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Abstract: 

 Terrorism is known as one of the most dangerous phenomena that has the 

negatively influence the reality of human societies. Despite human history 

has never been free from acts of terrorism in all its forms, modern 

terrorism has exceeded in its magnitude, image and impact all that has 

been found since human existence. In addition, this phenomenon becomes 

a matter of concern to human beings wherever it may be exist. 

Nevertheless, politicians, sociologists, lawmakers and philosophers, as well 

as various intellectuals and writers alike, accept without hesitation the 

recognition of the difficulties of identifying and placing terrorism within a 

comprehensive background that is acceptable to all. The disagreement and 

the lack of understanding that accompanied and kept pace with all the 

attempts that were made and are taking place discuss the term of 

terrorism. The problem of the terrorism under study revolves primarily 

around a phenomenon that is now plaguing the entire world. This paper 

discusses a diagnosis of incurable disease called international terrorism to 

reveal some of the uncertainties and uncertainties in this phenomenon. 

The importance of the topic is about highlighting the important and 

effective role played by the international community and the Islamic 

societies in the fight against terrorism. Furthermore, this paper aims to 

clarify the concept of international terrorism and and identify the most 

important forms and dangers resulting from it, which has been increasing 

rapidly in recent times and the consequent threat to the integrated human 

security system, whether moral security, economic security, social 

security, or Political security or environmental security. 

Key words: Terrorism, Forms of International Terrorism, The Effects of 

Terrorism on The Islamic Societies, Measures To Counter Terrorismn. 
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 عنه الناجمة واآلثار األشكال في دراسة ي:الدول اإلرهاب
 

 2أبوجناح  أحمد محمد أنور
 

 الملخص
 تعد ظاهرة اإلرهاب من أخطر الظواهر التي أثرت بشكل سلبي على واقع المجتمعات

له ب بأشكافترة منه من أعمال اإلرهاومع أن التاريخ اإلنساني لم يخل في أي ، اإلنسانية

 ميع ماإال أن اإلرهاب الحديث تجاوز في حجمه وصوره وآثاره الناجمة عنه ج، المختلفة

لدراسة لتصبح هذه الظاهرة قيد ا، العصور البشرية منذ وجود اإلنسان على األرضعرفته 

ولة با أو ديعد يخص طرفا بعينه أو شعفاإلرهاب لم ، ام اإلنسان أينما كانقضية تشغل اهتم

ى وعل وإنما تحول إلى ظاهرة عالمية تمس وتؤثر على جميع نواحي الحياة، دون أخرى

كرين المف ومختلف، الرغم من ذلك يقبل رجال السياسة واالجتماع واساطين القانون والفلسفة

كرة على االعتراف بصعوبة الوصول إلى تحديد ف، ترددوبدون ، على حد سواء، والكتاب

التعقيد وهذه الصعوبة البالغة ، يرضى عنه الجميع، اإلرهاب ووضعها في إطار جامع مانع

ر ديمومة واستمرارية الخالف وعدم التفاهم الذي واكب ويوا والت لمحااكب كل هي ما يُفَس ِّ

شكل لتتمحور مشكلة الظاهرة قيد الدراسة ب اإلرهابلمناقشة موضوع  وتجري التي جرت

فجاءت هذه الورقة المشاركة ، أساسي حول ظاهرة باتت تؤرق مضاجع العالم بأسره

ية لتكشف بعضا من جوانب الغموض والضباب، تشخيصا لداء عضال يدعي اإلرهاب الدولي

لهام الدور تكمن أهمية الموضوع حول إبراز او تعتري هذه الظاهرة قيد الدراسة.، التي

ة الورق كما تهدف هذه في مجال مكافحة االرهاب.، والفاعل الذي يقوم به المجتمع الدولي

 ناجمةإلى توضيح مفهوم اإلرهاب الدولي والتعرف والوقوف على أهم أشكاله ومخاطره ال

ٍد ن تهديما يترتب عنها مو تتزايد بوتيرة متسارعة في اآلونة األخيرةعنه والتي اصبحت 

من أو األ، االقتصاديأو األمن ، سواء األمن المعنوي، ظومة األمن اإلنسانية المتكاملةلمن

 أو األمن البيئي.، أو األمن السياسي، االجتماعي

 وجاءت تقسيمات هذه الورقة المشاركة على النحو التالي:

وي وم اللغالمفهثانياً:  أوالً: لمحة تاريخية عن اإلرهاب. المبحث األول: مفهوم االرهاب

 ثالثاً: مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريم. واالصطالحي لإلرهاب.

 النظام في التداعيات واآلثار وانعكاساته على دراسة: اإلرهاب الدولي :لمبحث الثانيا

 .العالمي

لتدابير ا، رهاباآلثار الناجمة عن اإل، أشكال اإلرهاب الدولي، اإلرهاب ة:الكلمات المفتاحي

 . الواجبة لمواجهة اإلرهاب

 

 المقدمة:

إلنساني التاريخ ومع أن ا، تعد ظاهرة اإلرهاب من أخطر الظواهر التي أثرت بشكل سلبي على واقع المجتمعات اإلنسانية 

آثاره ووصوره  إال أن اإلرهاب الحديث تجاوز في حجمه، لم يخل في أي فترة منه من أعمال اإلرهاب بأشكاله المختلفة

ضية قلدراسة لتصبح هذه الظاهرة قيد ا، الناجمة عنه جميع ما عرفته العصور البشرية منذ وجود اإلنسان على األرض

ى ظاهرة تحول إل وإنما، أو دولة دون أخرى فاإلرهاب لم يعد يخص طرفا بعينه أو شعبا، تشغل اهتمام اإلنسان أينما كان

 عالمية تمس وتؤثر على جميع نواحي الحياة.
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 مشكلة الدراسة: 

ركة ة المشافجاءت هذه الورق، تتمحور المشكلة قيد الدراسة بشكل أساسي حول ظاهرة باتت تؤرق مضجع العالم بأسره

يد ظاهرة قلتكشف بعضا من جوانب الغموض والضبابية التي تعتري هذه ال، تشخيصا لداء عضال يدعي اإلرهاب الدولي

 الدراسة.

 

 سبب اختيار الموضوع:

 اني.د اإلنسيشهده العالم اإلنساني من تكاثر ألعمال العنف الدامي التي أصبحت تهدد األمن واالستقرار للوجوما 

 الهجوم الضاري والعنيف على اإلسالم والمسلمين في كل بقاع األرض.

 

 أهمية الدراسة:

دة افة األصععلى ك إلرهاب ومكافحتهمحاولة إبراز الدور اإلنساني الذي تقوم به المجتمعات اإلنسانية في مجال مواجهة ا

تصين لى المخفمستجدات الحياة ومتغيراتها في عالمنا المعاصر أصبحت تفرض وبقوة ع، المحلية واإلقليمية والدولية

فذا يقها منعسى أن يجدوا لها مخرجا ومنها مهربا ومن ض، تناول هذا الموضوع بالبحث والتمحيص والدراسة والنقاش

 لى بر األمان وشاطئ االستقرار.يصلون من خالله إ

، مسلمينم والالتي تسعى لربط اإلرهاب والعنف والتطرف باإلسال يته من تزايد الحملة االعالمية المغرضةوتزداد أهم

، يوعيدو الشوالتي وصلت مع تصريحات عدد من الساسة في بعض الدول الغربية إلى اتخاذ اإلسالم كعدو بديال عن الع

 ضرورة انتصار الغرب على المسلمين"."و بترديد عبارات "الحملة الصليبية" حتى أن بعضهم قام

لصاق وا، قاراتات والتبدو أهمية الدراسة من خالل بيان الحقيقة وتبرئة الساحة من االتهامات التي طالت األديان والثقاف

 ظاهرة اإلرهاب الدولي بثقافة أو دين معين.

