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 بين اختالف التعريف وتحديات المواجهة" "اإلرهاب الدولي
 

 *د. أحمد مخزوم الرازقي          
 

 المقدمة:
زهق ي إىل ليت تؤداب االشك أن اإلرهاب الدويل وما تشهده الساحة الدولية اليوم جراء أعمال اإلره

ديثة إلحصائيات احلفا دويلمع اللظواهر اليت هتدد اجملتاألرواح وتدمري املمتلكات، قد أصبح اليوم من أخطر ا
كس على ألمر الذي انعالعامل، ادول  تؤكد أن هناك كثرياً من املنظمات اإلرهابية اليت متارس نشاطاهتا يف غالبية

صادي النشاط االقت وتعطل  كاهتماألبرياء يف حياهتم وممتل معدل اجلرائم اإلرهابية، فارتفعت ضحاياها، وروعت
 أن توًترت ألمر إىلافاقم تواالجتماعي بسبب اخلوف والفزع وعدم التقه، ليس فيما بني األفراد فحسب، بل 

م كان من احملت  ة؛ لذلكلسليماالعالقات الدولية، وصار من الصعوبة مبكان تسوية املنازعات الدولية بالطرق 
 ة هذا اإلرهاب دولياً.مكافح

 كافحة األنشطةسبوق ملري مغواملتتبع لألحداث العاملية يف السنوات األخرية يرصد بوضوح نشاطًا دوليًا 
ـــة اإلرهاب واء ملواجهـــة ســــماعياإلرهابية، تتمثل يف عقد عديد االتفاقيات واملعاهدات الدولية الثنائية واجل

 نوع خاص منه.بصــــفة عامة أو ملواجهــــة 

اجهة الدولية لك املو يل تومع أن طبيعة هذا البحث العلمي ومنطلقة تقتضيان أن ُيسبق باحلديث عن تفاص
ار هذه ؛ نظراً النتشإلرهاب(ا عصرلإلرهاب بإلقاء نظرة على واقعنا الدويل املعاصر، الذي أُطلق عليه وحبًق: )

 املنظمات اإلرهابية على الساحة الدولية بدرجة فاقت كل العصور.

اعي ى شكل مجا علفإن الباحث يري من جانبه أنه ال ميكن القضاء على اإلرهاب بشكل فردي، وإمن
سبابه ألورية ات ضر تشرتك فيه كل الدول واملنظمات ليس للقضاء عليه فحسب، بل جيب أن تكون معاجل

 نه.بقى متودوافعه وإجياد حلول جذرية من شأهنا أن تقلله، ومن مث يسهل القضاء على ما 

 :مشكلة الدراسة -   
ريها فالسؤال نيها وفقغها بكل دول العامل كبريها وصغري  مع ما ميليه اإلرهاب من حتديات وأخطار حمدقة

 ؟ب الدويلإلرهااإلرهاب مبا فيها ا الذي يقدُم هو: ملاذا وقفت دول العامل عاجزة عن مواجهة
                                                           

 جلامعة األمسرية اإلسالمية.ا -كلية االقتصاد والتجارة    *
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 فرضية الدراسة: -
نه يبقى من رهاب فإلإل ينطلق البحث من فرضيٍة ُمفادها أنه مامل تتفق دول العامل على تعريف حمددٍ 

 الصعوبة مبكاٍن مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه.

 :أهمية الدراسة وأهدافها -
جلرمية ، ومشول هذه اة العصرجرمي أن اإلرهاب الدويل يُعدُ يرى الباحث أن األمهية العلمية للدراسة تتمثل يف 

ا بالغ هلامتياز جرمية علها بجيو ما على أكثر األفعال إيذاًء لإلنسان، سواء كان هذا األذى جسدياً أم نفسياً وه
 بةيجيات املناسالسرتاتوضع ااألمهية يف ضرورة مالحقتها وضبطها والقضاء عليها من خالل حتديد مضموهنا، و 

 ملكافحتها.

 كما هتدف الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:

 تعريف اإلرهاب دولياً بتعريف موحد وشامل. .1
 تعريف الرؤية العربية والغربية ملكافحة اإلرهاب الدويل. .2
 تعريف معوقات مكافحة اإلرهاب الدويل. .3
 معرفة التدابري الدولية يف مواجهة اإلرهاب الدويل. .4
 الدراسة:منهجية  -

؛ حيث سيتم لسياسيةاواهر سيتم استخدام عدة مناهج؛ انطالقًا من مبدأ التكامل املنهجي لدراسة الظ    
وذلك بغية  إلرهاب،لخيية استخدام املنهج التارخيي: من خالل العمل على دراسة األحداث والظواهر التار 

ل على يلي: الذي يعمج التحلملنها، واالتعرف على اجلذور التارخيية لإلرهاب ومعرفة بروز هذه الظاهرة وأسباهب
ليل : حبيث يتم حتلقانوينانهج الوقوف على تفكيك الظواهر واملفاهيم إلعادة بنائها وتركيبها وصياغتها، وامل

فحة لقانونية ملكالصكوك ااموعة األحداث والوقائع الدولية؛ استنادًا على القواعد القانونية املتمثلة يف جم
 اإلرهاب الدويل.

 سيمات الدراسة:تق -
 سيقسم الباحُث هذه الدراسة إىل عدة حماور:  

 احملور األول: يتناول اإلطار النظري لظاهرة اإلرهاب الدويل. -
 ه.احملور الثاين: اختالف الرؤى جتاه مكافحة اإلرهاب الدويل ومعوقات مكافحت -
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 احملور الثالث: التدابري املتخذة يف مكافحة اإلرهاب الدويل. -

 ول: اإلطار النظري لظاهرة اإلرهاب الدولي:المحور األ 
 لعامل، كما أنان من اي مكالكل يعلم أن اإلرهاب أصبح ظاهرة خطرية هتدد احلياة اليومية لإلنسان يف أ

ها ليت تؤكدا لكن احلقيقة ينها،هذه الظاهرة مل تعد ذات صفه حملية أو إقليمية ترتبط بدولة ما أو حبضارة بع
 أن هذه الظاهرة بال وطن وال دين وال هوية. األحداث يف كل حلظة

لقد أصبح مفهوم اإلرهاب يف نظر بعضهم مشكلًة يصعب حلها، ومرجع ذلك أنه من الصعب أن يتم   
 التوصل إىل حتديد تعريف حمدد لإلرهاب دون إدخال عناصر خارجية تتمثل يف اآلراء املتباينة حول شرعية 

كما تتمثل صعوبة التعريف أيضًا يف اختالف مصاحل الدول وحماولة كل أو عدم شرعية التنظيمات ونشاطها،  
 .(1)جمموعة منها فرض وجهة نظرها مبا يتفق مع مبادئها ومصاحلها

خاص عتداء على أشبطة باالملرتواإلرهاب يف صورته مل يعد يعتمد يف ممارسته على الصورة القدمية النمطية ا
 سي واالقتصاديم السياالنظاأو اخلطف، بل جتاوز ذلك إىل املساس ب معنيني، سواء متثلت يف صورة االغتيال

ن ه يف املاضي عودوافع واعثهللدول، فقد استخدم اإلرهاب يف خمتلف األزمنة وعلى مر العصور، وإن اختلفت ب
 الوقت احلاضر.

