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 المقدمة

اف قضية االرىاب باتت تشغؿ جميع دوؿ العالـ جميعًا في الوقت الحاضر ، عمى 
الرغـ مف إف االرىاب ليس بالقضية الجديدة إال اف الجديد في الموضوع أف االرىاب 
في الوقت الحاضر أصبح ظاىرة عالمية الترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو 

 جماعات دينية أو عرقية معينة . 

فقد شيدت السنوات األولى مف القرف الواحد والعشروف الميالدي ، تصاعد ممحوظ 
في العمميات اإلرىابية كانت أشدىا سياسة الواليات المتحدة في المنطقة تحت ما 
يسمى بالشرؽ األوسط حيث تـ فييا احتالؿ العراؽ واحتالؿ افغانستاف باإلضافة إلى 

في المنطقة . وتعد ظاىرة االرىاب مف أخطر التيديدات المستمرة لعدد مف الدوؿ 
 .الظواىر التي تواجو المجتمع الدولي اليوـ 

ويعتبر االرىاب أحد االدوات الفاعمة في العمؿ السياسي ، وأصبح استخداـ االرىاب 
أداة فعالة مف أدوات تنفيذ السياسة الخارجية وخاصة بالنسبة لمواليات المتحدة 

 .  االمريكية بسبب مجموعة
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  -مشكمة البحث :

تعد ظاىرة االرىاب مف أخطر الظواىر التي تواجو المجتمع الدولي اليوـ وتتضح 
خطورة ىذه الظاىرة في عدد ضحايا االرىاب وفي الخسائر المادية الناتجة عنو ولعؿ 
أكثر ما يمفت االنتباه اليـو بما يتعمؽ باإلرىاب الدولي ىو التساؤؿ التالي مف ىو 

 ؟ وماىو اسبابو وأطره النظرية ؟ الفاعؿ 

  -أهداف البحث :

   -: يسعى هذا البحث إلى جممة أهداف منها

 توضيح مفيوـ االرىاب . -1
 إعطاء لمحة تاريخية عف االرىاب . -2
 ابرز المنطمقات النظرية المفسرة لإلرىاب .  -3

  -أهمية البحث :

االجتماعية والقضايا تتجمى أىمية ىذا البحث مف اختيارنا ألحد أىـ الظواىر 
السياسية وحتى الفكرية التي يجري الحديث عنيا أو تحميميا اآلف في كؿ مياديف 
الحياة العامة ، فضاًل عف الخطورة التي ينطوي عمييا االرىاب وأثرىا عمى الفرد 

 والجماعة والمؤسسات والمنظمات الدولية .
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  -منهجية البحث :

استقرائية تحميمية لظاىرة االرىاب وتداعياتو وأثره عمى تتبنى منيجية البحث دراسة 
 الفرد والمجتمع .

  -هيكمية البحث :

  -تم تقسيم البحث ثالثة مباحث :

 مفيوـ االرىاب وأسبابو  المبحث األول :

 أسباب االرىاب الدولي  المبحث الثاني :

 وسائؿ وجيود االمـ المتحدة في مكافحة االرىاب  المبحث الثالث :
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 المبحث األول

 مفهوم اإلرهاب واسباب اإلرهاب 

 مفهوم اإلرهاب لغة واصطالحًا  -المطمب األول :

 أسباب اإلرهاب  -المطمب الثاني :
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 المبحث األول

 مفهوم اإلرهاب وأسباب اإلرهاب 

، وىذه لذي يمارسو اإلنساف داخؿ المجتمع شكؿ اإلرىاب مظيرًا مف مظاىر العنؼ ا
الممارسة لـ تكف وليدة اليـو ، فيي منحدرة في تأريخو ، فقد شيدىا قدماء المصرييف 
وامتدت إلى عصر اإلغريؽ ثـ عصر الروماف ، وفي فرنسا ظيرت في القرف الثامف 
ذا ما نظرنا إلى اإلرىاب كأحد صور العنؼ  عشر مع إعالف الجميورية اليعقوبية ، وا 

ي منذ أمد بعيد وتطور مع تطور المجتمع ومع العالقات التي عرفيا المجتمع الدول
االجتماعية المختمفة ، فإنو لـ يكف لإلرىاب نفس الخطورة التي اكتساىا اليـو ، مف 
حيث زيادة العمميات اإلرىابية وزيادة اعداد الضحايا واتساع نطاؽ تمؾ العمميات 

 نولوجي . التطور العممي والتكوظيور اشكاؿ جديدة مستخدمة مبتكرات 

وقد تـ تقسيـ المبحث إلى مطمبيف : المطمب األوؿ يتضمف مفيوـ اإلرىاب ، 
 والمطمب الثاني أسباب اإلرىاب . 