 

 أهداف الدراسة:

  مختلفة.عصور الاإلرهاب من خالل معرفة الخلفية التاريخية لظاهرة اإلرهاب ومراحل تطوره عبر الالتعمق في ظاهرة 

 رهاب.حدد لإلمعرفة الجهود التي بدلها ويبدلها الفقهاء من رجال القانون والسياسة وغيرهم من أجل وضع تعريف م 

 الشرعي والموضوعي. تقديم رؤية اسالمية لمفهوم اإلرهاب سعياً إلعادة األمور إلى اطارها 

 .تشخيص آثار اإلرهاب الدولي وانعكاساته وتداعياته على األمن والسلم الدوليين 

 التوصيات لمعالجة الموضوع.و وضع بعض المقترحات 

 

 منهج الدراسة:

من في ج الوصوالمنه، اعتمدت هذه الدراسة على كٍل من المنهج التاريخي الستعراض التطور التاريخي لظاهرة اإلرهاب

ستعين نظري ي من أجل الوصول إلى إطار، خالل مراجعة الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الظاهرة قيد الدراسة

 به الباحث في دراسته.

 

 المبحث األول: 

 مفهوم اإلرهاب الدولي:

كان  فإذا، ضالغمووصعوبة الموضوع تكمن في أنه يتعلق بفكرة يشوبها ، يعد االرهاب من المواضيع الشائكة والمعقدة

ً ، من الُمجمع عليه عة رد والجماشينة للفأن اإلرهاب يهدد أمن الجماعات البشرية واستقرارها وأنه من السمات المُ ، عموما

مستويين رة على الة الخطوولذلك تجب مقاومته ومجابهته بكافة الوسائل والُسبُل للحيلولة دون تفاقم آثاره بالغ، التي تمارسه

ً ، وليالوطني والد شخص إلى  تالفه منواخ، بالنظر إلى المفهوم النسبي لفكرة اإلرهاب، فإن االجماع يبقى مصطنعاً تماما

 لة لتحديدكل محاو أدى كل ما سبق إلى اجهاض، إضافةً إلى تعدد الثقافات وااليديولوجيات وتباينها من مجتمع ألخر، أخر

 أشد المسائل تعقيدا.األمر الذي جعل من ظاهرة اإلرهاب ، فكرة اإلرهاب
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، غويجانب اللعلى مفهوم اإلرهاب من ال رأينا أن نلقي نظرة شاملة، ونتيجةً لعدم التوصل إلى تعريف محدد لإلرهاب

نظمات هود الممروراً لعرض أبرز التعاريف التي تناولها فقهاء القانون والسياسة الغربيين والعرب وج، واالصطالحي

ما تقدم  لى ضوءوع، يف اإلرهاب وصوالً لمعنى المفهوم وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالميةالدولية واإلقليمية في تعر

 فإننا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 المطلب األول: لمحة تاريخية عن اإلرهاب.

 المطلب الثاني: المفهوم اللغوي واالصطالحي لإلرهاب.

 كريم.المطلب الثالث: مفهوم اإلرهاب في القرآن ال

 المطلب األول: اإلرهاب عبر العصور المختلفة:

ن نستعرض ه إلى أوهذا يدفعنا بدور، لكي نفهم اإلرهاب علينا أن نلَج التأريخ اإلنساني لرسم صورة وافية عن اإلرهاب

 المفهوم عبر المراحل التالية:

 على، لحديثالعصر هومها الشائع في الم تعرف المجتمعات القديمة جريمة اإلرهاب بمف اإلرهاب في العصور القديمة: -1

نه ُولَِّد منذ والدة إبل ، (.2007، الخشن) الرغم من ذلك فإننا نجد أن هذه الظاهرة لها جذور ممتدة عبر التاريخ اإلنساني

 (.1988، المركز العربي) ما واقعة قتل قابيل ألخيه هابيل إالَّ دليل على ذلك.و ،اإلنسان أول مرة

أفراد  شير لقيامالدالئل التي تحيث وجدت الكثير من ، بشؤون اإلرهاب إلى الحقب القديمة في التاريخويرجع المهتمون 

 جماعات بممارسة افعال تهدف إلى زرع الرعب والخوف في قلوب األفراد والجماعات.و

 لى ممارسةكهنة إجأ الفيل، ففي مصر الفرعونية كان هناك صراع دموي بين كهنة المعابد من أجل الدفاع عن افكار آلهتهم

ً وكانت العقوبات شديدة الرد، واإلكراه طريقاً سهالً لتحقيق غاياتهم الشخصية اإلرهاب بوسيلة الضغط ضد كل  ع خصوصا

لألعداء  من يفشيلومن بين هذه العقوبات: قطع اللسان ، من يتآمر على الحكم بوجود المؤامرات ولم يقم بإبالغ السلطات

 (.2006، حمودة) بأحد اسرار الدولة.

ا الدولة الرومانية فقد خلطت بين اإلرهاب والمجرم السياسي وما يميز  ،لألمة حيث ينظر إلى هذا األخير أنه عدو، أمَّ

 (.2010، شهاب) العنف واإلرهاب -الحروب الخارجية -معاملة الرومان ألعدائهم وإبان 

اإلرهاب بلمهتمين ويرى البعض من ا، العديد من حوادث االغتياالتكما شهدت الجمهوريات اليونانية والرومانية القديمة 

بليين والرومان وما شاكلها من حوادث اغتيال الملوك عند البا، ق.م 44من أنَّ حادثة اغتيال القيصر "يوليوس قيصر" 

ل رؤساء ث اغتياحوادوهي تنطبق مع ، وغيرهما من أعمال االغتيال والعنف تعد مثاالً من أمثلة اإلرهاب في تلك الفترة

 (.2005، محمد ه.) وملوك الدول في العصر الحديث

 د أعدائهمواسع ض فقد استعملت أسلوب االغتيال ومارسته بشكل، كذلك في الحضارة العراقية القديمة لم تخلو من اإلرهاب

 (.1996، سميسم)

لى لقائم عاهور اإلسالم ظهر اإلرهاب وبعد ظ، في عصر الجاهلية كان يسود عند العرب السيطرة وغزو بعضهم البعضو

نشقة ركات المالتي انبعث عنها العديد من الح الخوارجويرى بعض الباحثين أنه يرجع مع ظهور حركة ، التطرف الديني

، "لفدائيوناأو  الحشاشونو"، "اإلسماعيليةو"، "األزارقةأشهرها: "، (.1994، نافع) التي شهدها العالم اإلسالمي

اخون أو الخنَّاقةو" لعنف على تسمت باا، "*.التي ُعدَّت حركة فكرية انقالبيةالقرامطةكماال يغيب عن بالنا "، "الرضَّ

 (.2005، محمد ه.) المجتمع وذات اهداف بعيدة المدى

راء فقد كان األم، بمرور الزمن تطورت ظاهرة اإلرهاب ولم تعد كما كانت اإلرهاب في العصور الوسطى: -2

ثل: لعقوب اتمبأشد ا أوروبا يلجئون إليه إلرغام العبيد على العمل في مقاطعاتهم حيث كان اإلرهابي يواجهاإلقطاعيين في 

 (.2006، حمودة) امتدت العقوبات ألهل اإلرهابي بحرمانهم من حق اإلرثو ،اإلعدام والمصادرة

رقة ية والسلممارسة األعمال اإلرهابفي تلك الفترة عرفت " ثورة العبيد" الذين تشكلوا على شكل مجموعات صغيرة 

ى ايديهم قوه علوإشاعة الفوضى والفزع ضد مقاطعات اسيادهم من النبالء اإلقطاعيين نتيجةً للظلم واالضطهاد الذي تل

  (.2005، محمد ه.) وكانت هذه الممارسات اإلرهابية من أجل الضغط عليهم لتحقيق مطالبهم الشخصية

 ً ان مدى تأصيل فكرة اإلرهاب في األيديولوجية اليع كما شهدت تلك الفترة أيضا التي كان وقوبية حدثان رئيسيان يوضحَّ

صَّ على مداهمة م عن قيادة الثورة اليعقوبية والذي ن1792َأولهما: مرسوم دانتون الصادر عام ، روبسبير احد قادتها

يث حلسياسيين لقادة اامارا هو أحد و ،نصيحة مارا وثانيهما، المنازل وتفتيشها لتجريد المواطنين المشتبه فيهم من السالح

، حمودة) ألعداءاالسجون الباريسية وضواحيها وقتلوا كل المعتقلين بها خشية تعاملهم مع  اقترح وقتذاك تكوين جماعات

2006.)  



