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الخراب والتدمير في مختلف ينتج يعد هذا البحث محاولة لقراءة واقع اإلرهاب الدولي الذي        

واألطر الزوايا االجتماعية ، من خالل استعراض مراحل التحليل السوسيولوجي لهذه الظاهرة وتحليل عواملها 
النظرية المفسرة لها وتتبع مراحل تطورها التاريخي ومدى الغموض الذي يسود هذا المفهوم ، ومعرفة 

ومن ثم الوصول إلى وضع بعض المقترحات المقبولة ,أو انعكاساته على األمن والسلم العالمي  هتداعيات
  .لمواجهة اإلرهاب الدولي الذي طال المجتمعات اإلنسانية برمتها

Global Terrorism and its Consequences on global 
security and peace.  

Analyical Study from social prospect 
 

Abstract: 
This paper is an attempt to investigate the international terrorism. it also 

studies the destruction from different angles. That comes out of it. The study is made 
through reviewing the analysis of this phenomenon. Similarly, stages of the 
sociological. The study analyses the factors and the theoretical frameworks that stand 
behind the phenomenon. Further more the study traces back the historical 
development and the vagueness that prevail. The subject of terrorism. The study 
attempts to know its associations and reflections also on the world peace and security. 
The study finally arrives at some recommendations to face the international terrorism 
from which the societies suffer. 

 
 

من قتل نفساً بغير نفس او فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومـن أحياهـا   ( : قال تعالى 
     ٣٢/ المائدة  –صدق اهللا العظيم  )فكأنما أحيا الناس جميعاً 

وبقوة علـى المختصـين   إن مستجدات الحياة ومتغيراتها وخاصة في زماننا الحاضر أصبحت تفرض 
تناول مواضيع الساعة الساخنة بالبحث والتمحيص والدراسة والنقاش عسى أن يجدوا لها مخرجاً ومنها مهرباً 

ولعل تغير أنماط النظـام العـالمي   .ومن ضيقها منفذاً يصلون من خالله إلى بر األمان وشاطئ    االستقرار 
لمصالح واألطماع الخاصة هو ما أدى ويـؤدي إلـى التغييـر    السائد وتغير شكل العالقات بين الدول بسبب ا

  .السريع والمتالحق في مجريات الحياة  اإلنسانية 
على رغـم إن  -وبما أن قضية اإلرهاب الدولي باتت تشغل جميع دول العالم جميعا في الوقت الحاضر

لي في الوقت الحاضر هـو  إال أن الجديد في موضوع اإلرهاب الدو -اإلرهاب كجريمة ليس بالقضية الجديدة

 ٢٣/٦/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ٨/٥/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث
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إن اإلرهاب أصبح ظاهرة عالمية ، أي إنها ال ترتبط بمنطقة او ثقافة او مجتمع او جماعات دينية او عرقيـة  
  .معينة 

فقد شهدت السنوات األولى من القرن الواحد والعشرين الميالدي تصـاعداً ملحوظـاً فـي العمليـات     
ة في المنطقة تحت ما يسمى بالشرق األوسط حيـث  تـم فيهـا    اإلرهابية كانت أشدها سياسة الواليات المتحد

احتالل العراق وقبلها احتالل أفغانستان باإلضافة إلى التهديدات المستمرة لعدد من الدول في المنطقة ومحاولة 
  .تغيير مالمح المنطقة من خالل طرح مشاريع تقسيم الشرق األوسط 

ع اإلرهاب الدولي  من خـالل سـتة محـاور ،يتضـمن     وعليه فإن هذا البحث يعد محاولة لقراءة واق
المحور األول اإلطار المنهجي للبحث بينما يتناول المحور الثاني لمحة تاريخية عن اإلرهاب،  أمـا المحـور   
الثالث فتناولنا االتجاهات النظرية المفسرة لإلرهاب،بينما شمل المحور الرابع أهـم العوامـل المؤديـة إلـى     

هاب،أما المحور الخامس فقد تضمن انعكاسات اإلرهاب وتداعياته علـى األمـن والسـلم    ارتكاب جريمة اإلر
  .العالمي،في حين تضمن المحور األخير نتائج البحث ومقترحاته

  
 

  
ذه الظاهرة خطر الظواهر التي تواجه المجتمع الدولي اليوم،وتتضح خطورة هاتعد ظاهرة اإلرهاب من 

 اوال يقتصر اإلرهاب اليوم على أفعال يرتكبها فرد.في عدد ضحايا اإلرهاب وفي الخسائر المادية الناجمة عنه
بدافع الحصول على منافع مادية أو سياسية بل انه يشمل أيضا الحمالت الواسعة التي تشنها  أفرادومجموعة  ا

اتجاهات داخلية أو خارجية على دول أخرى وهكذا  وألغرض سياسات  أوالدول لقمع حركات تحررية وطنية 
الداخلية  ؤونيتحول اإلرهاب إلى أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية والى وسيلة من وسائل التدخل في الش

نزاعات  أوقد يدفعها في النهاية إلى قطيعة مما للدول األخرى والشك ان هذا يؤدي إلى تأزم العالقات بينها 
  .رةمسلحة مدم
التطور الذي تعيشه األسرة الدولية وبصفة خاصة منذ نهاية الحرب الباردة ولحد أالن،جعل من  إن
وأصبح استخدام اإلرهاب أداة .. التعامل الدولي المعاصر ةالدولة احد العناصر األساسية في دينامي إرهاب

تنفيذ السياسة الخارجية وخاصة بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية بسبب مجموعة من  أدواتفاعلة من 
رتبط بالتغيرات التي تعيشها يعلق بخصائص المجتمع  الدولي المعاصر،ومنها مايتمنها ما.المتغيرات الدولية
  .ياسيعود إلى خصائص اإلرهاب ذاته كأداة من أدوات العمل السيوأخيرا ما  األسرة الدولية،

إن هذه الخطورة التي ينطوي عليها اإلرهاب وخاصة إرهاب الدولة هي التي دفعتنا إلى بحث هذه المشكلة 
 بعض بلدانباعتبار أن اإلرهاب إحدى األدوات الفاعلة في العمل السياسي في الوقت الراهن وخصوصا إزاء 

  .العالم الثالث
هو  امن هو الفاعل؟ وم:  اآلتيت االنتباه اليوم فيما يتعلق باإلرهاب الدولي هو التساؤل فليما أكثر ولعل

اإلرهاب الحقيقي؟ وما  أسبابه؟ وما أطره النظرية؟ وما جذوره؟ وما تداعياته وانعكاساته على األفراد 
ن آثاره المدمرة على األمن أو إيقافه أو التقليل م تهوالجماعات والمؤسسات والدول؟ وما الحلول األمثل لمعالج

  .والسلم الدوليين
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  -:يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة أهداف منها 

 .توضيح مفهوم اإلرهاب الدولي .١

 .إعطاء لمحة تاريخية عن اإلرهاب الدولي  .٢

 .إبراز المنطلقات النظرية المفسرة لإلرهاب .٣

 .العوامل المؤدية إلى ارتكاب جريمة اإلرهاب الدولي زتحديد ابر .٤

 .الدولي وانعكاساته وتداعياته على األمن والسلم الدوليين  بتشخيص آثار اإلرها .٥
 .وضع بعض المقترحات والتوصيات لمعالجة الموضوع  .٦

  
  

السياسية وحتى الفكريـة   تتجلى أهمية هذا البحث من اختيارنا ألحد أهم الظواهر االجتماعية والقضايا
التي يجري الحديث عنها او تحليلها اآلن في كل ميادين الحياة العامة فضال عن الخطورة التي ينطوي عليهـا  

ـ      ياإلرهاب الدولي، وآثاره على الفرد والجماعة والمؤسسات والمنظمات الدوليـة والمجتمـع الـدولي ، وف
  . الستقرار بين الدول ، وانعكاسات ذلك على الحضارات اإلنسانيةالعالقات الدولية ومستقبل التنمية والسالم وا

ومن جانب آخر تكمن أهمية البحث في أن اإلرهاب الدولي يعد جريمة دوليـة تعـرض لهـا شـعبنا     
العراقي بقومياته ومكوناته وأطيافه كافة بأسلوب منظم من قبل االحتالل األمريكي الصـهيوني الـذي جسـد    

كل معانيه ، مما  جعلها تختلف سماتها وأسبابها ومصادرها ، لذا فإن الحاجـة تبـدو   ظاهرة إرهاب الدولة ب
ملحة لتناول مثل هذه القضايا من جوانب عديدة خاصة وان الساحة العراقية تكاد تخلو مـن تحليـل متعمـق    

  . العربية بذلك لظاهرة اإلرهاب من مداخلها االجتماعية لذا جاءت هذه المحاولة إضافة معرفية إلثراء المكتبة 
وكذلك تبدو أهمية البحث من خالل بيان الحقيقة وتبرئة الساحة من التجنيات واالتهامات الذي طالـت  
األديان والثقافات والقارات ، وإلصاق ظاهرة اإلرهاب الدولي بثقافة او دين معين ، ونقصـد بـذلك الثقافـة    

  .اإلسالمية والدين اإلسالمي من قبل أعداء األمة
  

  
  :معنى اإلرهاب لغوياً  - أ

أي خاف وكلمـة  ) رهب(ككلمة حديثة في اللغة العربية وأساسها " اإلرهاب " اقر مجمع اللغة العربية 
" بأنهم " " اإلرهابيين " ، كما عرف مجمع اللغة العربية في معجمه الوسيط )ارهب(إرهاب هي مصدر الفعل 

  . )٢( ب من اجل تحقيق أهداف سياسيةالذين يسلكون سبيل العنف واإلرها
نفسـه   ى، ويقال ارهب فالناً ؟ أي خوفه وفزعه ، وهوالمعن" ارهب " فكلمة اإلرهاب تشتق من الفعل 

، رهب رهبة ورهباً ) رهب(، اما الفعل المجرد من نفسها المادة وهو ) رهب(الذي يدل عليه الفعل المصنف 
   )٣( هبة أي خافهفيعني خاف ، فيقال رهب الشيء رهباً ور

بالضم  –ورهبانا  –رهب كعلم ، رهبة ورهب بالضم والفتح وبالتحريك : وقد جاء في القاموس المحيط
  . )٤( أخافه:  هويحرك واستر هب –

، واإلرهـاب هـو اإلزعـاج    )٥( وكلمة الرهبة في اللغة العربية تعني الخـوف المشـوب بـاالحترام   
  .)٧(أي أخافه وأفزعه هارهبه واستر هب" رهب " في مادة " العرب لسان " ، وقد ورد في )٦(واإلخافة
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" هو ما يخاف منه ، والفعـل الثالثـي هـو    " المرهوب " و " الرهب " دان  –وفي قاموس المنجد و 
أي أخاف وهي مشتقة من المصدر وهو اإلرهاب ، واإلرهابي هو من يلجأ إلـى اإلرهـاب ليقـيم    " ارهب 
  . )٨(سلطته

في أساس البالغة تعني الرجال المرهـوب الـذي   " رهيب " لسان الزمخشري إن كلمة  وقد ورد على
  . )٩( عدوه منه مرعوب

فاإلرهاب في اللغة العربية هو الخوف والفزع وكل ما من شأنه إثارة الرعب والذعر بين الناس بغيـة  
  .)١٠( حملهم على الطاعة والخضوع

الخوف وقد وردت : ور معانيها حول مادة اإلرهاب وهي وكذلك وردت في القرآن الكريم عدة ألفاظ تد
مرات ، ومادة الردع وردت مرة واحدة فقـط ، ومـادة الفـزع    ) ٥(مادة الرعب وردت ، مرة) ١٢٣(مادته 

  .مرات ) ٨(مرات ، ومادة الرهبة وردت ) ٦(وردت 
ن والخيانـة  كما وردت مصطلحات أخرى تندرج ضمن اإلرهاب وهي البغي والطغيان والظلم والعدوا

والغدر والقتل والسرقة والحرابة وهي صور ووسائل وأدوات هدامة تشيع الخوف فـي المجتمـع وترهـب    
  .اآلمنين فيه 