 

 

 

 

 

 

 المطمب األول
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 مفهوم اإلرهاب 

تعد ظاىرة اإلرىاب مف مظاىر العنؼ الذي تفشى في المجتمعات الدولية فمنذ أوائؿ 
السبعينات مف القرف الماضي وكممة )اإلرىاب( ، ومشتقاتيا مثؿ )إرىابي( )واإلرىاب 
المضاد( قد غزت بالفعؿ أدبيات جميع فروع العمـو االجتماعية ، والذي يقرأ أو 

ة يعتقد أننا نعيش في حقبة مف ىوس اإلرىاب ، يستمع إلى وسائؿ اإلعالـ المختمف
وأف اإلرىاب وحده ىو الخطر الوحيد البادي لمعياف ، ورغـ عدـ وجود اتفاؽ حوؿ 
مفيوـ محدد لإلرىاب ، فسنحاوؿ تحديده مف خالؿ توضيح مفيـو اإلرىاب لغًة ، 

 . (1)واصطالحًا 

 اإلرهاب لغًة  -أواًل :

ورىبة ، ولقد أقر المجمع المغوي كممة اإلرىاب  أتت كممة اإلرىاب مف رىب ، رىبا
 . (2)ككممة حديثة في المغة العربية أساسيا )رىب( بمعنى خاؼ 

وأرىب فالنًا بمعنى خوفو وفزعو ، واإلرىابيوف وصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمكوف سبؿ 
. ويتفؽ ما تقدـ مع اصطالح االرىاب في المغات (3)العنؼ لتحقيؽ أىدافيـ السياسية

االجنبية القديمة كاليونانية والالتينية إذ يعبر عف حركة مف الجسد تفزع الغير ، 
وانتقؿ ىذا المعنى إلى المغات األجنبية الحديثة ، وعرؼ قاموس إكسفورد كممة 

ياسية ، )اإلرىاب( بأنيا استخداـ العنؼ والتخويؼ بصفة خاصة لتحقيؽ أغراض س
االستعماؿ المنظـ  -:قاموس )روبير( عرؼ اإلرىاب بأنو وفي المغة الفرنسية نجد أف

لوسائؿ استثنائية لمعنؼ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ سياسي مثؿ االستيالء أو المحافظة 
                                                           

 . 21، ص 2004، مطبعة الكرامة ، الرباط ،  1اإلرىاب ، ط عبد السالـ بوىوش ، جريمة(1)
، 1، ط 1991لفكر العربي ، بيروت ، ، دار ا 1مجمع المغة العربية )مجموعة مؤلفيف( ، المجمع الوسيط ، ط(2)

 .  390ص
 . 155، ص 1، ج 2003بيروت ،  –، دار صادر  1أبف منظور ، جماؿ الديف محمد ، لساف العرب ، ط(3)
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أو ممارسة السمطة ، وبصفة خاصة ىو مجموعة مف أعماؿ العنؼ )اعتداءات فردية 
ظمة سياسية لمتأثير عمى السكاف وخمؽ مناخ بانعداـ أو جماعية أو تدمير( تنفذىا من

 . (1)األمف

كما يعني اإلرىاب ايضًا محاولة الجماعات واالفراد فرض افكار أو مواقؼ أو 
مذاىب بالقوة ألنيا تعتبر نفسيا عمى صواب واالغمبية ميما كانت نسبتيا عمى 

 .(2)ضالؿ

 اإلرهاب اصطالحًا  -الفقرة الثانية :

اإلرىاب باالصطالح بأنو االفعاؿ اإلجرامية الموجية ضد الدولة والتي يتمثؿ ُيعرؼ 
غرضيا أو طبيعتيا في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات مف 

رىابية بالتخويؼ المقترف األشخاص ، أو مف عامة الشعب وتتسـ األعماؿ اإل
السكؾ الحديدية ، مثؿ اعماؿ التفجير وتدمير المنشآت العامة وتحطيـ بالعنؼ

 .(3)والقناطر وتسميـ مياه الشرب ونشر االمراض المعدية والقتؿ الجماعي

اإلرىاب ىو استراتيجية عنؼ ُمحـر دوليًا ، تحفزىا )) وُيعرؼ ايضًا تعريفًا حديثًا بأف 
بواعث عقائدية ، وتتوخى إحداث عنؼ مرعب داخؿ شريحة خاصة مف مجتمع 
معيف ، لتحقيؽ الوصوؿ إلى السمطة أو القياـ بداعية لمطمب أو لمظممة ، بغض 

ف عنيا أو نيابة ع النظر عما إذا كاف مقترفو العنؼ يعمموف مف أجؿ انفسيـ ونيابة
 . (1)((دولة مف الدوؿ

                                                           
، باب اليمزة،  1999، المكتبة المصرية ، بيروت ،  5الرازي ، زيف الديف ابو عبداهلل ، مختار الصحاح ، ط(1)