INTERNATIONAL TERRORISM: A STUDY IN FORMS AND EFFEETS 

  

 

484   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 حلول القرنفب، ةيومن األعمال اإلرهابية في هذا العصر هو القرصنة البحرية التي كانت تُهدد التجارة والمالحة البحر

ال رتكب أعمتحيث أخذت عصابات خارجة عن القانون ، وهو ينتقل إلى أعالي البحار، السادس عشر شهد العالم اإلرهاب

اسية الب سيى تحقيق مطوتمارس ابتزاز األموال وإرغام السلطات عل، القرصنة من نهب واعتقال حيال السفن التجارية

  (.2006، حسين) كما اعتبرت القرصنة جريمة ضد الشعوب، للبشرية"القرصان عدو مشترك " وقيل بأن

لتي لشيوعية اوجية اتغيَّر مفهوم اإلرهاب في هذه المرحلة حيث اصبح مرتبطاً باأليديول اإلرهاب في العصر الحديث: -3

( ضيتكنُشر قوا أرهب عدوك) وسقوط األنظمة االستبدادية فأصبحت قاعدة:، تدعو لتحرير كل الدول المحتلة في العالم

ف ففي هي المسيطرة في العالم على اإلرهاب وذلك من أجل جذب الرأي العام العالمي تجاه مطالب مرتكبي العن

 (.2014، زمان) "اإلرهاب أبدا وال يمكننا رفضه نحن نقول مبدئيا لم نرفضكتب لينين في النضال ويقول: " 1901العام

 مال العنف من أعالعالمية األولى إذ شهدت معظم الدول األوروبية لوناً جديداً وقد أخذ اإلرهاب شكالً آخر بعد الحرب 

 (.2005، .محمد ه) وعمَّت االضطرابات الدموية والقالقل أرجاء أوروبا قاطبة، واإلرهاب شملت الشوارع والمصانع

م الذي المنظ العنف الثوريأوضح أن مفهوم اإلرهاب مرتبط بو وفي أواخر النصف األول من القرن العشرين جاء ستالين

 لعدوى إلىاانتقلت حيث قبلت فكرة ستالين من قبل العديد من المنظمات اإلرهابية ف، يهدف إلى تصفية العدو اإليديولوجي

ى لها عام  اق بينها وبين انجلترا بموجب اتف 1921بريطانيا وهذا عائد إلى طلب إيرلندا الشمالية الحكم الذاتي والذي أُعطِّ

أعمال القيام ب تب عليهاألمر الذي تر، نَّه وبالرغم من ذلك بقيت ست مقاطعات شمال ايرلندا خاضعة للتاج البريطانيإالَّ أ

  (.2014، زمان) العنف واإلرهاب من قبل منظمة الجيش االيرلندي

لثورة بادئ ان مكما امتد اإلرهاب ليصل إيطاليا من خالل ممارسات منظمة األلوية الحمراء والتي استقت مبادئها م 

ن ة بداية مالتركي وإلى تركيا متمثلة في منظمة الجيش السري األرمني الغتيال الدبلوماسيين وتخريب المنشآت، الشيوعية

ن عألمريكية كما تزعمت منظمة الجيش األحمر الياباني أعمال العنف واإلرهاب من أجل إجالء القوات ا، 1970العام 

 (.2006، حمودة) األرض اليابانية

أحداث  قرن منويمكن القول بأن القرن العشرين يعد نقطة تحول في تاريخ اإلرهاب وتوسع نطاقه لما يتميز به هذا ال

اب إلى ل اإلرهإذ انتق، وظهور الكيان الصهيوني في األرض المحتلة، خطيرة وهائلة كالحرب العالمية األولى والثانية

ي طن يهوداليهود بأعمال عنف وقتل ضد السكان العرب من أجل قيام والشرق األوسط فذاقت فلسطين مأساته إذ قام 

ض حكم في بعليد اليدعى "دولة إسرائيل". هذا من جانب وتولي بعض الديكتاتوريات اليمينية واليسارية االستبدادية لمقا

ول ي معظم دفاإلرهابية وتزايد الجماعات ، بالنتيجة أدى إلى اتساع ظاهرة اإلرهاب، الدول األوروبية من جانب آخر

 (.2005، محمد ه.) العالم

 وأنها، رضلى األعنرى مما تقدم أن اإلرهاب ظاهرة اجتماعية سياسية رافقت المجتمع البشري منذ بداية الحياة البشرية 

 زدياد عدداو طاقهانإالَّ أنَّ الجديد هو زيادة حوادثها واتساع ، وإنما عرفها العالم منذ وقت طويل، ليس وليدة اليوم

 التقني.و مبتكرة لها مأخوذة من التطور العلميو وظهور أشكال جديدة، ضحاياها

 

 المطلب الثاني: 

 المفهوم اللغوي واالصطالحي لإلرهاب:

  اإلرهاب لغة: أوالً:

للغة لغوية أن االاسات البد من التعرف على المعنى اللغوي لكلمة اإلرهاب إِّْذ اثبتت الدر، قبل التطرق إلى تعريف اإلرهاب

ن هنا وم، التهافاظ ودالوهذا يعني أن لإلنسان صلة وثيقة بينه وبين األل، فاللغة وظيفة اجتماعية، مادة ينعكس عليها الفكر

 وماهي داللتها في القرآن الكريم. ، لمعرفة جذور هذا المصطلح، آثرنا أن نحدد اإلرهاب لغةً 

 وف.والذي يشير إلى الذعر والرعب والخ، الجذر الثالثي "رهب" تعود كلمة اإلرهاب في اللغة العربية إلى

 حم وتطلق للداللة على الخوف والرهبة كقولهم قديماً: "رهبوت خير من رحموت" أي ألن تذهب خير من أن تر

عهو ويقال أْرَهبَه وَرهَّبَه (.ه1386، الزبيدي)  ، غيَره إذا تَوعَّده وتََرهَّب، واسترهبه: استدعى رهبته، استرهبه: أخافه وفزَّ

وترهَّب الرجل إذا ، ومنها الترهب: وهو التعبُُّد مطلقاً وقيل في صومعة، (.ه1386، الزبيدي) أي أرهبوهم واسترهبوهم:

ً يخشى هللا هبَانيَّة والجمع ، والراهب: المتعبِّ د في الصومعة وأحد ُعبَّاد النصارى، صار راهبا ومصدره من الرهبَنَة والرَّ

وا بذلك ألنهم كانوا يترهبون بالتخلي عن أشغال ، وأصلها من الرهبة: وهي الخوف (.1999 ،المطرزي) الرهبان وُسمُّ

ومنها ، حتى أن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السالل في عنقه، الدنيا وترك مالذها والُهد فيها والعزلة عن أهلها
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ْهُب: ْهُب: هو الكم بلغة حْميَر، من السفروهي الناقة الهزيلة الضامر التي َكلَّ ظهرها  الرَّ وأرهب الرجل إذا طال ، والرَّ

