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 الدولي اإلرهاب مكافحة اسرتاتيجية يف عسكرية(الغري ) الوقائية التدابري دور

 . فالح مبارك بردان الفهداويد

 جامعة االنبار -سرتاتيجية مركز الدراسات اال

 امللخص

لذا ظاهرة االرهاب الدولي ظاهرة متشعبة ومتعددة االسباب واالشكال ن أينطلق هذا البحث من       

يف تطلب البحث يف بعض جزئيات هذه الظاهرة اليت شغلت العامل منذ بداية القرن احلادي والعشرين، ي

  كافحة االرهاب الدولي.ملاسرتاتيجية شاملة ومتكاملة  حماولة لوضع

Abstract 

This research stems from the phenomenon of international 

terrorism, the phenomenon of complex and multiple causes, forms 

and therefore requires research in some of the particulars of this 

phenomenon that ran the world since the beginning of the 

twentieth century and atheist , try Le Place a comprehensive and 

integrated strategy to combat international terrorism. 

 

 املقدمة:

 انشغالحد أهم الظواهر السلبية يف النظام الدولي اجلديد، وذلك بسبب أيشكل اإلرهاب الدولي 

سلبيات هذه  انعكستوالقتل، وبذلك  عامل القرن احلادي والعشرون بكوارثه وبشاعة أساليبه يف التدمري

بذلك الظاهرة على العديد من أوجه النظام الدولي اجلديد )الفكرية والسياسية والعسكرية واالقتصادية(، و

بصورة عامة ومنها اجملتمعات الدميقراطية وذلك  الدولي حقيقيًا يهدد أمن اجملتمع أصبح اإلرهاب خطرًا

منهاجًا و  اآلخر لى لغة الكراهية شعارًا وعدم قبولاإلرهاب من االعتماد على العنف أسلوبًا وع ملا يتسم به

ختفف من لغة وال قيم االخالق قانون حيد مجوح أجرامه التكفري، فال يوجد  يرتكز على أيديولوجية
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احتواء ظاهرة االرهاب وبالتالي  ًا يف اسلوبتعقيد األمرزاد  بسبب االميان بعقيدة متطرفة وهو ما الكراهية

اصبح أداة لتحقيق مآرب و طموحات يعجز البعض عن  وبالتالي انتشر شرقًا وغربًا حتى، سبل العالج

 . وبدأ يوظف سياسيًا لتحقيق غايات معينة حتقيقها بالوسائل العادية املشروعة

 

 

واذا كانت ظاهرة االرهاب الدولي ظاهرة متشعبة ومتعددة االسباب واالشكال فأن ذلك يتطلب  

هذه الظاهرة اليت شغلت العامل منذ بداية القرن احلادي والعشرين، ومن هذا البحث يف بعض جزئيات 

غري العسكرية يف مكافحة االرهاب الدولي والذي تناولنا فيه التدابري الوقائية املنطلق حبثنا يف موضوع 

 اهمية وضع اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة يف مكافحة االرهاب الدولي.

ميكن من خالهلا تغطية املوضوع بشكل  ثالثة حماوروانطالقًا من عنوان البحث مت تقسيمه اىل  

 كامل وهذه احملاور تتمثل باالتي:

: ويتضمن تفسري وحتليل مفهوم أهم املصطلحات الدولي )أطار نظري(مفهوم اإلرهاب  :احملور األول

يف املفردات، وبذلك البد من  ت وااللتباساملستخدمة يف عنوان البحث اليت قد تثري بعض اإلشكاليا

  توصيف وتعريف ظاهرة االرهاب ومن ثم تبيان املقصود بالتدابري الوقائية اليت هي جزء من اشكالية حبثنا.

 حيث نتناول فيه شكل ومضمون واساليب :أسباب تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي :احملور الثاني

يف القرن احلديث واختالفه عن األشكال القدمية من االعمال اإلرهابية والرتكيز على خماطرة  االرهاب

 .مام دولي واسباب االرهاب واشكالهباهت وحضي وهو ما جعل منه قضية رأي عام عاملياحلالي 

ويف  :1001ايلول/11بعد احداث  يف مكافحة االرهاب الدولي ةعسكريالغري وسائل ال: احملور الثالث

قبل العالج لظاهرة اإلرهاب الواجب اتباعها يف سبيل الوقاية  واإلجراءاتهذا احملور نبحث عن اآلليات 

  الدولي.

 الدولي )أطار نظري(مفهوم اإلرهاب : احملور األول
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 اختلفت حيث اإلرهاب فهومم ما أثارهمثل للخالف استثارة أكثر املصطلحات من مصطلح يوجد ال

 ما قضية مألت فقد السياسية، االعتبارات أو القومية أو الوطنية باملصاحل متأثرة وتباينت، النظر وجهات

 اختالف وعلى اللغات، بكل مشرتكا حديًثا وأصبحت الناس، وشغلت الدنيا،( باإلرهاب) يسمى

دراسات كثرية تناولت املفهوم من حيث التعريف وحتديد صفات ومسات الظاهرة  حيث جند. احلضارات

اليت اعتربت حبق أحدى اهم ظواهر القرن احلالي. لذلك وجدنا من املناسب أن يصار اىل حتليل مفهوم 

هذه الظاهرة العاملية انطالقا من حقيقة أن فهم توصيف وحتليل وحتديد أبعاد الظاهرة هو نصف طريق 

 عالجها.

 

 

 تعريف اإلرهاباواًل: 

 : تعريف اإلرهاب لغة -1

، اليت استحدثت أثناء الثورة (terrorismeترمجة حرفية للكلمة الفرنسية )ومصطلح )اإلرهاب(    

، ويعتقد أن الرتمجة الصحيحة (terrorismالفرنسية، وهي ترمجة حرفية أيًضا للكلمة اإلجنليزية )

 .(1)، وليس )إرهاًبا((للمصطلح األجنيب هي كلمة )إرعاب، وإخافة شديدة

من الفعل املزيد جممع اللغة العربية مشتقة من الفعل )رهب( وأقرها كلمة )اإلرهاب( مشتقة  دتع

، (، ويقال: )أرهب فالًنا( أي: خوَّفه وفزَّعه ، وهو املعنى الذي يدل عليه الفعل املضعف )رهب()أرهب

أما الفعل اجملرد من املادة نفسها وهو )رهب يرهب رهبًة ورهًبا( فيعين: خاف، فيقال: )رهب الشيء 