 . 25ص
 . 25المصدر نفسو ، ص(2)
 . 28، ص 2003، دار الفكر ، بيروت ،  1العادلي محمود صالح ، موسوعة القانوف الجنائي لإلرىاب ، ط(3)
 . 43صعبد السالـ بوىوش ، مصدر سابؽ ، (1)
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اعتداء يصؿ إلى حد العمؿ اإلجرامي ولكف المستيدؼ  ))وُيعرؼ اإلرىاب دوليًا بأنو 
بيذا اإلرىاب وطبيعتو السياسية ىو الذي يفرؽ في الطبيعة القانونية ليذا العمؿ بيف 

. ومف جية اخرى يعرؼ عمـ االجتماع (2)(( الجريمة السياسية والجريمة اإلرىابية
كؿ تصرؼ أو سموؾ بشري ينزع إلى استخداـ قدر مف القوة  ))ياسي اإلرىاب بأنو الس

القسرية بما في ذلؾ االكراه واالذى الجسدي واالستخداـ غير المشروع لمسالح 
ولتقنيات التعذيب التقميدية والحديثة المخالفة لحقوؽ اإلنساف االساسية التي أقرتيا 

ة في التعامؿ مع ادارة العالقات اإلنسانية بما في الشرائع السماوية والمواثيؽ الدولي
ذلؾ االختالفات في المجاالت الثقافية واالقتصادية والسياسية بيدؼ تحقيؽ غايات 
في تمؾ المجاالت تتراوح بيف االخضاع والضغط والتعديؿ ، وقد يطاؿ اخريف غير 

اد أو مستيدفيف ، ىذا السموؾ البشري القسري غير السممي يحدث بيف األفر 
الجماعات أو السمطات بعضيا تجاه بعض داخؿ مجتمع معيف أو بيف مجتمعات 

 .(3)((معينة وعناصر معينة 

مما تقدـ نستنتج أف اإلرىاب ظاىرة خطيرة في حياة المجتمعات اإلنسانية وىو 
أسموب متدف لموصوؿ إلى االىداؼ فاإلرىاب ليست لو ىوية وال ينتمي إلى بمد 

أنو يوجد عندما توجد اسبابو ومبرراتو ودواعيو في كؿ زماف  وليست لو عقيدة إذ
 ومكاف وبكؿ لغة وديف . 

 أسباب اإلرهاب  -المطمب الثاني :

–وموزعة عمى مياديف مختمفة سياسية أف أسباب ظاىرة اإلرىاب وازديادىا متعددة 
اقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرىا ، ودراسة ىذه األسباب مجتمعة ميمو صعبة 

                                                           
، السنة الثالثة ، الجزائر ،  89مصطفى مصباح ، االرىاب وأىـ جرائمو ، جريدة الزحؼ االخضر ، العدد (2)

 . 42، ص 1981
 . 43المصدر نفسو ، ص(3)
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لمغاية ، إذ يجب أف تسبؽ ىذه الدراسة دراسة اخرى لمعظـ المشكالت المعقدة التي 
تواجو االفراد والمجتمع الدولي والمحمي عمى حد سواء ، ومع ذلؾ يبقى األمر ميمًا 

ضاء عمى الظاىرة إذا لـ تعالج أسبابيا فالمسألة ومطموبًا وضروريًا ، إذ اليمكف الق
الرئيسية التي تواجو تحديد أسباب الظاىرة ىي اختالؼ وجيات النظر في تحميؿ 

 . (1)ظاىرة اإلرىاب نفسيا 

 ويمكن حصر بعض األسباب التي يفرزها المجتمع ومنها :

ئمة والناتج بصورة رئيسية عف السياسات االقتصادية غير المتال التخمف : -1
مع الواقع االجتماعي لمدولة بحيث تتكوف فجوة تتسع تدريجيًا بيف الفقراء 
واالغنياء وبيف المتعمميف وغير المتعمميف وبيف ذوي المصالح االقتصادية 
الواسعة وبيف فئات اقتصادية ميمشة ، باختصار بيف مف يممؾ ويحاوؿ زيادة 

إفقار وتيميش شرائح ىذه الممكية بأي صورة كانت حتى وأف ادى ذلؾ إلى 
واسعة مف المجتمع وبيف مف اليممؾ ومف ىو مستدر لمتضحية بحياتو في 

 .(2)سبيؿ تحقيؽ مكانة أو التخمص مف واقع الحياة خاصة بيف فئات الشباب
وانتشارىا بصورة واسعة لدى فئة الشباب خاصة سواء كانت بطالة  البطالة :-2

ًا بالعجز واليأس مف ناحية ، حقيقية أـ بطالة مقنعة ، فإنيا تولد شعور 
وشعورىـ باإلحباط مف ناحية اخرى إلى جانب شعور ىؤالء الشباب المرتبط 