 ما ال يصيد من الطير. ومنها األرهاب: وهي بالفتح، كمه

 رعوبموقد ورد على لسان الزمخشري أن كلمة " رهيب" في اساس البالغة تعني الرجل الموهوب الذي عدوه منه  

رز رهبةً أو رهبا: وهو بمعنى خاف مع تح، يرهب، رهب بالكسر اإلرهاب مأخوذ من:و (.1979 ،اسس البالغة)

، وفعله المجرد رهب، يرهب ارهابا، وكلمة ارهاب من مصدر الفعل ارهب (.1987، محمدو الفيروز) واضطراب

 (.2008 ،المديني) كلمات متقاربة تدل كلها على الخوف، والوجل، واإلرهاب الخوف والخشية

الف آية على الهمزة والتي هي موضوع دراستنا في معاجم اللغة العربية القديمة والمحتوولم تستعمل اإلرهاب بكسر 

عنى الرد ت عندهم بموقد ورد، والفيروز آبادي، الصاحب بن عباد مثل، إالَّ عند بعض علماء اللغة، المفردات المكونة للغة

ا معاني اإلخافة والذعر و ،ومنه قوله: أرهب عنك اإلبل أي ردها، أو قدع اإلبل وردها عن الحوض الذي ، عبنشر الروأمَّ

عاج لكسر اإلزرهاب باإذ يقول: "اإل، في القرن الثامن عشر الزبيديفإننا ال نكاد نعثر عليه إالَّ عند ، تحمله هذه الكلمة

، يديالزب) هلوهو المكان الوحيد الذي وردت فيه منسجمة مع المعنى اللغوي لجذرها الثالثي الذي ترجع ، واإلخافة"

لى إي كلمة تمتد وه، مثلما تشير إليه معاجم اللغة، في أصلها إلى اللغة الالتينية Terrorوتعود لفظة إرهاب  (.ه1386

ى أنَّ البعض ذهب وننوه هنا إل ومنها انتقل المعنى إلى اللغات األوربية األخرى.، لغات ولهجات المجموعات الرومانية

اتج عن الخوف الن وليس، ي اللغة العربية تستخدم عادةً للتعبير عن الخوف المقترن باالحترامإلى القول بأنَّ كلمة الرهبة ف

ً أو ذعراً ، أو كوارث طبيعية، أو حيوانية تهديد قوة مادية َمة كمن أنَّ تَ  من هنا فإنهم يرون، ألن ذلك يعتبر رعبا لمة رجِّ

"Terrorisme إلى كلمة إرهاب في اللغة العربية غير صحيحة " ً تدمير  أو الخطف أو ألن الخوف من القتل، لغويا

ادي جرد خوف ما هو موإنم، المنشآت والممتلكات وهي األفعال التي يرتكبها اإلرهابيون ال يقترن به احترام القائمين عليه

، رهابوليس إ لذا فإن الترجمة الصحيحة لهذه الكلمة هو إرعاب (،2002 ،الهواري) يعب ِّر عنه بالرعب وليس بالرهبة

 ىهذا المعنلكلمة بوقد أقر المجمع اللغوي هذه ا، ومع هذا فإن المتعارف عليه هو أن يطلق على هذه األعمال كلمة إرهاب

، ديدرعب وخوف ش، 1694في قاموس األكاديمية الفرنسية بعام  Terreurوقد جاء في تعريف  (.1986 ،عز الدين)

، ضار) شيلهقواميس األوربية القديمة مثل قاموس فورتير وقاموس ريوهذا التعريف تؤكد عليه بعض ال، اضطراب عنيف

يد للداللة على تشتركان في اللغة الفرنسية إلى حٍد بع Terrorismeو Terreurإجماالً يمكن القول بأن كلمتي  (.2010

أما ، يفاضطراب عن، والخوف الشديد، لكن في الحقيقة لكل منهما مميزات خاصة فاألولى تعني الرعب، نفس المعنى

 الثانية فتعني إرهاب.

ويري ، أنَّ األصل اللغوي لكلمة إرهاب جاء من الالتينية، في قاموسهما الالتيني bereal et Baillyيرى األستاذان و

وتكاد تجمع المراجع أن مصدر ، يدالَّن على نفس المعنى وهو "الرجفان" Tresأو  Tersاألستاذان أن الفعل الالتيني 

أي الرعب  Terreurالذي استمدت منه كلمة  Tersفي اللغة اإلنجليزية هو الفعل الالتيني  Terrorismeكلمة 

فإذا كانت ، نالحظ أن التعريف اللغوي من حيث المعنى لكلمة إرهاب يتفاوت بين اللغة العربية والغربية والخوف الشديد.

، المصاحب للتقديس، غة الفرنسية مثالً هي تحمل معنى الخوففي الل، والترويع، والفزع والرعب، كلمة إرهاب تفيد الهلع

 ى  يَ حْ يَ  هُ الَ نَبْ هَ وَ وَ  هُ الَ نَبْ جَ تَ اسْ فَ ) ،من سورة األنبياء 90فقد جاء في تفسير الطبري لآلية ، والتعبد واالنبهار والخشوع

 .ََ ) ينعِّ اشِّ اخَ نَوالَ انُ كَ وَ   ۖابً هَ رَ اوَ بً غَ ارَ نَونَعُ دْ يَ وَ  اتِّ رَ يْ خَ يالْ فِّ  ونَ عُ ارِّ سَ وايُ انُ كَ  مْ هُ نَّ إِّ  ۚ هُ جَ وْ زَ  هُ الَ نَحْ لَ صْ أَ وَ 

ً مدى اختالف المعنى لمفهوم اإلرهاب بين كل من دالالت المفهوم العربي والغربي فما ، ابلإلره مما تقدم يتضح جليا

ً بالمعنى الغربي ً وفزعاً وخوفا والخوف  الرهبة أو م الشرقي كــالخشوعيحمل معاٍن أخرى مختلفة بالمفهو، يعتبر رعبا

 وما يحدث في النفس من تأثير وجداني. واالنبهار بالشيء، المصحوب بالتقديس واالعجاب الشديد

لعدوان لدموي وابمعنى الرعب ا، فقد أخذت كلمة اإلرهاب اليوم في اللغة العربية بتأثير األحداث والمتغيرات، وعليه

ومن ، رعراب متساوهو برأينا ما يتماشى وسياق األحداث العالمية التي تجري باضط، برياءوالمس باأل، المادي والمعنوي

ً للفقه ا ً لغويا مخالفا دم وع، عنها ألجنبيغير المعقول أن تحتج بعض الدول بأنها لن تحارب اإلرهاب كونه يحمل تعريفا

، كثيراً  يه النقاش يلزم ففالتفجيرات وقتل المدنيين ال ،ال يعني أبداً الدفاع عن المعنى الخاص توافق المعنى للكلمة الواحدة

 تتماشى الأو  لواقعار عن فال يصح الرجوع إلى تعاريف ال تعب ِّ ، فهو ُمَدان من قِّبَلِّ المجتمع الدولي بكل اتفاقياته وقراراته

ً ، مع تحديثاته وتطوره ال  ة بالنتيجةفالعبر، الواقعِّ شيءلن يغيِّ ر على أرض ، وسواء حمل الفعل الُمسمى إرهاباً أو إرعابا

دائماً  هو يساويو، والتفريغ الصادر عن نزعة عدوانية، فاإلرعاب أو اإلرهاب بمعناه العام هو ذلك التخويف، بالتسمية

 ،لشامياو شمس) كما يتمثل في أساليب اتخذها االستعمار كوسيلة لبسط نفوذه على البالد التي يريد احتاللها، البطش

2003.) 
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 ثانياً: اإلرهاب اصطالحا:

رفي ي والمعوتساعد على ضبط عملية التأصيل العلم، إن معرفة المضامين الحقيقة للمصطلحات توضح لنا معالم البحث

 ى التأطيرعصي علأثناء الدراسة خاصةً عندما تكون المصطلحات المدروسة من المفاهيم ذات الطبيعة اإلشكالية التي تست

ير من وهي سمة الكث، وواضح بشكل نهائي وجامع لكل زوايا النظر المتباينة والمتعددة والتحديد بمعنى منضبط

سب ما ذلك بو، المصطلحات والمفاهيم االجتماعية والسياسية التي تمتاز بوجود صعوبة تكتنف محاولة ضبطها وتعريفها

 ى ذلك.لبارزة علاإلرهاب من األمثلة اويُعَُد مصطلح ، وتعدد وجهات النظر، يدور حولها من اختالف في طبيعة التفكير

هية رؤية الفقر عن اليمكن أْن يعبِّ  ، فقد حاولت العديد من المجامع الفقهية ومراكز البحوث صياغة تعريف لظاهرة اإلرهاب

ذه هوسم بها التي ت إالَّ أنَّ المالحظ على مجمل تلك التعريفات عدم تمكنها وكما سنرى من تجاوز ظاهرة اإلشكالية، لها

برة عن ام المعشأنها في ذلك شان الكثير من المحاوالت التي لم تستطع سوى إضافة رقم جديد لـ آالف األرق، الظاهرة

 اب إالَّ وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي صاحبت محاوالت وضع تعريف لإلره محاوالت تعريف هذه الظاهرة.

ية رسة العملي الممافسواًء من الفقهاء أو األكاديميين أو حتى ، ة بذلتأنه يمكن القول من أنَّ هناك جهوداً فقهية كثير

ى ب سواء علاإلرها في إطار تعريف ظاهرة، الدولية داخل المنظمات الدولية واإلقليمية واالتفاقيات والمؤتمرات الدولية

ً من أهم المستوى العربي أو الغربي أو المنظمات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ونستعرض هنا  لجهود التيهذه ا بعضا

د جوهر هذه الظاهرة ويضبط ماهيتها.، بذلت  أثناء محاوالتهم في تحديد تعريف يحد ِّ

 اإلرهاب في الفقه العربي: –أ 

فه اللواء أح، حاول عدد من الفقهاء العرب ايجاد وضع بعض التعريفات لإلرهاب من منظور عربي  مد جاللإذ عرَّ

از واحتج يجية عنف منظم ومتصل من خالل جملة من أعمال القتل واالغتيال وخطف الطائراتعزالدين بأنه:" استرات

بقصد  وذلك، الرهائن وزرع المتفجرات وما شابه ذلك من أفعال أو التهديد بها تهدف إلى خلق حالة من الرعب العام

 (.1986 ،عز الدين) تحقيق أهداف سياسية"

ً تحفزها بواعث عقائدية ايديولوجيةوعرفَّه شريف بسيوني بأنه:" استراتي ث عنف ى إحداوتتوخ (،جية عنف محرم دوليا

بغض ، مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو لمنظمة

ا إذا كان مقترفوا العنف يعملون من أجل أنفسهم أو نيابةً عنها  (.1999 ،عوض) دول"من ال ام نيابة عن دولة، النظر عمَّ

ا الجحني فيرى اإلرهاب بأنه:" ظاهرة دولية معقدة ض، وجريمة خطيرة ضد الشعوب والحكومات، أمَّ ألمن ادعائم  ويقوِّ 

 (.2001 ،زابن فاي) ويسبب أضرارا فادحة على كل المستويات"، ويُعطِّ ل مشروعات التنمية واالزدهار، واالستقرار

سطة بواو ضاهورأي بأنه مذهب نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقت، لإلرهاب على أنه "ظاهرة سياسيةوينظر أودنيس العكرة 

فظة على جل المحاأو إلى فرض سيطرته على المجتمع أو الدولة من أ إلى تغليب رأيه السياسي، الرهبة الناجمة عن العنف

ة  (.1993 ،العكرة) أو من أجل تغييرها أو تدميرها"، عالقات اجتماعية عامَّ

سي أياً افع سياددراسة قانونية نافذة" بأنه: "عمل عنيف وراؤه ، كما يرى محمد عزيز شكري في كتابه" اإلرهاب الدولي

 ة أو لنشرلتحقيق هدف بالقو، حيث يخلق حالة من الرعب والهلع في قطاع معين من الناس، وهو مخطط، كانت وسيلته

ولة دلنيابة عن أْم با، أو بالنيابة عن مجموعة تمثل شبه دولة، عمل لنفسه بنفسهسواًء كان الفاعل ي، دعاية لمطلب أو ظالمة

دول  احدة إلىشريطةَ أن يتعد العمل الموصوف حدود دولة و، أو غير مباشرة في العمل المرتكب منغمسة بصورة مباشرة

 (.1999 ،عوض) أخرى سواء ارتكبت العمل في زمن السلم أم في زمن الحرب"

 (.1981 ،مسعود) أو التخريب" فإن اإلرهاب هو: "رعب تحدثه أعمال العنف كالقتل وإلقاء المتفجرات وعند آخرين

ا الموسوعة السياسية فقد عرفَّت اإلرهاب بأنه:" استخدام العنف غير القانوني أو التهديد به فة له المختلبأشكا أو أمَّ

 (.1985، الكيالي) ةَ تحقيق هدف سياسي معين"كـاالغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف وغيره بغي

فه مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة العمل اإلسالمي الذي عقد بقطر العام  بأنه: " العدوان  2003كما عرَّ

 وفهشتى صنبر حق بغي -دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله -الصادر عن الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان

 وصور االفساد في األرض".

 اإلرهاب في الفقه الغربي: -ب 

علوم غلب الألم يكن باقي فقهاء الغرب أحسن حاالً من غيرهم عند محاولتهم وضع تعريف لهذه الظاهرة المتصدرة في 

من ة التي يؤلوجيديوإذ سرعان ما ظهر على تعريفاتهم التأثير الواضح بالخلفيات الثقافية والسياسية واالي، واالختصاصات

معها  يصعب، ةونتيجة لهذا جاءت تعريفاتهم بطريقٍة عمومي، بها ذلك الفقيه الذي اقدَم على محاولة صياغة التعريف

 لسياسيالتفريق بينها وبين غيرها من الظاهر والجرائم المخالفة كما يظهر تركيز معظم الفقهاء على البعد ا
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 " بمراجعه مائة وتسع تعريفات لإلرهاب من طرفAlex schmidقام "" Political Terrorismeففي كتابه " 

 وخلَُص إلى وجود عناصر مشتركة بين هذه التعاريف على النحو التالي:، الخبراء والباحثين

 ال يكفي تعريف واحد لحصر جميع استخدامات مصطلح اإلرهاب.- 

 العديد من التعريفات المختلفة تشترك في عوامل عامة.- 

 (.1999، عوض) مستمد من الضحية المستهدفة اإلرهاب معنى- 

ف أريك موريس" و وف لتحقيق " اإلرهاب بأنه استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير عادي أو مألEric Morrisعرَّ

 نفسي أكثر منه تأثير مادي". وأفعال اإلرهاب عادةً ما تكون رمزية لتحقيق تأثير، غايات سياسية

ا ليسلي غرين "  عل ستهدفين بالف" فيشير إلى أنَّ اإلرهاب هو "أي نشاط يتضمن تهديداً ألولئك المLeslie Greenأمَّ

 العنيف حيث يسعى الفاعل إلى تأمين تحقيق أهدافه".

فه ريمون آرون " ج ائكفة النت بأنه: " عمل من أعمال العنف ترجح فيه كفة التأثير النفسي على "Raymond Aronوعرَّ

 المادية".