ا احلالية، مع فالتعريف يبدو ضروريًا للتعرف على املعيار احلقيقي هلذا الوصف حىت وصلت معناها وصورهت
 .(2)إمكانية حتديد أهم االجتاهات اليت قامت بتحديد مدلول اإلرهاب

 أواًل: التطور التاريخي لظاهرة اإلرهاب:
د أن هذه جنمع ذلك ث، و مل تعرف اجملتمعات القدمية ظاهرة اإلرهاب مبفهومها الشائع يف العصر احلدي

 اجلرمية هلا جذورها املمتدة عرب التاريخ اإلنساين.

 ابية على نطاقل اإلرهوسائفقد عرف األشوريون اإلرهاب يف القرن التاسع قبل امليالد، حيث استخدموا ال
الستيالء املدن اليت مت مجيع ا يز يفواسع ضد أعدائهم الربابرة، فقتلوا الرجال والنساء والشيوخ واألطفال دون مت

نة ما عرف الفراعهلم، ك بيداً عالكامل ويتخذوهنم عليها من أعدائهم، وأحيانًا يقومون بأسر أهل هذه املدن ب
غتيال اولة الحميث كانت هناك م، قاموا وأطلقوا عليها اسم:)جرمية املرهبني(، ح1198جرمية اإلرهاب يف عام/

 .(ث عرفت مبؤامرة: )اجلرمية الكربىامللك رمسيس الثال
                                                           

 .112م، ص:  2009هبة اهلل  أمحد مخيس بسيوين، اإلرهاب الدويل دار املعرفة اجلامعية، القاهرة:  -(1)
 .  62، ص :2009، عمان، 1ــية ملكافحــــــــة اإلرهاب، دار الثقافة، ط/لـــرعية الدو يت، الشــــهور العريب خبــمش -(2)
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 –بدوهنا اليت كانوا يع –آلهلة ني اذلك خللطهم بوعند اإلغريق كانت اجلرمية السياسية مرتبطة باملفهوم الديين؛ و 
ة املوجهة سية هي اجلرمية السياجلرمياوالبشر، ولكن هذه النظرة بدأت تتغري بظهور احلضارة اليونانية، وبدأ مفهوم 

 إىل الدولة أو بنائها االجتماعي أو ضد سيادة الشعب.

واجلرائم السياسة فكان اجملرم السياسي عدواً ويف عصر الرومان كان من الصعب التفرقة بني اإلرهاب 
 .(1)لألمة

انت كاللة( واليت  رمية اجل: )جويف عهد اجلمهورية الرومانية تغري مفهوم:)عدو الداخل( إىل مفهوم جديد، هو
 تتمثل يف االعتداء على سالمة الدولة من جهة الداخل واخلارج.

ى النظـام اإلقطـاعي، لـويس السـادس عشـر، والقضـاء علـم وسـقوط امللـك 1789وبقيام الثورة الفرنسية عـام: 
ـــان عهـــدمـــرت فر  ـــة مـــن اإلرهـــاب إب ـــيت امتـــدت مـــن عـــا) نســـا مبرحل ـــة( ال ـــة اليعقوبي ىل عـــام إم 1792 م:اجلمهوري
 م1794

، فقد انتقل من يد السلطة والدولة إىل أيادي شر حدث االنقالب يف مركز اإلرهابوخالل القرن التاسع ع
يف صورة حركتني ثورتني، مها احلركة الفوضوية، واحلركة العدمية، اللتان ارتبطتا باألفكار  األفراد واحملكومني

 .(2)االشرتاكية اليت سادت يف القرن التاسع عشر

حلاكمة لسلطة اامري وقد اجتهت احلركة الفوضوية إىل اعتناق اإلرهاب وسيلًة لبَث الرعب هبدف تد
 .ر الثاينلكسندنقها الثوار الروس إبان حكم القيصر اوزعزعتها، أما احلركة العدمية فقد اعت

ق عليه العنف ة، وأطلنظمويف األنظمة املاركسية كان العنف الثوري من املفاهيم الرئيسة يف تلك األ  
 اجلمهوري، أو عنف الطبقة العاملة. 

م، وُعًد 1917: عام شفيةكما اختذ اإلرهاب صفة الصراع الطبقي ضد الربجوازيني يف أعقاب الثورة البل
 رة.الثو  اإلرهاب ضرورة أساسية لضمان األمن يف الداخل واخلارج وحتقيق أهداف وطموحات

ويف القرن العشرين صارت جرمية اإلرهاب من أكثر اجلرائم خطورة على اجملتمع الدويل بأسره، األمر الذي   
مصطلح اإلرهاب الذي كان دويل( إىل إىل إضافة لفظ )م 1972دعا منظمة األمم املتحدة يف عام: 

مستخدمًا من قبل للتعبري عن تلك العمليات اإلرهابية وإىل إنشاء جلنة متخصصة، مهمتها الرئيسية دراسة 
 األسباب والدوافع الكامنة وراء عمليات اإلرهاب الدويل.