ليس لدييـ ما يغيروه أو يحافظوف عميو باالستمرار بواقع الحياة المرير بأنيـ 
بالحياة ، ىذا الواقع مترابط مع جيات أو جماعات مستعدة لتقديـ أمواؿ كبيرة 

                                                           
 .  5، ص 1997، الرياض ،  2أحمد جالؿ ، االرىاب وسائمو وأسبابو ، مجمة األمف ، العدد (1)
ت المتحدة ، ترجمة : ماجد طيفور ، مجمة الفكر الستراتيجي العربي ، العدد بوؿ ويبز ، اإلرىاب في الواليا(2)

 . 35، ص 1989 –، ليبيا  38
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ف كاف ذا لقاء اعماؿ صغيرة  يستشعر معيا الشباب انيـ يقوموف بعمؿ ما وا 
 .(1)طابع عنيؼ أو دموي

ولكنو بالنسبة إلييـ عمؿ ىادؼ يستحؽ الجيد المبذوؿ فيو ، فالشاب الذي 
اليجد لو فرصة عمؿ يكوف ىدفًا سياًل لمختمؼ االتجاىات المتطرفة دينيًا أو 

 .(2)المسمحسياسيًا أو عصابات النصب واالحتياؿ والسطو 
والموارد الالزمة لمتنمية وتوفير الحاجات األساسية لمناس  سوء توزيع الثروة :-3

وعمى نحو غير متوازف بعبارة اخرى وجود خمؿ في العدالة االجتماعية تعزز 
قدرًا متعاظمًا مف الظمـ االجتماعي الجماعي والحرماف النسبي لدى قطاعات 

سبي ليس بالضرورة ناتجًا مف الفقر متزايدة مف السكاف وىنا الحرماف الن
واالفتقار عمى المستوى الفردي وذلؾ أف االفراد القائميف باإلرىاب قد يكونوف 
أغنياء بذاتيـ ولكنيـ انطالقًا مف االحساس بالتيميش والدونية مف قبؿ الدولة 
مما يخمؽ حالة مف الغضب والنقمة لدى فئة معينة تجاه فئات اخرى ورد فعؿ 

 وب بعمؿ إرىابي . متطرؼ مصح
التي تسيـ بيا معظـ البمداف واالزمات  عمميات الفساد اإلداري الحكومي :-4

االقتصادية المستمرة ابتداء مف التضخـ والكساد االقتصادي إلى حاالت 
 .  (3)الكسب غير المشروع في الصفقات

 

وتمؾ الصفقات ىي التي تتـ بشكؿ غير قانوني مع رجاؿ الدولة أو الدخوؿ 
صفقات غير قانونية لتمرير العشرات مف أنواع البضائع الفاسدة بجيود في 

                                                           
 . 35المصدر نفسو ، ص(1)
 . 36بوؿ ويبز ، مصدر سابؽ ، ص(2)
 . 23، ص 1988، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  1نبيؿ أحمد حممي ، اإلرىاب الدولي ، ط(3)
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اشخاص ذوي نفوذ في الدولة مثؿ ىذه الممارسات تولد لدى الشباب أو الناس 
المحروميف سموكًا عدوانيًا عنيفًا مف الكبت سرعاف ما ينفجر بعمؿ عدواني 

يتخذ اإلرىاب منظـ ، يستيدؼ االشخاص والمؤسسات أو الدولة ذاتيا ، وىنا 
صورًا عديدة منيا حاالت السمب والنيب وعمميات االختطاؼ المنظمة 

 .     (1)المصحوبة بدفع فدية مالية معينة تستخدـ لتمويؿ عمميات إرىابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  136، ص 1993 –، دار الطميعة ، بيروت  2اإلرىاب السياسي ، طأدونيس العكرة ، (1)
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 المبحث الثاني

 أسباب االرهاب الدولي 

 االسباب االجتماعية والنفسية  -المطمب األول :

 االسباب السياسية واالقتصادية  -المطمب الثاني :
 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
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 أسباب االرهاب الدولي 

يعود تاريخ العمؿ اإلرىابي إلى ثقافة اإلنساف بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفيـ 
، والعمؿ مع المفاىيـ االجتماعية الثابتو بغية الحصوؿ عمى مبتغاه بشكؿ يتعارض

اإلرىابي عمؿ قديـ يعود بنا بالتاريخ مئات السنيف ولـ يستحدث قريبًا في تاريخنا 
المعاصر ، ففي القرف الحادي عشر ، لـ يجزع الحشاشوف مف بث الرعب بيف 
اآلمنيف عف طريؽ القتؿ ، وعمى مدى قرنيف ، قاـو الحشاشوف الجيود المبذولة مف 

رعوا في تحقيؽ أىدافيـ السياسية عف طريؽ الدوؿ لقمعيـ وتحييد إرىابيـ وب
 االرىاب.  