كما وردت كلمة الرهبة في القرآن الكريم بمعنى الخشية وتقوى اهللا سبحانه وتعالى ، وفيما يلي عـدد  
  )١١.  (من اآليات التي وردت فيها الكلمة 

.(  ١٠٤آيـة  /     األعـراف  )) وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون : (( الى في قوله تع -
١٢ (  

انما هو الـه واحـد فإيـاي    (( وقوله )) وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فأرهبون : (( في قوله تعالى  -
  ) ١٣.(  ٥١آية / النمل )) فأرهبون 

)) من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بـه عـدو اهللا وعـدوكم    واعدوا لهم ما استطعتم : (( في قوله تعالى  -
  )١٤.(  ٦٠آية / األنفال 

  )١٥.(  ١١٦آية / األعراف )) واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم : (( في قوله تعالى  -
  )١٦.(  ١٣آية / الحشر )) ألتتم اشد رهبة في صدورهم من اهللا : (( في قوله تعالى  -
  )١٧. ( ٩آية / األنبياء )) وننا رعباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ويدع: (( في قوله تعالى  -
  )) .وأضم اليك جناحك من الرهب : (( في قوله تعالى  -

)  Terse( ومصدرها الفعل الالتينـي       )  Terrorism( اإلرهاب باللغة االنكليزية هو اما معنى 
  )١٨.(والتي تعني الرعب او الخوف الشديد)  Terror( والذي أخذت منه كلمة 

تعني رعب ، ذعر ، هو كل ما يوقع الرعب فـي  )  Terror( وفي قاموس المورد جاء فيه أن كلمة  
  )١٩( النفوس

بانه استخدام العنف والتخويف خصوصـاً  )  Terrorism( اإلرهاب )  Ox ford( وقد عرف قاموس 
  .)٢٠(    لتحقيق أهداف سياسية

  :ى اإلرهاب اصطالحاً معن -ب
ال يوجد إجماع دولي ومجتمعي على تعريف محدد وواضح لإلرهاب وهذا يعود دون شك إلى العامل 
السياسي واأليديولوجي ، وظهرت تعاريف متعددة حددت اإلرهاب من المنظور العالمي ورغم تباينها إال أنها 
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تمعي عن طريق استخدام العنف على وجه غيـر  تشير إلى أن أعمال اإلرهاب تهدد االستقرار السياسي والمج
  .مشروع لتحقيق مكاسب وأهداف مرسومة 

فعل ال يعير اهتماماً بمسـألة الضـحايا ،   " فقد ورد مفهوم اإلرهاب في قاموس العلوم االجتماعية بأنه 
ة بهـدف خلـق جـو مـن الرعـب      وهو يوجه ضرباته التي ال تأخذ غطاء محدداً تجاه أهدافـه المقصـود  

  )٢١(."فوالخو
عبارة عن الطريقة التي تحـاول بهـا   " بينما يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية اإلرهاب بأنه 

  )٢٢(". جماعة أو حزب أن  يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف
عمل تهديدي تخريبي يـراد منـه   " أما معجم المصطلحات الفقهية والقانونية فيعرف اإلرهاب على انه 

لذعر في نفوس األهالي ، وخلق االضطراب وزرع الفوضى ، بهدف الوصول إلـى غايـات   زرع الخوف وا
    )٢٣(".معينة

بكافـة أشـكاله المختلفـة     –استخدام العنف او التهديد بـه  " وفي الموسوعة السياسية يعني اإلرهاب 
كسـر روح   بغية تحقيق هدف سياسي  معين ، مثـل  ٠٠٠كاالغتيال والتسوية والتعذيب والتخريب والنسف 

المقاومة ، وهدم معنويات األفراد والمؤسسات أو كوسيلة للحصول على معلومات أو مكاسـب ماديـة ، أو   
  . )٢٤( إلخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة اإلرهابية

وفي القاموس السياسي فإن كلمة إرهاب ، تعني محاولة نشر الذعر والفزع لتحقيق أغراض سياسية ، 
   )٢٥(  تستخدمها الحكومة االستبدادية إلرغام الشعب على الخضوع واالستسالمواإلرهاب وسيلة 

األعمال اإلجرامية الموجهة ضد دولة ما ، ويكون الهدف منها او " وتعرف عصبة األمم اإلرهاب بأنه 
  )٢٦(" .من شانها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس ولدى العامة 

  )٢٧(" .بأنه جريمة ضد سلم وامن البشرية جمعاء " األمم المتحدة اإلرهاب ،  بينما يعرف
ما يشير إلى أعمال العنـف وغيرهـا مـن    " في حين تعرفها دول عدم االنحياز اإلرهاب الدولي بأنه 

أعمال القهر التي تقوم بها النظم االستعمارية والعنصرية ضد الشعوب التي تناضل من اجل تحريرها ، ومـن  
  )٢٨(" .قها تقرير مصيرها بنفسها ح

كل اعتداء علـى األرواح واألمـوال   " عبد العزيز سرحان اإلرهاب الدولي بأنه   . في حين يعرف د
والممتلكات العامة او الخاصة بالمخالفة ألحكام القانون الدولي العام بمصادره المختلفة ، بما في ذلك المبـادئ  

  .)٢٩( "األساسية لمحكمة العدل الدولية
ظاهرة دولية معقدة ، وجريمة خطرة ضد الشـعوب والحكومـات ،   " ويعرف الحجني اإلرهاب بأنه 

ويقوض دعايم األمن واالستقرار ويعطل مشروعات التنمية واالزدهار ويسبب أضـرار فادحـة علـى كـل     
  .)٣٠(" المستويات 

تـي تمـس المجتمـع    صفة تطلق على األعمال غير المشـروعة ال " اإلرهاب بأنه )  Bell( ويعرف 
  .)٣١(" وتصيب أفراده بالفزع والترويع 

  : في حين  حددنا تعريف اإلرهاب الدولي في هذا البحث بما يأتي  
هو كل فعل عنيف أو االستعمال غير المشروع للقوة أو التحريض علية أو تهديد به مـن قبـل دولـة    

علـى األرواح واألمـوال وتهيـدد أمنهـا     معينة على دولة أخرى في أي مكان كانت ،ويقوم بأعمال اعتداء 
تدخل في شؤونها ويفرض سيطرته أو هيمنته عليهـا تحـت مسـميات     لوتعرض استقرارها للخطر ويحاو
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وذرائع مختلفة ينتهك بها سيادتها  وسيادة أحكام القانون الدولي في سبيل الوصول إلى غايات وأهداف معينـة  
  .تحقق بها مصالحها الخاصة

  
 

لم تعرف المجتمعات القديمة جريمة اإلرهاب بمفهومها الشائع في العصر الحديث ، وبالرغم من ذلك  
بل انه ولد من والدة اإلنسان أول مرة .  )٣٢( فإننا نجد أن هذه الجريمة لها جذور ممتدة عبر التاريخ اإلنساني

  . )٣٣( لى ذلكوما واقعة قتل قابيل ألخيه هابيل إال دليل ع
بل إن ظاهرة العنف كانت السمة الميزة للمجتمعات البدائية ، مجتمع شريعة الغاب والبقاء لألقـوى ،  
واستمرت هذه الظاهرة وتنامت بعد ظهور المجتمع المدني المنظم ولها في اجتياح الهكسوس لمصر الفرعونية 

كما عرف الفراعنة جريمة اإلرهاب في عام .  )٣٤(خير مثال على ذلك) عليه السالم(قبل ظهور السيد المسيح 
حيث كان هناك محاولة الغتيال الملك رمسـيس الثالـث   " جريمة المرهبين " م وأطلقوا عليها اسم .ق ١١٩٨

  . )٣٥(" الحريم الكبرى " عرفت بمؤامرة 
وقد عرف اآلشوريون اإلرهاب في القرن السابع قبل الميالد ، حيث استخدموا الوسائل اإلرهابية على 

  . )٣٦(نطاق واسع ضد أعدائهم البرابرة 
التي شكلها بعض المتطرفين " السبكاربون "  وقد كانت أقدم منظمة إرهابية عرفها التاريخ هي منظمة 

  . )٣٧(  م.ق ٥٨٦د أن كان البابليون قد شتتوهم عام م بع.ق ٧٣/٦٦في منطقة فلسطين في فترة 
وفي عصر الرومان كان من الصعب التفرقة بين اإلرهاب والجرائم السياسية حيـث كـان المجـرم    
السياسي يعتبر عدوا لألمة ، وكانت الجرائم السياسية تعد ضمن الجرائم العامة ، وهي الجرائم التـي تشـمل   

ررها األفراد فتصيب المجتمع بأسره ، مثل التآمر مع أعداء الوطن وجـرائم  األفعال الخطيرة التي يتعدى ض
  . )٣٨( المساس بأمن الدولة ،واثارة الفتن والقالقل والتمرد والثورة على سلطة الرئيس

وعند اإلغريق كانت الجريمة السياسية مرتبطة بالمفهوم الديني ، ولكن هذه النظرة بدأت تتغير بتطور 
انية ، وبدأ مفهوم الجريمة السياسية ينفصل عن مفهوم الجريمـة الدينيـة ، حيـث أصـبحت     الحضارة  اليون

  . )٣٩( الجريمة السياسية هي الجريمة الموجهة إلى الدولة او بنائها االجتماعي أو ضد سيادة الشعب
وفي عصر الجاهلية قبل صدر اإلسالم كان يسود المجتمع العنف واإلرهاب والسيطرة ، وبعد ظهـور  
اإلسالم ظهر اإلرهاب القائم على التطرف الديني ويرى بعض الباحثين انه يرجع في تـاريخ اإلسـالم إلـى    

  . )٤٠(  حركة الخوارج التي انبعث عنها العديد من الحركات المنشقة التي شهدها التاريخ اإلسالمي
، حيـث أخـذت   وبحلول القرن السادس عشر شهد العالم اإلرهاب ، وهو يتنقل إلى أعـالي البحـار   

عصابات خارجة عن القانون ترتكب هناك أعمال القرصنة من نهب واعتقال حيال السفن التجارية ، وتمارس 
القرصـان عـدو مشـترك    " القرصنة ابتزاز األموال وإرغام السلطات على تحقيق مطالب سياسية وقيل بأن 

  .  )٤١( كما اعتبرت القرصنة جريمة ضد قانون الشعوب" للبشرية 
شهدت القرون الوسطى أبشع صنوف البطش والعنف متمثلة في محاكم التفتـيش التـي  نصـبها     وقد

لالنتقام من مخالفيهم وكل من ال يدين بالوالء للكنيسة البابوية ، واستمر هذا العنـف واخـذ شـكالً     تالباباوا
ى النظام اإلقطاعي ، ، وسقوط لملك لويس السادس عشر والقضاء عل ١٧٨٩جماعياً عند الثورة الفرنسية عام 

  .)٤٢(١٧٩٤ -١٧٩٢التي امتدت من عام " الجمهورية اليعقوبية " مرت فرنسا بمرحلة من اإلرهاب في  عهد 
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ويبدو أن العالم حتى هذا التاريخ لم يعرف اإلرهاب لحدود الدول والذي أطلق عليـه لفـظ اإلرهـاب    
لى ظروف االتصال واالنتقـال سـببا وجـود    الدولي ، وربما كانت ظروف الدول والمجتمع ككل باإلضافة إ

  .اإلرهاب الدولي بصورته الحالية 
وانطلق اإلرهاب كمصطلح متداول في الخطاب السياسي المعاصر في القارة األوربية وترسم في شكله 

تشكلت حركات ) ١٨٥٦-١٨٦١(الحركي في الواليات المتحدة األمريكية ، فمنذ أن شهدت حروب االنفصال 
التي من أبرزهـا  سية تختلف كل االختالف عن األحزاب والحركات التي كانت سائدة في العالم ، وأحزاب سيا

  . )٤٣( والمسؤولية عن تصفية السود في أمريكا)  Know nothing( حزب 
وقبل الحرب العالمية األولى وقعت ابرز عملية إرهاب دولي كان لها دوي كبير بل تعتبر نقطة بارزة 