                                                           
 م،  2007داملطلب اخلشـــــــن: اإلرهـــــــاب الـــــــدويل بـــــــني االعتبـــــــارات السياســـــــية واملوضـــــــوعية، دار اجلامعيـــــــة اجلديـــــــدة، االســـــــكندرية: عبـــــــحممـــــــد  -(1)

 . 6 – 5ص:     
 .  43م ص 2012 ، بيـــــروت:2/طحممـــــــود داوود يعقــــــــوب: املفهـــــــوم القانـــــــــون لإلرهــــــاب، مكتبـــــــة زين احلقــوقية ،  -(2)
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ة معروفة منذ وهكذا يتضح مما تقدم أن اإلرهاب تغريت مفاهيمه عرب الزمن، وإذا سلمنا أن اإلرهاب ظاهر   
 (.1)قدم التاريخ، فإنه مل يوضع تعريٌف حمدد ملفهومه

 ثانياً: المعنى اللغوي واالصطالحي لإلرهاب:
 :التعريف اللغوي لإلرهاب .1
إذا نظرنا إىل التعريف اللغوي لكلمة )إرهاب( يف اللغة العربية جند أن املعاجم العربية القدمية مل تذكر كلمة   

)اإلرهاب واإلرهايب(، ويرجع بعضهم ذلك إىل أهنا كلمات حديثة االستعمال، ومل تكن معروفة يف األزمنة 
الكرمي مبعاٍن عديدة، منها: اخلشية وتقوى اهلل سبحانه وقد وردت كلمة الرهبة يف القرآن  (2)القدمية هبذا املعين 

، وقوله (3)َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱوتعاىل، مثل قوله تعاىل: 
  حل جل  ُّٱٱوقوله تعاىل:( 4) َّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب  ُّٱ تعاىل:

، والكثري من اآليات القرآنية األخرى اليت (5) َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل
فيها معاين مرادفه لكلمة إرهاب، وقد أقر اجملمع اللغوي كلمة )اإلرهاب( بوصفها كلمة حديثة يف اللغة وردت 

العربية وأساسها: ) رهب ( أي: خاف، وكلمة )إرهاب( هي مصدر الفعل أرهب، وقد أطلق جممع اللغة العربية 
العنف واإلرهاب لتحقيق  يف معجمة الوسيط علي اإلرهابيني أنه وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل

 أهدافهم السياسية.

الذي اشتقت  (Ters)يينهو الفعل الالت Terrorism)وأما يف اللغة االجنليزية فمصدر كلمة اإلرهاب )
هاب مة اإلر الجنليزي كلومعناها: الرعب أو اخلوف الشديد، ويعرف قاموس إكسفورد اTerror) منه كلمة )

 بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية.بأهنا استخدام العنف والتخويف 

ف ي )الروس( يعر الفرنس اموسأما املعين اللغوي لإلرهاب يف قواميس ومعاجم اللغة الالتينية فنجد أن الق
 مة، أما قاموسه احلكو تتخذ اإلرهاب: بأنه جمموعة أعمال العنف اليت ترتكبها جمموعة ثورية أو أسلوب عنف

ء أو الستيالسي كااستخدم منظم للعنف من أجل حتقيق هدف سيا روبري( فقد عرف اإلرهاب بأنهلغة )
 احملافظة أو ممارسة السلطة.

                                                           
 .   26م ص: 2007حسنني احملمدي بوادي: اإلرهاب الدويل جترميًا ومكافحه، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية:   –(1)
   115م ، ص: 2007حممد هبجت مصطفى اجلزار: اجلرائم اإلرهابية بني القانون الوضعي والشرعية اإلسالمية ، مطبعة مدبويل، القاهرة :   –(2)
 .  39سورة البقرة، آية:   –(3)
 . 89سورة األنبياء، اآلية:   –(4)
 .  61سورة االنفال، اآلية:   –(5)
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ويرى الدكتور نبيل حلمي أن التعريفات يف اللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية قد ربطت بني اإلرهاب والعنف 
استخدامه األوىل أو يف جمال  ألغراض سياسية، وقد تكون هذه النظرة غري القانونية لكلمة )إرهاب( يف مراحل

استخدامه هذه الكلمة لغري املتخصصني يف هذا اجملال، فكلمة إرهاب اليوم تستخدم للرعب واخلوف الذي 
 (1)يسببه فرد أو مجاعة سواء كان ذلك ألغراض سياسية أو شخصية أو غريها

 المعنى االصطالحي لإلرهاب:  .2
يف  ه الكلمة تكمن أن هذر إيلم اللغوي لإلرهاب، وانتهى األملقد مت التعرض يف التعريف اللغوي عن املفهو 

إلرهاب( يف صطلح )ايف مبحالة الرعب واخلوف اليت تنتاب الفرد أو اجلماعة، فإذا ما تطرقنا إىل التعر 
غة ة)إرهاب( باللة، فكلممتنوعاملوسوعات واملعاجم اللغوية والقواميس فسوف جند أنفسنا أمام تعريفات مجة و 

وهي كلمة مشتقة من   (Terrorism)( وتقاهبا باللغة اإلجنليزية (Terrorismeة تقابلها بالفرنسية العربي
رنسيون ليز والفيدلوجيون اإلجن( اليت تعين: أرعب، أو أرهب، أو أفزع، ويتفق األTerrereالكلمة الالتينية )

عد تطور كلمة مل تدخل قيد االستعمال إىل ب (Terroriser – Terrorizeعلى أن الكلمة )
(Terorisme – (Terroyiste  :م.1793 –م1789عقب الثورة الفرنسية يف املدة 

م لتعين 1794قد استعملت منذ سنة   (Terrorisme)وبالرجوع إىل املعاجم الفرنسية جند أن كلمة 
 .(2)م1922م(، وألن املصطلح مل يستعمل إال سنة:  1794 – 3(سياسة الرعب للسنوات 

دم قأحيث جند أن  قيق،العربية القدمية تكاد ختلو الكلمة من االصطالحي املقصود والد ويف املعاجم
إلرهاب كمنهج فهوم املثرًا أالقواميس قد تطرقت الشتقاقات الكلمة وتواردها على لسان العرب، كما ال جند 

لمة مل تكن ه الكهذ(، فرهايبلإلض القواميس احلديثة اليت تعرضت )عند العرب، باستثناء ما جنده يف بع
فهوم من يتميز هبا امل ات اليتتباينمتداولة مبفهومها االصطالحي يف لغة الضاد إال يف املدة األخرية، كما أن ال

( مل تكن لتسعها كلمة Terrorisme) -  Terreryخالل االشتقاقات املختلفة للكلمة يف لغة العجم 
 موحدة كمصطلح إرهاب.

 .(3)يف املوسوعي والقاموسي ملصطلح اإلرهاب إىل ما يلي: وميكن اإلشارة بتناول التعر  
                                                           

 .  37حسنني احملمدي بوادي: مرجع سبق ذكره ، ص:   –( 1)
(2(–  –Jerry Ratcliffe " I ntelligence I ed Policing " First Poblic shed , willan Publishing , USA  

2008 , P . 38. 
 .  23حسنني احملمدي بوادي: مرجع سبق ذكره ، ص:  –(3)
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قد ورد يف موسوعة السياسة )مصطلح اإلرهاب( مبعىن استخدام العنف أو التهديد به بأشكاله املختلفة   -
 .(1)كاالغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف بغية حتقيق هدف سياسي معني

ية ن الناحصصني ميوجد تعريف واحد متفق عليه بني املتخمن خالل ما سبق ميكن القول: إنه ال  -
واقف الدوال ختالف موا ،هةاملوضوع من جواالجتاهات بني من تناولوا هذا  االصطالحية، الختالف اآلراء

، كما ل مشروعنه عمأاألخرى من جهة ثانية، حيث ما يعده بعضهم إرهابًا ينظر إليه األخرون على 
رهاب مصطلًحا بقى اإليهكذا و يدخل يف تعريف اإلرهاب عدٌد من املفاهيم األخرى القريبة منه يف املعىن، 

 ومفهوًما عسري التفسري ومتفاوت الفهم.