 . (2)ي : خافه ، والرهبة : اخلوف والفزع(رهًبا ورهبة أ

: ))َواْضُمْم . وقال تعاىل(3)وقال الراغب األصفهاني: الرَّْهبة والرُُّهب: خمافة مع حترز واضطراب       

 (32ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب((  )القصص: 



 العدد الحادي عشر              مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                           

 

322 
 

322 322 

أنها خلت من كلمة )إرهاب(، وجند أن الناظر يف املعاجم العربية، والقواميس اللغوية، جيد         

واإلرهاب " رعب حتدثه أعمال عنف كالقتل والقاء املتفجرات أو . والتعريف بها وفق املفهوم املعاصر

. ويف معجم العلوم االجتماعية "االرهاب (4)التخريب". واإلرهابي: "من يلجأ إىل اإلرهاب بالقتل...اخل"

Terrorism)(5)" يعين )إحداث اخلوف والرعب. 

 )اصطالحًا(عريف اإلرهاب ت -1

تعد ظاهرة االرهاب الدولي من الظواهر الدولية اليت انشغل بها عامل القرن احلادي والعشرين    

وهذه الظاهرة, أخذت تشمل اجملتمع الدولي كله. والفعل بسبب تأثرياتها السلبية على اجملتمع الدولي، 

اإلرهابي الواحد ميكن أن يشارك يف تنفيذه أشخاص من جنسية معينة أو جنسيات متعددة وخمتلفة بينما 

يكون ضحاياه من دول أخرى، أما مكان ارتكابه فقد يكون إقليم دولة ثالثة ) أو عدة دول(. فحوادث 

ركابها كرهائن وهم ينتمون إىل جنسيات خمتلفة، متتد آثار فعلها إىل عدة  اختطاف الطائرات واحتجاز

دول ويرتتب على ذلك أثار قانونية حملية ودولية. وادى انتشار ظاهرة اإلرهاب يف اجملتمع الدولي كله،  

واستحضار األفعال اإلرهابية وتنفيذها يف دول خمتلفة إىل شيوع مصطلح ) اإلرهاب الدولي 

lnternational terrorism).(6)  

 

التعنيف هو ظاهرة وأن حتديد اإلرهاب الدولي أكثر صعوبة من حتديد مفهوم اإلرهاب العادي. 

مشرتكة بني أفعال اإلرهاب الدولي وبني األنشطة اليت متارسها حركات التحرر الوطين وحركات التحرر 

وهذه األنشطة ليست من طبيعة واحدة، من االحتالل األجنيب ومناهضة العنصرية. ورغم أن تلك األفعال 

أال أن الكثري من الطروحات، خاصة الغربية، ال متيز بني هذين النوعني، مما يؤدي إىل خلط يف ممارستها 

 يف دوافع كل منها، وبالتالي تؤدي إىل تباين على موقف متميز حيال كل منهما.

فسريات الكثرية اليت قد يكون بعضها وعليه، قد اصبح مفهوم اإلرهاب خيضع لألهواء والت        

مقاومة وجهاد لكن يفسر من الطرف املقصود على أنه متناقضة، فالبعض يفسر عمل حيتوي على عنف 

 :(7)يف وجهات النظر إىل عدة نتائج أهمها االختالفواملتضرر من هذا العمل باإلرهاب، وقد أدى هذا 
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احلل، إذ أنه من العسري التوصل إىل حتديد أن تعريف اإلرهاب قد أصبح مشكلة تصعب على  -1

جمرد لإلرهاب دون إدخال عناصر خارجية عنه، تتمثل يف اآلراء املتباينة حول شرعية 

 التنظيمات وأنشطتها.
مصاحل الدول، وحماولة  الختالفأو معاهدات دولية  اتفاقياتونتج عن ذلك صعوبة التوصل إىل  -2

تتفق مع مبادئها ومصاحلها وخلفياتها التارخيية األمر كل جمموعة منها فرض وجهة نظرها اليت 

 .اختالفحمل  االتفاقياتالذي جيعل أهداف ومضمون 
صور العنف السياسي املختلفة، باإلرهاب حبيث أصبح الفاصل غري واضح بينه وبني صور  تشابه -3

 اجلرائم السياسية واجلرمية املنظمة.
ياسي مع أمناط أخرى من العنف السياسي مثل مفهوم اإلرهاب كظاهرة يف الصراع الس اختالط -4

بعض وسائل الضغط  اعتبار، حتى وصل األمر أحيانًا إىل واالنقالباتحركات التمرد والعصيان 

 السياسية نوعًا من اإلرهاب.

 ظاهرة اإلرهاب الدولي مسات وخصائصثانيًا: 

والقانونية  واالجتماعيةيف جوانبه السياسية  بصورة مشولية البد من دراسة مفهوم اإلرهاب الدولي 

عن غريه من النشاطات األخرى اليت تشرتك معه يف  متييزهبهدف حتديد املفهوم الدقيق لإلرهاب الدولي و

بعض املظاهر، أال أنها ختتلف عنه يف األهداف ويف بعض الوسائل  والنتائج، وخاصة وأن مفهوم اإلرهاب 

  عصيًا عن التعريف من قبل املنظمة الدولية.سواء الداخلي واخلارجي ظل 

توصيف عام وفقًا لسمات ورغم عدم وجود تعريف شامل ومتفق عليه عن االرهاب لكن ممكن اعطاء 

: )كل فعل من أفعال العنف بأنه اإلرهاب اعتباربها لفهم الظاهرة. وطبقًا لذلك ميكن  االستداللحمددة ميكن 

 أو التهديد به، أيًا كانت

 

دوافعه أو أغراضه، يقع تنفيذه ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي  يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو  

ترويعهم ، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر، أو إحلاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد املرافق أو األمالك ) 
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. وعرفت  منظمة االمم (8)د املوارد الوطنية  للخطر(العامة واخلاصة( أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض أح

املتحدة  االرهاب: )تلك األعمال اليت تعرض للخطر أرواحًا بشرية بريئة أو تهدد احلريات األساسية أو تنتهك 

 .(9)كرامة اإلنسان(

 وقد تبني من نتائج دراسة وحتليل بعض احلاالت اإلرهابية ان هنالك مسات لإلرهاب تتضح مبا يلي: 

اإلرهاب ظاهرة عاملية متواجدة يف كل مكان يف شرق العامل وغربه ومشاله وجنوبه، وقد ارتكبت  -1

 األفعال اإلرهابية من قبل أفراد يدينون بأديان خمتلفة.