" اإلرهاب على العالقات الدولية ، وهي اغتيال ولـي عهـد النمسـا    جتمع الدولي لخطورة في لفت أنظار الم
وكانـت   ٢٨/٦/١٩١٤وزوجته في سيراييفوا على يد قاتل سياسي من صربيا في " فيرديناند  –الدوق فرانز 

  . )٤٤( بمثابة الشرارة التي أشعلت نار حرب عالمية استمرت أربع سنوات
لمنظم للدولة النازية داخل ألمانيا من خالل الجرائم التـي ترتكبهـا قـوات    وشهدت صورة اإلرهاب ا

اإلرهـاب النـازي إلـى    ضد كل من يخالف السياسات الهتلرية ،  كمقدمة لتصدير "  Lss" القاصفة وقوات 
خارج الحدود وهو الذي أدى إلى تفجير الصراع الدولي الشامل الثاني في القـرن العشـرين وهـو الحـرب     

الكسـندر األول ملـك   " حيث افتعل نشوب الحرب العالمية الثانية اثر حادثـة اغتيـال    .  )٤٥( ة الثانيةالعالمي
وزير خارجية فرنسا في مرسيليا من قبل مجرمين كروات بإيعاز من الزعيم االيطالي " برنو " و " يوغسالفيا 

  .  ) ٤٦(١٩٣٤في تشرين األول " موسولين " 
وحقيقة القول الذي البد من اإلشارة اليها هي ان للحقبة االستعمارية التي مر بها العـالم فـي القـرن    
التاسع عشر والقرن العشرين دورا كبيرا في نمو وتطوير اإلرهاب الدولي وذلك بسبب الظلم والتسلط الـذي  

  . )٤٧(مارسته الدول االستعمارية على شعوب الدول الضعيفة والمستعمرة 
في عقد التسعينات تحولت استراتيجيات اإلرهاب بشكل حاد من الرعاية عن طريـق الفعـل إلـى    و 

التدمير للخصم أو على األقل اإلنهاك المستمر لقوى الدولة ، وهدفهم هو تحطيم الدولة أو أحداث اكبـر قـدر   
  . )٤٨( من الخسائر بها

ورة على المجتمع الدولي ، األمـر  وفي القرن العشرين صارت جريمة اإلرهاب من أكثر الجرائم خط
إلى إضافة لفظ دولي إلى مصطلح اإلرهاب الذي كان مستخدماً مـن   ١٩٧٢الذي دعا األمم المتحدة في عام 

قبل للتعبير عن تلك العمليات اإلرهابية ، والى إنشاء لجنة متخصصة مهمتهـا الرئيسـة دراسـة األسـباب     
ولي ثم بدأت العمليات اإلرهابية تزداد خطورة وكثافة على الصعيد والدوافع الكامنة وراء عمليات اإلرهاب الد

مـن االهتمـام والخطـاب    الدولي ، وهو ما صعد بهذه القضية او الظاهرة إلى أن تتبوأ المكانـة األعلـى   
  )٤٩(.الدوليين

بنية وأخيراً لقد تطور اإلرهاب الدولي في بداية األلفية الثالثة بشكل جديد مختلف وذلك بسبب اختالف 
وهيكلية النظام العالمي الجديد ومحاولة دولة واحدة وهي الواليات المتحدة األمريكية فرض سيطرتها وهيمنتها 

  .على العالم مما جعل فكرة اإلرهاب الدولي أكثر شيوعا  واستخداما أكثر من أي وقت مضى
يات المتحـدة األمريكيـة ،   مما أدى إلى اندالع الحرب األولى في القرن الواحد والعشرين بقيادة الوال

والتي تعتبر األولى من نوعها في تاريخ البشرية  نتيجة محاوالتها  التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحـت  
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" سـبتمبر   ١١" مسميات مختلفة والتي بات تهدد األمن والسلم الدوليين استقرارها خصوصـاً بعـد أحـداث    
٢٠٠١.  

  
 

لقد ظهرت اتجاهات نظرية متباينة لتفسير اإلرهاب من منظور سوسيولوجي ويمكـن عـرض أهـم    
  .القضايا النظرية لهذه النظريات 

بدءا نستطيع القول إن تفسير رواد البثالوجيا االجتماعية للمشكالت يكون من خـالل حكمهـم علـى     
الصحة والمرض ، والشك إن حالة البثالوجيا االجتماعيـة   الظروف االجتماعية في المجتمع من خالل  مفهوم

تمثل انتهاكاً للتوقعات األخالقية المجتمعية باإلضافة إلى المشكالت الناجمة عن فشل دور التنشئة االجتماعيـة  
  .وعن التعليم الخاطئ للقيم 

االجتماعيـة ، ومـن   وعليه فإن اإلرهاب من منظور البثالوجيا االجتماعية ناجم عن مخالفة التوقعات  
اجل إعادة حالة الصحة المجتمعية فالبد من تأسيس التربية األخالقية الصحيحة والتي بدورها ستلعب الـدور  

  .)٥٠( عالصحي للمجتم
وارتبط منظور البثالوجيا االجتماعية  في تفسيره للمشكالت االجتماعية بالثورة الصناعية ، وما نجم   

تي أصابت المجتمع األوربي ، إضافة إلى حالة التصنيع وآثارهـا االجتماعيـة   عن حالة التحول االجتماعي ال
  .السلبية على المجتمع والفرد 

) هربـرت سبنسـر   ( وتعود فكرة البثالوجيا االجتماعية إلى رواد علم االجتماع األوائـل وخاصـة   
  .   ويقوم هذا المنظور على أساس فكرة المماثلة والمشابهة العضوية) اوكست كونت (و

بينما انطلق كونت في تفسير النظام االجتماعي ومشكالته االجتماعية الناجمة عن حركـة التحـوالت   
السريعة والتي تعرض إليها المجتمع الصناعي من خالل قانون المراحل الـثالث والمتمثلـة فـي المرحلـة     

ويرى ان . االستاتيك والديناميك واستطاع كونت توظيف الثنائية . الالهوتية والميتافيزيقية والمرحلة الوصفية 
حالة االستاتيك ترتبط بعوامل وآليات وجود النظام االجتماعي بينما ترتبط الديناميك بحالـة حركـة النظـام    

  .االجتماعي والمبنية على أساس   التقدم 
وظهرت آثار المماثلة العضوية في علم االجتماع األمريكي من خـالل انحـالل وقصـور الـروابط     

وهذا يعود إلى إن الظروف البثالوجية في المجتمع ناجمة عن عدم مقدرة األفراد علـى مواكبـة   . عية االجتما
، إضافة إلى فشل المجتمع في المحافظة على اآللية الوظيفيـة والمرتبطـة    ةتغير المثل والمنظمات االجتماعي

  .  )٥١( بتغيير الظروف في العالم الذي يعيشون فيه
ر للتفكك االجتماعي في تحليله للمشكالت االجتماعية منها اإلرهاب مـن خـالل   بينما  انطلق منظو.  

نظرية التخلف الثقافي إضافة إلى أن هذه النظرية تستند إلى التقدم المادي يفوق في الغالب التقدم الثقافي وهذا 
  .  بدوره  يؤدي إلى إبراز مشكالت اجتماعية

المنظور إلى ما بعد الحرب العالمية األولى كاستجابة للتغيرات التي حصلت فـي   او يعود ظهور هذ  
مـن الـرواد األوائـل لهـذه      )  واكبـرن (، ويعد   المجتمع األمريكي المتصلة بالهجرة والتحضر والتصنيع

  )٥٢(.النظرية
راث النظـري  في حين انطلق  رواد صراع القيم  في تحليلهم للمشكالت االجتماعية كاإلرهاب من الت 

لمفكري الصراع األوربيين واألمريكيين وخاصة ماركس في تحديده لمسألة الصـراع االجتمـاعي وجـورج    
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زميل في تحديد الصراع كمشكل من أشكال التفاعل االجتماعي ، ويعد رجرد فوللر ورجرد ميرز المؤسسـين  
  .اس مبدأ صراع القيم االجتماعية األوائل لهذا المنظور في تحليل المشكالت االجتماعية والمرتكز على أس

وينطلق فوللر وميرز في تحليل وتفسير المشكالت االجتماعية من اعتبار ان المشكالت االجتماعية لها 
  .  تاريخ طبيعي وترتبط بثالث مراحل تتمثل في

  اإلدراك -
  تحديد السياسة  -
  اإلصالح -

لظروف االجتماعية المتعارضة والمخالفة لقـيم  ويمثل اإلرهاب بالنسبة لمنظور البثالوجيا االجتماعية ا
  .بعض الجماعات والتي يستطيع أعضاؤها إعالنها من اجل أخذها بعين  االعتبار

وتعود أسباب اإلرهاب إلى صراع القيم أو المصالح فالجماعات المختلفة وبسبب اختالف مصالحها وتضاربها 
لور حالة المواجهة إلى شكل صراع فـإن المشـكلة   وعندما تتب. ، يجدون أنفسهم في مواجهة بعضهم لبعض 

  )٥٣(.االجتماعية توجد وتحدد كمشكلة اجتماعية 
بينما انطلقت النظرية الوظيفية من مسلمات اجتماعية تتمحور حول دور الوظائف االجتماعيـة فـي    

  )٥٤(. المحافظة على التوازن واالستقرار واالندماج االجتماعي
بكون المشكالت تظهر نتيجة خلل في النظام العام وطبقاً لهذه النظرية فإن  ويمكن إيجاز فكرة النظرية

وهـي  ) االجتماعي ، االقتصادي ، الثقافي ( المشكالت االجتماعية تمثل حالة سلبية من أجزاء النسق المختلفة 
)٥٥( المطلوبة في النهاية تمثل حالة اختالالت وظيفية ، بمعنى عدم مقدرة أجزاء النسق على القيام بالوظائف

 .  
تظهر المشكالت االجتماعية نتيجة خلل في البناء المعياري والقيمي المجتمعي ، يـرى رواد النظريـة   
الوظيفية أن اختالل النظام المعياري ألقيمي يحدث نتيجة عدم مقدرة البنـاء االجتمـاعي علـى أداء األدوار    

وضعف المواجهات اإلدراكية والمعرفية والمتمثلـة   األساسية وايضا فقدان حالة اإلجماع واالندماج المجتمعي
ويمكن القول ان الخلل في األبنية المعيارية والقيمية .   في قواعد المعايير وتراجعها عن أداء دورها المجتمعي
  . )٥٦( المجتمعية يؤدي إلى ظهور اإلرهاب طبقاً لهذه النظرية

إلى آراء المفكر العربي عبد الرحمن بن خلدون ، ويمكن القول إن الجذور الفكرية لهذه المدرسة تعود 
ووضع دوركايم القواعد المنهجية والموضوعية للنظرية الوظيفية وذلك من خالل مساهماته المشهورة ، بينما 

  ( .حدد تالكوت بارسونز في مؤلفه بنية الفعل االجتماعي إعالم األساسية للنظرية
. الالمساواة االجتماعية في تحليل المشكالت االجتماعيـة   بينما انطلقت النظرية الصراعية من مبادئ 

وتعود جذور النظرية الصراعية إلى المفكر كارل ماركس والذي ارتكز في تحليلة للنظام االجتمـاعي علـى   
مبدأ هيمنة الصراع االجتماعي الطبقي ، ويرى ماركس أن تاريخ المجتمعات اإلنسانية يمثل الصـراع بـين   

  .ية وذلك ضمن جدلية ديالكتيكية وصيرورة تاريخية الطبقات االجتماع
وتستند الصراعية إلى مجموعة من المتغيرات منها المصالح بين األفراد والقـوة كمحـور للعالقـات    
االجتماعية والحتمية الثقافية والفكرية من قبل الطبقات المستغلة والتي تحاول فرض إرادتها ومتجهاً على باقي 

   )٥٧(.وذلك لتحقيق مصالحها واهتماماتها الطبقات االجتماعية 
ويرى رنبزر أن هذا النظام المبني على أساس االلتزام واالمتثال والطاعة يعبـر عـن حالـة القهـر     