 :هات الفقهية لتعريف اإلرهابالتجاثالثا: ا
جتاهات عدد االىل تحىت اآلن مل يوضع تعريف عام شامل جلميع أنواع اإلرهاب وصوره، ويرجع ذلك إ

األخرى عمال  جتاهاته االاالسياسية اليت تتدخل لوصف الفعل فما تعده بعض االجتاهات عماًل إرهابًيا تر 
 .فدائًيا

ة سواء من الفقهاء أو األكادمييني أو من داخل املنظمات ومع من ذلك فقد بذلت جهود فقهية كثري 
 .(2)واملؤمترات الدولية لتمديد مفهوم ، ومن ذلك 

 الفقهاء العرب:  .1
 منهم الدكتور: عبد العزيز حممد سرحان:  

يف اإلرهاب كن تعر نه ميالذي يرى أن فكرة اإلرهاب ترتكز على استعمال القوة غري املشروعة، ويرى أ 
قانون لفة ألحكام الباملخا خلاصةاالدويل بأنه: " كل االعتداءات على األرواح واألموال واملمتلكات العامة أو 

 الدويل العام".

 :(3)أما الدكتور: نبيل حلمي

و استخدٌم غري مشروع للعنف، أو بالتهديد به، بواسطة فرد أو جمموعة أو دولة، ضد فريي: أن اإلرهاب "ه
فرد أو مجاعة أو دولة ينتج عنه رعًبا يعرض للخطر أرواحًا بشرية أو يهدد حريات أساسية، ويكون الغرض منه 

 .(1)الضغَط على اجلماعة أو الدولة، لكي تغري سلوكها جتاه موضوع معني
                                                           

 .  35م ص: 2010ة، مسعد عبدالرحــــــمن زيدان: اإلرهـــــــــــــاب يف ضوء القانــــــــون الدولـــــــي، دار الكتب الكـــــــربى، القاهـــــــر   –(1)
 .52حسنني احملمدي بوادي: مرجع سبق ذكره ، ص:   –(2)
 .  36م، ص: 2005سكندرية، عبد الفتاح مراد: موسوعة شرح اإلرهاب، الدار اجلامعية، اإل  –(3)
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 يون:الفقهاء األوروب .2
. أثناء املؤمتر األول م1930لقد كانت أهم احملاوالت الفقهية لتعريف اإلرهاب تلك اليت بذلت عام: 

 )وارسوا( يف بولندا. لتوحيد القانون اجلنائي الذي انعقد يف مدينة

 ومنهم الفقيه سوتيل:

 ف حمدد."قيق هدحتقصد الذي يعرفه بأنه "ذلك العمل اإلجرامي املصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع ب

 والفقيه ليمكني:

 نف.مال العن أعينظر إىل اإلرهاب بنظرة عامة ويقول إنه يقوم على ختويف الناس مبا يشمله م

 والفقيه جيفا نوفيتش:

وهو ما  لتهديد،س بايرى أن "اإلرهاب هو عبارة عن أعمال من طبيعتها أن تشري لدى شخص ما اإلحسا
 ينتج عنه اإلحساس باخلوف من اخلطر بأي صورة، 

 لدولية:افاقيات االتو . إسهامات الفقه الدولي في التعريف باإلرهاب في إطار األمم المتحدة  3
اإلرهاب اختلفت أيضا املنظمات واللجان الدولية يف إجياد تعريف كما اختلف الفقهاء يف تعريف مفهوم 

 ، ومن ذلك:(2)موحد لإلرهاب

اقية نتيجة جهود دولية : أبرمت هذه االتفم1937اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع اإلرهاب لعام:  -
رنسا ف ارجيةووزير خ فيا،بذلت يف إطار عصبة االمم، وذلك يف أعقاب اغتيال امللك الكسندر ملك يوغسال

 م .1934يف مرسيليا عام: 
جنازًا ألوروبية ملنع وقمع اإلرهاب إتعد االتفاقية ا: م1977: االتفاقية األوروبية لمنع وقمع اإلرهاب لعام -

اقية لتزايد ذه االتفهاءت مهًما على صعيد التعاون اإلقليمي من أجل وضع حد للجرائم اإلرهابية، وقد ج
 مستوى القارة األوروبية.األنشطة اإلرهابية على 

أُبرمت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب الصادرة  :(3)م1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  -
م. وأكدت االتفاقية يف ديباجتها 1998أبريل  22بالقاهرة يف:  –عن جملس وزراء الداخلية والعدل العرب 

أراضيها واحلصول على حقها يف تقرير مصريها واستقالهلا،  حق الشعوب يف الكفاح املسلح من أجل حترير
                                                                                                                                                                                 

 .  42م، ص2006أمحد الرشيدي: حنو مدخل موضوعي لفهم ظاهرة اإلرهاب وسبل التصدي هلا، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان،   – (1)
 .  22، ص: 2009، القاهرة،  2سالمة إمساعيل حممد : مكافحــة اإلرهاب الدولـــــــي ، املكتـــــــب اجلامعي احلديث ، ط/  – (2)
 .  116، ص: 2012فايزة يونـــــــس باشـــــــا: اجلرميـــــــــة املنظـــــــمة يف ظـــــــل االتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية القاهرة،   – (3)
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ونصت املادة األوىل يف بندها األول يف الفقرة الثانية، على تعريف اإلرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف 
أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأعراضه، يقع تنفيذًا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، هبدف إلقاء الرعب 

 ناس وترويعهم وإيذائهم أو تعريض ما هبم للخطر."بني ال
: حيث وضحت املادة 1977اتفاقية منظمة الدول األمريكية لمنع وقمع اإلرهاب في واشنطن عام  -

الثانية من هذه االتفاقية أن اجلرائم اإلرهابية تشمل جرائم اخلطف والقتل وترتكب ضد األشخاص الذين 
يقرها القانون الدويل، وكذلك االعتداءات على حياة هؤالء االشخاص  تلتزم الدولة حبمايتهم محاية خاصة

