاتيا أو مصالحيا وعمى ان تعد من الجرائم اإلرىابية 

 . (2)الجرائم المنصوص عمييا في المعاىدات الدولية عدا ما استثنتو منيا تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عمييا
 اإلرىاب الدولي 

لي في تطوره الحديث أصبح صالحًا لالستخدام كبديل لمحروب التقميدية، فاإلرىاب قد يستخدم إلثارة إن اإلرىاب الدو 
ثارة التوتر وحالة االستعداد والترقب لدى الدولة العادية، كما ان الدول عندما تشعر بتيديد  بعض األحداث الدولية وا 

أمواليا ومواردىا لحماية نفسيا، واإلرىاب ال يكمف مصالحيا من جانب وىذا يدفعيا إلى تخصيص جزء من ميزانيتيا و 
الدول التكاليف الباىظة لمحرب التقميدية وفي نفس الوقت فإنو يؤثر تأثيرًا بالغًا في معنويات رعايا سكان الدول العادية لما 

ل لمحروب التقميدية يصاحبو من رعب وفزع وتوقع عمميات إرىابية في أي موقع وأي مكان في الدولة واإلرىاب الدولي كبدي
يمكن أن يحقق عدة أىداف منيا الدعاية لمقضية التي يحارب من أجميا اإلرىابيين وذيوعيا بين الناس كما انيا تظير قدرة 
اإلرىابيين عمى توجيو ضربات مؤثرة لمدولة أو النظام الذي يعممون ضدىم، وقد ييدف اإلرىاب إلى شل تفكير الخصم 

لديو وتشتيت جيوده في اتجاىات كثيرة وتيديد حمفاؤه إذا ما حاولوا مساعدتو، وقد يكون اليدف ىو بإحباط الروح المعنوية 
إحداث أضرار مادية في مؤسسات الخصم الحيوية مما يؤثر عمى النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية لو 

م أو ممتمكاتو أو قتل رعاياه ولكن األصل في تخريب ، وبمعنى آخر فيدف اإلرىاب ليس تخريب ماديات الخص(3)ولرعاياه
ىو معنوياتو كيدف أساسي لإلرىاب، وقد ساعد عمى ذلك التقدم العممي اليائل في وسائل اإلعالم عن طريق نقل األحداث 

ألكبر  عبر األقمار الصناعية وأجيزة التمفزيون والصحف وغير ذلك ومما يجعل الحدث أكبر آثار واألثر في تحقيق الرعب
                                                 

 . 244، ص1991محمد شكري، اإلرىاب الدولي، دراسة قانونية، القاىرة،  - 1
يتألف من ثالثة مكاتب  1965* ان نشأت المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي في الجريمة ضمن الجامعة العربية عام 

المكتب الفردي لمكافحة اإلرىاب والجريمة ومقره ببغداد والمكتب العربي المشؤان مخدرات مقره عمان والمكتب الثالث 
ىو المكتب العربي لمشرطة الجنائية ومقره بدمشق وسيمم األخير في مجال مكافحة اإلرىاب الدولي من خالل التعاون 

 إلرىابية ولكن باعتبارىا جزء منو. بين أجيزة الشرطة ال تتطرق بشكل واضح الجريمة ا
 . 4، ص1984نعمة عمي حسين، مشكمة اإلرىاب الدولي، مركز البحوث والمعمومات، بغداد،  - 2
 . 142، ص1986، القاىرة، 14أحمد جالل عز الدين، اإلرىاب... والعنف السياسي، كتاب الحرية رقم  - 3
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عدد ممكن. وليذا السبب نجد ان معظم العمميات اإلرىابية تقع في الدول الديمقراطية والدول المتقدمة التي تتوافر فييا 
 . (1)حرية الصحافة واإلعالم وذلك لضمان تغطية كاممة لمعمميات اإلرىابية

 اإلرىاب الفردي
شيوعية في صورة حركات التحرير في جميع أنحاء العالم اإلرىاب الفردي مر بعدة مراحل وقد تأثر باأليديولوجية ال

مثل فيتنام وأمريكا الالتينية وتطور بعد ذلك اإلرىاب الفردي واستخدمتو االتجاىات اليمينية واليسارية بغرض ضرب نظام 
عالء صوت الجماعات التي تستخدم اإلرىاب ضد الحكومات، وغالبًا ما تمجأ إلى األعمال ا إلرىابية الحكم القائم وا 

سماع الكافة بمطالبيم وىذا ينطبق سواء كانت الحكومة ىي  جماعات األقميات في الدول المختمفة وذلك إلعالء صوتيم وا 
حكومة ديمقراطية أو حكومة دكتاتورية، والسبب في ىذا واضح بالنسبة لمحكومات الدكتاتورية وحكومات الحزب الواحد 

ميات وسيمة لمتعبير عن رأييا وأما بالنسبة لمحكومات ذات النظام الديمقراطي فإن والرأي الواحد حيث ال تجد طوائف األق
األقميات ىذه ال تحصل في الغالب عمى مقاعد في المؤسسات السياسية تسمح ليا بفرض رأييا أمام طوائف األغمبية، 

ىاب اختمفت باختالف األفراد وباإلضافة إلى ذلك فإن طوائف األفراد يختمفون من مكان إلى آخر وكذلك أساليب اإلر 
 والطوائف التي تقوم بالعمميات اإلرىابية. 

