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 دولى فى ضوء أحكام القانون الدولًمكافحة اإلرهاب ال

 إعداد
 أحمد محمد هشام الرٌس

 
 أ.د/ سعيد سالم جويلى

 بكلٌة الحقوق جامعة الزقازٌق -أستاذ القانون الدولى العام
 

 المستخلص :

بدأ اإلرهاب مع بداٌة البشر حٌث توارثوه جٌالً بعد جٌل، فمنذ الخلٌقة واإلنسان ٌعٌث فً األرض  
ٹ  ٹ     ٹچ ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پفساًدا ٌسفك الدماء، ولعل ذلك ما دفع المالئكة إلى القول: 

ه الحدٌث فلم ، أما اإلرهاب بمعناٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
ٌظهر إال فً المجازر التً أعقبت الثورة الفرنسٌة والتً أدت إلى قتل أكثر من أربعٌن ألف 

إنسان، واألعمال اإلرهابٌة التً قامت بها العصابات الصهٌونٌة فً فلسطٌن ومجازر الصرب فً 
دٌد من كوسوفو والبوسنة والتً ذهب ضحٌتها آالف المسلمٌن، وتنتشر فً الوقت الحاضر الع

التنظٌمات الممولة بشكل جٌد والقادرة على التخطٌط والتنسٌق فٌما بٌنها لتكون خصما" للدول 
 الكبرى.

تشكل ظاهرة اإلرهاب تهدًٌدا خطًٌرا ألمن األفراد والمجتمعات واستقرار الدول، وقد برزت هذه 
ن ِقَبل الجماعات الظاهرة فً كثٌر من البلدان العربٌة، وألدل عن ذلك ما ٌحصل فً العراق م

اإلرهابٌة )داعش( والذي جعل األفراد ٌشعرون بفقدان األمن واالستقرار وذلك نتٌجة الستخدام 
 هذه الجماعات وسائل وحشٌة من شأنها إحداث الذعر وبث الرعب بٌن أفراد المجتمع.

المنظور، وتعد ظاهرة اإلرهاب مشكلة رئٌسٌة للعالم العربً فً الوقت الراهن والمستقبل 
خصوصاً فً عالقتها مع أمرٌكا ودول االتحاد األوروبً )التعاون الدولً والعالقات االقتصادٌة 
وبٌع النفط الخ....(، للتعرف على هذه الظاهرة فإنه ٌتعٌن الوقوف على التطور التارٌخً لها، 

 ومعرفة األسباب التً أدت لظهورها.

 العنف( –التطور التارٌخً  –)اإلرهاب  الكلمات االفتتاحية:
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 "تطور اإلرهاب من العصور القدٌمة حتى نهاٌة القرن العشرٌن"

الحدٌث عن اإلرهاب فً العصور القدٌمة ٌدفعنا للنظر فً اإلرهاب اإلرهاب فً العصور القدٌمة: 
 فً العصر الفرعونً وبالد الرافدٌن ثم اإلرهاب فً العصر الرومانً.

واجهت مصر فى العصر الفرعونً نوًعا من اإلرهاب قد ٌختلف فً  :صر الفرعونيأوالً: الع
 ومن األمثلة على ذلك:خصائصه ووسائله وأحداثه عن اإلرهاب فً وقتناٌ الحاضر، 

 .قٌام الملك إزٌس باغتٌال أخٌه الملك أوزورٌس لٌحل محله فً حكم مصر 

  ا بغً فرعون على قومه لٌفرض على الناس سلطانه ًٌ وجبروته، وجبرهم على تألٌهه متعد
على كل األصول التً كانت سائدة قبله؛ من عبادة اإلله الواحد واالحتكام للنظم والشرائع 

وهذا نموذج إلرهاب الحاكم على  ،التً استقرت من قبل األنبٌاء والرسل السابقٌن
 المحكومٌن.

 لما اتسمت به هذه هجمات قبائل الهكسوس على مصر من قبٌل األعمال اإلرهابٌة ،
 الهجمات من العنف الشدٌد.

ق.م( وأطلقوا علٌها اسم )جرٌمة المرهبٌن( حٌث 9921عرف الفراعنة جرٌمة اإلرهاب منذ عام )
شهٌرة عرفت بمؤامرة  كان هناك محاولة الغتٌال فرعون مصر )رمسٌس الثالث( فً واقعة

 .(9))الحرٌم الكبرى(

ورٌون منذ القرن السابع قبل المٌالد، إذ استخدموا الوسائل عرف اآلش ثانٌاً: بالد الرافدٌن:
اإلرهابٌة على أوسع نطاق ضد أعدائهم البرابرة، فكانوا ٌقتلون الرجال والنساء والشٌوخ واألطفال 
دون تمٌز، بوسائل تتسم بالعنف والقسوة فً جمٌع المدن التً كانوا ٌستولون علٌها، وكانوا أحٌاًنا 

كعبٌد، أما فً الحضارة البابلٌة فقد عرف اإلرهاب فً شكل جرٌمة الحرابة ٌأسرونهم بالكامل 
}إذا قام شخص  تنص على اآلتي:التً وضعت لها عقوبة رادعة، فالمادة من قانون حام ورابً 

 بتكرٌس حٌاته لقطع الطرٌق والحرابة وتم ضبطه فٌحكم علٌه بالموت{.