 .(1)وسالمتهم واألفعال املرتبطة هبذه اجلرائم
جهت هذه اللجنة : وام1972جهود األمم المتحدة متمثلة في اللجنة الخاصة باإلرهاب عام:  -

تلف خميع وفود ن مجومقبول مخالفات جوهرية وعميقة فيما يتعلق مبحاولة االتفاق على تعريف حمدد 
ن ة متعارضة، ومية وفكريانونالدول، فأدركت اللجنة أن وراء تلك االختالفات مفاهيم اجتماعية وسياسية وق

ك اخلالفات لبوتقة ت ر يفمت وصلت لقناعة مفادها استحالة الوصول ايل تعريف حمدد يضم يف جوانبه ويظه
 .واالجتاهات املتعارضة

، ومل يتم القدمي نسانلعرض السابق ملفهوم االرهاب أنه ظاهرة عاملية عرفها اإلوهكذا نستخلص من ا
ثرة حل الدول املؤ ارب مصاا لتقاآلن على إجياد تعريف موضوعي ملفهوم اإلرهاب، وذلك نظر  لًيا حىتاالتفاق دو 

م من افحتها، بالرغكم ىعل تفاقٌ ل اليت تشكل إرهابًا، وايف العامل إال أنه يوجد إمجاع دويل على بعض األفعا
 لظواهر األخرىوبعض ا رهاباخللط بني اإل هرة قد اختلفت، رمبا يرجع ذلك إىلأن املفاهيم املتعلقة بالظا

 املشاهبة.

 :المحور الثاني: اختالف الرؤي اتجاه مكافحة اإلرهاب الدولي ومعوقاته
حته، مكاف ىلبًيا علا أثر سمهو دويل، و اب الاختلفت الرؤي سواء منها العربية أو الغريبة جتاه مكافحة اإلره

 ذلك أن هناك عديد املعوقات اليت سوف نتعرض هلا يف احملور:  يضاف إىل
 الرؤية العربية لمكافحة االرهاب الدولي: وال:أ

شهدت الساحة العربية عدة حوادث عنيفة منذ بداية تسعينيات القرن املاضي وخاصة يف كل من: اجلزائر، 
ومصر، والسعودية، وحلقت هبا جمموعة من الدول العربية األخرى فيما بعد منها: سوريا، وليبيا، والعراق، 

دواًل عربية كثرية، جالبة معها كثرياً  تما مسي بثورات الربيع اليت اجتاحواليمن، وخاصة ما شهدته الساحة بعد 
                                                           

 .  117فايزة يونس باشا: مرجع سبق ذكره ، ص:   – (1)
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من اإلرهاب الذي متثل يف وجود عدت تيارات ومنظمات أخذت من املنطقة العربية ساحة قتال هلا، وأصبحت 
 (1)، ودمار وخراب لألوطانعل ما تشاء من قتل وترويع لآلمننيباسم احلرية والدين، تف

ميكن و دولية،  ةبوصفها ظاهر  تها،اهرة اإلرهاب وكيفية مكافحوتعد الرؤية العربية أحد أهم الرؤى املتعلقة بظ
عة لألمم الدويل التاب اإلرهاباصة بهنا إبراز الرؤية العربية أواًل من خالل املناقشات اليت متت يف اللجنة اخل

 املتحدة.
 ه من االعماله عن غري يز ميكن مت ضع تعريف حمدد وموحد لإلرهاب، حىتإذ أن الرؤية العربية تري ضرورة و 

بحث األسباب ولوية لء األاملشروعة اليت تقوم هبا بعض حركات التحرير ضد االستعمار واالحتالل مع إعطا
 .إلرهاب الدويلاة وراء لكامناالكامنة وراء اإلرهاب والقضاء عليه، وكذلك ترى أنه البد من دراسة األسباب 

 :االرهاب الدوليثانيا: الرؤية الغربية لمكافحة 
لرؤية االقسم الثاين و لدويل، اهاب تنقسم هذه الرؤية إىل قسمني: القسم االول: الرؤية االمريكية ملكافحة االر 

 األوروبية ملكافحة االرهاب الدويل، وفيما يلي بيان لذلك: 
باعتباره االستعمال أو  الرؤية األمريكية ملكافحة اإلرهاب: تنظر وزارة الدفاع األمريكية إىل اإلرهاب الدويل  -1

 .(2)التهديد بالقوة ضد األشخاص أو االموال غالباً لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية
ومن جانب آخر ترى أن اإلرهاب هو كل فعل يهدد أمن ومصاحل الواليات املتحدة األمريكية، كما ترى 

اتيجية يف املنطقة يُعٌد فعاًل إرهابيًا ينبغي املعاقبة عليه أيضًا أن أي حتٍد إلرادهتا أو براجمها السياسية أو االسرت 
م اليت هزت الواليات املتحدة األمريكية، ويتضح ذلك يف حجم 2001سبتمرب:  11وخاصًة بعد أحداث: 

التعقيدات السياسية اليت تطرحها الرؤية االمريكية يف مواجهة اإلرهاب، واالنتقامية الفردية، وعدم الشرعية يف 
 .(3)ن كثرية، فضاًل عن عدم اتفاقها مع قواعد القانون الدويل يف كثري من األحيانأحيا

 : الرؤية األوروبية لمكافحة اإلرهاب  -2
انت قارة رخيية ك تاإن اإلرهاب ليس مشكلة شرق أوسطية أو إسالمية على وجه احلصر، فمن وجهة نظرٍ 

ليت متارسه املنهجي ذيب اارست اإلبادة والتعأوروبا رائدة العنف السياسي على مستوى العامل، وهي من م
 الدولة. 