وذلك بمعنى  (2)وقد كان الشعار المستخدم في العمميات اإلرىابية بين اإلرىابيين ىو "ارىب عدوك وانشر قضيتك"
ام والمجتمع الدولي إلى استخدم قدر محدد من العنف بما ينتج عنو قدر غير محدد من الفزع والرعب وذلك لجذب الرأي الع

مطاليب اإلرىابيين وقضيتيم، إال ان مديري ىذه العمميات اإلرىابية كانوا حريصين عمى عدم فقد تعاطف الرأي العام ولذلك 
كانت تنتيي عممياتيم بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من الرعب والخوف، ومع تطر جماعات اإلرىاب اإلرىابيين في 

. ومن (3)د استخدمت وسائل كثيرة إلحداث الضرر حتى األبرياء لمجرد إحداث خسائر بشرية ومادية كبيرةاآلونة األخيرة فق
الالفت لمنظر ان المبد برى العمميات اإلرىابية ال يعد موت التبرير القانوني ليا، فيشار إلى اإلرىاب دائما عمى انو مجرد 

)الحفاظ عمى األمن القومي( أو حماية الشعب والوطن وفي المقابل  أداة أو وسيمة، فالنظام السياسي يمجأ لإلرىاب باسم
 . (4)نجد ان القوى المعارضة لمنظم المستبدة تمجأ لإلرىاب باسم التقدم والثورة والتحرر الوطني واالستقالل والحرية

 اإلرىاب الدولي في اإلحصائيات
( منظمة 371ًا فقد أصبحت تمارسيا حوالي )أكدت اإلحصائيات الحديثة ان ظاىرة اإلرىاب الدولي تزداد سوء

( دولة، وقد ارتفع عدد الحوادث حيث 124( دولة تمارس نشاطيا في نحو )63إرىابية غالبيتيا ماركسية الفكر تنتشر في )
. وقد بمغ عدد ضحايا اإلرىاب عام (5)( حادثة3444( )1979( حادث اعتداء، وبمغ عام )111( )1968بمغ عام )

                                                 

 . 13اسي، مصدر سبق ذكره، صأحمد جمال عز الدين، اإلرىاب... والعنف السي - 1
عبد العزيز مخيمر عبد اليادي، اإلرىاب الدولي ودراسة لالتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية،  - 2

 . 7، ص1986دار التيضة العربية، القاىرة، 
قرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، عبد العزيز مخيمر عبد اليادي، اإلرىاب الدولي ودراسة االتفاقيات الدولية وال - 3

 . 71مصدر سبق ذكره، ص
أسامة الغزالي، حرب اإلرىاب الدولي ومشكالت التحرر والتقدم والثورة في العالم الثالث، في سمسمة حوار الشيير رقم  - 4

 . 12-11، ص1986، مركز اتحاد المحامين العرب لمبحوث والدراسات القانونية، 3
 . 144، ص77، العدد رقم 1984وي، إنشاء اإلرىاب الدولي، السياسة الدولية، يوليو خضير الدىرا - 5
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%( أمريكيون من الدبموماسيين ورجال األعمال ومن 35( شخص بين قتيل وجريح منيم )1721) ( حوالي1984)
 . (1)المالحظ ان اإلرىابيين الجدد غير الميتمين بالمكان الجغرافي لألعمال التي يرتكبونيا أو جنسية الضحايا

 االستنتاجات 
 . عدم وجود تعريف محدد لمفيوم اإلرىاب فقد تعددت تعاريف اإلرىاب -1
لقد ساىمت العوامل االقتصادية وبشكل كبير في زيادة تفاقم ظاىرة اإلرىاب واتساع الرقعة الجغرافية التي تمتد عمييا  -2

 ىذه الظاىرة. 
تبين من خالل الدراسة ان لمعوامل السياسية أثر ميم وفعال في اتساع العمميات اإلرىابية كما ان االختالف  -3

رى أو فئة عمى فئة أخرى سواء كانت سياسية أو دينية تمعب دورًا ميمًا في السياسي وسيطرة دولة عمى دولة أخ
 العمميات اإلرىابية وكذلك تعددت األديان وكذلك األحزاب واختالفات في األنظمة الحاكمة. 

ان العوامل االجتماعية ال تقل عن سابقتيا من حيث األىمية فالتفكك األسري وكل شخص يعمل بيواه بدون رقيب  -4
عوامل تعد من العوامل الرئيسية في انتشار اإلرىاب واتساعو ويعكس بدوره سمبًا عمى البالد وىذا يعود بدوره إلى  كميا

 عدم وجود فرص العمل ووجود جماعات منظمة إرىابية من أجل التفكك األسري. 
 ضعف مساىمة وسائل اإلعالم في نقل الصورة الحقيقية ليذه الظاىرة.  -5
بأفعال وأنشطة أخرى غير المشروعة تعينو وتساعد عمى نموه منيا الجريمة المنظمة واالتجار ان ارتباط اإلرىاب  -6

غير المشروع في األسمحة والمتفجرات لذلك يجب القضاء عمى ىذه األنشطة أو الحد منيا عمى األقل من أجل 
 مكافحة اإلرىاب. 