ظمات مغلقة تظم املئات وأحيانًا اآلالف من األفراد وتركز على أهداف املنظمات اإلرهابية من -2

 سياسية تتعلق بالعدالة والفقر والدين، وتركز على الفئات األقل حظًا يف اجملتمع.

املنظمات اإلرهابية منظمات دكتاتورية القائد فيها هو احلاكم وأفرادها خيضعون له خضوعًا مطلقًا  -3

 إعداد كوادرها لشغل األماكن اليت ختلو بغياب صاحبها يف قيادة املنظمة.وبرغم ذلك فهي تعين ب

 املنظمات اإلرهابية هلا امتدادها داخل البالد وخارجها. -4

تسعى املنظمات اإلرهابية مجيعها لتجنيد أعضاء جدد وتعبئتهم وتدريبهم، وتستفيد املنظمات  -5

قل والتسجيل والتنصت والتسليح كما تستفيد من تقدم علوم اإلرهابية من التقنيات اجلديدة يف االتصال والن

 اإلدارة وُتنشئ بعضها لقائدها جملس شورى.

 منفذو العمليات اإلرهابية أكثرهم من الشباب يعتقدون بشرعية ما ارتكبوه. -6

متويل املنظمات اإلرهابية التربعات والقيام بأنشطة مشروعة وكثري من األنشطة غري املشروعة  -7

 (10).باإلضافة إىل قيام دول ومجاعات خريية ودينية وثقافية جبمع األموال لدعم األنشطة اإلرهابية

أن تعاني الدول من أزمات اقتصادية حتى تنمو فيها املنظمات فقد وجد اإلرهاب يف  بالزمليس  -8

 .(11)الواليات املتحدة األمريكية واليابان، وهما من أكثر جمتمعات العامل استقرارًا من الناحية االقتصادية

 ماهلا.بعض املنظمات اليت تقاتل من أجل التحرير خلطت بني الكفاح املسلح واإلرهاب يف أع -9

أصبح استخدام أجهزة مكافحة اإلرهاب للتقنيات احلديثة أمرًا ضروريًا حتى تستطيع أن جتابه  -10

 (12).استخدام اجلماعات اإلرهابية لألسلحة عالية التقنية والتدمري

وخيتلف الوصف الذي يطلقه رجال اإلعالم على أعضاء املنظمات اإلرهابية باختالف املوقف السياسي 
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ونه جتاههم، ومن ثم استخدمت أوصاف خمتلفة عند اإلشارة إليهم، فهم إما إرهابيون أو الذي يتخذ

خمربون أو عصاة أو منشقون أو جمرمون، وإما جنود حترير أو حماربون من أجل احلرية أو مناضلون أو 

ن رجال حركة شعبية أو ثورية وأحيانا يوصفون وتوصف عملياتهم يف نظر بعض بانهم خصوم أو معارضو

  ( متطرفون.RADICALSللحكم أو"راديكاليون" )

 احملور الثاني: أسباب تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي

من حقيقة علمية ثابته أن لكل ظاهرة جمموعة اسباب ودوفع وبالتالي بتفاعلها تتولد جمموعة  انطالقا

نتائج تكون ظاهرة معينة، وبذلك كان البد من البحث يف اسباب ظاهرة االرهاب الدولي لسببني مهمني 

 :وهما

 نتمكن من  أن فهم أي ظاهرة من الظواهر يتوقف على معرفة أسبابها وبواعثها، فبتلك املعرفة

التحكم فيها، بتنميتها، واحملافظة عليها إن كانت ظاهرة إجيابية، واحلد منها، أو القضاء 

 كما هو احلال يف ظاهرة اإلرهاب الدولي وانعكاساته املدمرة..عليها إن كانت سلبية
 اإلسهام يف تلمس األسباب احلقيقية لظاهرة اإلرهاب، والكشف عنها وبيانها، والسيما مع وجود 

 بعض االضطراب، والتناقض أحيانا يف حتديد أسباب هذه الظاهرة اخلطرية وبواعثها.

وعند البحث عن أسباب اإلرهاب الدولي جند صعوبة يف حتديد االسباب املباشرة وغري املباشرة   

إلرهاب هلذه الظاهرة وتكاد تتباين هذه األسباب لنفس الظاهرة حسب الزمان واملكان، فمثاًل بعض اسباب ا

هذه ( ال تكاد تذكر فمثاًل السبب الطائفي هو السبب الرئيس احملرك لإلرهاب يف العراقيف العراق )

 . العربية لإلرهاب يف مجهورية مصر ظاهرةعند البحث يف األسباب 

اإلرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة تشرتك يف بروزها يف اجملتمع مجلة من العوامل واألسباب، أن  

لعوامل الشخصية والنفسية مع الثقافية والسياسية واالقتصادية، لتشكل ظاهرة اإلرهاب حيث تتداخل ا

اليت حتقق أهدافها مبمارسة العنف والقتل، وحتسم خالفاتها بإلغاء اآلخر وإقصائه من الوجود. وهناك 

ضاد، بعض العوامل اليت تزيد من حدة التطرف واإلرهاب واستمرارهما، منها معاملة التطرف بتطرف م

ومواجهة إرهاب األفراد واجلماعات بإرهاب احلكومة، واالقتصار على الوسائل القمعية دون البحث 
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إال أن بعض الباحثني أمجل األسباب اليت يتعني دراستها للوقوف على  (13).والتعامل مع جذور املشكلة

 : اتشخيص واقعي ومتكامل ألسباب اإلرهاب ومنه

  تلبية احتياجات اإلنسان األساسية وتفكك اجملتمعات والتبعيةة وآثةار   العجز يف بعض البلدان عن

االستعمار والقروض واملساعدات الدولية والشعارات والوعود غري الواقعية للشعوب واالعتةداء علةى   

امللكية اخلاصة ومصادرتها واالستبداد والنعرات التارخيية، واألحقاد االجتماعية والصراع الةدولي  

 فوذ واحلروبعلى مناطق الن
    األهلية بغرض استنزاف املوارد املادية والبشرية والتمييز العنصري والعنف السلطوي واالنقالبةات

 والثورات والتطرف ودور وسائل اإلعالم واإلهانة والسخرية وإذالل اإلنسان والرتبية غري الواقعية.