كنها تتجاهل غرية، لالص وجند أن الرؤية األوروبية احلديثة تدين اإلرهاب الفردي و إرهاب اجملموعات
 ة(.اإلرهاب األشد خطورًة واألكثر فظاعة، أال وهو اإلرهاب الرمسي )إرهاب الدول

                                                           
 .  98م، ص: 2013أمحد حممد وهبان: دور اجملتمع الدويل يف مواجهة حتديات اإلرهاب، دار اجلامعة اجلديد، القاهرة،   –( 1)
 .  73سالمة إمساعيل حممد: مرجع سبق ذكره ، ص:   – (2)
 31م.ص2008سبتمرب، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  11السيد ولد أباه: عامل ما بعد:   – (3)
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احلها تعده وجة ملصمنيف العمل اإلرهايب والعنف، فكل عمل ع كما يالحظ أن الرؤية األوربية ربطت بني
 .لقانون الدويللوفًقا  روعةواملش إرهابًا، حىت ولوكان هذا العنف يدخل يف نطاق مفهوم املقاومة املكفولة

وكذلك متيزت الرؤية األوربية بغري املوضوعية، وبالتحيز أحيانًا كما أهنا عولت على األساليب األمنية 
 (.1) رتاتيجية، وذلك على حساب األبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية  لعملية املكافحةواالس

لدويل قد رهاب اة اإلويتضح مما عرض سالًفا أن مشكلة االختالف اجلذري الجتاهات الدول حيال ظاهر 
ت متثلت يف صعوباو  شكالتمشكلت اختالفا يف الرؤى، وهو ما كانت له آثاره السلبية، فلقد برزت معه عدة 

 جمموعة معوقات وقفت حائاًل أمام مكافحة اإلرهاب الدويل ومواجهته: 
 ثالثا: معوقات مكافحة اإلرهاب الدولي: 

تائج يف هذا نقق من حتما  مع كل اجلهود والتحركات املبذولة على الصعيد الدويل ملكافحة اإلرهاب، فإن
العراقيل عوبات و ن الصمأن يكون بالرغم من وجود عدد  اجملال حىت اآلن تعد خطوات مهمة حنو ما يفرتض

 اليت حتول دون إمثار جهود مكافحه اإلرهاب لنتائج حامسة تؤدي للقضاء عليه. 
 لي:مه ما يأما ومن أهم املشكالت اليت تواجه التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب وتقف عائقاً 

 مشكلة التعريف:  .1
حماوالت قانونية وفقهية عديدة للوصول إىل تعريف موحد لإلرهاب يكون جامًعا لكل  –بدلت كما أسلف 

عناصره وجوانبه، غري أهنا جاءت متباينة من حيث املعياُر الذي ارتكزت عليه لتمييز العمليات اإلرهابية، وتعد 
ون حتقيق حد أدىن من التعاون الدويل مشكلة تعريف مفهوم اإلرهاب أهم املشكالت اليت تقف عقبة وحائاًل د

 ، فقد فشل اجملتمع الدويل يف الوصول إىل تعريف واحد متفق عليه لإلرهاب. (2)ملكافحة هذه الظاهرة 

 خطر التسليم في الجرائم السياسية:  .2
عقودة التفاقيات امللك يف الى ذيعد خطر تسليم املتهمني يف جرائم سياسية من القواعد الثابتة، سواء ُنَص ع

 بني الدول أو يكون ذلك من القواعد العرفية املستقرة يف الضمري العاملي. 
ضا، اإلرهابية أي اجلرميةو سية وأن املشكلة الرئيسية ويف ظل صعوبة وضع ضوابط حمددة لتعريف اجلرمية السيا

 فلقد استفاد اإلرهابيون من هذه احلماية السياسية.

  

                                                           
 .91م، ص:  2010إبراهيم حممد العناين : النظام الدويل األمين، دار منشأة املعارف االسكندرية،   – (1)
 .96إبراهيم حممد العناين، مرجع سبق ذكره ، ص:  – (2)
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 وضع حق اللجوء لبعض اإلرهابيين: .3

ق يعد ، لكون هذا احلتقديريةا اليعد حق اللجوء من احلقوق اللصيقة بسيادة الدولة اليت متنحه وفقاً لسلطاهت
ود ىل عرقلة اجلهخدامه إ استضمانة لإلفراد الذين يعانون االضطهاد والتعذيب يف دوهلم، فقد أدى التوسع يف

  .الدولية للتعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب الدويل

 : يق مبدأ التسليم أو المحاكمةعدم تطب .4
من املبادئ املستقرة يف القانون الدويل مبدأ التسليم أو احملاكمة، وهو يعين أنه يف حالة رفض الدولة تسليم 
اجملرم اإلرهايب لوجود عوائق دستورية أو قانونية فإن عليها أن حتاكمه، وذلك حتقيقاً لقواعد العدالة اجلنائية، غري 

 .(1) ال جيد صدى كبريًا يف التطبيق بني الدولأن هذا املبدأ 
 انعدام اإلرادة السياسية: .5

رهاب ة ملناهضة اإلية شاملتفاقيراد به انعدام اإلرادة السياسية الفعالة لدى بعض الدول من أجل التوصل ال
العامل ول دني بعض بلوجي الدويل، وهذا يرجع إىل عدم االتفاق على تعريٍف لإلرهاب، واالختالف األيديو 

فاح ارسة الكوحصرها يف مم قالل،واهتمام دول العامل الثالث بعدم املساس حبق الشعوب يف تقرير املصري واالست
ن وانب خمتلفة معلقة جباملت املسلح، وكذلك عدم انضمام عديد الدول لتصبح أطرافًا يف االتفاقيات القائمة

 مشكلة اإلرهاب الدويل.
 االستخدام السياسي للظاهرة: .6
هي قضية  الدويل ستوىا ال شك فيه أن أهم الصعوبات اليت تواجهه عملية مكافحة اإلرهاب على املمم

مل قسام دول العافإن ان من مثو االستخدام السياسي لإلرهاب يف التعامل الدويل وإدارة العالقات بني الدول، 
اصرة حموفاعليته يف  الدويل تمعة اجملإىل دول ترعى اإلرهاب وأخرى يسودها اإلرهاب، من شأنه أن ََيَُد من قدر 

 اإلرهاب وقمعه.
 الخالف في سبل العالج:  .7

هناك خالفات بني دول الشمال الغنية ودول اجلنوب حول سبل حماربة اإلرهاب ووسائل معاجلة أسبابه، 
أن يؤدي  خاصة فيما يتعلق بالعوامل األساسية، مثل األبعاد االجتماعية واالقتصادية للظاهرة، وهذا من شأنه

 .(1)إىل عرقلة التحول إىل إجراءات فعالة ملواجهة الظاهرة خاصة يف احملافل الدولية مثل األمم املتحدة
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 الخالف في البواعث أو الدوافع: .8
حيث إن هناك أعمااًل من اإلرهاب حتركها الدوافع الشخصية اجملردة، أو الذي هتدف إيل احلصول على 

عُدها من مجلة األفعال اإلرهابية اليت جيب االهتمام مبكافحتها على املستوى مكاسب شخصية حبته، ما ينبغي 
الدويل، ومع من وجود هذه املعوقات والصعوبات واملشاكل أمام التعاون الدويل اليت تقف حائاًل ضد القضاء 

 . (2)على اإلرهاب الدويل فإن هناك جهوًدا تبذل يف هذا الشأن

 خذة في مكافحة اإلرهاب الدولي: المحور الثالث: التدابير المت
إلرهاب، اليت مليات اار عأخذت عديد الدول اإلجراءات والتدابري الفعالة اليت من شأهنا أن متنع انتش

ته وما زالت ما بذل د أنأصبحت تدك كل الدول واألوطان من دون استثناء دولة معينة، ومن هذا املنطق جن
نه والقضاء مللحد  كية وذلأنواعه يف شكل وسائل عالجرهاب جبميع تبذله كثرٌي من الدول جتاه مكافحة اإل

 عليه، وفيما يلي بيان لتلك التدابري.