وتنطلق الصراعية في تحليل المشـكالت االجتماعيـة    )٦٩(المجتمعي وهو نظام هش وقابل لالنفجار المجتمعي
التكافؤ بين أفراد  المجتمع ، وأيضا االستغالل الطبقي ، وعلى سـبيل  مثل اإلرهاب من مبدأ الالمساواة وعدم 
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معدل الجريمة في المجتمعات المعاصرة يعبر عن حالة الالمسـاواة   المثال يرى رواد هذا االتجاه  أن ارتفاع 
  )٥٨(.والتطور الالمتكافئ في المجتمعات المعاصرة وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور اإلرهاب 

ور النظرية االنحرافية حول الخروج عن المعايير والمثل المجتمعية  فـي تفسـيراتها   في حين تتمح  
ويمكن القول ان جذور النظرية االنحرافية تعـود إلـى فكـرة    .للمشكالت االجتماعية ومنها مشكلة االرهاب

نتيجة حالـة   االنومي فقدان المعايير عند دوركايم ، ويرى ان حالة االنومي تعود إلى تصدع او فقدان معايير
جبرية تقسيم العمل في المجتمع ، وانتقال المجتمعات اآللية إلى مجتمعات عضوية صناعية متقدمـة ، يفقـد   
النظام االجتماعي معايير اجتماعية وادوارا ووظائف اجتماعية وبالتالي فإن فقدانها يـؤدي إلـى حالـة مـن     

  .االغتراب المجتمعي 
لتقليدية تكاد تكون معدومة او مفقودة المشكالت االجتماعية فيهـا  وطبقاً لهذا المدخل فإن المجتمعات ا

وفي المجتمعات المتقدمة فإن معدل االنحراف وتنوع المشـكالت االجتماعيـة   . بسبب قوة الضبط المجتمعي 
  .يزداد بسبب حالة االنومي او فقدان الضوابط االجتماعية كقوة المعايير وغياب القهر وااللتزام المجتمعي 

ما عالج مسألة االنحراف عالم االجتماع األمريكي روبرت ميرتـون وذلـك مـن خـالل مفهـوم      بين
الالمعيارسة والتي تظهر نتيجة تراجع قوة المعايير االجتماعيـة كضـوابط خارجيـة لالنحـراف والتفكـك      
 االجتماعي ، ويرى ميرتون ان االنحراف يحدث نتيجة التفكك االجتماعي وذلـك نتيجـة اخـتالف وتقـارب    

األهداف والوسائل المقبولة اجتماعياً وخاصة المتصلة بأنماط التكيـف مثـل حالـة االمتثاليـة واإلبداعيـة      
  . )٥٩( واالنسحابية والشعائرية

لذا تفسر النظرية االنحرافية المشكالت االجتماعية ومنها اإلرهاب من ان يمتثل أغلبية النـاس إلـى     
بعض الناس ينتهكون معايير رئيسية ومهمة وهذا االنتهاك يعد مـن   المعايير االجتماعية معظم الوقت ، ولكن

قبل غالبية المجتمع كمشكلة اجتماعية كونها تخدش قيم الثقافـة المجتمعيـة السـائدة وتعـارض التوقعـات      
  . )٦٠( االجتماعية الطبيعية

في حين انطلقت نظرية التفاعل الرمزي من مفهوم األزمة في تحديد المشكالت االجتماعية ، وأيضـا   
ان . من مفهوم دنيا المعاش الذي يتضمن فقدان المعايير المتصلة بالتنشئة االجتماعيـة والشخصـية الثقافيـة    

والمجتمع وعليه فـإن المشـكالت    التفاعلية الرمزية ترى أن الفرد يمثل محور العالقة األساسية بين الجماعة
االجتماعية ضمن هذا اإلطار النظري تفهم ضمن الفرد وأفعاله وعالقة ذلك بالنظام المجتمعي ، ويطلق علـى  

وان نظرية التفاعلية ومن خالل النظريات المتعـددة والتـي   . )٦١( هذا االتجاه علم اجتماع الوحدات الصغرى
الجماعات األولية كاألسرة واألصـدقاء يمكـن تطبيقهـا علـى     طرحت من خالل روادها وخاصة كولي عن 

  .المشكالت االجتماعية وذلك كآليات لمنع وقوعها والتصدي لها 
وتسهم هذه النظرية كأطر نظرية في العلوم األمنية والشرطية وخاصـة علـى االجتمـاع الشـرطي     

الت االجتماعية ومنعهـا ، وخاصـة   والشرطة المجتمعية، باعتبارها جماعة أولية لحماية المجتمع من المشك
  . )٦٢( مشكالت األسرة ونشر الوعي والثقافة األمنية داخل المجتمع المحلي

اإلرهاب ، ويعد جرم مانز بينما  تركزنظرية الراى العام حول دراسة الجوانب اإلدراكية لتحليل وفهم 
ويـرى  . ني منها المجتمعات المعاصرةالمؤسس لنظرية الرأي العام في تحليل المشكالت االجتماعية والتي تعا

مانز ان الرأي العام يعد آلية علمية مناسبة لدراسة المشكالت االجتماعية في المجتمعات المدنيـة المعاصـرة   
كونه يتح لألفراد التعبير عن آرائهم حول المشكالت التي يرونها ويرى مانز انه من خالل مدخل الرأي العام 
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لمشكالت االجتماعية من الشرائح والفئات االجتماعية المختلفة وأيضا فإن هـذا  نستطيع التعرف على طبيعة ا
  . )٦٣( المسح النظري يزود الباحث بمعرفة نظرية وتطبيقية حول المشكالت و فهم جوهرها

ويمكن القول أن مدخل الرأي العام يعد مقياساً لدراسة المشكالت االجتماعية من منظور امني وذلـك  
  .عة المشكالت االجتماعية مثل اإلرهاب والعنف وغيرها من المشكالت ذات الطابع األمني للوقوف على طبي

فقـد انطلـق    النقديـة  يعد أدور نوه وماركوزه دهيرماس من أشهر رواد هذه النظرية ، أما  النظرية
اإلنسان ( ه في كتاب هتحليله للظواهر والمشكالت االجتماعية من المقوالت الهيكلية واظهر إسهامات ماركو ز

المشكالت التي يعاني منها الفرد في المجتمعات المعاصرة ، بينما حدد هيرماس في مؤلفـه  ) ذو البعد الواحد 
  . )٦٤( التي تعاني منها المجتمعات اإلنسانية وحدد طبيعة األزمة كتشكيل اجتماعي) األزمة الشرعية (

لحداثة تعاني من مشكالت وأزمات ثقافية ويرى هيرماس ان المجتمعات المعاصرة ومجتمعات ما بعد ا
بسبب اختالل البناء الثقافي والمرتكز على متغيرات الثقافة الشخصية والتنشـئة االجتماعيـة ، وفـي مؤلفـه     

حدد هيرماس طبيعة المشكالت االجتماعية التي تعـاني منهـا المجتمعـات    " نظرة العقل المتصل " المشهور 
األزمات ومصدرها هو تراجع البنية الثقافية والمتمثلة فـي ضـعف التنشـئة    اإلنسانية الراهنة وأطلق عليها 

ودنيا المعاش تمثل البنـى الفوقيـة للمجتمـع    ) استعمار دنيا المعاش ( االجتماعية والشخصية وأطلق عليها 
  . )٦٥( والمتمثلة في بناء الشخصية والتنشئة االجتماعية والثقافية المجتمعية

دم يمكن القول بأن هذه النظريات قد انطلقت في تفسيرها للمشكالت االجتماعية وعليه وبناء على ما تق
وخاصة اإلرهاب من منطلقات تتمثل في التفسير والتحليل النظري لطبيعة وجوهر المشـكالت االجتماعيـة ،   

ذا يعـود  من خالل وجود تيارات اجتماعية علمية متباينة في تحليل بنية المشكلة االجتماعية كاإلرهاب ولعل ه
وكذلك اتجاه هذه النظريات مـن منطلقـات   . إلى العامل الفكري والمجتمعي في فهم بنية المشكلة االجتماعية 

  .منهجية تمثل اآللية التي تستطيع من خاللها قياس حجم الظاهرة اإلرهابية وأثرها على البنية االجتماعية
  
 

 
المالحظ ان السياسة االستعمارية في ظل نظام القطب الواحد ، كانت قد ركزت على العامـل الـديني   
كسبيل للنيل من الدول والشعوب والتمكن منها ، بعد ان فشلت في اختراقها من منافذ أخرى وال أدل على ذلك 

سعينات القرن العشرين حتى اآلن ، من ذلـك الحـرب   من نشوب العديد من النزاعات الدينية والمذهبية منذ ت
  .األهلية في يوغسالفيا والتي خلفت آالف الضحايا من المسلمين في البوسنة والهرسك على يد الصرب 

فقد وجدت أرضـاً  ) ٢٠٠٣(وفي أعقاب حرب الخليج الثالثة واحتالل العراق من قبل الواليات المتحدة 
واليات المتحدة ومن خلفها باقي القوى االستعمارية إذكاء نار الفتنة الطائفية خصبة لمثل هذه الفتنة وحاولت ال

  .بين الشيعة والسنة لوال تدخل العقالء من رجال الدين الذين كثيراً ما حذروا من نار فتنة طائفية 
عوب ومن المالحظ أيضا أن الواليات المتحدة كانت قد مهدت ألسلوبها الجديد في استعمار البلدان والش

والتدخل ألسباب دينية بجانب تشريعي يضفي على عملها العدواني هذه الصفة الشرعية ، اذ اصدر الكونغرس 
تشريعاً يخول الواليات المتحدة صالحية فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسـية علـى    ١٩٩٨عام 

  . )٦٦( الدول التي تمارس االضطهاد الديني ضد بعض الطوائف واألقليات واألديان
الداخليـة   ونرى ان إصدار مثل هذا القانون ال ينبأ إال عن مزيد من التدخل األمريكي فـي الشـؤون  

، اذ ما من دولة في العالم إال ويعاني شعبها من بعض الخالفات في وجهات النظر الدينية ، لكـن مثـل   للدول
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تفسد للود قضية إال اذا أريد لها ان تكون هذه الخالفات ال تتم عن نزعة عدوانية بين األديان ، انما خالفات ال 
وسيلة إلذكاء نزعات وحروب أهلية وهو ما تسعى اليه جاهدة بعض الدول االستعمارية وفي مقدمتها الواليات 

  .  المتحدة
وفي رأينا ان المشروع األمريكي كان قد حقق بهذا القانون أهدافاً ذات أهمية بالغة ربما مـن أبرزهـا   

بصبغة اإلرهاب إذ من الصعب ان لم يكن من المسـتحيل   نومة الشرعية بالعنف ووسم االثنيخلط أعمال المقا
الفصل بين االثنين والسيما في البلدان التي تعيش حالة من الفوضى واالضطراب األمني ، فتتحول المقاومـة  

، ومثل هذا مايحدث هو الشرعية إلى إرهاب ويتحول عنها الرأي العام بدالً من الوقوف إلى جانبها ومساندتها 
في العراق اذ اختلطت أوراق المقاومة الشريفة باإلرهاب الوافد من الخارج بـدعم مـن الواليـات المتحـدة     
األمريكية وهو ما زاد األمر صعوبة على صعوبته ومنح قوات االحتالل مسوغا إضافيا للبقاء فـي العـراق   

  )٦٧( والمنطقة
 
 

السياسية  تكون واحدة من أهم أسباب ظاهرة اإلرهاب وتناميها ، وتقسم هـذه األسـباب   تكاد العوامل 
بدورها على نوعين داخلية وخارجية وربما كانت الخارجية هي وليدة األسباب الداخليـة فـالقهر السياسـي    

العنف كسبيل للثأر الداخلي غالباً ما يدفع األفراد والطوائف المضطهدة التي ال تستطيع التعبير عن آرائها إلى 
  .  لنفسها والنيل من عدوها

والذي بهمنا في مجال هذا البحث هو الظاهرة على الصعيد الدولي فالبد من التمييز بين الدور الـذي  
مارسته الدول الكبرى في تنمية ظاهرة اإلرهاب والدفع بها لتكون المشهد األبرز في مسرح األحداث ، وبـين  