  التالية: قائقخر حيمِّل أسباب اإلرهاب والعنف يف احلآوهناك رأي 

أجواء احلريات، واملناخ العام، واملشكالت االقتصادية واالجتماعية واملفاهيم اخلاطئة وحركة الصراع )

 (14)(.الدولي، واملسلك األمين، واملسلك النظامي أو القانوني وضع املعارضة والدعم اخلارجي وغري ذلك

الدولي اىل بعدين وبشكل عام ميكن تصنيف هذه األسباب والدوافع اليت تنتج ظاهرة اإلرهاب 

 (15):أساسيني وهما

  البعد احمللي: املستوى الداخلي - أ

يرى بعض الباحثني أن أسباب اإلرهاب يعزى إىل البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، واملؤثرات اليت تتدخل 

 : يف تكون منط حياته، أو تؤثر فيها، ومن تلك األسباب

 احنراف أو قصور يف الرتبية يكون الشرارة األوىل اليت ينطلق  أن أي: أسباب تربوية وثقافية

منها احنراف املسار عند اإلنسان، وجيعل الفرد عرضة لالحنراف الفكري ومناًخا مالئًما لبث 

 .إرهابيةالسموم الفكرية لتحقيق أهداف 
 حنراف يف : فانتشار املشكالت االجتماعية والتفكك األسري يدفع الفرد إىل االأسباب اجتماعية

السلوك، والتطرف يف اآلراء، والغلو يف األفكار، بل وجيعل اجملتمع أرًضا خصبة لنمو الظواهر 

 .البشريةاخلارجة عن الطبيعة 
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 :فكلما كان دخل الفرد يفي مبتطلباته ومتطلبات أسرته كان من رضاه واستقراره  أسباب اقتصادية

ياًل كان مضطرًبا وغري راٍض عن جمتمعه، هذه االجتماعي ثابًتا، وعلى العكس إذا كان دخله قل

 .احلالة من الشعور يولد عند اإلنسان حالة من التخلي عن املسؤولية الوطنية
 :وضوح املنهج السياسي واستقراره، والعمل وفق معايري وأطر حمددة، خيلق أن  أسباب سياسية

  الفرد، كما أن الغموض يف املنهجالثقة والقناعة، ويبين قواعد االستقرار احلسي واملعنوي لدى 

فتقوم  والتخطيط يف العمل يزعزع الثقة، وخيلق حالة من الصدام بني املواطنني والقيادة السياسية،

 .اإلرهاب، وهذا وجه من وجوه انتشار متصارعة مجاعات وأحزاب

  :بب الشعور فهناك دوافع تدمريية نفسية متأصلة يف الفرد، وتضخم األنا العليا بسأسباب نفسية

املتواصل بوخز الضمري، أو اإلحباط يف حتقيق بعض األهداف أو الرغبات، أو الوصول إىل املكانة 

 املنشودة ، فهذه العوامل
   النفسية تؤدي إىل ارتكاب األعمال اإلرهابية، نتيجة خللل يف التكوين النفسي أو العقلي أو

  الوجداني، سواء مكتسب أو وراثي.

 :إن اإلنسان ميتاز عن سائر الكائنات احلية بأن حركاته وتصرفاته االختيارية  أسباب دينية

يتوىل قيادتها فكره وعقيدته، فاإلنسان مقود أبًدا بفكرة صحيحة أو فاسدة. وهذه املنظومة من 

األفكار تشكل ما يسمى عقيدة الفرد وأهمها العقيدة الدينية اليت يؤمن بها وكيف يفسرها ويعمل 

او أعتدااًل، وعلى هذا فإن السبب الرئيس للغلو وسلوك سبل العنف واإلرهاب احنراف  بها غلوًا

الفكر وضالله، والتباس احلق بالباطل لدى أصحاب هذا االجتاه. وغالبًا مل تكن األديان السبب 

الدافع للعنف واإلرهاب، ولكن الكيفية اليت يفكر ويؤمن بها الفرد قد جيد مربر عقائدي يكون 

 (16).ة غطاء شرعي لألساليب واالفكار اإلرهابية اليت يتبناهامبثاب

 :البعد العام: املستوى الدولي، نتيجة لعدة أسباب منها -ب

  التقدم العلمي والتقين يف جمال شبكات االتصال، الذي مكن أعضاء تلك اخلاليا والشبكات

 . اإلرهابية من احلصول على معدات وأجهزة فنية متقدمة
 موقف بعض دول العامل جتاه ظاهرة اإلرهاب التناقضات يف . 



 العدد الحادي عشر              مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                           

 

328 
 

328 328 

 وجود ما يسمى حبركات املقاومة للفكر السائد يف بعض الدول أو للنظام احلاكم فيها. 
  مل.العاتفشي ظاهرة الفقر والبطالة يف كثري من دول 

 

 التدابري الوقائية يف مكافحة اإلرهاب الدولي/ لثاحملور الثا

نظرتها إىل اإلرهاب من حيث مفهومه ومعناه، إىل صعوبة اتفاقها على لقد أدى اختالف الدول يف 

املستوى الدولي بشأن التعاون ملكافحة هذه الظاهرة. وميكن جتسيد هذا االختالف يف العبارة املختصرة اليت 

تقول: "إن اإلرهابي يف نظر البعض، هو حمارب من أجل احلرية يف نظر اآلخرين". وأدى ذلك إىل فشل 

اجلهود الدولية يف الوصول إىل حتديد دقيق حلقيقة اإلرهاب، مما حال دون االتفاق على درجة من  أغلب

م لبحث اإلرهاب 1973التعاون الدولي ملكافحة اإلرهاب، لدرجة أن املؤمتر الدولي الذي عقد يف عام

ارسة النشاطات واجلرمية السياسية قد انتهى إىل أن عدم وجود مفهوم واضح لألسباب اليت تؤدي إىل مم

 اليت تنشئ حالة اإلرهاب هو العقبة اليت حتول دون اقتالع اإلرهاب واجتثاث جذوره.