 أوال: التدابير المتخذة في مكافحة اإلرهاب على المستوى القطري: 
 يف هذا السياق سوف نركز على دور الواليات املتحدة األمريكية يف مكافحتها )اإلرهاب(، نظراً للدور املهم

الذي تلعبه الواليات املتحدة على مجيع األصعدة، ونتيجة لتحرك الواليات املتحدة على مستوى العامل، أي: 
م، أخذت الواليات 2001سبتمرب:  11أهنا باتت تلعب دور الشرطي العاملي إن صح التعبري، وبعد أحداث: 
لنفس، فأقامت حتالفًا دولًيا، الغرض منه املتحدة األمريكية دور الزعامة يف إطار ممارسة حقها يف الدفاع عن ا

إحلاق اهلزمية باإلرهاب يف كل أحناء العامل، وقد اختذت عديد التدابري ملكافحة اإلرهاب على املستويني: 
الداخلي واخلارجي، وهذا ما يدل على أن ظاهرة اإلرهاب اليت أحلقت بأمريكيا ضررًا فادحاً، فاحتلت أمهية 

 .(3)ريكيةقصوى لدى اإلدارة األم

 ثانيا: التدابير المتخذة في مكافحة اإلرهاب على المستوى اإلقليمي:
بُذلت عدة جهود إقليمية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب الدويل، فقد أسهمت الدول يف هذه اجلهود ووضعت  

لدولية على التدابري يف حميطها اإلقليمي هبدف بلورة رؤية إقليمية ملواجهة ظاهرة اإلرهاب، إىل جانب اجلهود ا
املستوى العاملي، وقد تعددت هذه التدابري واجلهود اإلقليمية املشرتكة بني جمموعة من الدول ملواجهة هذه 
الظاهرة، ومن أهم هذه اجملموعات الدولية اإلقليمية منظمة دول أمريكيا الشمالية، واالحتاد األورويب، والدول 
                                                                                                                                                                                 

 .78عبد الصمد سكر: مرجع سبق ذكره ، ص:   – (1)
 .210م، ص:2010، دمشق: 5حممد الفاضل: التعارف الدويل يف مكافحة االجرام ، دار دمشق، ط:  – (2)
 .  211حممد الفاضل: مرجع سبق ذكره، ص:  – (3)



  د. أحمد مخزوم الرازقي                               اختالف التعريف وتحديات المواجهةاإلرهاب الدولي بين                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
106 

األفريقي وغريها من اجملموعات اإلقليمية، وتعد هذه التدابري واجلهود العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، واالحتاد 
خطوة كبرية يف إطار عملية املكافحة، وميكن البناء عليها من خالل تعاون هذا اجملموعات فيما بينها هبدف 

 االتفاق على معاهدة دولية ملواجهة اإلرهاب.

 المستوى العالمي:ثالثًا: التدابير المتخذة في مكافحة اإلرهاب على 
 سياسية طويله ن إرادةلق مإن حماصرة اإلرهاب ال ميكن أن تتحقق إال من خالل التعاون الدويل الذي ينط
 م هذه الظاهرةند تفاقأو ع من جانب احلكومات، حبيث ال يكتفي باالحتفاظ هبذه اإلرادة يف أوقات األزمات

لغ شأهنا، با مهما فردهمبتعجز عن النهوض به دولة  فحسب، فظاهرة اإلرهاب تغدو جماهبتها شأنًا دولياً 
 الحتواء هذه ألطراف،عدد اوتعاظمت قدرهتا، لذلك بذل اجملتمع الدويل جهوًدا خمتلفة ويف شكل مجاعي، مت
م، وترتب عليها من 2001: الظاهرة فاألحداث اإلرهابية على الواليات املتحدة يف احلادي عشر من سبتمرب

ل د اإلرهاب يشكلكفاح ضصبح اباه اجملتمع الدويل بشدة جتاه هذه القضايا اإلرهابية، وأنتائج ما لفتت انت
يف خمتلف  األبرز لنقاشاإحدى األولويات بالنسبة جلميع األنظمة احلكومية الوطنية والدولية، وموضوع 
لفعل الدوليني وااقشة املن املنتديات واحملافل واملؤمترات، ودفعت تلك األحداث بقضايا اإلرهاب إىل قلب

 املتعلقني بالسلم واألمن.

تعاظمت  ةر إال أن خماط غري أن اإلرهاب مل يبدأ بتلك األحداث ومل ينته بعد، فلإلرهاب تاريخ طويل،
 خالل الثالثة العقود األخرية من القرن العشرين.

مم املتحدة ومن هنا نتناول السبل الدولية ملكافحة اإلرهاب الدويل، وباختصار من خالل جهود األ
 .(1)واالتفاقيات الدولية والندوات الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب الدويل

 جهود األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب: .1
م حدثًا يف تاريخ اجلهود اليت بذلتها األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ففي 2005شهد شهر سبتمرب: 

قادة العامل إدانة قاطعة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهرة، ووضعت  مؤمتر القمة العاملي املعقود يف نيويورك دان
األمم املتحدة اسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب، وأوكلت إيل اجلمعية العامة وجملس األمن العمل هبا، للتقليل من 
خماطر اإلرهاب، ووصواًل إىل القضاء عليه، وذلك بالتعاون مع بقية دول اجملتمع الدويل يف التصدي 

 .(2)رهابلإل
                                                           

)1(- Arrinder Sambet , Anton Duplessis , Martin Polaine " Counter – Terrprism Law And 
Practice " First Edid , Oxford Universilty Press < New York , 2009 , P , 21 

 .21م، ص :2010شوقي علي رجب: جهود األمم املتحدة حيال اإلرهاب، دار النهضة العربية القاهرة:   –(2)
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 المؤتمرات والمواثيق الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب: .2
 رزها:رهاب، ومن أبافحة اإلملك مت عقد عديد من املؤمترات واملنتديات اليت هتدف إىل تكاثف اجلهود الدولية