  .ات الدولية في ذلك الدور الذي لعبته التنظيم
فمنذ مطلع القرن العشرين حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، كانت العالقات الدولية قائمة على أسـاس  
التعددية القطبية ، فلم تنفرد دولة بعينها بالتحكم بمصير ومقدرات الشعوب وان تقاسمت النسب علـى العـالم   

الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي سابقاً ، وفـي ظـل هـذه    آنذاك دول محددة كبريطانيا وفرنسا وألمانيا و
التعددية القطبية لم يكن اإلرهاب ظاهرة مميزة في مسرح األحداث وبانتهاء الحرب العالميـة الثانيـة بـدأت    
 بوادر الثنائية القطبية تظهر كبديل للتعددية القطبية ، حيث تقاسمت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي سـابقاً 

الهيمنة على العالم وتراجع الدور الفرنسي البريطاني ، اما ألمانيا واليابان فقد غدت أسيرة مقـررات مـؤتمر   
  .سان فرانسيسكو 

ومع ظهور الثنائية القطبية بدأ اإلرهاب يبرز أكثر من ذي قبل حيث بدأت الواليات المتحدة واالتحـاد  
والشعوب األمر الذي دفع كل قطب إلـى التفـاوض عـن     السوفيتي يتقاسمان الهيمنة والتحكم بمصير الدول

  . )٦٨( تجاوزات اآلخر رغبة في موقف يماثله في المستقبل
ولنا في المواقف التي اتخذها االتحاد السوفيتي تجاه القضايا العربية خير مثال على ذلك حينما كانـت  

  .ن خالل دعم الكيان الصهيوني الواليات المتحدة ال تأهب ألحد في تجاوزاتها ضد العرب مباشرة او م
وبانتهاء الثنائية القطبية وظهور األحادية القطبية بدالً عنها ، برز اإلرهاب باعتبـاره احـد مميـزات    
النظام العالمي الجديد ، حيث لم تعد الواليات المتحدة  من الناحية الظاهرية تأبه ألحد من الدول او القـوى ،  

انستان ومن ثم العراق  وقبلها عملت الواليـات المتحـدة علـى استصـدار     وبدأت عهدها الجديد باحتالل أفغ
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قرارات عن مجلس األمن تقضي بفرض إجراءات حظر اقتصادي هي األقسى في تاريخ المنظمـة الدوليـة   
  .   ٢٠٠٣نيسان  ٩حيث استمرت إلى تاريخ سقوط نظام الحكم في العراق واحتالل األمريكان للعراق في 

ض مجلس األمن بتأثير من الواليات المتحدة ايضا حظراً جوياً على ليبيا على اثر فر ١٩٩٨وفي عام 
اتهامها لحادث تفجير الطائرة األمريكية في أجواء لوكربي واستمر هذا الحظر لمدة تجـاوز السـت سـنوات    

  .تراجع خاللها االقتصاد الليبي بشكل ملحوظ 
أعلنت الواليات المتحدة عن قائمة جديدة ضمت دول محور الشر  ٢٠٠١أيلول  ١١وفي أعقاب أحداث 

وليبيـا والسـودان وكوريـا    في العالم ، ومن بين الدول المدرجة على هذه القائمة العراق وإيران وسـوريا  
مـع سياسـة ومصـالح    ، وكانت هذه القائمة قابلة للزيادة بشكل مستمر حسب تقاطع سياسات الدول الشمالية

  .الواليات المتحدة 
واتهام سـوريا بـالتورط    ٢٠٠٥وفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط 

بهذا الحادث ، هددت الواليات المتحدة باستخدام القوة ضد سوريا او فرض إجراءات اقتصادية بحقهـا فـي   
  .رسمياً او ثبوت تورطها بهذه الجريمة أحسن األحوال وجاء هذا التهديد قبل إدانتها 

ومثل هذا التهديد وجهته الواليات المتحدة لكل من كوريا الشمالية وإيران في أعقاب اتهامهما بتخصيب 
  . )٦٩( اليورانيوم ألغراض عسكرية

اما على صعيد التنظيمات الدولية ، فقد أسهمت هذه التنظيمات بشكل فعال في إنماء ظاهرة اإلرهـاب  
فقد انشئت عصبة األمم في أعقاب الحرب العالمية  –خالف الغاية التي من اجلها أنشئت هذه التنظيمات  على

وكـان  ) الواليات المتحدة  –بريطانيا  -فرنسا( األولى بناء على دعوة بعض الدول المنتصرة في الحرب    
من المقرر أن يكون هذا التنظيم وسيلة لنزع فتيل األزمات السياسية التي من شانها إشـعال نـار الحـرب ،    
واثبت الواقع إن هذه المنظمة قد فشلت فشالً ذريعاً في تلك المهمة بفعل انقسام الدول دائمـة العضـوية فـي    

) ألمانيا وايطاليا واليابـان (وضم الثاني كل من ) وفرنسا –انيا بريط(مجلس العصبة إلى قسمين ، ضم األول 
وأصبح هذان القطبان فيما بعد أقطاب الحرب العالمية الثانية ومع انتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة، تعالـت     
أصوات الدول الكبرى المستقرة  في الحرب من اجل إيجاد تنظيم دولي جديد يحل محل التنظيم المنحل فكانت 

  . )٧٠( مم المتحدة التي هي من المؤكد ليست بأحسن من سابقتهااأل
وعلى حد سواء مع العصبة أو األمم المتحدة بدا الخلل جلياً على ميثاق األمم المتحدة في مواضيع عدة 

  .ربما كان من أبرزها حق الفيتو الذي فسر طبقاً بحق النقض 
فشلت في انجاز المهام التي أنشـئت أصـالً مـن    وإذا كانت األمم المتحدة بعد نصف قرن من إنشائها 

اجلها ، فإن واحد من أهم أسباب فشلها على اإلطالق ، هو حق الفيتو ، اذ كان استخدام هذا الحق غالباً إن لم 
نقل عموماً مراعاة لمكاسب سياسية ويكفي للتدليل على ذلك ، ان الواليات المتحدة مثالً لجأت منـذ تأسـيس   

مـرة ، األمـر   ) ٢٥(اليوم استخدام هذا الحق في مواجهة القرارات الصادرة ضد إسرائيل المنظمة حتى الى 
الذي دفع إسرائيل إلى التمادي في استخدام القوة ضد الفلسطينيين غير آبهة بمـا قـد تتخـذه المنظمـة مـن      

  .بحقها إجراءات ألنها أمنت جانب الواليات المتحدة وبالتالي فإن أي قرار ضار من المحال ان يصدر 
على ذلك نرى ان الدور الذي مارسته األمم المتحدة من الناحية الفعلية في إذكاء نار العنف واإلرهاب، 
ال يقل عن الدور الذي مارسته القوى العظمى في مواجهة الدول والشعوب المقهورة ، على الرغم من الجهود 

  . )٧١( التي بذلتها هذه المنظمة من اجل الحد من ظاهرة وتناميها
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من المتفق عليه أن ليس لالستعمار صورة واحدة ، ولكن له غايات مشتركة تتمثل من نهب ثروات 

. الشعوب وإذاللها ، بوسائل متعددة مرة بالقوة العسكرية وأخرى بالتبعية االقتصادية وثالثة بالعقوبات وهكذا 
القاضي بتصـفية االسـتعمار بكـل أشـكاله      ١٩٦٠ن الثاني كانو ١٤وبعد صدور قرار الجمعية العامة في 

وصوره اتخذ االستعمار طابعاً اقتصادياً ، فأخضعت الشعوب والدول ومواردها االقتصـادية لهيمنـة الـدول    
  .الكبرى تحت ذريعة مد يد العون للدول األقل تطوراً او ناقصة التطور للنهوض وارتقاء بها 

لعرقية والحروب األهلية التي أصبحت الظاهرة المميزة خالل العقـد  واذا ما نظرنا إلى الصراعات ا
األخير من القرن العشرين ومطلع الحادي والعشرين لوجدنا أن من يقف وراء إذكائها هـي الـدول الكبـرى    

  . )٧٢( الغنية سواء من خالل إشعال نار الفتنة او مد أطرافها بالسالح والمؤن العسكرية
إلى خلق هوة شاسعة بين الـدول الغنيـة   ) االستعمار االقتصادي(ثوبه الجديد لقد انتهى االستعمار ب

والفقيرة او التي قدر لها ان تكون كذلك ، فأصبح العالم قسمين غنياً مترفاً وفقيراً معدماً ، ويكفي للتدليل على 
ربع سـكان العـالم    ذلك ما أشار اليه رئيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير من ان الدول الصناعية هي تمثل

تحصل على أكثر من ثالثة أرباع الثروة العالمية ، في حين ان الدول النامية التي يمثل سكانها ثالثـة أربـاع   
  . )٧٣( العالم ال تحصل إال على اقل من ربع هذه الثروة

عة ونتيجة لهذه الهوة الشاسعة بين الدول الغنية والفقيرة وما تنتهي اليه من إذكاء كراهيـة مشـرو  
للدول الغنية ، تعالت األصوات المطالبة بإعادة النظر في النظام االقتصادي الدولي القائم الذي يكرس الظاهرة 
االستعمارية بأسلوب جديد حيث طرحت هذه المسألة على النقاش في الدورة الطارئة للجمعيـة العامـة سـنة    

  . )٧٤( نظام اقتصادي جديدوالتي اصدر فيها الموافقة على اإلعالن الخاص باستحداث  ١٩٧٤
لكن الدول النامية وبعد جهد جهيد تمكنت من كشف المخطط االستعماري بثوبه  الجديـد ، فعملـت   
بخطوات متباطئة للخروج منه ، من خالل محاوالتها اللحاق بركب التطـور العلمـي ، األمـر الـذي دفـع      

مم المتحدة ، فقد بدأت القوى الكبرى تتخذ مـن  االستعمار إليجاد حلول بديلة ، ولكن هذه المرة تحت مظلة األ
تدابير الحظر االقتصادي المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة وسيلة للضغط على الدول الناميـة الغنيـة   
كسبيل لنهب خيراتها وثرواتها وهذا ما يفسر التدبير المضطرد كحاالت فرض الحظر االقتصادي على الدول 

، ففرض مجلس األمن بضغط أمريكي حظراً اقتصادياً على العراق في أعقاب دخـول   الغنية او التلويح بذلك
فرض عليها حظرا جويا دام أكثر مـن سـت   ) لوكربي(العراق في الكويت وبعدها اتهام ليبيا بحادثة الطائرة 

اللبناني  سنوات ولم يرفع الحظر إال بعد قبول ليبيا تعويض اسر الضحايا ، وفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء
رفيق الحريري واتهام سوريا بهذا الحادث عادت الواليات المتحدة إلى التلويح بالتـدابير االقتصـادية اذا لـم    

  )٧٥()دتلف ميلس ( تتعاون سوريا مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة األلماني 
لشعوب إلرادتها والمالحظ ان الواليات المتحدة ما لبثت ان حققت النجاحات المتالحقة في إخضاع ا 

كلما هددت باستخدام عصا التدابير االقتصادية متخذة النموذج العراقي خير مثال وعبرة لكل الدول التي تسول 
لها نفسها مخالفتها وكما يفعل اآلن مع إيران وقضية فرض العقوبات نتيجة مفاعلها النووي ، وقبلها فـرض  

  .والتي رفضه كل األعضاء في المنظمة الدولية  الحصار االقتصادي والتجاري الذي تفرضه على كوبا
، يكي بثوبه الجديدمن هنا نرى أن كل الدول قد تلتمس لها العذر في قبول الخضوع لالستعمار األمر

ويبدو ان الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن كانت قد تنبهت الحتماالت إساءة استعمال التـدابير  
فسعت جاهدة لتوظيف نصوص الميثـاق خدمـة للـدول    . والسابع من الميثاق  الواردة في الفصلين السادس



  
 

٢٨١ 

 …… على األمن والسلم العالمي هاإلرهاب الدولي وتداعيات

األعضاء في المنظمة لكنها فشلت في ذلك بفعل قيد الواليات المتحدة على المنظمة الدولية حديثة النشأة آنذاك 
١٩٤٥ .  