 أواًل: اجلهود الدولية يف مكافحة اإلرهاب الدولي

 ظلةت عليةه، واملعاقبةة اإلرهةاب منةع اتفاقيةَة ،٧٣٩١منةذ أن وضةعت ُعةْصبة األمةم، يف سةنة 

 ،1963 سةنة مةن فبدايةة وهكةذا،. الةدولي اجملتمةع أعمةال جةدول يف ُمدَرَجًة اإلرهاب مكافحة مسألة

وعالوة على ذلك،  .ةال اإلرهابيةة واملعاقبةة عليهةااألعم مبنةع صةلة ذا عامليا قانونيا صكا عشر ستة اعُتمد

 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة منةذ

 

مةا يزيةد عةن عقةد مةن الةزمن، مببةادرة خاصةة مةن اللجنةة الةسادسة، قةرارات سةنوية بةشأن  

 .اإلجةراءات الراميةة إىل مكافحةة اإلرهاب الدولي

):ويف هذا االجتاه قرََّرت الدول، يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة رمسيا
17) 

اإلرهةةاب، وفقةةا لاللتزامةةات املنوطةةة بنةةا مبوجب التعةةاون بةةصورة تامةةة يف مكافحةةة  -٢)

القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يةسهَّل أو يةشارك أو يةةشرع يف املةةشاركة يف 

 .متويةةل أعمةةال إرهابيةةة أو يف التخطةةيط هلةةا أو تةةدبريها أو ارتكابها، أو يوفر مالذا آمنا
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مرتكيب األعمال اإلرهابية وحماكمتةهم أو تةسليمهم، وفقةا لألحكام ذات  كفالة القبض على -٩

 .(الصلة من القانون الوطين والدولي

( الذي 1373كما اعتمد جملس األمن قراراٍت عديدًة يف جمال مكافحةة اإلرهةاب، مةن بينةها القةرار) 

وبهذا املعنى فهو يتسم ببعد  .ةخاص مكانةٌة لةه والةذي ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٧٧اعُتمد عقب أحداث 

عام وإلزامي، ذلك أنََّ اعتماده من ِقَبةل جملةس األمةن كةان مبوجةب الفةصل الةسابع مةن ميثةاق األمةم 

 املتحةدة. 

وقةد ترتةب علةى اعتمةاده وفقةا لةذلك الفصل من امليثاق أنه جيب اعتبار اإلرهاب مبثابة تهديد 

( الذي يأتي بعد 2249قرار صارم صدر عن جملس األمن باألمجاع القرار ) للسالم واألمن الدوليني.وآخر

، الذي دعى الدول على مضاعفة جهودها 2015حوالي أسبوع من هجمات باريس اإلرهابية نهاية عام 

وتنسيقها ملنع ووقف األعمال اإلرهابية اليت يرتكبها تنظيم )داعش( وجمموعات أخرى مرتبطة بتنظيم 

ويشري النص إىل إجراءات تتخذ على األراضي اليت يسيطر عليها )داعش( يف سورية والعراق،  .القاعدة

ويدعو أيضا الدول إىل تكثيف جهودها ملنع مواطنيها من االنضمام إىل  .ومبا يتوافق مع القوانني الدولية

 .)داعش(، وجتفيف مصادر متويل احلركات املتشددة

او من عمليات املقاومة لنفس االسباب مما يفقد احملاكمة وما اذا كانت ) جرمية ( ارهابية 

مربراتها ونتائجها املوضوعية وجيعل سلوك بعض الدول بعيدًا عن مقتضيات التعاون الدولي وخمالفًا 

ألحكام القانون واالتفاقيات إلرضاء هذا الطرف او ذاك وغالبًا ما تنتهي إىل  االفراج عن االرهابيني بدون 

 (18)جتنب احلرج . قناعة وجملرد

ن مواجهة االرهاب كجرمية دولية جتلت وكما اوضحنا عرب جهود اجملتمع الدولي املتمثلة أال إ

جمسدة يف عدة اتفاقيات دولية، اال ان  –االرهاب  –يف حماولة قمع ومنع افعال عديدة تقع ضمن مفهوم 

ة خطف الطائرات اليت هذه اجلهود جاءت لتوجه هذه اجلرمية بشكل متدرج وكما حصل مع جرمي

  (19).متيزت فرتة الستينات من القرن املنصرم بكثرتها

وقد افرز التعامل الدولي ثالث اجتاهات متثل مواقف الدول يف جمال جمابهة االرهاب، متثلت 

 (20):باالتي
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بكل الوسائل ال يرى غري القمع والتأديب ومعاقبة الدول اليت يشتبه مبساندتها لإلرهابيني : األول االجتاه

، ةل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيلالعسكرية وغري العسكرية أسلوبًا جملابهة اإلرهاب، من هذا الرأي ك

وقد كشفت سلوكية هذه الدول عن غايتها من هذا التطرف وهي رغبتها يف االعتداء على غريها ومعاجلة 

 .ة مكافحة اإلرهاب خالفًا للقانونحبجمنازعاتها مع من تنوي معاقبتهم والتصدي لنضال حركات التحرير 

يرى عدم اعتماد القمع فقط يف التعامل مع الدول املشتبه بدعمها لإلرهابيني  ويستحسن : الثاني واالجتاه

إقناعها عوضًا عن تأديبها حلملها على التخلي عن اإلرهابيني او التعامل معهم للحيلولة دون زعزعة 

 .كل من فرنسا وإيطاليا واليوناني العالقات الدولية. من هذا الرأ

اب ودوافعه يرى ضرورة اللجوء إىل القانون الدولي ملعاجلة أسباب اإلره: وهنالك اجتاه ثالث         

دولية وتسويتها واختاذ التدابري ملواجهة العدوان يف حالة وقوع العمليات اإلرهابية  (منازعات) باعتبارها

وجبزاءاته وخباصة الوسائل القانونية اليت تضمنها ميثاق األمم املتحدة ومن هذا الدولية تتم وفقًا ألحكامه 

. ويبدو ان االجتاه األخري اكثر انسجامًا مع مقتضيات ل واألوساط القانونية يف العاملالرأي غالبية الدو

، هاب الدولييف مواجهة ظاهرة اإلر احرتام القانون والشرعية ويقدم وسائل وحلول قانونية عملية وفعالة

وحيقق مقاصد األمم املتحدة وغاياتها اليت نص عليها امليثاق وقمع العدوان وحل املنازعات الدولية 

بالوسائل السلمية ومنع استعمال القوة أو التهديد بها يف العالقات الدولية او استخدامها ضد سالمة 

صد األمم املتحدة  والعمل على إمناء األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة على وجه ال يتفق ومقا

التعاون والعالقات الودية بني األمم ومنع الدول من التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، وال شك يف 

أن ممارسة اإلرهاب الدولي أو التهديد به ضد أمن وسالمة طرف دولي آخر ألي سبب كان خيالف هذه 

خًا هلا فضاًل عن ان اللجوء إليه أساسا خمالف للقانةةون الةدولي املبادئ واملقاصد ويعد انتهاكًا صار

  (21)ويةوجب اتةةخاذ التةدابري املنصوص عليها يف امليثاق ضد مرتكبه.