بداٌة اإلرهاب الذي مارسه األفراد بعهد الجمهورٌات من الممكن أن نحدد  ثالثاً: العصر الرومانً:
الٌونانٌة والرومانٌة القدٌمة، ففً القرن الحادي عشر نشأت فً الشرق األوسط جماعة 

                                                           
، معرض الفرعون األخير رمسيس الثالث أو زوال حضارة عريقةفاطمة البيمول:  -د/ فرنسيس فيفي-1

 .022، قسم التاريخ والجغرافيا، ص0202الكتاب
تتمخص وقائع ىذه القضية بأن الطقوس التي كانت متبعة في تورث العرش ىي أيمولة ذلك العرش لالبن     

الشرعي األكبر لمفرعون عند وفاتو، وقد عممت زوجة المطالبون )تي( أن المطالبون قد اعتزم أن يورث عرشو 
األمير)بنتا رو( فاتفقت مع بعض  دون أبنيا الشرعي -أبنو من إحدى الوصيفات -ألحد أبنائو غير الشرعيين

حراس المطالبون برئاسة األمير )بنتا رو( عمى التآمر لقتل المطالبون من أجل الظفر بالعرش ألبنيا األمير 
إال أن المطالبون اكتشف تمك المؤامرة وألقي القبض عمييم جميعا، وأصدر أمر بإحالتيم أمام قضائو، ، )بنتا رو(

ن تتخذ اإلجراءات ضد ىؤالء مرىبي الدنيا بأجمعيا الذين اشتركوا مع ناظر جاء فيو )ارتأت جاللتي أ
المواشي"بنيوبيان" وأن يستحضر ىؤالء المجرمين أيًا كانوا أمام القضاء، أني أضع ىؤالء المجرمين أمام خزي 

 الدنيا بأجمعيا 
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)الحشاشٌن( الدٌنٌة التً تمتد فً أصولها إلى اإلسماعٌلٌة، وحٌن أرادت تلك الجماعة أن تحتفظوا 
ومهم السالجقة الذٌن كانوا ٌومها ُحكام المنطقة، وكان بمعتقدها الدٌنً وتقالٌدها االجتماعٌة قا

ردهم على هذه المقاومة أن لجأوا إلى أسالٌب اإلرهاب والعنف، وكان االغتٌال أبرز هذه 
، وملك القدس الصلٌبً 9921األسالٌب، حٌث اغتالوا الوزٌر السلجوقً فً )نظام الملك( عام 

 .(9)قائد العربً اإلسالمً )صالح الدٌن األٌوبً( مرتٌن)كونرادي موتغٌرا(، وحاولوا أن ٌغتالوا ال

كما نشأت فً الشرق األقصى جماعات دٌنٌة وسٌاسٌة اتخذت اإلرهاب ذرٌعة لتحقٌق أهدافها، 
 .(1)وكان من أبرزها جماعة )الخناقٌن( التً اعتاد أفرادها خنق معارضٌهم بأشرطة حرٌرٌة

سواء من الحاكم ضد المحكومٌن أو العكس، وترجع واتخذ اإلرهاب فً هذا العصر صورة العنف 
بذور اإلرهاب فً روما فٌما تضمنه القانون المعروف باسم جولٌا، الذي اعتبر جرائم االعتداء 
ضد روما أو ضد الملك من الكبائر وعاقب علٌها باإلعدام أو بالحرمان من الماء، وقد نص قانون 

 ق القانون الرومانً على هذه الجرائم الماسة بالعظمة.كور نٌلٌا على هذه الجرائم أٌضاً، إذ أطل

حٌث ٌعتبر من أهم األسالٌب اإلرهابٌة التً استخدمها الرومان أسلوب التعذٌب العلنً وأكثر من 
ذلك فقد لجأ الرومان إلى استخدام الوحوش المفترسة لمصارعة الضحاٌا، فعندما فتح اإلسكندر 

ق.م استخدام العنف ضد شعوب هذه البالد  313-333ام المقدونً الشرق األدنى خالل األعو
بطرائق وأسالٌب همجٌة بدائٌة، فاستحقت أن ٌطلق علٌه وصف اإلرهاب، ومنها التعذٌب العلنً 

بمبارزات  Gladiatorsمثل إجراء مبارزات تنتهً بالموت فً الساحات العامة فٌما ٌعرف 
 الجالدٌن.

لمصارعة الضحاٌا، وكانت هناك ساحات مخصصة  وطرٌق آخر هو استخدام الوحوش الضارٌة
 لهذه المبارزات عندما بنى اإلمبراطور "فٌسبٌان" الكولوسٌوم إلجراء مثل هذه المبارزات.

ٌُعتبر  وفً العصر الرومانً كان من الصعب التفرقة بٌن اإلرهاب والجرٌمة السٌاسٌة، حٌث كان 
ذي ٌقع من داخل الدولة هو نوع من الحرب التً المجرم السٌاسً بمثابة عدًوا لألمة، والتهدٌد ال

تماثل التهدٌد الواقع من خارج الدولة، فالفقٌه "سٌشرون" كان ٌصف المجرم السٌاسً بأنه "قاتل 
هم بمثابة  -من وجهة نظره  -أبٌه" نظراً ألن الحاكم أو المجتمع الذي ٌقع علٌه اعتداء هذا المجرم 

 ت علٌه أقسى العقوبات وأشدها.األب له، وتأسٌسا على ذلك فقد فرض

 :Terrorism in the Middle Agesاإلرهاب فً العصور الوسطى 

 First: Terrorism in the Church Era أوالً: اإلرهاب فً العصر الكنسً:

عقب سقوط اإلمبراطورٌة الرومانٌة ظهر الدٌن اإلسالمً، وبدأ فً االنتشار شرًقا وغرباً، وقد 
للدعوة اإلسالمٌة واتخذتها عقٌدة راسخة لها، أما شعوب الغرب على  استجابت شعوب الشرق

النقٌض من ذلك، بعد أن خضعت لحكم الشرٌعة اإلسالمٌة فترة زمنٌة معٌنة رفضت االنصٌاع 

                                                           
والتوزيع والدراسات، باريس،  ، منشورات المركز العربي لمنشراإلرهاب الدولي بين الواقع والتشويهانظر  -1

 .00، ص1890
2
-Blishchenko, I., Zhdanov, N., (1984): “Teriorism and International Law” Progress 

publishers, (Moscou),P.311. 
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لهذا الشرٌعة، وأنشأت ما ٌسمى بمحاكم التفتٌش والتً كانت تنعقد بغرض القضاء على المارقٌن 
ٌة، وبالرغم من قسوة هذه المحاكم بصفة عامة إال أن ما مارسته الخارجٌن عن الشرٌعة المسٌح