العـدوان او  مع ذلك لم تعتبر األمم المتحدة الضغوط االقتصادية او التهديد بها مـن قبيـل أعمـال    
األعمال اإلرهابية التي يمكن ان تلجأ اليها الدول الكبرى في مواجهة الدول الغنية او التي أريد لها ان تكـون  
فقيرة  وفي رأينا ان ذلك حضور يسجل على المنظمة الدولية التي من بين أهم أهدافها المحافظة على األمـن  

راحة في قراراتها إلى ان اللجوء لغرض حظر اقتصـادي او  والسلم الدوليين ، اذ كان األولى بها اإلشارة ص
التهديد به دون وجه حق او خارج إطار المنظمة الدولية يعد إرهاباً منظماً واسـتعماراً مبطنـاً السـيما وان    
وسائل اإلرهاب واالستعمار ال تبقى على حالها كسائر األحوال األخرى ، فهي األخرى تتأثر بما يطرأ علـى  

تطور ، ومن المؤكد ان موجة اإلرهاب الدولي التي تجتاح العالم تقف وراءها أسباب اقتصادية إلى العالم من 
  .)٧٦( جانب األسباب األخرى

  
 

للعامل الفكري دور مهم في تفعيل األعمال اإلرهابية أيضا ، وله تاريخ طويل وان اإلرهاب الفكري له 
او االشتراكي ، وقد يقوم الصراع بين مؤيدي كل من النظامين ، وتنشيط ثقافة صلة بنوعية النظام الرأسمالي 

الكراهية بين العالم اإلسالمي والغربي بعد التسعينات من القرن الماضي خصوصاً ، ومحاولـة كـل فريـق    
ـ   راع الوصول إلى التفوق األيديولوجي ، وهذا أدى إلى تبادل اإلرهاب الدولي إبان الحرب الباردة والـى الص

بنهاية التاريخ وصراع الحضارات بعد انهيار االتحاد السوفيتي ، وقد يقوم الصراع بين مؤيدي نظـام معـين   
  . )٧٧( ونظام آخر

ومن ناحية أخرى عدم تقبل قيم من قبل شعوب تنتمي إلى حضارات أخرى سيؤدي إلى تشكيل حالـة  
لقوة أي احتمال اندالع تصادم حضـاري مـن   من التحدي لتلك القيم وبالتالي محاولة فرض القيم عن طريق ا

وألن ثقافة المجتمعات الصناعية هي التي تسيطر علـى العـالم عـن     )٧٨( )هنتنغتون ( النوع الذي أشار اليه 
طريق نموذج من التفكير التي تدعي ان كل األفكار التي هي خارجة من تفكيرها ال تستند وال تدعم من قبـل  

ن ما يمتلكه العالم لحد اآلن ، على حد قول البروفيسور عبد العزيز سعيد ، وبذلك العلوم المادية التي هي أحس
فإن على شعوب العالم أن تصبح غربية اذا أرادت ان يكون لها دور في اللعبة ولكنه ال يمكن ان يؤخذ هـذا  

وتبنيهـا  التصور على إطالقه حيث قيم الحضارة الغربية ما زالت تعاني من عدم تقبل شعوب مختلفـة لهـا   
لمبادئها ، ان هذه الشعوب تنتمي الى حضارات أخرى ، فإن لها قيمها ومبادئها وأفكارها ، وبالتالي فإنـه ال  

  )٧٩(.يمكن فرض قيم خارجة على تقاليدها وتراثها الحضاري والفكري عليها 
فـة او  ومن صور اإلرهاب األيديولوجي والذي يرى فيه صاحب الفكرة بأن عنصراً او جنسـاً او طائ 

أقلية ما هي إال االسمى واألكثر تحضراً او تمدناً وبضرورة سموها فوق غيرها من األجناس ، ومـن ابـرز   
مالمح هذا اإلرهاب هو التمييز العنصري بين األسود واألبيض ، وقد تسارع هذا النوع من اإلرهـاب فـي   

  .  )٨٠( عصور مختلفة وأماكن عديدة من  العالم
وقد شهدت أمم كثيرة مثل هذا النوع من اإلرهاب األعمى وأبيد مئات األلوف من البشر بسـبب ذلـك   

األمريكيـة ضـد   ) جماعات الكلولكوس كـالن  ( ومن ابرز الجماعات التي مارست هذا النوع من اإلرهاب 
هتلر التي كانت تنظر  السود ، وكذلك اضطهاد الهنود الحمر في أمريكا وإبادة الكثير منهم ، إضافة إلى نازية
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باالحتقار إلى كل األجناس ما عدا العرق الجرماني األبيض الذي هو األسمى واألجدر بالحياة وبناء على هـذه  
  . )٨١( األيديولوجيا مورست عمليات إرهابية كبيرة ومخيفة

 ولعل إرهابا من دولة كبرى متسلطة على غيرها من الدول والشعوب وخاصـة الواليـات المتحـدة   
األمريكية على كثير من شعوب الدول بحجة نشر الديمقراطية والحرية ، وكذلك الممارسات اإلسرائيلية فـي  
فلسطين هي من خير الشواهد على اإلرهاب العنصري الذي تمارسه الدول ضد الشـعوب ، فهـي تمـارس    

 ٠٠٠نشر الذعر والخوف التعذيب واالعتقال والتشريد والحصار والتجويع والطرد والتخريب والهدم للبيوت و
  .العالم  يالخ من الممارسات العنصرية التي ترفضها كل القوانين الدولية واإلنسانية ف

وليس أدل على ذلك  عندما صرح وبصراحة   احد السفراء األمريكان السابقين في احد دول االمريكا  
ا ،أما إذا فعلناها نحن فان ذلك يصبح في تحديد اإلرهاب عندما قال إذا فعلوها هم كان ذلك إرهاب ةالالتيني

  .نضاال من اجل الحرية
وواضح ان في هذا الكالم نظرة تمييز عنصرية وتعبير عن اإلحساس بالتفوق الحضاري والخصائص  

  وهذا بالطبع لتبرير أعمال غير مقبولة وغير مشروعة
اإلرهابية التي اقترفتها اإلدارات  وإذا تحرينا سجل اإلرهاب األمريكي،نستطيع أن نسجل العديد من العمليات

األمريكية في الشؤون ا لداخلية للدول األخرى تتراوح مابين التحريض إلى التآمر والتواطؤ فالمشاركة 
الخ وكاد ...المباشرة في معظم األحيان شملت اليونان ولبنان والدمينيكان وفيتنام وكوريا وإيران وكوبا والكنغو

  )٨٢(.ب حرب عالمية نوويةبعضها أن تكون مقدمة لنشو
 
 
عدم قدرة منظمة األمم المتحدة على تحقيق أهدافها وتطبيق مبادئها الهادفة لوضـع حـد لكـل أشـكال      -١

االستعمار، والظلم ، واالضطهاد ، والعنصرية وبالتالي عدم قدرتها على ضمان حقوق اإلنسان وحرياتـه  
  .األساسية 

المتحدة على إقامة تعاون دولي جدي ، وحسم المشاكل االقتصادية واالجتماعية للدول عن عدم قدرة األمم  -٢
طريق النمو ، والتقليل من الهوة السحيقة بين الدول الفتية الدول الفقيرة ، وتحقيق مستوى حيـاة أفضـل   

  .للغالبية العظمى من الشعوب بكرامة وبشرف 
ودائم لعدد من المشاكل الدولية مثل اغتصاب األراضي والنهب  عدم قدرة المنظمة على إيجاد تنظيم عادل -٣

  .والظلم واالضطهاد وهي حالة لكثير من الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني 
عدم قدرة المنظمة على تطبيق الحلول المتبناة باإلجماع او باألغلبية بفرض عقوبات ضد الدول المعتديـة   -٤

تنتهك قواعد القانون الدولي ، األمر الذي يشجع هذه الـدول علـى    على دول أخرى او ضد الدول التي
التمادي في أعمالها وارتكاب أعمال أخرى جديدة من ناحية ويصعد من مواجهة هذه األعمال من جهـة  

  )٨٣(.أخرى 
  

 
نا المعاصر هي جريمة اإلرهـاب الـدولي التـي    ان من اخطر وأبشع الجرائم التي انتشرت في عالم

أصبحت عالمية الطابع ، وتعاني من ويالتها شعوب العالم بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة ، وخاصـة فـي   
عصرنا المعولم الذي اكتسبت بعداً جديداً من حيث اتساعه وتأثيره، حيث ساعد على اطالع الشعوب على مـا  
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دات ، ومن بينها اإلرهاب الدولي الذي نال حصـته مـن هـذا االهتمـام     يجري في العالم من أحداث ومستج
  . )٨٤( العالمي

ان احد المبادئ المسلم بها في الفقه والقضاء الدوليين المعاصرين يتجلى في ان اإلرهاب يعد عمالً من 
ى حدود رقعـة  أعمال العنف يتسم بالوحشية المفرطة والبربرية العمياء ، وبما يبثه من رعب في النفوس يتعد

جغرافية معينة او حدود إقليم دولة محددة ، وقد تفاقمت ظاهرة ارتكاب األعمال اإلرهابية في السنوات القليلة 
قرن (الماضية وعلى نحو مختلف متخذة أشكاالً وصوراً عدة حتى بدأ التخوف من أن ينعت قرننا الحالي بـ  

لذي يلجأ إليه بعض األفراد او المنظمـات او الـدول او   ويعد اإلرهاب شكالً من أشكال العنف ا). اإلرهاب 
الكيانات ويتخذ صورا متعددة كالقتل بأبشع صوره وغيرها من الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة وجـرائم  
الحرب وبوسائل وأدوات مختلفة كاستخدام القوة العسكرية في التدخل بشؤون الدول واخطر احتمال اسـتخدام  

  .الشامل أسلحة الدمار 
ويكون اإلرهاب وسيلة لتحقيق أهداف غالباً ما تكون سياسية ، وعليه فإن اإلرهاب يشـكل انتهاكـاً    

صارماً لحقوق اإلنسان وللشرعية الدولية والقواعد القانونية من جهة ، القواعد العرفية والدينيـة مـن جهـة    
مة الجمهور او جماعة من األشـخاص  أخرى ، ويؤدي إلى إثارة الرعب والخوف والفزع في النفوس بين عا

والمعنيين ، ويشكل هذا تهديداً لألمن والسلم الدوليين ، ويعرض االستقرار الـداخلي والـدولي والحضـارة    
  .)٨٥( البشرية والعالقات الودية بين األمم والدول للخطر

عها واندفاعها وأصبح اإلرهاب اليوم سالحاً تستخدمه بعض الدول كبديل للحروب التقليدية ، في صرا
نحو تحقيق مصالحها وأهدافها اإلستراتيجية ، بغض النظر عن مدى مشروعية الوسائل المؤديـة إلـى ذلـك    

  .وتلجأ أحياناً إلى ارتكاب أعمال إرهابية بطرق مباشرة وغير مباشرة من اجل تحقيق أهدافها 
وجود في المواثيق الدوليـة ،  فأزمة ضمير وأخالقيات النظام السياسي الدولي ، الذي يتجسد فيما هو م

من مبادئ وقيم إنسانية ومثاليات سياسية رفيعة ، وبين ما ينم عن سلوكيات العقلية التي قد تصل إلى مستوى 
التنكر العام لكل تلك القيم والمثاليات ، تظهر ممارسات اإلرهاب الدولي ، ليس كعنف مجنون وال وجهة لـه  

ناقض الصارخ بين القول والفعل ، كالصمت الصارخ النتهاك حقوق وال هدف ، بل كصرخة احتجاج على الت
  . )٨٦( الشعوب وحقوق اإلنسان وارتكاب الجرائم الدولية

ان الضعف الدولي في الرد على المخالفات واالنتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة 
وفي التعامل مع القضايا العالمية السـاخنة ، يفـتح   ورادعة وسياسية المعايير المزدوجة في العالقات الدولية 

المجال أمام اإلرهابيين وتشجيعهم النتهاك قواعد القانون الدولي واالعتداء على سـيادة الـدول ومصـالحها    
هذا التخاذل وعدم تعاون المجتمـع الـدولي سـوف    . المشروعة بالتهديد والتشهير واالبتزاز والقتل وغيرها 