ف انتشار ظاىرة االرىاب عالميًا تقؼ وراءىا حاالت التنافس والصراع الذي تشيده  وا 
الساحة السياسية الدولية ، وسوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث عدة أسباب في مطمبيف : 

لمطمب الثاني يتناوؿ : المطمب األوؿ يتناوؿ : أسباب سياسية وأسباب نفسية ، أما ا
 أسباب اجتماعية واقتصادية . 

 أسباب االرهاب السياسية والنفسية  -المطمب األول :

 األسباب السياسية  -أواًل :

إف وضوح المنيج السياسي واستقراره ، والعمؿ وفؽ معايير وأطر محددة        
يخمؽ الثقة ، ويوجد القناعة ويبني قواعد االستقرار الحسي والمعنوي لدى المواطف ، 
والعكس صحيح تمامًا فإف الغموض في المنيج والتخبط في العمؿ ، وعدـ االستقرار 

ء السياسي لممجتمع ، ويخمؽ حالة مف الِصداـ في المسير يزعزع الثقة ويقوض البنا
بيف المواطنيف والقيادة السياسية ، وتتكوف والءات متنوعة ، وتقـو جماعات وأحزاب ، 
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مف أىداؼ سياسية وما ينشره  فتدغدغ مشاعر المواطف بدعوى تحقيؽ ما يصبو إليو
 . (1)مف استقرار سياسي ومكانة دولية قوية 

ف كثيرًا مف البمداف  العربية واإلسالمية لـ تكتؼ بتيميش الجماعات اإلسالمية وعدـ وا 
 .(2)االكتراث ليا ، بؿ وقفت في وجييا ، وتصدت ألربابيا وحصرت نشاطيا 

وجمدت عطاءىا ، حتى في بعض البمداف التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي ، فإف 
إصالحية فسرعاف ما ىذه االمور إذا جاءت في صالح تيار إسالمي ، أو جماعة 

يتحوؿ األمر إلى المنع والقمع والتصدي والتحدي ميما كانت الجماعة معتدلة ، 
والتيار متسامحًا ، والحزب متنورًا ، وىذا مف شأنو أف يولد المنظمات السرية ، 
والتوجيات المناىضة ، وردود األفعاؿ الغاضبة التي التجد ما تصب فيو غضبيا ، 

اطفيا إال إمتطاء صيوة اإلرىاب ، وذلؾ ما تمثؿ واقعًا حيًا وتفرغ فيو شحنات عو 
 .  (3)مشاىدًا في كثير مف البمداف

 أسباب نفسية  -ثانيًا :

تتفاوت الغرائز الدافعة لمسموؾ البشري ، فبعضيا يدفع إلى الخير وأخرى تدفع إلى 
ب غير ذلؾ ، وليذا يوجد اشخاص لدييـ ميوؿ إجرامية تجعميـ يستحسنوف ارتكا

الجرائـ بصفة عامة ، والجرائـ اإلرىابية بصفة خاصة بؿ قد يتعطشوف لذلؾ ، 
 .(4)وىؤالء يميموف إلى العنؼ في مسمكيـ مع الغير

                                                           
،  38صالح كامؿ ، موقؼ القانوف الدولي مف ظاىرة االرىاب ، مركز الفكر الستراتيجي العربي ، العدد (1)

 .  89، ص 1989طرابمس ، 
 .  45مصطفى مصباح ، مصدر سابؽ ، ص(2)
 . 8أحمد جالؿ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(3)
محمد مؤنس ، االرىاب عمى المستوى االقميمي ، أكاديمية نايؼ لمعمـو األمنية ، )بحث الندوة العممية حوؿ (4)

 .   17ـ ، ص1999تشريعات االرىاب( ، الرياض ، 
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بؿ مع أقرب الناس إلييـ في محيط أسرىـ ، نتيجة لعوامؿ نفسية كامنة في داخميـ 
تخمؽ منيـ أفرادًا تدفعيـ احيانًا إلى التجرد مف الرحمة والشفقة ، بؿ واإلنسانية ، و 

يتمذذوف بارتكاب تمؾ األعماؿ اإلرىابية ، وىذه األسباب النفسية قد ترجع إلى عيوب 
أو صفات َخمقية أو ُخمقية أو خمؿ في تكوينيـ النفسي أو العقمي أو الوجداني، 

 .  (1)مكتسب أو وراثي

ألسرة أو وقد يكتسب الفرد الصفات النفسية مف البيئة المحيطة بو سواء في محيط ا
في محيط المجتمع فكؿ خمؿ في ذلؾ المحيط ينعكس عمى سموؾ وتصرفات ذلؾ 
الفرد حتى تصبح جزءًا مف تكوينو وتركيبو النفسي ، ويعد الفشؿ في الحياة األسرية 
مف أىـ األسباب المؤدية إلى جنوح األفراد واكتسابيـ بعض الصفات السيئة ، وقد 