ضد المسلمٌن فً أسبانٌا ٌفوق كل وصف وال ٌمكن تصوره، فبعد سقوط الدولة اإلسالمٌة فً 
األندلس قامت الكنٌسة بإرغام المسلمٌن على التنصر واالرتداد عن الدٌن اإلسالمً، وإزاء رفض 

تم تقدٌمهم إلى محاكم التفتٌش التً قضت بالموت حرًقا على معظم المسلمٌن لذلك األمر فقد 
 .(9)معظمهم، ومات من تبقى منهم فً غٌاب السجون تحت وطأة التعذٌب الوحشً

وكذلك فً العصور الوسطى فً أوربا شكل النبالء عصابات إرهابٌة لإلخالل باألمن وإشاعة 
لعبٌد بأعمال النهب والحرٌق الرعب فً إقطاعٌات خصومهم، وفً المقابل قامت عصابات ا

والقتل فً إقطاعٌات أسٌادهم، وأًٌضا على مستوى أوربا، فقد حدثت العدٌد من الحوادث اإلرهابٌة 
فً أماكن متفرقة، إال أن ما حدث فً عهد الملك )فلٌب الرابع( ٌعد أهم تلك الحوادث، حٌث قام 

اوٌة، من هذه التهم تهمة عبادتهم من خالل كبار وزرائه بإسناد العدٌد من التهم لجماعه الد
للشٌطان أو ممارسة الفجور أو االنحالل الخلقً، وفً خضم هذه السٌاسة تعرض الرهبان ألنواع 
شتى من التعذٌب داخل السجون، فضالً عن مصادرة أمالكهم، والتحقٌق معهم أمام محاكم التفتٌش 

حكما بإحراق عدد كبٌر  9399مة سنةالتً كانت طلٌقة الٌد وال وازع لها، وقد صدرت هذه المحك
( راهًبا بتهمة عبادة الشٌطان واالنحالل األخالقً، وبعدها بأربعة 33من الرهبان وصل إلى )

أعوام تقرًٌبا قُبض على رئٌس هذه الطائفة ومعه بعض رفاقه وتم إحراقهم، ومن هنا ظهر نوع 
لكاذبة، وهو نوع ال ٌقل خطورة عن جدٌد من اإلرهاب تمثل فً تلفٌق االتهامات، ونشر الوقائع ا

 اإلرهاب الدموي.

والحدٌث عن اإلرهاب ال ٌكتمل دون التعرٌج على التارٌخ الٌهودي الملًء باألعمال السوداء التً 
تشكل خلٌطاً من األعمال اإلرهابٌة، حٌث أن الٌهود لم ٌترُكوا صنفاً من صنوف اإلرهاب إال 

تقرًٌبا تشكلت عصابة ٌهودٌة بمجرد وصول الٌهود إلى قبل المٌالد  613ارتكبوه، فمنذ عام 
فلسطٌن قادمٌن من بابل، من أجل إعادة بناء الهٌكل السلٌمانً، حٌث قامت هذا العصابة بأعمال 
إرهابٌة كثٌرة منها حرق وتدمٌر واغتٌاالت ضد الحكام الرومان واألغنٌاء من السكان، مما أدى 

 مٌالدٌة وتشرٌد الٌهود. 09م إلى قٌام الرومان بتدمٌر الهٌكل عا

ومنذ القرن السادس عشر وحتى السابع عشر أخذت تتبلور فكرة اإلرهاب، وبدأت تتسع مساحته 
بشكل مخالف لما كان علٌه فً األزمنة السابقة، فبدأ تصاعد الدعوة إلى قتل الطغاة وخلق تبرٌر 

 لة.لجرائم االعتداء على شخص الملك بوصفه رمًزا بارًزا لشكل الدو

ومع بداٌة القرن السادس عشر انتقل اإلرهاب إلى أعالً البحار؛ حٌث أخذت عصابات خارجة 
عن القانون تقوم بأعمال نهب واعتقال السفن التجارٌة، وقد كانت القرصنة تمارس البتزاز 

 .(1)األموال أًوال، وإرغام بعض السلطات على تحقٌق مطالب سٌاسٌة معٌنة

                                                           
، 0212،المواجهة الجنائية لمجرائم اإلرهابية في إطار النظام السياسي لممحكمة الجنائية الدوليةخالد التوني:  -1

 . 102:129ص
بشأن )نظام أعالي البحار( قد ميز بين دوافع ىذه االعمال،  1899المالحظ أن اتفاق جنيف المعقود عام  -0

فتصر القرصنة عمى ما ارتكب منيا إلغراض خاصة مستثنيًا بذلك ما ارتكب منيا بدوافع سياسية، انظر المادة 
 .( من ىذا االتفاق 19)
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 Second: Terrorism in the Islamic Era صر اإلسالمً:ثانٌاً: اإلرهاب فً الع

ٌمكن القول أن العرب عرفوا اإلرهاب قبل اإلسالم من خالل هجمات القبائل العربٌة على بعضها 
البعض، وممارسات بعض قطاع الطرق الذٌن تجمعوا فً شكل عصابات منظمة تغزو وتغٌر 
وتقطع الطرٌق. وفً هذه المرحلة تحدًٌدا شرف هللا سبحانه وتعالى البشرٌة برسالة اإلسالم، 

، فتحامل على هذه ر من الظلمات إلى النور، وإلقحام الجماعة على عبادة هللا لٌخرج البش
الرسالة المباركة بقاٌا الدٌانات السماوٌة المشوهة، ومشركوا )مكة( حتى ذاق المسلمون فً هذه 
المرحلة )صدر الرسالة( أشكاالً من التعذٌب والتروٌع بشتى وسائل اإلرهاب، وبمختلف األسالٌب 