 م. 1996مارس:  13مؤمتر مكافحة اإلرهاب يف شرم الشيخ  أوال:

سة صادر عن الرئابيان الل السي مصر والواليات املتحدة، وقد أمجعقد هذا املؤمتر حتت رئاسة مشرتكة لرئي
 رهاب.اربة اإل، وحماملشرتكة للمؤمتر أهداف املؤمتر الثالثة، وهي: تعزيز السالم، وتدعيم األمن

 م:1997إعالن القاهرة العاملي ملواجهة اإلرهاب:  ثانًيا:
ولقد مت التأكيد يف هذا اإلعالن على إدانة اإلرهاب بكل صوره وأشكاله، مهما كانت دوافعه وأسبابه، على   

أساس أنه أعمال إجرامية غري مشروعة موجهة ضد اإلنسان واالستقرار والتنمية، ويهدد أمن وسالمة وتقدم 
ه البشرية عصرًا جديًدا يستهدف رخاءها اجملتمعات بقدر هتديده ألمن وسالمة النظام العاملي، الذي تأمل في

ورفاهيتها، وطالب هذا اإلعالن األمم املتحدة بإبرام معاهدة خاصة باإلرهاب، وأشار أيًضا إىل أن اإلرهاب 
 (.1)جرمية ضد اإلنسانية

 م(:1998: مؤمتر منظمة الشرطة اجلنائية الدولية )اإلنرتبول ثالثًا

واختتمت املنظمة أعماهلا بإدانتها الشديدة جلميع األفعال واألساليب عقد هذا املؤمتر يف القاهرة، 
واملمارسات اإلرهابية أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها، وذلك بوصفها أفعااًل وأساليب وممارسات غري مقبولة، 

 (.2)مع التزام مجيع الدول األعضاء يف املنظمة باحرتام مبدأ التضامن الدويل يف مكافحة اإلرهاب

 :م2004تدى العاملي حلقوق األنسان املن ابًعا:ر 
ن خالله سبل مواجهة مم، وحبُِثت 2004يف مدينة )نانت( بفرنسا يف شهر مايو عام  ىاملنتدعقد هذا 

، نصري واإلرهابميز الع التاإلرهاب من دون التخلي عن حقوق اإلنسان، والعالقة بني الفقر واإلرهاب، وبني
 رهاب.والعالقة بني اإلعالم واإل

ل بل الدو قت من وعلى كافَة املستويا ،كبريويستخلص من هذا أن مسألة اإلرهاب حتظى باهتمام  
 واملنظمات اإلقليمية والدولية.

 

 
                                                           

 .51م، ص :2010، عمــان، 2دار الثقافــــــة ، ط:: اجلهود العربية ملكافحة جرمية اإلرهـــاب : غسان صربي كاطع  – (1)
 .  126م، ص :2008سراج الدين حممد الرويب: اإلنرتبول ومالحقة اجملرمني ،الــدار املصـــرية اللبنانية، القاهرة،   – (2)
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 الخاتمة:
، وقد اتضح التحليلو صيل لقد حاولت هذه الدراسة البحثية دراسة ظاهرة اإلرهاب الدويل بشيء من التف 

لدولية يف ياسية ات السمن خالهلا بأن احلرب ضد اإلرهاب أصبحت هي العامل األساس يف صياغة التفاعال
عية الغاية دى مشرو معن  ظرالعامل كله، ويف بناء حتالفات جديدة على حساب غريها من العوامل، وبغض الن

 رهاب، بل علىخطر اإل تئصالاليت أعلنت من أجلها هذه احلرب، فإن الطريقة اليت أديرت هبا مل تؤد إىل اس
 العكس أسهمت يف تعظيم خماطره وتوسيع نطاقه.

 مجموعة من النتائج والتوصيات نجملها في االتي: ىلدراسة إلوخلصت هذه ا
 : النتائج:أوالً  

 ن.حىت اآل حمدد اإلرهـــاب حمل جـــدل واختالف، ومل يتم االتفــــاق على تعريف إن تعريف .1
 إن االختالف يف تعريف اإلرهاب أدى إىل نتائج عكسية يف مكافحته. .2
ة، قافية أو دينيية أو ثو قومإن اإلرهاب ظاهرة دولية ال تقتصر على منطقة بعينها أو جمموعة اجتماعية أ .3

 ود. وال يعرتف باالنتماءات فاإلرهاب ال يعرف احلد
ن تكون أبد ال ذإهاب، انطالقا من أن اإلرهاب ظاهرة دولية، فال ميكن لدولة مبفردها مواجهة اإلر  .4

ة، ه جبهود مشرتكن مواجهتمبد  مواجهتها عاملية، والدولة فيها حجر الزاوية أو األساس، لكنه ال يكفي، فال
 واملستوى الشعيب أو غري الرمسي.على املستويني الرمسي بني احلكومات 

 إلرهاب.جهة اإلزام الدول كافة باختاذ ما يلزم من تدابري إلحكام عمليات املتابعة وموا .5
نشطة ألوغريها من ا خائر،إن اإلرهاب يضم عديد من األنشطة غري املشروعة، كالتجارة يف االسلحة والذ .6

 اإلرهابية غري املشروعة. 
، رهاب ملكافحة اإلن الدويللتعاو اب وخماطره هو تدعيم اجلهود الدولية يف إطار اإن أهم آلية ملواجهة اإلره .7

ء إلرهاب والقضاواجهة امللية املزيد من اإلجراءات وتفعيل اإلرادة الدو  حيث ان ظاهرة اإلرهاب حتتاج إىل
 عليه.

 ثانياً: التوصيات.
عاون إضافة دعم التلب، كافحة اإلرهاأْن تعمَل دول العامل على البحث عن طريق جديدة أكثر فاعلية مل .1

 للجهود املبذولة يف هذا الشأن.
عاجلة مزام الدول يف  التمثََ من و  ،حمدٍد لإلرهاب متفق عليه دولياً  العمل على اتفاق الدول على إجياد تعريفٍ  .2

 أسبابه والتصدي له.
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ة ذات العالقة مبكافحة اإلرهاب على مجيع دول العامل االلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحد .3
وتنفيذ مجيع املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة باجلرائم املرتبطة  ،والعمل على املصادقة عليها ،الدويل

وتضمينه  ،صيغة متفق عليها لتعريف اإلرهاب حني إجياد إىل ،باإلرهاب الدويل على األقل يف الوقت الراهن
 فيما بعد جلميع هذه القرارات واملعاهدات الدولية.

 المصادر والمــــــراجع
 . القرآن الكرمي* 
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