ا بريان جينيكز"  لى إنف والذي يهدف فيعرف اإلرهاب بأنه:" التهديد بالعنف أو األعمال الفردية للع" Brian Jenkisأمَّ

 (.2010 ،الغصيني) إشاعة الخوف والرعب"

فه هوفمان "  " الصادر Inside Terrorisme" في كتابه " داخل اإلرهاب"" Bruce Hofmanوعرَّ

، لعموشا) وذلك من خالل استخدام القوة لتحقيق أهداف معينة"، اإلرهاب عنف فكري مخطط له" :بالقول 1998عام 

عظم ركيز ممما سبق تناوله من تعاريف لتحديد مفهوم اإلرهاب على المستويين العربي والغربي يتضح لنا ت (.2006

لتي امثل ُمْجَمل األهداف تجاهلين األبعاد األخرى التي تم -وإن كان األكثر تأثيراً  - اء والخبراء على البُعد السياسيالفقه

ألهداف لمثال اوالتي منها على سبيل ا، يسعى اإلرهاب إلى تحقيقها باتخاذه نشر الخوف وإثارة الرعب وسيلة إلى ذلك

ً ، والبواعث االقتصادية والدينية واالجتماعية واأليديولوجية واألثنية والثقافية وغيرها لتعريفات انَّ مجمل ى أإل إضافة أيضا

  ا.على الرغم من خطورة ذلك في التفريق بين األعمال اإلرهابية وغيره، لم تميز بين العنف وعدم شرعيته

 مفهوم اإلرهاب وفق المنظمات األممية واالتفاقيات الدولية واإلقليمية: -جـ

تفاقية مم ولعل اصبة األمنها ما تم إبرامه في عهد عأعد المجتمع الدولي الكثير من االتفاقيات الدولية المتعلقة باإلرهاب 

، مال اإلرهابيةكانت أولى المحاوالت الجادة على المستوى الدولي لتعريف األع 1937جنيف لمنع ومقاومة اإلرهاب عام 

يغت والتي ص باإلرها والتي قامت بتناول عدد من جوانب، أعقبها العديد من المعاهدات الدولية التي أقرتها األمم المتحدة

اجها مكن ادرمكتفية بتوضيح الرؤى القانونية تجاه تلك األعمال والصور التي ي، دون التعرض لتعريف محدد لإلرهاب

 :( 2007 ،العلي) ضمن الداللة الكلية لإلرهاب ومن أهم هذه االتفاقيات الدولية التي تناولت تعريف اإلرهاب

 ة على الجرائم واالفعال التي ترتكب على متن الطائرات.المتعلقة بالمعاقب( 1963) اتفاقية طوكيو -

 المتعلقة بقمع االستيالء غير المشروع وغير القانوني على الطائرات.( 1970) اتفاقية الهاي -

 .المتعلقة بقمع األعمال غير المشروعة الواقعة ضد سالمة الطيران المدني( 1971) اتفاقية مونتلاير -

 لية.لمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دو( 1973) الدوليةاتفاقية نيويورك  -

 (.1997) االتفاقية الدولية لحظر التفجيرات اإلرهابية -

 (.2000) االتفاقية الدولية لحظر تمويل اإلرهاب -

ي بعض ليها فعرهابية المنصوص هذا فضالً عن بعض اإلعالنات واالتفاقيات اإلقليمية األخرى التي دانت الجرائم اإل

تشير  والتي، دةم المتحباإلضافة إلى "بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألم، اتفاقيات األمم المتحدة آنفة الذكر

 :وابرز هذه االتفاقيات اإلقليمية، إلى اإلرهاب الدولي"

 (.1977) االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب -

 (.1998) لمكافحة اإلرهاب االتفاقية العربية -

 

  :المطلب الثالث

 مفهوم اإلرهابفي القرآن الكريم:

ة لفة في عدالت مختوفي صيغ واشتقاقات متعددة وبدال، نالحظ أنَّ لفظة اإلرهاب وردت في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة

 مواضع يمكن اجمالها في التالي:
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 :ومنها، العبد تجاه ربه وخالقه وهو خوف مقرون باالحترامما جاء من اآليات بمعنى الرهبة الكائنة من 

كُ بِّعَْهدِّ  ْوفُوايَا بَنِّي إِّْسَرائِّيَل اْذُكُروا نِّْعَمتَِّي الَّتِّي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَ ) قوله سبحانه:  .40البقرة: (.ْم َوإِّيَّاَي فَاْرَهبُونِّ ي أُوفِّ بِّعَْهدِّ

ا َسَكَت َعن ) وقوله سبحانه: وَسى اْلغََضُب أََخذَ اأْلَْلَواَح ۖ َوفِّي نُْسَختَِّهاَولَمَّ يَن ُهْم  َرْحَمة  وَ ُهًدى  مُّ ْم يَْرَهبُونَ لِّ ل ِّلَّذِّ  (.َرب ِّهِّ

 .154األعراف: 

ً لغاية محرمة تكذيب و، هللا وهي الصد عن سبيل، ما جاء بمعنى الخوف والهلع والفزع من اإلنسان تجاه اآلخر تحقيقا

 وذلك متمثل في قصة موسى عليه السالم مع السحرة.، تهموالكفر برسال، رسله

ا أَن نَُّكوَن نَْحُن اْلُمْلقِّيَن* ) قال سبحانه: ا أَن تُْلقَِّي َوإِّمَّ  مْ وهُ بُ هَ رْ تَ اسْ وَ  اسِّ النَّ  نَ يُ عْ واأَ رُ حَ اسَ وْ قَ لْ اأَ مَّ لَ فَ   ۖواقُ لْ أَ  الَ قَ قَالُوا يَا ُموَسى  إِّمَّ

 (.116-115سورة األعراف: ) .يمٍ ظِّ عَ  رٍ حْ سِّ وابِّ اءُ جَ وَ 

ى للنبي موس كالمعجزة التي وقعت، الخوف أو القيام بعمل ينشئ، نشوء عارٍض ما ما ورد بمعنى الخوف الغريزي بسبب

 عليه السالم.

ْن َغْيرِّ ُسوٍء ) قوله سبحانه: ْهبِّ ۖ فَ مِّ نَاَحَك ْيَك جَ َواْضُمْم إِّلَ اْسلُْك يََدَك فِّي َجْيبَِّك تَْخُرْج بَْيَضاَء مِّ ب َِّك َن الرَّ ن رَّ ذَانَِّك بُْرَهانَانِّ مِّ

قِّينَ    .32القصص:  (.إِّلَى  فِّْرَعْوَن َوَملَئِّهِّ ۚ إِّنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاسِّ

ً وقذف الرعب في أنفس جنوده َمماً وشاحقال هللا سبحانه آمر، ما ورد بمعنى تخويف العدو وإضعافه وهزمه معنويا  ذاً هِّ

 المسلمين والمجاهدين:

بَاطِّ اْلَخْيلِّ تُرْ ) وقوله سبحانه: ن ر ِّ ةٍ َومِّ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم م ِّ دُّوا لَُهم مَّ بُوَوأَعِّ ِّ َوعَ َن بِّهِّ عَ هِّ ْم الَ ُدوَّ َّللاَّ ن ُدونِّهِّ يَن مِّ ُكْم َوآَخرِّ  ُدوَّ

ُ يَْعَلُمُهْم ۚ َوَما تُنفِّقُو ِّ يَُوفَّ تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ ن َشْيٍء فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ  .60األنفال:  (.ُمونَ أَنتُْم اَل تُْظلَ ْيُكْم وَ  إِّلَ ا مِّ

ا يعرف أو م، أي أعدوا آالت الحرب حسب طاقتكم وإمكانكم واستطاعتكم، فهذه اآلية تدل معنى الترهيب الوقائي

ه تمل عدوانب لمن يُحوذكر أنه واجب بهدف الترهي، فقطفالنص القرآني إنما قرر حكم اإلعداد ، باستراتيجية التهيؤ بالقوة

ـ" السلم با يسمى موهو ، وهذا أمر مشروع تقره كل األعراف الدولية، لردعه عن التفكير أو المبادرة في مواجهة المسلمين

ا "، المسلح" أو " استراتيجية التوازن" ، اءتل لألبريه من قنعوما ينجم ، اإلرهاب الممارس" الذي يعني استخدام السالحأمَّ

يعة جبته الشرع ما أوعليه فإن ظاهرة اإلرهاب تتنافى م إتالف الممتلكات فهذا ما لم يشمله البيان القرآني في هذا النص.