مٌالدي،  393المشركون من العرب فً البطش بالمسلمٌن منذ السنة الرابعة للبعثة عام  وقد بالغ
وأسسوا فً مكة جمعٌة إرهابٌة من خمسة وعشرٌن رجالً، بهدف إرهاب المسلمٌن وقتلهم 
وتعذٌبهم، أما ظهور اإلرهاب فً ظل الشرٌعة اإلسالمٌة، فإنه لٌس من صمٌم نهج اإلسالم التً 

على مبادئ  (9)"ال فضل لعربً على أعجمً إال بالتقوى" قول الرسول الكرٌم تقوم على مبدأ 
الحرٌة والعدالة واإلنصاف والمساواة فً الحقوق والواجبات بٌن خلق هللا. والحقٌقة أن الشرٌعة 

ٌِن ۖ َقْد تَ  ْشُد اإلسالمٌة تدعو للحسنى وبال عنف وإكراه، إعماالً لقوله تعالى: )اَل إِْكَراَه ِفً الدِّ ٌََّن الرُّ َب
 ) ًِّ  .(1)ِمَن اْلَغ

وعلً المستوي التنظٌمً ظهرت فرق متعددة مارست اإلرهاب الفرقة "الباطنٌة" وهً حركة 
دٌنٌة شٌعٌة منسوبة إلى الطائفة اإلسماعٌلٌة، والتً اتخذت اإلرهاب منهًجا فً تحقٌق أهدافها 

رب نظامٌة لقلة عددهم وضعف وفرض مبادئها وآرائها، ألنه كان ٌصعب علٌها أن تقود ح
إمكانٌاتهم، حٌث لجأت إلى أسلوب اإلرهاب والقتل وأشاعت الرعب فً قلوب الحكام وقادة 
الجٌوش وقادة الرأي فً العالم اإلسالمً؛ إلجبارهم على الرضوخ للمطالب السٌاسٌة لها، فقد 

ربع مرات فً اغتٌال القائد اغتالوا الوزٌر السلجوقً وملك القدس الصلٌبً، ومحاوالتها الفاشلة أل
صالح الدٌن األٌوبً مستغلٌن انشغاله فً قتال الصلٌبٌٌن، وكان لهذه الفرقة آنفة الذكر القدح 
المعلى فً ابتكار أسلوب االغتٌال السٌاسً الذي أصبح وسٌلة لهم بدٌالً عن الدخول فً حرب 

 نظامٌة تقلٌدٌة.

تحل دون ظهور جماعات لجأت إلى العنف واإلرهاب  رغم األسس والحقائق المتقدم بٌانها فإنها لم
وقد نعى اإلعالم الغربً على هذه الظاهرة "اإلرهاب اإلسالمً " لغرض تشوٌه صورة اإلسالم 

 على وجهه الصحٌح.

 :Third: Terrorism in the Modern Eraثالثاً: اإلرهاب فً العصر الحدٌث 

 :اإلرهاب قبل الحرب العالمية الثانية(9)

1-Terrorism before the Second World War 

كان اإلرهاب فً هذه الفترة نوعٌن، بٌنهما تمٌز بشكل واضح بعد الثورة الفرنسٌة وحسب 
 على النحو اآلتي:الترتٌب الزمنً لتارٌخ نشأة كل نوع منهما وعلٌه سوف نوضحها 

                                                           
 .09، ص 0211منشودات زين الحقوقية، بيروت،  ،مكافحة اإلرهاب مشموش، عادل: - 1
 . 092سورة البقرة، آية  -0
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 إرهاب األقوٌاء )إرهاب الدولة(: - أ

A- Terrorism of the Strong (State Terrorism) 

لم ٌبدأ استعمال مصطلح اإلرهاب للداللة على معنى قانونً وسٌاسً إال فً أواخر القرن الثامن 
عشر خصوًصا بقٌام الثورة الفرنسٌة، حٌث قام حاكم فرنسا "روبسبٌر" )والذي وصف بأنه 

جون بمعاداتهم إرهابً(، بإصدار مرسوًما بمداهمة المنازل وقام بزج ثالثة آالف مشبوه فً الس
للثورة، ونفذ حكم اإلعدام دون محاكمة فً هؤالء بوصفهم خونة، خوًفا من انضمامهم إلى الجٌوش 

: "أٌها المشرعون ضعوا قال روبسبير 9021األعداء، وفً حدٌثه فً مؤتمر بارٌس فً منتصف 
صول صدر قانوًنا تغٌر من خالله أ 9021ٌونٌو  99الرعب على جدول األعمال"، ولكن فً 

المحاكمات عند المحكمة الثورٌة حٌث تم إلغاء هٌئة المحلفٌن واالستماع إلى الشهود، وألغٌت هٌئة 
 الدفاع وإجراءات التحقٌق األولٌة، ولم ٌترك للقاضً سوى الحكم باإلعدام أو البراءة.

لذا ٌمكن القول بأن فترة حكم اإلرهاب فً فرنسا كان فً عهد روبسبٌر هً صورة واقعٌة 
أواخر القرن الثامن عشر وبداٌات القرن -رهاب الدولة فً العصر الحدٌث، وإبان تلك الفترة إل

ًٌا فً أسلوبه وتنفٌذه، فلم ٌكن قد عرف بعد اإلرهاب  -التاسع عشر كان اإلرهاب ال ٌزال محل
 .(9)الدولً

 إرهاب الضعفاء أو إرهاب األفراد والجماعات السٌاسٌة: - ب

B- Terrorism of the Weak or Terrorism of Individuals and the 
Political Groups 

 رهذا النوع من اإلرهاب بعدد من المراحل يمكن تقسيمها تاريخياً على النحو التالي:م  

، أصبح اإلرهاب فً هذه المرحلة مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية وبدايات القرن العشرين -9
شائع ٌمارسه األفراد والجماعات السٌاسٌة، ٌتحول من عمل تحتكره السلطات إلى عمل 