 التوصيات
و تمك الظاىرة من عواقب وخيمة عمى المجتمعات الدولية ضرورة تجريم ومالحقة ىذه األفعال اإلرىابية لما تمثم -1

 والداخمية وذلك من خالل تجريم األعمال التحضرية ليذه الجرائم والشروع فييا واعتبارىا جريمة تامة. 
ضرورة وضع تعريف شامل لإلرىاب نظرًا ألن عدم وجود تعريف موحد لإلرىاب يعيق الجيود الدولية لمكافحتو من  -2

االلتباس بين اإلرىاب وغيره من الظواىر األخرى التي قد تكون مشروعة في حد ذاتيا كالدفاع عن  ناحية ويثير
 النفس والمقاومة المشروعة لالحتالل وحق الشعوب في تقرير المصير. 

ونوصي بضرورة الحد من الجيل والبطالة إذا لم يستطيع القضاء عمييا كميًا فال شك ان الجيل والبطالة يشكالن  -3
ربة الصالحة لنمو الظاىرة اإلرىابية وتكاثرىا كما يمزم الوعي الديني وتوعية األفراد فكريًا ودينيًا فالدين يساعد الت

 عمى التمسك بالفضائل واالبتعاد عن الرذائل واإلرىاب الشك انو رذيمة ومفسدة. 
الجرائم اإلرىابية والتبميغ عنيا وعن  ضرورة اتخاذ التدابير الفاعمة والواقية بتضامن األفراد وأجيزة األمن لمكافحة -4

 الجناة مرتكبييا واإلرشاد عن أماكن تجمعيم وأماكن تخزين أسمحتيم. 
أيضًا ضرورة تفعيل التدابير الرامية إلى منع اإلرىابيين من امتالك أسمحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقميا كما  -5

 لبحرية لتفادي تسمل األسمحة أو األشخاص المشتبو بيم. يجب عمى الدول تشديد الرقابة عمى الحدود البرية وا
كذلك ضرورة التركيز عمى إجراءات القضاء عمى المنضمات اإلرىابية ومنع انتشارىا وتكاثرىا وذلك من خالل  -6

 القضاء عمى العوامل التي تشكل تربة خصبة لنمو الخاليا اإلرىابية وازدىارىا. 

                                                 

 . 145المصدر السابق نفسو، ص - 1
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فييم القادمين من الخارج عبر الطائرات والسفن ويمكن استخالص صفاتيم  ضرورة الرقابة عمى األشخاص المشتبو -7
من جوازات سفرىم وكذلك يجب تحذير القنصميات بعد منع تأشيرة الدخول إلى البالد لألشخاص المشتبو فييم كما 

  يجب الرقابة عمى المواطنين األجانب القادمين من بمد يستضيف اإلرىاب ويصدره إلى البالد األخرى.
ضرورة تفعيل سياسة التجريم الوقائي الالحق عن طريق مكافحة إنشاء التنظيمات اإلرىابية ومنع تقديم المعونات  -8

 والمساعدات ليا ومصادرة أمواليا وحميا. 
ضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم المرئية وغير المرئية في التصدي لمزاعم اإلرىابيين بمشروعية ما يعترفونو من  -9

 من وضع قواعد إرشادية لمتقارير اإلعالمية والصحفية في ىذا الصدد الشعوب بمخاطر اإلرىاب.  أفعال آثمة
ضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم المرئية وغير المرئية في التصدي لمزاعم اإلرىابيين بمشروعية ما يعترفونو من  -14

الصدد مما يساعد عمى زيادة التفاعل مع  أفعال آثمة من وضع قواعد إرشادية لمتقارير اإلعالمية والصحفية في ىذا
 وسائل اإلعالم لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر اإلرىاب. 

 وضع نظام دولي لتعويض ضحايا الجرائم اإلرىابية.  -11
إقرار المسؤولية المدنية عن الجرائم اإلرىابية والتزام الدولة المتورطة في إصالح األضرار المترتبة عمى ىذه  -12

 الجريمة. 
قرار  كما نناشد -13 المشروعين في الدول بضرورة تشديد العقاب عمى التحضير لمجرائم اإلرىابية والشروع فييا وا 

 عقوبات رادعة تصل لإلعدام. 
نناشد الدول العالمية والعربية ان يسن قانون يعالج فيو قضايا اإلرىاب عمى النحو الذي يحفظ سالمة جميع الدول  -14

 مع خاصًا ويحافظ عمى أمنيم ويحافظ عمى الحريات الشخصية لألفراد. العربية والعالمية ويحفظ سالمة المجت
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