 ً  بهتانا. و من الحفاظ على النفس وعدم ازهاقها عدوانا

 

 اآلثار الناجمة عنه:و أشكال اإلرهاب الدولي وتداعياته :المبحث الثاني

 األول: أشكال اإلرهاب الدولي: المطلب

خاصا أو  عد شأنايولم ، ولم يعد مقتصرا على حدود دولة دون األخرى، يشكِّ ل اإلرهاب اعظم التهديدات الدولية والمحلية

 طرف في كلوملجأ العنف ألصحاب الفكر المت، ومنبع الحقد والكراهية، فقد أضحى آفة العصر الحديث، داخليا محضا

رهابيون عمل اإلإذ ي، فقد أصبح اإلرهاب يشكل خطرا على كيانات الدول السياسية وسيادتها على أراضيها، أنحاء العالم

، ق أخرىى مناطعلى إحداث تغييرات في الديمغرافيا السياسية أو طمس اآلثار أو تحويل مناطق سكن مجموعات بعينها إل

قة بسوريا ت القرن الماضي وقد شهد العالم منذ تسعينيا (.2017 ،يالفيس) كما شهدته مدينتي الموصل في العراق والر ِّ

صعب جعل من اليالذي  األمر، وبداية األلفية الثالثة أشكاالً جديدة لإلرهاب إلى جانب اشكاله التقليدية المختلفة األخرى

اة الت الحيمجاحيث إنه طال كثيرا من ، وكيفية عالجه، تركه دون بحث دقيق من قبل الباحثين والمهتمين في أسبابه

 وذلك، تهمتحت حمايووهو ما يمارسه األقوياء ومن يدور في فلكهم ، منها ما هو علني، االقتصادية والسياسية واالجتماعية

ا ما هو ومنه، هلوهو من أسباب اإلرهاب إن لم يكن المسبب الحقيقي ، بتطويع القوانين الدولية وتفسيرها وفق مصالحهم

 ا السالحوهم يقومون بمحاربة كل من يستعمل هذ، مارسه األقوياء أيضا من خلف الستارما ي خفي" غير معلن" وهو

 ذي يقومونلوقت الافي ، فتصدر تللك القرارات المكافحة والمعاقبة عليه، "اإلرهاب" رغبة في احتكاره ألن له أثرا فعاال

 باستخدامه مع اآلخرين.

 ولعل من أبرز أشكال اإلرهاب الدولي التالي:

 اإلرهاب الدولي: -1

 :ويتمثل في، وهو ذلك النوع الذي يأخذ طابعاً دوليا

 اختالف جنسية المشاركين في العمل اإلرهابي. -

 اختالف جنسية الضحية عن جنسية مرتكب العمل اإلرهابي. -
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وهذا ، رهابياإلنطاق حدوث العمل اإلرهابي يخضع لسيادة دولة أخرى غير الدولة التي ينتمي إليها مرتكبوا الفعل  -

 قد يكون جزءا من إقليم الدولة أو سفارة تابعة لتلك الدولة.( الميدان) النطاق

 ما على لةفي دو تباين واختالف مكان اإلعداد والتجهيز والتخطيط للعمل اإلرهابي عن مكان التنفيذ كأن يتم التخطيط-

 حين يقع الفعل اإلرهابي في إقليم دولة أخرى.

 رهابي بتحريض من دولة أخرى أو يتم بواسطتها.وقوع العمل اإل -

 أو معنويا خارجيا. تلقي المجموعة اإلرهابية مساعدة أو دعما ماديا -

 (.2004 ،حجازي) :اإلرهاب البيولوجي -2

وليرا والكموجة رة المتواشهرها الجمرة الخبيثة والجم) البكتيرياَمثََّل انتشار وتنوع األسلحة البيولوجية المتمثلة في: 

حوال ت( ريسينواشهرها البوتيولينوم وال) والتوكسينات السموم البكتيرية( واشهرها الجذري) والفيروسات( والطاعون

 تطور خاللابي الموالذي من المحتمل أن يزداد اللجوء لهذا الشكل اإلره، جذريا في طبيعة التهديد اإلرهابي البيولوجي

 .فادحة في خسائر وهو ما قد يتسبب، المستقبل القريب

 اإلرهاب المعلوماتي: -3

ي ت تلعبه فلمعلومااالذي باتت تكنولوجيا ، ويرتبط هذا الشكل من أشكال اإلرهاب إلى حٍد كبير بالمستوى المتقدم للغاية

أو ، االتواالتص ويمكن أن يتسبب اإلرهاب المعلوماتي في إلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة، كافة مجاالت الحياة

، ارهاخ عن مسأو اخراج الصواري، قطع شبكات االتصال بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل انظمة الدفاع الجوي

 أو اختراق النظام المصرفي أو ارباك حركة الطيران المدني أو خروج محطات الطاقة الكبرى عن العمل.

 اإلرهاب الفكري: -4

 قافة تروجثت ورزع وفرض مفاهيم جديدة بدالً منها باستخدام القمع والكب، ائمةويهدف هذا الشكل إلى محو وقمع مفاهيم ق

وتعمل بشكٍل  ،حساسلها وسائل اإلعالم المختلفة بشكل مكثف تصل إلى حد محو الذات وتحويلها إلى آلة فاقدة اإلرادة واإل

 (.2007 ،عبيدات) الشعوري لخدمة النظام المسيطر

 (.2017، آخرونو الباروني) اإلرهاب البيئي -5

لبيئية االظروف بأو  أو بما يملكونه من ثروات أو تراث، وهو ذلك النوع الذي يستهدف إلحاق األذى والضرر بحياة الناس

 شهم.ها في معاتمد عليأو بصحة النظم البيئية التي يع، التي تتأثر بها وظائفهم العضوية أو تفاعالتهم النفسية والمزاجية

لمياه داخل ا يةت البحرأشكاالً متعددة مثل: حرق الغابات من خالل مواد اشعاعية أو قتل األسمال والكائناويتخذ هذا النوع 

 رات.أو إقامة سدود تمنع جريان المياه إلى األنهار والبحي، من خالل تلويتها بإلقاء مواد كيماوية ضارة

 اإلرهاب النووي: -6

ن يتردد ع ما والسيما، خطيرة منذ بداية عقد تسعينيات القرن الماضيبات الخوف من اإلرهاب النووي يتخذ أبعادا 

الة ي ظل حفامكانية حصول جماعات إرهابية على أسلحة متطورة أو مواد نووية من تركة االتحاد السوفياتي السابق 

حت متاحة ية أصبنوووعلى الرغم من أن المعرفة ال، الفوضى التي أصابت الترسانة النووية التي أعقبت تفكك هذه الدولة

على  ية الحصولإلرهابعلى نطاق واسع إالَّ أنَّ التكنولوجيا النووية ذاتها غير متاحة بسهولة. ومع ذلك يمكن للجماعات ا

ها مع مكن وضعيومن أبرزها ما يعرف بـ" القنبلة القذرة وهي عبارة عن مواد نووية مشعة ، أشكال أكثر بساطة من ذلك