حٌث ظهر حركتان أٌدلوجٌتان كانتا مبعثًرا معظم العملٌات اإلرهابٌة فً العدٌد من الدول 
األوربٌة حتى نهاٌة القرن التاسع عشر، هما الحركة الفوضوٌة والحركة العدمٌة، وهما 

الحركتان بنقل اإلرهاب من  وجهان لعمله واحدة، الحركتان تمثالن مواجهة للحكام، قامت
أٌدي  الحكام إلى المحكومٌن حٌث أصبح اإلرهاب وسٌلة ألخذ الحقوق بالٌد، وكان لهاتٌن 

 .(1)الحركتٌن دوٌر فً التمهٌد لإلرهاب المنظم الذي عرف بعد ذلك

                                                           
، دار النيضة العربية، القاىرة، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامسامي جاد عبد الرحمن:  -1

 ، دار النيضةيةتاريخ النظم القانونية واالجتماع، راجع صوفي حسن ابو طالب: 12، ص0222/0222
، 1822، دار المعارف، بيروت، اإلجرام السياسي، عبد الوىاب صومي: 22، ص0221العربية، القاىرة، 

 .12ص
2
- The European Union Counter terrorism, Strategy, Justic and Home Affairs 

Council at the European Commission, Decmeber, 2005. 
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ومن أبرز المنظمات التً ظهرت تمهًٌدا لهاتٌن الحركتٌن قٌام جماعة إرهابٌة تطلق على      
، ومن أبرز العملٌات اإلرهابٌة التً نفذوها هو 9102ها اسم "إرادة الشعبٌة" التً تكونت عام نفس

 اغتٌال )قٌصر( روسٌا.

، ما ٌمٌز هذه الحقبة التارٌخٌة هو مرحلة القرن العشرين وحتى الحرب العالمية األولى -9
والذي رأى إرهاب الشٌوعٌة الذي أتسم بالتنظٌم، وقاده "لٌنٌن" صاحب مذهب اإلرهاب، 

أن الفوضوٌة كانت نتٌجة للٌأس فً تارٌخ أوربا الحدٌث، ورسم خطط الثورة وتنظٌماتها 
بأسلوب فائق الدقة، ورفض اإلرهاب الشٌوعً االعتراف باإلرهاب الفردي، ولكنهم ال 
ٌرفضون اإلرهاب بصفة عامة، مادام كان له أسلوب منظم، وذلك خالل الفترة بٌن 

 ٌام الثورة البلشفٌة والستٌالء على السلطة.متوًجا بق 9296-9290
قام لٌنٌن باتخاذ إجراءات استثنائٌة ضد أعداء الثورة من البرجوازٌٌن وأعضاء الجٌش  -1

األبٌض؛ وذلك بإعدامهم واعتقالهم بدون محاكمات، ونادي باعتبار اإلرهاب ضرورة 
 .(9)أساسٌة لضمان األمن فً الداخل

، اإلرهاب قبل الحرب العالمٌة األولى كان األولى والثانية مرحلة مابين الحربين العالمية -3
أغلب حركاته فً آسٌا وأوروبا حركات متطرفة ٌسارٌة وٌمٌنٌة، وقد شهدت هذه الفترة 
وقوع أبرز عملٌة إرهاب دولً وهً اغتٌال الملك )اإلسكندر األكبر(، فقد شهدت هذه 

عملٌات اإلرهابٌة أو اإلرهاب الدولً الحقبة تطوًرا واضًحا وملحوًظا سواء على مستوى ال
بمختلف جوانبها أو أبعادها، وزٌادة أوجه التعاون واالتصال بٌن الجماعات اإلرهابٌة أو 
الدول التً تمول هذه الجماعات، األمر الذي فرض التعاون الدولً فً مكافحة اإلرهاب 

ه الظاهرة ٌدور التً أصبح ٌطال أكثر من دولة، وكان التعاون الدولً فً مكافحة هذ
وجوًدا وعدماً مع التعاون الذي ٌتم بٌن المنظمات اإلرهابٌة على المستوى الدولً وزٌادة 
حجم العملٌات اإلرهابٌة عبر الدول، وقد ظهرت بوادر ذلك التعاون فً أعقاب اغتٌال 

، وقد تورطت فٌه أربع 9231ملك ٌوغوسالفٌا، وزٌر خارجٌة فرنسا "براثو" فً إبرٌل 
ثم تكررت العملٌات اإلرهابٌة حٌث اتخذت شًكال جدًٌدا وأسلوًبا لم ٌكن معروًفا من دول، 

قبل، تمثلت فً اختطاف الشخصٌات الهامة واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات، األمر 
 الذي لفت االنتباه إلى تلك الظاهرة الجدٌدة على المستوى الدولً.

 اإلرهاب بعد الحرب العالمٌة الثانٌة:( 1)

2-Terrorism after the Second World War 

اتسمت هذه الحقبة باستخدام التقدم العلمً والتقنً وفً مجال االتصاالت وسائل األعالم، 
وعن طرٌق هذه الوسائل ُتنقل أنباء عملٌاتها عبر األقمار الصناعٌة وشاشات الفضائٌات لٌشاهدها 

دول الدٌمقراطٌة المتطورة التً تتوافر فٌها الجمٌع، حٌث ركزت معظم العملٌات اإلرهابٌة فً ال
حرٌة الصحافة واألعالم لضمان التغطٌة الكاملة لها، مما مكن بعض الجماعات الهامشٌة من أن 

 .(1)تعلن قضٌتها ورسالتها وأهدافها إلى العالم

                                                           
، دار النيضة العربية، القاىرة، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامسامي جاد عبد الرحمن:  -1

 .12، ص0222
 .9، ص108/1889العدد االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب "دراسة تحميمية"، يحيي البنا:  -0
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وعندها ظهرت العبارة الشهٌرة }اإلرهاب فً نظر البعض هو مقاتل من أجل الحرٌة فً نظر 
ض ألخر{، والسبب فً ابتكار هذه العبارة أن الدول االستعمارٌة والحكومات أدركت القٌمة البع