الدولي على تعريف اإلرهاب يقودنا إىل نتيجة مفادها أن  االتفاقوأخريا ألبد أن نقول إن صعوبة     

ن وحي التعريف باإلرهاب وبالتالي فإن املكافحة الدولية لإلرهاب عملية مكافحة اإلرهاب تنبع بالضرورة م

ويف غياب مفهوم جاد ترضى عنة شعوب العامل، تظل نسبية، بل عدمية اجلدوى، ويف جمتمع دولي 
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تتضارب فيه املصاحل بشكل كبري ويتم تباين قاتل بني وضع مشال متطور يغزو الفضاء، وجنوب متخلف 

قاء، ومادامت شعوب بريئة تقتل، وقرارات أمريكية تصدر باسم األمم املتحدة، وفقري يصارع من أجل الب

وأخرى ملحة متنع، وانساق فكرية وتعليمية حملية تعدل وتلغى، وأموال شخصية جتمد جملرد االشتباه 

بها بذريعة مكافحة اإلرهاب سوف تظل هذه الظاهرة حتى وجود عدل شامل وعام حيفظ لكل بلدان العامل 

 استثناء أمنها واستقرارها ورفاهيتها وعيشها حياة كرمية مستقرة.  دون 

  

 

 

 ايلول 11بعد احداث  يف مكافحة االرهاب الدولي عسكريةاللوسائل غري : اثالثًا

رغم ان االرهاب الدولي ليس بالظاهرة احلديثة وقد اشرنا اىل ذلك سابقا، اىل ان اجلديد يف موضوع    

هو اسلوب مواجهته او مكافحته حيث وضعت اسرتاتيجيات عديدة ومتنوعه ظاهرة االرهاب الدولي 

 (22).2001ايلول   11جملابهة هذا اخلطر الذي شغل عامل القرن احلادي والعشرين خاصة بعد يوم 

باليوم غري العادي يف تاريخ الواليات املتحدة خاصة ويف  ( 2001/ايلول/11غالبًا ما يوصف يوم) و

الدولية عامة ففي ذلك اليوم، تلقت القوة العظمى الوحيدة واملنفردة بقمة النظام العاملي يف تاريخ العالقات 

العقد االخري من القرن العشرين، اي الواليات املتحدة االمريكية اقسى الضربات يف تارخيها كله، مقارنة 

لواليات ة الثانية ويف وقت تبشر ابهزميتها الشهرية امام اليابان يف )بريل هاربر( أبان يف غمار احلرب العاملي

القرن االمريكي اجلديد" وتزهو برموزها حيث برجي التجارة العاملي " بأطروحتهااملتحدة فيه 

 .(23)والبنتاغون

وتبعا لضخامة هذه االحداث اندفعت الكثري من االوساط االكادميية واإلعالمية اىل طرح الكثري من  

حول االطراف اليت متتلك الوسائل واالمكانيات احلقيقية الكفيلة  التساؤالت حول ظروفها ومالبساتها ،

بأحداث مثل تلك األضرار ألعظم واقوى دولة يف العامل، واخريا حول االهداف واالبعاد املباشرة وغري 

 .(24)املباشرة هلا
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وعلى قدر اهمية ذلك احلدث جاءت االستجابة االمريكية له حيث عملت الواليات املتحدة على      

جمابهة ما امسته )باإلرهاب( داخليا وخارجيا واختذت من مواجهته ومكافحته شعارا حلملتها العاملية 

 ودربا لإلفصاح عن طموحها يف اهليمنة العاملية.

من املعروف ان االرهاب الدولي له اشكال خمتلفة ومتنوعة من حيث طبيعة التنظيم واالهداف ونطاق   

العمل واأليديولوجية اليت توجه افعاهلا، بذلك فأن االرهاب الدولي ال يقتصر على التطرف االسالمي او 

عارات سياسية وقومية. الديين وامنا يتعدى ذلك ليشمل اشكال متنوعه من االرهاب الدولي بعضها يتخذ ش

 .(25)ملكافحة هذه االشكال املختلفة من االرهاب الدولي املتخذةوعلى هذا االساس البد من تنوع التدابري 

عسكرية فإننا نكون امام طيف واسع ومتنوع من اخلطوات الغري ساليب )التدابري( ا نبحث يف األوعندم

  (26).اخل..واعالمية واجتماعية وتعليمية. واإلجراءات الوقائية تأخذ ابعاد سياسية واقتصادية

وعليه سوف نتناول ذلك على شكل نقاط اليت متثل إجراءات عمل ملكافحة االرهاب وهي على النحو 

 التالي:

: ان االرهاب الدولي يتغذى وينمو على منابع اقتصادية متول االقتصادية لإلرهابناب  املجتفيف -1

التمويل عن االرهاب مبثابة قطع شريان الدم عن القلب، ومبا ان عملياته االرهابية حيث ميثل قطع 

 االرهاب خيتلف من حيث اساليب

 

متويله فبعض املنظمات االرهابية تعتمد على التربعات من دول خمتلفة او من خالل التجارة غري املشروعة  

، وهذا حيتاج اىل تكاتف (27))مثل جتارة املخدارت( او من حيث غسيل االموال او االبتزاز او الفدية...اخل

من حيث مراقبة التحويالت املالية و القضاء على  لإلرهاباجلهود الدولية لتجفيف املنابع االقتصادية 

 التجارة الغري شرعية و واصدار تشريعات دولية تعاقب الدول اليت متول االرهاب.

مثل هذا التحالف فعال من  تأسيس: بالرغم من ولي واس  النطاق ملكافحة االرهابتشكيل حتالف د-2

لكن هذا التحالف اصبح خلدمة مصاحل  2001ايلول  11قبل الواليات املتحدة االمريكية بعد احداث 
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الواليات املتحدة بالدرجة االوىل وخيدم ويعزز هيمنتها العاملية، لكن حنن نتكلم عن حتالف تشرف عليه 

ه املعامل واالهداف يكون حمور اهتمامه تتبع عمل االمم املتحدة وله منهج عمل واسرتاتيجية واضح

 املنظمات االرهابية ومساعدة الدول اليت تعاني من هجمات ارهابية متكررة.