تصؼ بو في التعميـ الذي يعد صماـ األماف يكوف سبب العنؼ والتطرؼ فشؿ مف ي
 . (2)جنوح الفكري واالخالقي لدى الفردفي الضبط االجتماعي ومحاربة ال

 أسباب اجتماعية واقتصادية  -المطمب الثاني :

 االسباب االجتماعية  -أواًل :

المجتمع ىو المحضف الذي ينمو فيو اإلنساف ، وتنمو فيو مداركو الحسية والمعنوية 
، وأي خمؿ اإلنساف فيو المناخ الذي تنمو فيو عوامؿ التوازف المادي والمعنوي لدى، 

في تمؾ العوامؿ ، فإنو يؤدي إلى خمؿ في توازف اإلنساف في تفكيره ومنيج تعاممو ، 
فاإلنساف ينطر إلى مجتمعو عمى أف فيو العدؿ وفيو كرامتو اإلنسانية ، وحينما اليجد 

                                                           
 . 85، ص 2002، مكتبة العبيكاف ، الرياض ،  1ناصر بف مسفر ، حصاد االرىاب ، ط(1)
 .  85المصدر نفسو ، ص(2)
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التعبير عف رفضو لتمؾ الحالة بالطريقة التي يعتقد إنيا  ذلؾ كما يتصور فإنو يحاوؿ
 . (1)تنقؿ رسالتو 

فإف انتشار المشكالت االجتماعية ومعاناة المواطنيف دوافع إلى انحراؼ سموكيـ ، 
وتطرؼ آرائيـ وغموىـ في افكارىـ ، بؿ ويجعؿ المجتمع أرضًا خصبة لنمو الظواىر 

المتعارؼ عمييا في ذلؾ المجتمع ، فتفكؾ الخارجة عمى نواميس الطبيعة البشرية 
المجتمع وعدـ ترابطو اليشعر الشخص أماـ ىذا المجتمع المفكؾ بالمسؤولية تجاىو 

 .(2)وال الحرص عميو وال االىتماـ بو وال مراعاة اآلخريف 

ف لـ يكف حقو  فيذا يولد حالة مف الشعور بالحرص الشديد عمى اقتناء كؿ جيد فيو وا 
مر ويزداد األمر سوءًا ، لذلؾ المجتمع المترابط واألسرة المتماسكة وحيف يمنع بتذ

تحيط األشخاص بشعور التماسؾ والتعاوف ومف شذ منيـ استطاعوا استواءه ورده عف 
 .(3)الظمـ

وأف مف أسباب نشوء األفكار الضالة ظيور التناقض في حياة الناس وما يجدونو مف 
يشاىدوف ، فيناؾ تناقض كبير احيانًا بيف ما مفارقات عجيبة بيف ما يسمعوف وما 

يقرأه المرء وما يراه ، وما يتعممو وما يعيشو ، وما ُيقاؿ وما ُيعمؿ وما يدرَّس لو وما 
 . (4)يراه ، مما يحدث اختالاًل في التصورات ، وارتباكًا في االفكار

 

 

                                                           
، مكتبة دار المطبوعات الحديثة ،  1محمد أحمد ، ظاىرة التكفير تاريخيا خطرىا ، أسبابيا ، عالجيا ، ط(1)

 .  59، ص 2004الرياض ، 
 .  10احمد جالؿ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(2)
 . 60محمد أحمد مصدر سبؽ ذكره ، ص(3)
 . 47مصطفى مصباح ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(4)
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 أسباب اقتصادية  -ثانيًا :

إلرىاب شيوعًا وأشدىا ضراوة وخطرًا إذا كاف اإلرىاب السياسي مف أكثر صور ا
وأكثرىا دموية ، إال أنو ىناؾ األسباب االقتصادية بأخطارىا المتراكمة والمتالحقة 
ألف االقتصاد مف العوامؿ الرئيسية في خمؽ االستقرار النفسي لدى اإلنساف فكمما 
ذا كاف دخؿ الفرد مثاًل مضطربًا كاف رضاه واستقراره غير ثابت بؿ قد يتحوؿ ى

 . (1)االضطراب وعدـ الرضا إلى كراىية تقوده إلى نقمة عمى المجتمع 

وىذا الحاؿ مف اإلحباط يولد شعورًا سمبيًا تجاه المجتمع ، ومف آثاره عدـ انتمائو 
لوطنو ونبذ الشعور بالمسئولية الوطنية وليذا يتكوف لديو شعورًا باالنتقاـ وقد يستثمر 

بطيف فيزينوف لو قدرتيـ عمى تحسيف وضعو ىذا الشعور بعض المغرضيف والمث
 . (2)وما يترتب عمييا مف مفاسد واضراراالقتصادي دوف النظر إلى عواقب ذلؾ 