السٌاسٌة لمصطلح اإلرهاب بما ٌنطوي علٌه من ازدراء وإدانة ماتقوم به، ثم بدأت أعمال الثوار 
وغٌرها من األعمال غٌر المرغوب فٌها، فً حٌن ٌرى المناضلون وآخرٌن من الطامحٌن فً نٌل 

ستقالل وحرٌتهم شرعٌة كفاحهم وعدالة قضٌتهم، وهو ما ٌبرر عدم اعتبارهم اإلرهابٌون بل اال
ٌجب إطالق علٌهم وصف )بالمقاتلٌن من أجل الحرٌة(، حٌث كان اإلرهابٌٌن ٌقومون باختطاف 
األشخاص وأخذ الرهائن وخاصة الممثلٌن الدبلوماسٌٌن وقتلهم ووضع المتفجرات والعبوات 

 .(9)ماكن تجمع المدنٌٌن كالفنادق والبنوك وسائل النقل العامة، وخطف الطائراتالناسفة فً أ

ومع بداٌة القرن التاسع عشر نشأت فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عدة حركات عنصرٌة هدفها 
إرهاب الزنوج والملونٌن، تتمثل هذه الحركات فً األنشطة التً كانت تمارسها منظمة )كوكالكس 

ضد الحقوق المدنٌة للزنوج وكان  9163اإلرهابٌة التً أنشأها المزارعون الجنوبٌون عام كالن( 
 الشنق على األشجار قانون هذه المنظمة.

وفً بداٌة العقدٌن األخٌرٌن من القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن جرى تأسٌس حركة 
وعام  9111الشركات بٌن عام العصابة السوداء الفوضوٌة فً فرنسا؛ أخذت تهاجم الكنائس و

، ومع (1)9121وعام  9121وبرز فٌها إرهابٌون شنوا سلسلة أعمال إرهابٌة بٌن عام  9111
إخفاقها فً تحقٌق أي هدف من أهدافها، رأت أن الطرٌق الوحٌد لتحقٌق التحول االجتماعً العادل 

 هو العنف الموجه إلى رئٌس الدولة.

ومات فً هذه الفترة مثل: الرئٌس األمرٌكً "جٌمس أ.غارفٌلر"، وهكذا اغتٌل رؤساء الدول والحك
، ورئٌس وزراء اٌرلندا "اللورد فردرٌك كافندش" 9119وقٌصر روسٌا "الكسندر الثانً" فى عام 

، ورئٌس وزراء أسبانٌا "انتونٌو كانوفاس دٌك 9121، والرئٌس الفرنسً "سادي كرنو" 9111
، وملك إٌطالٌا "امبٌرتو األول" 9121وهنغارٌا "الٌزابث"  ، وامبراطورة النمسا9120كاستٌلو" 

، 9299، ورئٌس وزراء روسٌا "بٌتر ستولٌن" 9299، والرئٌس األمرٌكً "وٌلٌم ماكنلً" 9299
 .(3)9291ورئٌس وزراء أسبانٌا "جوس كاتالٌس" 

( وقتل لم ٌهتم المجتمع الدولً بقضٌة اإلرهاب إال بعد العملٌة التً وقعت فً )مطار اللد
م، حٌث شهدت السبعٌنات 9201الرٌاضٌٌن اإلسرائٌلٌٌن فً مٌونخ فً ألمانٌا تحدٌداً أواخر عام 

والثمانٌنات ما أطلق علٌه اسم )اإلرهاب الٌساري( كاألعمال التً قام بها الجٌش االٌرلندي السري 
ورٌة فً ألمانٌا، فً برٌطانٌا ومنظمة )اٌتا( فً أسبانٌا، ومنظمات الجٌش األحمر والخالٌا الث

 .(1)ومنظمة األلوٌة الحمراء فً إٌطالٌا

                                                           
دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولى،  ،األمن الجماعى والتطورات الدولية المعاصرة محمد بن صديق: -1

 .20، ص0210
3- Geoege wood cock OP.Cite. P281-287.  

1- Robert. Friedl ander, OP. Cite P.24-26. 
، 0212منشورات الجمى الحقوقية،  ،ومابعدها 1002مكافحة اإلرهاب قبل الهجمات  نيدا نجيب محمد: -2

 .192ص
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وأصبحت جرٌمة اإلرهاب من أكثر الجرائم خطورة علً المجتمع الدولً حٌث تغٌر نمطها، فلم 
تعد ُتمارس من أجل االعتداء علً أشخاص؛ بل أصبحت تستهدف بصفة رئٌسٌة بث الخوف 

إلً إضافة لفظ  9201ظمة األمم المتحدة عام والرعب فً نفوس كافة الدول، األمر الذي دعً من
دولً إلً مصطلح اإلرهاب، وإنشاء لجنة متخصصة مهمتها الرئٌسٌة دراسة األسباب والدوافع 

 .(9)الكامنة وراء عملٌات اإلرهاب الدولً

شهد الشرق األوسط فً الفترة الواقعة بٌن الحربٌن العالمٌتٌن وبعد الحرب الثانٌة نمًطا من 
ٌختلف عن كل األنماط التً شهدها من قبل، تركز هذا اإلرهاب فً فلسطٌن حٌث قامت اإلرهاب 

الجماعات اإلرهابٌة الصهٌونٌة باعتماد أسلوب التشرٌد والقتل الجماعً لتحقٌق أهدافها 
، وكان أبرز أعمال اإلرهاب الصهٌونً فً تلك الفترة مجزرة "دٌر ٌاسٌن"، التً (1)االستٌطانٌة