وذلك من خالل القضاء على البطالة اذ تشكل مشكلة  (28):حتصني اجملتم  من مغذيات االرهاب-3

ع الشباب اىل التمرد على اجملتمع والنظام انتشار الفقر والبطالة بني الشباب اىل الشعور باإلحباط وتدف

السياسي القائم وبذلك يكون هؤالء فريسة سهله للتجنيد يف املنظمات االرهابية ومن خالل النموذج العراقي 

وجدنا الكثري من هذه النماذج اليت مت جتنيدها وعليه البد من حتصني الشباب من هذه املنظمات من خالل 

قر من خالل تنفيذ برامج تنموية و نشر املؤسسات الرتفيهية والرياضية واماكن القضاء على البطالة والف

لشغل الفراغ للشباب حيث اثبتت الدراسات واالحصائيات ان الغالبية العظمى من االرهابيني هم من فئة 

  (29)الشباب وتتضمن ايضا خطوات اخرى مهمه وهي

 االقتصادية.التخطيط االقتصادي الفعَّال حلل املشكالت  -أ

 االنفتاح االقتصادي، واستخدام التقنية احلديثة لتوفري اجلهد والوقت واملال. -ب

النظر جبدية يف مشكالت الديون، وترشيد االستهالك، وخفض اإلنفاق على األسلحة، وتنمية  -ج 

 املوارد االقتصادية.

 استصالح األراضي الزراعية ملواجهة النقص الغذائي. -د
تم  االسالمي من شوائب الفتاوى التكفريية و تكاتف اجلهود لدول العامل االسالمي حتصني اجمل-4

 :لتنقية اجملتمعات االسالمية من بعض الشوائب وتتضمن جمموعة من اإلجراءات
 تتبع جذور مشكلة اإلرهاب يف اجملتمعات، وتسخري املعرفة اإلنسانية ملكافحته.  -ا

 ها من املشكالت األخرى.إيضاح الصلة بني جرائم اإلرهاب وغري - ب

 

االهتمام باملنهج العلمي يف مواجهة املشكالت والنظر إىل حلوهلا يف إطار سياسات   -ج

 واسرتاتيجيات الدول، وليس يف إطار األجهزة األمنية فقط. 
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 إصالح األخطاء أواًل بأول مبنظور يقوم على احلزم والعدل واملكاشفة ملختلف اجلوانب السلبية. -د

 يتزايد تعاون أفراد اجملتمع يف مواجهة اإلرهاب. أن -ه

 وجوب النظرة االستشرافية للمستقبل، والتحسب ملا سيقع يف العامل من اجلرائم اإلرهابية. -و

 تطبيق االتفاقيات واالسرتاتيجيات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب.  -ز

خاصة وأنه من املؤسف أن هناك محاية حقوق وكرامة اإلنسان يف إطار الثوابت والقيم املرعية  -ح

ويتحمل املسلمون نتائج ذلك  صعوبة لدى بعض اجلهات يف إدراك حقوق اإلنسان يف اإلسالم،

 .(30)بإهماهلم عرض وشرح هذه احلقوق يف العامل

تغيري يف بعض املناهج التعليمية اليت تدعوا اىل العنف واليت شوهت صورة وكذلك يف هذا السياق البد من 

 (31):احلقيقي واليت تدعوا اىل نبذ اآلخر وكذلك تتضمن جمموعة خطوات وهياالسالم 
 وختفيض نسبة األمية بأقصى سرعة ممكنة.، والعمل على نشره، التعليم -أ

 وتوجيهه إىل االحتياجات األساسية وامللحة للمجتمع. حتسني نوعية التعليم، -ب

 العلمي. والبحث توجيه الشباب حنو التدريب املهين والتقين، -ج

 وإجياد الكوادر الطبية املؤهلة. الرتكيز املستمر على اجلوانب الصحية ألفراد اجملتمع، -د

ومن خالل ما تقدم ندرك اهمية رفع شعار الوقاية خريا من العالج وحنن نبحث عن حلول جذرية  

صًا الواقع العراقي ملشكلة االرهاب ومن خالل استقراء الوقائع اليت يعيشها الواقع العربي الراهن وخصو

نستطيع ان نستدل على ضرورة القضاء متاما على مغذيات االرهاب ودوافعه واحلجج اليت تدفع باجتاه 

اللجوء اىل هذا اخليار، لذلك البد من عدم تهميش املكونات السياسية والطائفية والقومية وانتهاج سبل 

اري وزرع شعور املواطنة يف البلدان اليت فقدت هذا العدالة يف ممارسة احلكم بعيدا عن الفساد املالي واالد

الشعور نتيجة ممارسة السلطات القمعية وبالتالي فقد الكثري من مواطين الدول العربية هذا الشعور مما 

جيعلهم لقمة سائغة للمنظمات االرهابية و من السهل جتنيد هذه الفئة من خالل شحنهم عقائديا ودينيا 

ون حقيقة موجودة ويعاني منها اجملتمع من تهميش الحد املكونات لكن طريقة والرتويج لقضية قد تك

عالج هذا التهميش تكون باستخدام العنف نتيجة استغالل االرهاب هلذه الطوائف واملكونات، لكن العكس 

 ةللسطلصحيح لو شعر اجلميع بالرضى عن السلطة السياسية واالحساس بوجود دميقراطية وتداول سلمي 

 يشكل وقاية من خماطر انتشار االرهاب. باإلمجالهذا 
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 اخلامتة

حادة  أخالقياتميكن القول إمجاال بأن اإلرهاب كظاهرة عاملية معاصرة يعكس أزمة ضمري وأزمة   

ومستحكمة يعيشها النظام السياسي العاملي، واقتصاد النظام السياسي الدولي إىل احلزم يف الرد على 

ليت تتعرض هلا مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة ضد مظاهر العبث والتسيب ا واالنتهاكاتاملخالفات 

الدولي، فضال عن خضوع العديد من الدول واحلكومات أو تواطؤها مع منظمات اإلرهاب الدولي مما يضع 