  . )٨٧( ال حدود  لها ينتهي بكارثة دولية
والالفت للنظر ان إرهاب الدولة لم يقتصر على الكيانات القزمية التي تعجز عادة عن تحقيق أهـدافها  
بالوسائل الدبلوماسية او المواجهة العسكرية كالكيان الصهيوني ، بل امتد إلى اكبر الدول وأكثرها قـوة مـن   

متحدة األمريكية فاتخذ من الشرعية الدولية ستاراً لها في التدخل الناحيتين العسكرية والدبلوماسية كالواليات ال
  .الخ  ٠٠٠٠في شؤون الدول واالعتداء عليها بل حتى احتاللها كما جرى في أفغانستان والعراق 

وربما كان تغاضي المجتمع الدولي عن الخوض في جريمة اإلرهاب الدولي راجعاً إلى انها غالباً مـا  
الكبرى ذات التأثير السياسي الكبير في المسرح الدولي األمر الذي كـان يحـول دون    ترتكب من قبل الدول

  .اتخاذ موقف حاسم تجاه مرتكبيها وإدانتها 
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ومع إقدام المزيد من الدول على اقتراف هذه الجريمة ، تعالت األصوات الدوليـة المناديـة بإسـباغ    
مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها  كما تم إدراجها للمرة األولى في. وصف اإلرهاب عليها 

، وصدرت المادة السادسة من هذا المشروع مفهوم إرهاب الدولة  ١٩٤٥الذي تبنته لجنة القانون الدولي عام 
بأنه قيام سلطات الدولة بأنشطة إرهابية او بالتشجيع على القيام بأنشطة إرهابية داخل إقليم دولة أخـرى او  ( 

  . )٨٨( لطات الدولة على أنشطة منظمة ترمي إلى القيام بأعمال إرهابية داخل إقليم أخرىتغاضي س
كما أشار إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلق بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول ، الصـادر عـن   

متناع عن أي إلى جريمة إرهاب الدولة بحث الدول على ضرورة اال ١٩٧٠الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
  )٨٩( عمل قسري من شانه حرمان الشعوب من حقوقها الشرعية

لقد أدى ظهور النظام العالمي الجديد إلى بروز زعزعة من التشنج والحدة وبدا يسود مناخ من التشاؤم 
ظاهرة اإلرهاب ، وخاصة بعـد ان بـدأت الواليـات     ثوالخوف الذي قد يكون من األسباب الرئيسية لحدو

ومحاولة تدخلها السافر في الشـؤون الداخليـة   )٩٠(المتحدة تسعى إلى فرض هيمنتها وسطوتها على العالم ، 
  .للدول بصورة مباشرة وغير مباشرة وأحياناً بالقوة 

طورة قد تؤدي بالعالقات ان هذه األحداث جعلت العالم يسير نحو أحداث إرهابية أكثر سخونة وأكثر خ
الدولية لى التأزم والتدهور بل االنهيار ، وذلك ان العنف ال يولد إال العنف ، وخاصة في حالة الشعور بالظلم 
والتسلط والهيمنة واستغالل المقدرات ونهب الثروات والتدخل في الشؤون الداخلية وفرض األجندة الخاصـة  

مر سوءاً عندما اكتشف العالم ان العدالة االقتصادية واالجتماعية لـم  للقوى على الضعيف بالقوة ، وازداد األ
تتحقق وان العالم يزداد فقراً وان الفجوة بين األغنياء والفقراء تزداد رغم نمو وتقدم االقتصاد العلمي ورغـم  

  . )٩١( انفتاح األسواق وسيادة قيم العولمة إال ان األمر يزداد تفاقماً
ولي مؤشر أساسي في انتهاك واغتصاب كثير من حقوق اإلنسان األصـلية التـي   يبدو ان اإلرهاب الد

ضمنتها األديان واألعراف والمواثيق الدولية من خالل الشرعية الدولية لحقوق اإلنسـان وخاصـة اإلعـالن    
باإلضافة إلـى العهـدين الخـاص بـالحقوق      ١٩٤٨العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة عام 

  .سية والمدنية السيا
حيث نالحظ أن آثار اإلرهاب هي نشر الذعر والخوف بين الناس ومما يسببه من تـدمير وخـراب ،   
ألن أساليبه وأشكاله المختلفة قد ينتج عنهما دمار المنازل وحرق الممتلكات وإيقاع الخسائر الماديـة ويـدفع   

لى اإلصالح والترميم وهذا بحـد ذاتـه مـن    الدول والحكومات إلى صرف وإنفاق المبالغ الطائلة والكثيرة ع
المؤشرات السلبية الرئيسة على جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية مما يعود بالضرر على حقوق 

  . )٩٢( اإلنسان واالنتقاص منها
ومن انعكاسات اإلرهاب الدولي أيضا هو مظاهر االنفالت األمني العـالمي واألوضـاع العسـكرية    

نية السيئة التي تهدد العالم بعد انهيار المعسكر الشرقي ، ودعم الواليـات المتحـدة األمريكيـة القـوة     واألم
العسكرية إلسرائيل وسعيها إلى إبقائها متفوقة عسكرياً مما زاد من مظاهرة االنفالت األمنـي فـي العـالم ،    

بلدان اإلسالمية لهو دليل على الدعوة باإلضافة إلى ما يحدث في العراق وأفغانستان وبعض الدول العربية وال
الغربية المعولمة إلجبار العالم كله على السير وفق نظام سياسي واقتصادي وثقافي واحد يتفق مـع أهـداف   

  . )٩٣( ومصالح الغرب
وبدأ اإلرهاب الدولي اليوم يمارس من قبل الدول القوية االستعمارية على الدول الضعيفة التي ال حول 

، وقد اتخذ هذا النوع من اإلرهاب مسميات جديدة منمقة ومزركشة بغية التغطية والتمويه علـى   لها وال قوة
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أفعاله الشنيعة والبغيضة كالدفاع عن حقوق اإلنسان ، ونشر الديمقراطية والحرية ، والحفـاظ علـى األمـن    
لمسـميات التـي شـكلت    الخ من ا ٠٠٠والسلم الدوليين ، وتغيير األنظمة المتسلطة ،والقضاء على اإلرهاب 

غطاء الستباحة الدول الضعيفة واستغالل خيراتها ومقدراتها وانتهاك سيادتها بل احتاللها ، كل ذلـك باسـم   
  .الشرعية الدولية وتحت مظلة القوانين الدولية واألمم المتحدة 

للقضاء عليه ان اإلرهاب الدولي التي بدأت تكتوي بناره وتعاني من ويالته وتنفق مليارات الدوالرات 
والتخلص من ناره المشتعلة التي بدأت تحرق األخضر واليابس وال تبقى وال نذر ، وال احد يعلم نهايـة هـذا   

  . )٩٤( المسلسل العالمي الدامي إال اهللا
اإلرهاب الدولي االعتداء على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية بما ان القـوانين   توكذلك من تداعيا

ق الدول في استقاللها وسيادتها الداخلية والخارجية ومنعت الدول من التـدخل فـي شـؤون    الدولية أقرت ح
بعضها البعض ، ولكن ذلك ليس إال حبراً على ورق فالقوى الكبرى والعظمى ال يحلو لها بين الحين واآلخـر  

شارة إليهـا  سبق إن تمت اإل إال إن تتدخل في شؤون الدول الضعيفة والصغرى تحت ذرائع ومسميات مختلفة
خصوصاً ما يتعلق منها بالحفاظ على األمن والسلم الدوليين والحفاظ على حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطيـة  

  . الخ  ٠٠٠والتعددية السياسية والقضاء على األنظمة الشريرة والفاسدة 
نظـام الـدولي   من الحجج التي ليس لها اال العواقب الوخيمة التي تؤدي إلى تدمير البنية األساسـية لل 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي ، ولعل األوضاع في بلدنا العراق خير    مثال ينبئنا عن ذلك فهناك  قتـل  
لألبرياء وتدمير ونهب لخيرات البالد ونهب لثرواتها وتدمير لتراثها وتاريخها وثقافتها وحضارتها مما أعادها 

الدول ليس له إال العواقب الوخيمة والتي من اقلها صـناعة  إلى الوراء مئات السنين ، وان التدخل في شؤون 
 توكذلك من تداعيا  العنف والتطرف وفتح المجال للجماعات والطوائف واألعراف لالنتقام وتصفية حساباتهم

اإلرهاب الدولي أدى إلى إيجاد خلل واضح في ميزان العالقات الدولية ، وتمر بأزمة أخالقية أدت وتؤدي إلى 
أيلول بالواليات  المتحدة ، مما اثر على مجرى العالقات  ١١العالم وخاصة بعد ان عصفت أحداث اضطراب 

الدولية وجعلها تزداد تأزماً وتشنجاً وخاصة مع ظهور طروحات جديدة تنادي بصراع الحضـارات وبنهايـة   
  . ) ٩٥( يكون سياسياً التاريخ وبالشرق األوسط الجديد وغيرها من المشاريع التي هدفها إيديولوجيا قبل ان

ان كل هذه األزمات والطروحات والمشاريع ولدت في نفوس الناس في الشرق تحديداً عنفاً وحقداً أكثر 
. من ذي قبل تجاه الغرب عامة والواليات المتحدة خاصة مما فتح المجال لظهور العنف والتطرف واإلرهاب 

ر والتسلط على الشعوب والذعر والخوف وغيره ، تختلف مما يؤدي ذلك إلى كوارث إنسانية كالتهجير والتدمي
وتتنوع األسباب والحجج التي تستخدم كذرائع لصناعة اإلرهاب الدولي ونموه من قبل الـدول او األفـراد او   

  .  المنظمات على حد سواء
اإلرهاب الدولي ايضا تسلط وهيمنة االستعمار واستغالل خيرات الشـعوب ومقـدراتها    تومن تداعيا

يث ان التاريخ الحديث شهد موجات استعمارية غاشمة اتجهت من الغرب إلـى الشـرق الثـري الملـيء     ح
بالخيرات والثروات ولم يكن لهذه الموجات إال أهداف استقاللية وتسلطية هدفها نهب خيرات الشعوب وثروتها 

اقتصادياتها وقوتها وتحسـين   وجعلها مصدراً مهما من مصادر المواد األولية الالزمة لثورتها الصناعية وبناء
  . )٩٦( أوضاع مواطنيها على حساب اآلخرين

ناهيك عن جعل هذه البلدان سوقاً استهالكية ضخمة لترويج بضائعها وصناعتها ، فضال عن الهيمنـة  
لقد لعبت هـذه  . وتحويل هذه البالد تبعاً لها في كل شيء  ٠٠٠الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية 

وضاع واآلثار دوراً في قيام حركات التحرر والمقاومة الوطنية والتي لقيت رد فعل عنيف من قبـل هـذه   األ
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القوى االستعمارية مما جعلها تمارس اإلرهاب بكل أشكال ضدها فمن االعتداء إلى سجن إلى التعـذيب إلـى   
كراهية لدى الشـعوب الضـعيفة   القتل إلى االغتصاب إلى التشريد إلى نشر الذعر والخوف مما ولد الحقد وال

والذي تطور مع تطور الزمن ليتحول إلى بذور عنف وتطرف ، فكان االستعمار هو السبب في تكوين بـذور  
إرهاب جديد ما كان ليكون لوال االستعمار والتسلط الذي فرضه أطماع النظام العالمي الجديد والتي فرضـته  

  .بالقوة على البلدان في العالم الثالث 
رهاب آثار اجتماعية كبيرة على اإلنسان ، وخاصة بعد الظروف الدولية الجديدة وتطـور العـالم   ولإل

وبلوغه مرحلة العولمة التي تالشت فيها دور الدولة القومية واختفت منها القيم األخالقية السـليمة وأصـبحت   
في ترك آثاراً اجتماعية كبيـرة   المصالح المادية هي التي تتحكم العالقات الفردية والجماعية لعبت دوراً مهماً

ووخيمة التي دفعت إلى زيادة النشاط اإلجرامي ودفعت بالعنف والتطرف إلى الظهور والبروز إلـى السـطح   
  . )٩٧( وبقوة