، كما شهد العقدان اآلخران عملٌات إرهابٌة صهٌونٌة ضد (3)(9211نٌسان )ارتكبت فً 
المواطنٌن العرب، حٌث ٌتسم اإلرهاب ضدهم فً المناطق المحتلة باإلعدام الجماعً وذبح 
الالجئٌن العزل العائدٌن إلى بٌوتهم، وهدم القرى والمناطق المدنٌة وترحٌل السكان وطردهم 

ا وتدمٌر المحاصٌل  ًٌ  .(1)بمواد كٌماوٌةجماع

وأهم الخطوات الفعالة التً خطتها إسرائٌل هً إنتاج األسلحة النووٌة وإنشاء مفاعل دٌمونة، وهو 
ًَ بمعاونة فرنسا بمقتضى اتفاقٌة سرٌة عام  ، ووضع تحت اإلشراف المباشر 9260مفاعل ُبن

حٌث امتالك األسلحة  ، وقد لجأت إسرائٌل على الخٌار النووي من(6)لوزارة الدفاع اإلسرائٌلٌة
 النووٌة لتقاتل بها، إذا ما شعرت أنها تقف فً الخندق األخٌر.

ومنذ نهاٌة التسعٌنات أصبح اإلرهاب الدولً فً العصر الحدٌث ٌأخذ أنماًطا مختلفة؛ كاختطاف 
الطائرات، ومن أشهر تلك الحوادث اختطاف الطائرة األمرٌكٌة وتفجٌرها فوق قرٌة لوكٌربً 

 9221، وتم تدوٌل هذه القضٌة وانتهً األمر بإذعان لٌبٌا بتسلٌم رعاٌاها المتهمٌن عام باسكتلندا
إلً السلطات الهولندٌة لمحاكماتهم أمام محكمة العدل الدولٌة، تطبٌقا لقرارات مجلس األمن 

( ، كما شهد العالم ظهور نوع جدٌد من المنظمات اإلرهابٌة التً اتخذت من الدٌن ذرٌعة 039/1)
برٌر أعمالها، التً توصف بأنها وبصرف النظر عن أهدافها منظمات إرهابٌة كجماعات التكفٌر لت

والهجرة فً مصر، فقد شهدت مصر فً الفترة األخٌرة عملٌات إرهابٌة أجرٌت على أرضها 
 منها:

                                                           
، دار النيضة العربية، القاىرة،  : إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامالرحمنسامي جاد عبد  -1

 .12، ص0222
انظر من ىم اإلرىابيون؟ حقائق عن اإلرىاب الصييوني واإلسرائيمي من منشور مؤسسة الدراسات الفمسطينية  -0

 . 1822بيروت مركز الدراسات الفمسطينية، جامعة بغداد، 
وف عمى تاريخ المنظمات اإلرىابية الصييونية في فمسطين ودورىا في تكوين المؤسسة العسكرية االسرائيمية لموق -2

Building and Role  –Military and polities Im Isracl Nation perlmutter,  Amosانظر: 

, London, 1969Expansion 
 . 21إلى ص 99انظر من ىم اإلرىابيون؟ حقائق عن اإلرىاب الصييوني واإلسرائيمي، مصدر سابق، ص -2
، 1828، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، دراسات في االستراتيجية االسرائيميةمحمود عربي: -9

 .122ص
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، أثناء عرض عسكري من قبل بعض 9219اغتٌال الرئٌس "أنور السادات" عام  -9
 الجماعات اإلرهابٌة.

 أمام فندق بشارع الهرم. 9223هجوم المسلح على الحافلة السٌاحٌة عام ال -1
م وقد كان لهذا الحدث أثٌر كبٌٌر 9220حادث مقتل عدد من السائحٌن بمنطقة األقصر عام  -3

 على االقتصاد المصري، خاصة القطاع السٌاحً.
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 :1999سبتمبر  99(اإلرهاب بعد أحداث 3)

3-Terrorism after the Events of September 11, 2001 

فً واشنطن ونٌوٌورك نقلة نوعٌة هامة فً ظاهرة اإلرهاب، فقد  1999سبتمبر99كانت هجمات 
عرف بما ٌعرف اإلرهاب الجدٌد، الذي كان شكالً من أشكال اإلرهاب التقلٌدي القدٌم، حٌث كانت 

لم تكن نقلة مفاجئة حٌث أن هذه  تلك الهجمات تعد نقلة نوعٌة فً تطور ظاهرة اإلرهاب، إال أنها
األحداث جاءت لتمثل ذروة تطور طوٌل فً ظاهرة اإلرهاب، هذا التطور ال ٌقتصر فقط على 

 .(9)مضمون العمل اإلرهابً وطبٌعته بذاته بل امتد إلى متغٌرات البٌئة الدولٌة التً ٌترك فٌها

الدولً حٌث أصبح اإلرهاب سبتمبر شكلت نقطة تغٌر فً النظام  99وٌمكن القول أن أحداث 
واحداً من األشكال الرئٌسة، وإن لم ٌكن الشكل الرئٌس للصراع المسلح على المستوى الدولً، 
ا من أشكال الصراع المسلح، فقد أصبح شكالً مستقالً بذاته، بل إن جاز  ًٌ فهو لم ٌعد شًكال ثانو

ٌر من الحاالت على الساحة القول إن "اإلرهاب" أصبح بدٌالً عن الحروب التقلٌدٌة فً الكث
 .(1)الدولٌة

  اتخذ اإلرهاب شكل جدٌد وبعد أخر حٌث أصبح أكثر تقنٌة فً عملٌاته  2002في عام
أكتوبر  91حٌث أعتمد علً التفجٌر عن بعد محافظ علً العنصر البشري وبالتحدٌد فً 

لنت شخص وأع 191وقع انفجار فً ملهً لٌلً فً أندونسٌا أسفر عن مقتل  1991عام 
 .(3)الجماعة اإلسالمٌة المتطرفة عن مسئولٌتها عن االنفجار