وانتشار البطالة في المجتمع داء وبيؿ ، وأيما مجتمع تكثر فيو البطالة ويزيد فيو 
العاطموف ، وتنضب فيو فرص العمؿ فإف ذلؾ يفتح أبوابًا مف الخطر عمى مصارعيا 
مف امتياف اإلرىاب والجريمة والمخدرات واالعتداء والسرقة وما إلى ذلؾ ، فعدـ أخذ 

العمؿ ىذا يولد سخطًا عامًا يشمؿ كؿ مف بيده  الحقوؽ كاممة وعدـ توفير فرصة
 . والفقر والعوز ويسكتيـ الماؿاألمر ُقرب أو ُبعد ، فإف الناس يحركيـ الجوع 

فالبطالة مف أقوى العوامؿ المساىمة في نبتة االرىاب حيث ضيؽ العيش وصعوبتو 
وح التذمر وغالء المعيشة وعدـ تحسف دخؿ الفرد أحد العوامؿ التي تؤثر في إنشاء ر 

في األمة فألف تتسمط أمة فتغزوىا وتأكؿ خيراتيا فذلؾ يولد حالة مف السخط تجاه 
 . (3)مف فعؿ ومف سمع بيذا

 
                                                           

 .  40ر ، مصدر سبؽ ذكره ، صيبز بوؿ و (1)
 .  119صالح بف غانـ السدالف ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(2)
 . 119صالح بف غانـ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(3)



18 

 

 

 

 المبحث الثالث

 وسائل وجهود االمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث



19 

 

 وجهود االمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي وسائل 

، وعندما وضعت  1937أصبح اإلرىاب مصدر قمؽ لممجتمع الدولي منذ عاـ 
عصبة األمـ اتفاقية منع اإلرىاب وقمعو ػ وقد تمكنت جميع الدوؿ األعضاء في 
الستينات مف أف تشارؾ في التفاوض حوؿ االتفاقيات المتعمقة بمكافحة اإلرىاب 

األمـ المتحدة ووكاالتيا  والبروتوكوالت ذات الصمة ، التي تـ وضعيا تحت إشراؼ
صكًا  12نحو  1999و  1963المتخصصة . وقد أعد المجتمع الدولي مابيف 

 .(1)قانونيًا عالميًا لمكافحة األعماؿ اإلرىابية 

كما صادقت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى العديد مف االتفاقيات الدولية 
ولية ، باإلضافة إلى المصادقة لمكافحة اإلرىاب وتشكؿ ىذه القواعد القانونية الد

عمى البروتوكوالت ذات الصمة ، النظاـ الدولي لمكافحة اإلرىاب الذي يعد إطارًا 
 .(2)أساسًا لمتعاوف الدولي ضد االرىاب 

 إجراءات مجمس األمن في مكافحة اإلرهاب الدولي  -أواًل :

لعشريف ، وفي تعامؿ مجمس األمف مع قضايا اإلرىاب منذ أوائؿ تسعينيات القرف ا
ىذه المرحمة كانت االجراءات المتخذة مف قبؿ المجمس تتخذ شكؿ جزاءات يفرضيا 

( ، 1992التي يرتئي أف ليا صالت بأعماؿ إرىابية معّينة ، وىي ليبيا )عمى الدوؿ 
( ، وقد جرى توسيع ذلؾ ليشمؿ القاعدة في 1999( ، وطالباف )1996والسوداف )

 . (1) 2000العاـ 

                                                           
،  33محمود المراغي ، آخر تقرير أمريكي عف حالة اإلرىاب في العالـ ، مجمة السياسة الدولية ، العدد (1)

 .  2، ص 2001مؤسسة االىراـ ، القاىرة ، 
 .  2المصدر نفسو ، ص(2)
، 2014، القاىرة ،  5226د محمد حسف عامر ، استراتيجية مواجية اإلرىاب ، جريدة الوطف المصرية ، العد(1)

 .  7ص
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، دعا مجمس األمف البمداف إلى العمؿ  1999الصادر في العاـ  1269وفي القرار 
معًا لمنع جميع األعماؿ اإلرىابية وقمعيا ، وفي العاـ نفسو أنشأ مجمس األمف أداة 

،  1999في العاـ  1267قوية لمكافحة اإلرىاب ىي المجنة المنشأة بموجب القرار 
ءات عمى طالباف والقاعدة بعد ذلؾ اعتبارًا مف وأسندت إلييا ميمة رصد تطبيؽ الجزا

، وقد جرى تعديؿ نظاـ الجزاءات وتعزيزه بقرارات الحقة ، وقد اتخذت  2000العاـ 
 .(2)ىذه القرارات بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