بدأ انتشار الجريمة في دول العالم وخاصة المجتمعات الغربية عموماً مما يدل على المأزق األخالقـي  
منها هذه المجتمعات والتي الشك تشكل بيئة خصبة ومرتعاً وطريقاً ممهداً نحـو  واألزمة الروحية التي تعاني 

) داالس(اإلرهاب والعنف والتطرف ، وفي ذلك نورد قول ألحد قادة لرأي والسياسة في أمريكا وهو المسـتر  
ل خاطئ ان هناك شيئاً ما يسير بشك" حيث  يقول " حرب أم سالم " وزير خارجية أمريكا األسبق في كتابه  

  . )٩٨( " في امتنا وإال لما أصبحنا في الحرج وفي هذه الحالة لنفسية 
ان مستقبل أمريكا في خطر ألن شبابها "  ١٩٦٢في خطاب له في عام ) جون كنيدي ( ويقول الرئيس 

  "  .مائع منحل غارق في الشهوات ال يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه 
ان الخوف من االغتصاب والقتل قـد خـيم علـى    "  ١٩٨٢له عام  في خطاب" رونالد ريغان " وقال 

  " . معظم األمريكيين وكل عائلة من ثالثة أصبحت ضحية اإلجرام 
أصدرت إحصائية تبين عدد الجرائم في أمريكا حيث جاء فيها تقع جريمة قتـل كـل    ١٩٨٢وفي عام 

  . )٩٩( يقة تقع جريمة سرقة مسلحةدق) ٧٨(دقائق تقع جريمة اغتصاب بالعنف وكل ) ٦(دقائق وكل ) ٣(
وباإلضافة إلى جرائم غسل األموال وجرائم الدعارة التي تستخدم فيها األطفال والنساء باإلضافة إلـى  
جرائم االتجار بالرقيق من النساء واألطفال ، حيث أشارت بعض التقديرات إلى ان حجم غسيل األموال يصل 

  . )١٠٠( من إجمالي التجارة العالمية% ٨لي ترليون دوالر سنوياً ، أي حوا ١.٥إلى 
ومن مؤشرات اإلرهاب الدولي ايضا تزايد النشاط اإلجرامي على مستوى العالم ، وخاصـة الجـرائم   
الواقعة على األطفال وخصوصاً في الدول الفقيرة والتي تعاني من أزمات مالية وتفشي البغاء وانتشـار مـا   

يصبح هؤالء فريسة سهلة لممارسة الجريمة ، حيث ذكرت معلومات حيث ) ظاهرة أطفال الشوارع ( يعرف 
صادرة عن األمم المتحدة بأنه قد تم بيع حوالي عشرين مليون طفل خالل السنوات العشرة األخيرة باإلضـافة  

ألف طفل سنوياً من دول أمريكا الالتينية ) ٩٠(إلى انه وحسب تقديرات منظمة اليونيسيف يتم تصدير حوالي 
  . )١٠١( ماليين طفل سنوياً) ٥(وشرق أوربا إلى الدول الغنية ،وان الدول الصناعية تستورد  واسيا

باإلضافة إلى ذلك تشير التقارير إلى ان بيع المخدرات والمتاجرة بها قد ازداد في اآلونة األخيرة على 
ت المتحدة وكندا ، حيـث  مستوى العالم ، وتعتبر الدول الصناعية هي اكبر مستهلك للمخدرات وخاصة الواليا

ألفان وخمسمائة مليار دوالر أي ما يساوي مخـزون   ٢٠٠٤تشير األرقام إلى ان أموال المخدرات بلغت عام 
، ولذا يعتبر الدول الصناعية الرأسمالية اكبر الدول معاناة من الجريمة حيـث ازديـاد    )١٠٢( العالم من الذهب

وشعور الكثير من الناس بـالغبن والظلـم ، وفـي     دجتمع الواحمعدالت البطالة ووجود فوارق طبقية في الم
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أطراف أخرى من العالم نجد ان سبب الجريمة المباشرة هو الفقر والحرمان مقارنة مع األطـراف األخـرى   
الغنية والثرية مما ولد حقداً من الفئة المحرومة تجاه الفئة الغنية الثرية فأنتج ذلك جريمة وزاد من حدتها ممـا  

زف كثيرا من الطاقات واألموال من اجل تحقيق هذه  الظاهرة ، فمثالً في والية كاليفورنيا ينفـق علـى   استن
  . )١٠٣( السجون أكثر مما ينفق على التعليم

وعليه لقد أصبح اإلرهاب الدولي اليوم واقعاً ملموساً وشيئاً محسوساً ال يستطيع احد إنكاره والتعـاطي  
فهو حرب شعواء عمياء لم تشهد لها البشرية مثيالً ، أكلت األخضر واليـابس   عنه او التغاضي عن نتائجه ،

وحصدت األرواح البريئة وشتت شمل العائالت اآلمنة المطمئنة ودمرت نظم الحيـاة االجتماعيـة وحطمـت    
يملـك  رتابة الحياة االقتصادية وعصفت باألنماط السياسية وأبادت مظاهر الحياة الثقافية فهو كاإلخطبوط الذي 

  .مائة ذراع بنشر هنا وهناك ويصيب بها من يشاء وفي أي وقت يشاء 
لذا لقد بلغ اإلرهاب اليوم حداً ال يمكن معه بقاء البشرية واقفة مكتوفة األيدي، ألن ناره بدأت تكـوي  

ألنها أصبحت ظاهرة شديدة الخطورة تهدد األمـن واالسـتقرار   .  جميع الدول والشعوب حتى المحايدة منها
لداخلي للدول وتعوق خطط التنمية بشتى أنواعها فيها ، كما تهدد السلم واألمن الدوليين وتنال من العالقـات  ا

  )١٠٤(.الدولية ويصبها بالخلل 
وخالصة القول يعد اإلرهاب جريمة من أبشع جرائم هذا العصر وأكثرها وحشية ويقوم على تـدمير  

وتقويض المكتسبات الحضارية في كثير بلدان العالم ، كما يهـدد  الممتلكات العامة والخاصة وترويع اآلمنين 
اإلرهاب الدولي السالم العالمي ، واألمن اإلقليمي لألمم ومصالحها الحيوية ، وهي ظاهرة لها تفسيراتها لدى 

  .كل دولة او مجتمع 
   

 
 
معية عالمية وتاريخية سادت الحضارات المختلفة، وبصور وأشكال متعـددة  إن اإلرهاب يعد ظاهرة مجت .١

متنوعة وذلك الختالف األهداف واأليديولوجيات المتعلقة ببنية هذه الظاهرة وتطور وسائلها وأساليبها مع 
 .تطور الحياة اإلنسانية واختالف نظمها 

فيه تدميرا للتراث اإلنسـاني وتعطـيال    إن اإلرهاب ظاهرة مرفوضة من قبل المجتمع اإلنساني كافة ألن .٢
لمسيرة الحياة، ويهدف إلى إثارة الرعب والخوف والقلق لدى األفراد والجماعات والدول وذلـك حسـب   

 .الهدف والغاية من العملية اإلرهابية 

عدم وجود إجماع دولي في إيجاد تعريف محدد جامع مانع شامل وواضح لإلرهاب بل إن هناك حالة من  .٣
ية تلف عملية البحث في موضوع تعريف اإلرهاب وذلك ألسباب عديدة منها ما يعود إلى إشكالية الضباب

 .نظرية ومنهجية تتصل بطبيعة بنية الظاهرة اإلرهابية 
اإلرهاب مفهوم نسبي مثله مثل اغلب المفاهيم التي تتعلق بالحياة االجتماعية لذا فهو في حالـة حركيـة    .٤

وأنواعه وأشكاله مع اختالف الزمان وتطور العلوم والمعارف اإلنسـانية   مستمرة بسبب اختالف أساليبه
 .واختالف أنماط الحياة من مجتمع إلى آخر

لقد لعبت السياسات االستعمارية الظالمة التي عاشتها البشرية وعانت منها الشعوب المستضعفة في فتـرة   .٥
اإلرهاب ، كما تلعب اآلن األصوات األوليـة  من الفترات دورا كبير في توفير البيئة المناسبة لنمو بذور  
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وتغير أشكال النظام الدولي دورا كبيرا في إنتاج اإلرهاب وزيادة وتيرته وال أدل على ذلك من تسـارع  
 .وتيرته اإلرهاب في فترة ما بعد النظام العالمي الجديد 

العالقات الدولية ممـا ينبـئ    يبرز اإلرهاب اليوم قوة عظمى في النظام العالمي الجديد والعبا رئيسا في  .٦
 .لهالك والخسائر المادية والبشريةقد يطول مداها ويكون وقودها المزيد من الدمار وا) حرب ساخنة(بـ 

لإلرهاب تأثير سلبي كبير على حقوق اإلنسان حيث تستغل كثير من الدول والحكومات قضـية حقـوق    .٧
هاب بقصد المحافظة على حقوق اإلنسان مما اإلنسان لمحاربة اإلرهاب والعكس صحيح حيث تستغل اإلر

 .انعكس سلباً بالنهاية على اإلنسان وحقوقه 

إن اإلجراءات األمنية العسكرية وحدها ال يمكن أن تخفف اإلرهاب بل يجب البحث عن األسـباب المهيـأة    
اعيـة  لإلرهاب ومنابعها والعمل على تجفيف هذه المنابع والتـي مـن أبرزهـا تـوفير العدالـة االجتم     

  .والديمقراطية الحقيقية للشعوب ألن اإلرهاب يتناسب عكسياً مع العدالة وعلى كافة المستويات 
 

 
بذل الجهود الدولية واإلقليمية وصوالً إلى وضع تعريف محدد جامع مانع لإلرهاب وفق معاير أخالقيـة   .١

واألخالقية لشعوب األرض ، يتم بناء عليها التمييز بين مـن   ودينية وقانونية ال تتعارض مع القيم الدينية
 .هو اإلرهابي ومن هو المناضل 

يجب أن تسعى الدول الكبرى ذات النفوذ في السياسة الدولية إلى تحقيق أهداف األمم المتحدة فـي حفـظ    .٢
تعـاون األمنـي   األمن والسلم الدوليتين بدالً من إشعال الحروب هنا وهناك ، وكذلك من خالل زيـادة ال 

 المتبادل فيما بينها ، وكذلك إنشاء محاكم خاصة تشدد العقوبات على من يمارس اإلرهاب وترويع اآلمنين

رفع الظلم عن الشعوب وإعطاؤها الحق في اختيار النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي تـراه   .٣
 .قيةمناسباً وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان فيها بطريقة صحيحة ومنط

تقليل الهوة بين الحضارات المختلفة وتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي بين بني البشر ونبـذ   .٤
 . كل ما يدعو إلى الصدام والصراع الحضاري وخاصة إن أصل الحضارات اإلنسانية ومصدرها واحد 

الزيـارات العلميـة   زيادة التواصل العلمي والفكري والحضاري بين الشرق والغرب من خـالل تبـادل    .٥
الـخ    ٠٠٠والوفود المختلفة التي تضم عناصر من المفكرين والباحثين والطالب ورجال السياسة والدين 

ليقوم كل طرف بالتعرف على حضارة وثقافة وديانة الطرف اآلخر وتقليص التناقض الذي يـزداد يومـاً   
 .بعد يوم بين الشرق اإلسالمي تحديداً وبين الغرب 

العربية واإلسالمية ان تبذل قصارى جهدها مستغلة اإلمكانيات اإلعالمية العالمية في تعريف على الدول  .٦
العالم اجمع بأن الدين اإلسالمي دين يدعو إلى الرحمة والتسامح والمودة واالعتدال والوسطية واحتـرام  

ريخ المشرف المشرق اآلخر وينهي عن القتل والتدمير والتخريب واألذى ، ومن اكبر األدلة على ذلك التا
ـ  امـة أخرجـت للنـاس يـأمرون      رللمسلمين أثناء الفتوحات اإلسالمية للشرق والغرب حيث كانوا خي

  .بالمعروف وينهون عن المنكر 
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