  حدث انفجار فً قطار بالعاصمة االسبانٌة مدرٌد وأسفر عن  2004مارس  11وفي
 شخص وقد أعلنت تنظٌم القاعدة مسؤولٌتها عن االنفجار. 929مقتل 

  راكب فً محطة مترو فً لندن عندما فجر أربعة انتحارٌٌن  61شهد مقتل  2005عام
 (.1أنفسهم  ٌنتمون إلً تنظٌم القاعدة)

  نوفمبر هاجم مسلحون ٌنتمون إلً جماعة  لشقر  13وبالتحدٌد فً  2002وفي عام
 شخص. 931الطٌب مبنً فً مومبٌا بالهند وأسفر الهجوم عن مقتل ماال ٌقل 

  ح اإلرهاب أكثر اعتماًدا علً التفجٌر وزرع العبوات الناسفة حٌث أصب 2011وفي عام
قامت جماعة متطرفة ضد اإلسالم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من معسكر للشباب فً 

 شخص معظمهم من الشباب. 00أوسلو بأٌسلندا وأسفرت عن مقتل 

  هاجمت مجموعة مسلحة محالت وست جات بنٌروبً بكنٌا وأسفر العمل  2013عام
شخص وأعلنت جماعة إسالمٌة  906شخص وجرح ماال ٌقل عن  30إلرهابً عن مقتل ا

 متطرفة تدعً جماعة الشباب مسئولٌتها عن الحادث.

                                                           

1-A.KCronin,"behind the cruve: Globalization and International terrorism" 

International security,vol.27, NO,(3), winter 2002/2003,p.55.                          

2- Joseph. Tuman (2003), communicating terror- the Rhetorical dimensions of 

terrorism, san francisco state university, sAGE publications,2003,p.13.       

3-Boulden/T.G (2004), Terrorism and the UN: Before and After september 11, 

(bloomington: Indian university Press, p.86.                                            
ومبادئ  حرب اإلرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة االسالميهد/ رجب عبد المنعم متولي: -2

، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة القانون الدولي العام" دراسة نظرية تطبيقيه عمي األحداث الدوليه الجاريه
 .00،ص0222الثانية،
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  ظهرت جماعة إرهابٌة جدٌدة تدعً جماعة بوكا حرام اعتمدت فً  2015يناير  7في
ا حٌث تراوح تنفٌذ عملٌاتها علً خطف النساء وقتلهم وقد ارتكبت أبشع المذابح فً نٌجرٌ

شخص حصٌلة العشرات من هجماتها اإلرهابٌة وفً  1999إلً  969عدد القتلً من 
طالب بجامعة جارٌسا بكٌنٌا جراء عملٌة إرهابٌة وقد  910العام ذاته قتل ما ٌزٌد عن 

 أعلن جماعة الشباب مسئولٌتها عن العمل اإلرهابً.

 ا ٌعرف باإلرهاب الطائفً حٌث وفً العامٌن السابقٌن اتخذ اإلرهاب شكل جدٌد وهو م
ظهرت جماعة جدٌد وعرفت بأنصار بٌت المقدس وهً جماعه منبثقة من تنظٌم داعش 
اإلرهابً فعندما فشلت تلك الجماعات فً تمزٌق رباط الدولة وإثارة الذعر والقالقل بٌن 

تجهت أفراد المجتمع الواحد اتخذت شكال جدٌدا فً عملٌاتها اإلرهابٌة وهو تغٌر نوعٌا ا
دٌسمبر  99إلً تفجٌر الكنائس واألدٌرة فقامت بتفجٌر الكاتدرائٌة بالعباسٌة بالقاهرة ٌوم 

آخرون وتلً ذلك انفجار  39وأصٌب  16وأسفر العمل اإلرهابً عن مقتل  1993
شخًصا  39وأسفر االنفجار عن مقتل    1990أبرٌل  2بكنٌسة ماري جرجس بطنطا ٌوم 

ي أن اإلرهاب لم ٌأخذ شًكال معًٌنا علً مختلف العصور آخرٌن وبذلك نر 09وإصابة 
 .(9)ولكنه ٌتمحور طبقا للظروف واألهداف التً ٌنشأ من أجلها حتى ٌستطٌع تحقٌق أهدافه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الشريعة االسالمية ومبادئ  والشرعية الدولية فى ضوء أحكام حرب اإلرهاب الدولىرجب عبد المنعم متولي:  -1

"، دار النيضة العربية، القاىرة،  اسة نظرية تطبيقية عمى األحداث الدولية الجاريةالقانون الدولى العام "در 
 .00، ص0222الطبعة الثانية ،
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Abstract: 

Terrorism began with the beginning of mankind, as it was passed 

down from generation to generation. Since creation, mankind has 

wreaked blood-shed corruption on earth, and perhaps that is what 

motivated the angels. 

As for terrorism in its modern sense, it did not appear except in the 

massacres that followed the French Revolution, which led to the 

killing of more than forty thousand people, and the terrorist acts 

carried out by the Zionist gangs in Palestine and the massacres of 

Serbs in Kosovo and Bosnia, in which thousands of Muslims were 

killed, and now many organizations are spreading. Well-funded and 

able to plan and coordinate among themselves to be an opponent 

"of the major powers. 

The phenomenon of terrorism poses a serious threat to the security 

of individuals and societies and to the stability of states, and this 

phenomenon has emerged in many Arab countries. Evidence of this 

is what is happening in Iraq by terrorist groups (ISIS), which made 



 المجلة العلمية بكلية اآلداب العدد 34 لسنة 0202 

 

04 

individuals feel a loss of security and stability as a result of the use 

of these groups by brutal methods of it would cause panic and 

spread terror among members of society. 

The phenomenon of terrorism is a major problem for the Arab world 

at the present time and for the foreseeable future, especially in its 

relationship with America and the countries of the European Union 

(international cooperation, economic relations, the sale of oil, etc. 

...). Gave rise to it. 

Key Words: (Terrorism - Historical Development - Violence). 