بذلك  حدثام، اسعةشث يؤدي االنفجار إلى انتشار اإلشعاع المتولد عن المواد النووية على مساحات بحي، متفجرات تقليدية

 (.2005 ،الهيصمي) "أضرارا بشرية ومادية فادحة

 اإلرهاب الكيماوي: -7

الخسائر عالوةً على ضخامة ، وسهولة تصنيع مواده واستخدامها، يتسم هذا الشكل من أشكال اإلرهاب بالبساطة والنسبية

مثل السارين ، األول: وهو المواد الموجهة ضد األعصاب ،وتنقسم المواد الكيماوية إلى نوعين رئيسين، المترتبة عنه

مثل ، والثاني: وهو المتمثل في المواد الموجهة ضد اإلنزيمات الموجودة داخل الجسم البشري، في إكسو والخردل

" أوم" الدينية اإلرهابية في اليابان  رز لهذا الشكل من اإلرهاب هو قيام طائفةوقد كان المثال األب، اإلستيل كولين إستريز
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مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آالف ، 1995باستخدام غاز السيرين في هجوم نفق طوكيو في مارس 

  (.2005 ،الهيصمي) آخرين

 

 المطلب الثاني: 

 واآلثار وانعكاساته على النظام العالمي:في التداعيات  اإلرهاب الدولي.. دراسة

د فق، ا عدة وصورتفاقمت ظاهرة ارتكاب األعمال اإلرهابية في السنوات القليلة الماضية وعلى نحٍو مختلف متخذة أشكاال

صالحها متحقيق  وفي صراعها واندفاعها نحو، اصبح اإلرهاب اليوم سالحاً تستخدمه بعض الدول كبديل للحروب التقليدية

ية مال إرهابتكاب أعبغض النظر عن مدى مشروعية الوسائل المؤدية إلى ذلك وتلجأ أحياناً إلى ار، وأهدافها اإلستراتيجية

جديد إلى بروز فقد أدى ظهور النظام العالمي ال (.1994، نافع ا.) بطرق مباشرة وغير مباشرة من أجل تحقيق أهدافها

، رهابوث اإلن التشاؤم والخوف الذي قد يكون من األسباب الرئيسية لحدزعزعة من التشنج والحدة وبدأ يسود مناخ م

ولة تدخلها ومحا (.1994، نافع ا.) وخاصة بعد أن بدأت الواليات المتحدة تسعى لفرض هيمنتها وسطوتها على العالم

ً بالقوة تحت شعار محاربة اإلرهاب. السافر في الشؤون الداخلية للدول بصورة مباشرة رهاب عيات اإلومن تدا وأحيانا

مة ية غاشالدولي تسلط وهيمنة واستغالل خيرات الشعوب ومقدراتها حيث أنَّ التاريخ الحديث شهد موجات استعمار

دفها نهب هغاللية ولم يكن لهذه الموجات إالَّ أهداف است، اتجهت من الغرب الشرق المليء بالخيرات والثروات الطبيعية

ن أوضاع وتحسي هما من مصادر المواد الالزمة لثورتها الصناعية وبناء اقتصادها وقوتهاهذه الثروات وجعلها مصدرا م

ً استهالكية ضخمة لترويج (.2008، هايل) مواطنيها على حساب اآلخرين بضائعها  ناهيك عن جعل هذه البلدان سوقا

لى عية كبيرة ا اجتماعولإلرهاب الدولي آثار العسكرية والثقافية واالجتماعية.و فضالً عن الهيمنة االقتصادية، وصناعاتها

لمصالح اأصبحت اإلنسان فقد تالشت في مرحلة العولمة دور المرحلة القومية واختفت منها القيم االخالقية السليمة و

ى لإيمة دفعت رة ووخالمادية هي التي تتحكم بالعالقات الفردية والجماعية إذ لعبت دورا مهما في ترك آثار اجتماعية كبي

على الرغم و (.2008، هايل) زيادة النشاط اإلجرامي ودفعت بالعنف والتطرف إلى الظهور والبروز إلى السطح وبقوة

 لتالياوجزها في نألخرى امن أن االتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة لمكافحة اإلرهاب إالَّ هناك جملة من اآلثار السلبية 

 :(2008 ،كليب)

في  2001خصوصا تلك الصادرة بعد أحداث سبتمبر، ن خالل قوانين مكافحة اإلرهابانتهاك حقوق اإلنسان م -1

 ي.إلسالماالواليات المتحدة وفي العالم الغربي وما تبع ذلك من تشديد على الحريات والحقوق في بلدان العالم 

 راق.افغانستان والعقيام الحروب الظالمة على بعض الدول المستضعفة بحجة مكافحة اإلرهاب كما حدث في  -2

رية طية وحالتدخالت السافرة في شؤون بعض الدول المستقلة بحجة مكافحة أسباب اإلرهاب مثل حجة نشر الدمقرا -3

 والعدالة في توزيع ثروات تلك الدول بين شعوبها.، والحفاظ على حقوق اإلنسان الفكر وحرية األديان

 واهية.بحجة ، العمل على تغيير قيادات مخلصة لشعوبها -4

 بمنعها من العمل بذريعة اإلرهاب. التضييق على المنظمات العاملة في حقل الدعوة اإلسالمية -5

ومة التي المظل عدم العدالة في تطبيق القوانين الصادرة في قضايا العالم الرئيسية سبب رئيسي في احتقان الشعوب -6

 مما يؤدي إلى نتائج كارثية.، تنشد الحياة اإلنسانية الكريمة

 

 الخاتمة

 االستنتاجات:

ا هو نتا، ثبت أن الدراسة التاريخية لظاهرة اإلرهاب أن اإلرهاب ليس وليد هذا العصر فحسب – متعاقبة  ج أزمنةوإنمَّ

 نسانية.رات اإلوتراكمات مختلفة من األحداث لها جذورها وبعدها التاريخي الممتد عبر مراحل زمنية تشمل معظم الحضا

ح ة من مصالكون نابعولهذا كثرت التعاريف مع اختالفها وتنوعها وهي غالباً ما ت، لتحديد اإلرهابال يوجد اتفاق دولي  –

 وميول قائليها.

 هنالك جهود دولية عديدة لمكافحة اإلرهاب من المنظمات الدولية واإلقليمية  –

، تخريبيةعمال الواأل، والسفنخطف الطائرات ) ظاهرة االرهاب الدولي ظاهرة عالمية واتخذ إلى جانب أشكاله التقليدية –

 .البيئيو والمعلوماتي أشكاال جديدة ومتنوعة كـاإلرهاب التكنولوجي والكيماوي والنووي( وغيرها، واالغتياالت

 ريات.يش الحلإلرهاب الدولي العديد من التأثيرات السلبية والتي منها تأثيرها السلبي على حقوق اإلنسان وتهم –
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 التوصيات:

ن خالل موذلك  الدول اإلسالمية الوقوف في وجه الحمالت اإلعالمية العدائية التي تستهدف االسالم والمسلمين على –

 تفعيل دور المؤسسات الدينية في توصيل الفهم الصحيح للدين اإلسالمي.

 إقامة حياة ديمقراطية في مجتمع يسوده العدل والمساواة بين جميع أفراده واالبتعاد عن التهميش. –

رة التي الظاه التأكيد على أهمية استمرار الجامعات المتخصصة وغيرها من المؤسسات العلمية بصفة دورية لبحث هذه –

 تهم المجتمعات الدولية والمحلية.

 فحته.وذلك للتعرف على أسباب ودوافع اإلرهاب ووضع طرق لمكا، إنشاء مراكز بحثية خاصة لمكافحة اإلرهاب –

 .والفكري والحضاري بين الشرق والغرب من خالل تبادل الزيارات العلميةزيادة التواصل العلمي  –
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