حتت أيدي هذه املنظمات إمكانيات واسعة تساعدها على تنفيذ املخططات اإلرهابية، وكذلك التكامل 

نسيق والتبادل بني منظمات اإلرهاب، والتقدم التكنولوجي، ويضاف إىل ذلك املواقف السلبية للدول يف والت

 .اتساعهمواجهة اإلرهاب وعدم املشاركة اجلدية يف مكافحته مما كان له أثر مهم يف 

م، الذي شرح مفهوم اإلرهاب، مجيع الدول إىل أن 1985لعام  61/  40ألممي رقم )اوقد دعا القرار   

تهتم بالقضاء التدرجيي على األسباب الكامنة وراء اإلرهاب الدولي )إرهابا رمسيا( وهذه احلاالت هي: 

 عديدة وصارخة حلقوق اإلنسان واحلريات انتهاكاتوالعنصرية، واحلاالت اليت تنطوي على  االستعمار

 أجنيب. احتاللاألساسية، واحلاالت اليت يوجد فيها 

 ومن خالل ما تقدم ذكره نتوصل اىل جمموعة استنتاجات    

ايلول  11االرهاب ظاهرة قدمية لكن بدأ العامل يهتم بهذا الشكل من العنف املنظم بعد احداث  -٧

2001. 
ت وال يعرتف بالقوانني االرهاب ليس له دين او قومية او هوية فهو عابر للقوميات واجلنسيا -٢

 .واالعراف الدولية
ال ميكن وضع عالج معني لظاهرة االرهاب الدولي دون معرفة اسبابه احلقيقية ومغذياته وعندما  -٩

 نستطيع توصيف االسباب ميكن بعدها حتديد العالج املناسب.
ف واسع من ال ميكن معاجلة ظاهرة االرهاب الدولي باالعتماد على اسلوب واحد، وامنا هنالك طي -4

امنية وبعضها االخر يعتمد على بناء  -بعضها ابعاد عسكرية يأخذاالساليب واخلطوات اليت 

 جمتمع رصني وحمصن من االرهاب من خالل انتهاج اسلوب الوقاية خريًا من العالج.
البد من تكاتف اجلهود الدولية واالقليمية يف وضع اسرتاتيجية واضحة املعامل وحمددة االهداف  -5

 .يكون حمور عملها مكافحة االرهاب الدولي



 العدد الحادي عشر              مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                           

 

336 
 

336 336 

ومراقبة  لإلرهاباختاذ خطوات مدروسة لتجفيف املنابع االقتصادية واملالية  الضروريمن  -6

اصبحت مصدرا لتمويل االرهاب الدولي  ألنهاالتحويالت املالية والقضاء على جتارة املخدرات 

 واملثال على ذلك افغانستان.
اب واملقاومة رغم صعوبة هذا التمييز وهذا ما عقد من مهمة مكافحة جيب التمييز ما بني االره -١

 االرهاب.
بعيدًا عن  لإلسالمجيب ان يقوم علماء الدين وخطباء اجلمعة بواجبهم يف اظهار الوجه املشرق  -8

 التطرف والتعصب. 
 

 اهلوامش

                                                           
عبدالرمحن بن حممد بن علي اهلريف، اإلسالم واإلرهاب، حبث منشور على شبكة االنرتنت:  - 1

http://www.saaid.net/Doat/alharfi/.  
 .337، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج - 2

 .204املفردات يف غريب القرآن، ص  الراغب األصفهاني، - 3

 .88، ص1978 بريوت، ،3ط ، دار العلم للماليني،جربان مسعود - 4

 .27، ص1970االجتماعية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، معجم العلوم  - 5

 .54-50ص ص  ،1983،بريوت ،دار الطليعة ،اإلرهاب السياسي: حبث يف أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية ،إدونيس العكرةانظر:  - 6
، 1ميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، طعبدالرمحن رشدي اهلواري، اإلرهاب والعوملة: التعريف باإلرهاب وأشكاله، أكاد - 7

 .21م، ص2002

 املادة االوىل من االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب. - 8
 .17، ص 1997، القاهرة، 1د. هيثم الكيالني، االرهاب يؤسس دولة ) منوذج إسرائيل(، دار الشروق، ط - 9

10- David Mc Keeby, Al-Qaida Remains Significant Terrorist Threat, 17 July 2007, 

http://usinfo.state.gov 

، مركز األهرام 1أشتون ب. كارتر و ويليام ج. بريي, الدفاع الوقائي: يف إسرتاتيجية أمريكية جديدة لألمن، ترمجة سعد حليم، ط - 11

 .2001للرتمجة والنشر، القاهرة ، 
 .53-51، ص1999دار الكتب العلمية، بريوت، ، 1ط العزيز أمحد الدسوقي: أثر اإلرهاب املدمر، عبد 12-

http://www.saaid.net/Doat/alharfi/
http://www.saaid.net/Doat/alharfi/
http://usinfo.state.gov/
http://usinfo.state.gov/
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م،  2001للمزيد ينظر: أمحد أبو الروس، اإلرهاب والتطرف والعنف يف الدول العربية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  - 13

 .13ص

 .   43، بريوت، ص1حممد صابر زاهد: ويالت العنف، دار اجملتمع، ط    14-
: 13-10م ، ص 1911أمساء بنت عبد العزيز احلسني، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف دراسة حتليلية، موقع اإلسالم،  - 15

islam.com-http://www.al . 

 .91-90، ص ص 2005، بريوت، 1لسالم حممد، مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية، دار الكتب العلمية، طينظر: هيثم عبد ا - 16

 منع إىل الرامية التدابري ،٩-وثانيا ٢-، اسرتاتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، خطة العمل، ثانياA/60/288 انظر القرار  - 17

 :انظر ومكافحته اإلرهاب

 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/504/89.  

 إسرائيلينيقاومة الفلسطينية عن عمليات مقاومة مشروعة يف حني افرجت عن ارهابيني فقد حاكمت بعض الدول االوربية عناصر من امل - 18

، فرفضت تسليمها االرهابي "حممد رزاق " خمتطف الطائرة املصرية امتنعت مالطا عن التعاون مع مصر استنادًا إىل  تربيرات غري واردة ، كما

، ملزيد من التفصيل راجع: عبد اهلل عبد اجلليل احلديثي .معه بسبب ضغوط اجنبية تعرضت هلا حملاكمته او السماح هلا مبتابعة التحقيق
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