وىذه القرارات تقضي مف جميع الدوؿ اتخاذ التدابير اآلتية : القياـ مف دوف إبطاء 
، حظر األخرى ، حظر السفربتجميد األمواؿ واألصوؿ المالية أو الموارد االقتصادية 

األسمحة ، ومنع تقديـ أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصؿ باألنشطة 
أيموؿ عمى الواليات  11، وفي اعقاب ىجمات  2001العسكرية ، وفي العاـ 

، المكّمفة  1373بموجب القرار  المتحدة ، أنشأ مجمس األمف لجنة مكافحة اإلرىاب
القياـ بدور الرقابة . وميمة دعـ مجمؿ أنشطة مكافحة اإلرىاب بما يشمؿ مف تقديـ 

 .(3)الدعـ المؤسساتي لمدوؿ االعضاء التي تحتاج إلى ىذا الدعـ

وتسعى المجنة إلى تعزيز قدرة الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى منع وقوع 
حدودىا ، وفي المناطؽ التي تقع فييا عمى حد سواء ، وبيدؼ أعماؿ إرىابية داخؿ 

، الذي دعا إلى  1535القرار  2004مساعدة أعماؿ المجنة أتخذ المجمس في العاـ 
وتجري تقويمات  1373أنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة اإلرىاب ، لترصد تنفيذ القرار 

 . (1)فنية لكؿ دولة عضو بواسطة خبراء

                                                           
 .  7المصدر نفسو ، ص(2)
، عالـ المكتب الحديث لمنشر والتوزيع ، إربد ،  1جماؿ زايد ىالؿ ، اإلرىاب واحكاـ القانوف الدولي ، ط(3)

 . 226ص ، 2009
 . 148أدونيس العكرة ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(1)
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الدوؿ االعضاء تنفيذ عدد مف التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتيا  1373ويمـز القرار 
القانونية والمؤسسة عمى التصدي لألنشطة اإلرىابية ، مف بينيا اتخاذ خطوات مف 
أجؿ تجريـ تمويؿ اإلرىاب ، القياـ مف دوف تأخير بتجميد أي أمواؿ ألشخاص 

المجمس ىيئة أخرى ذات ، أضاؼ  2004يشاركوف في أعماؿ اإلرىاب ، وفي العاـ 
،  1540صمة بمكافحة اإلرىاب إلى ترسانتو ، ىي المجنة المنشأة بموجب القرار 

، الذي يدعو  1540التي أسندت إلييا ميمة رصد امتثاؿ الدوؿ االعضاء لمقرار 
مف غير الدوؿ بما يشمؿ الجماعات اإلرىابية مف الدوؿ إلى منع الجيات الفاعمة 

 .(2)دمار الشامؿالحصوؿ عمى أسمحة ال

 الجمعية العامة لألمم المتحدة  -ثانيًا :

في العقود األخيرة مف القرف العشريف ، مضت الدوؿ األعضاء ُقدمًا في عمميا في 
مجاؿ مكافحة اإلرىاب عف طريؽ الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى كؿ مف 

اعتماد العديد مف المساريف القانوني والتنفيذي ، وقد توصمت ىذه االخيرة إلى 
االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية التي تتناوؿ اإلرىاب ، وتّوج عمميا باعتماد 

 . (3)استراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب

تضمنت ىذه  استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب : -1
االستراتيجية العالمية خطة عمؿ تناولت مجموعة كبيرة مف التدابير الرامية إلى 

 -معالجة الظروؼ المساعدة عمى انتشار اإلرىاب :

 :(1)التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب  -أ

                                                           
 . 10، ص 2002، دار الحكمة ، لندف ،  1عبد الحسيف شعباف ، اإلسالـ واإلرىاب الدولي ، ط(2)
 . 39بوؿ ويبز ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(3)
 .  242جماؿ زايد ىالؿ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(1)



22 

 

جاالت عدة تعزيز قدرات المنظمة الدولية واستخداميا عمى أفضؿ وجو في م -
ابرزىا منع نشوب الصراعات ومكافحتيا بالوسائؿ السممية واف معالجة ىذه 
الصراعات بالوسائؿ السممية سيساىـ في تعزيز مكافحة اإلرىاب عمى 

 الصعيد العالمي . 
مواصمة وضع ترتيبات في ظؿ مبادرات األمـ المتحدة وبرامجيا ، لتعزيز  -

 الحوار والتسامح بيف الحضارات والثقافات والشعوب واألدياف . 
التي التصميـ عمى تحقيؽ األىداؼ والغايات اإلنمائية في المؤتمرات الرئيسية  -

 تعقدىا األمـ المتحدة . 
والدمج االجتماعي عمى جميع  السعي إلى تحقيؽ خطط التنمية وتعزيزىا -

 األصعدة . 
رفع مستوى التعاوف والمساعدة المذيف تقّدميا منظمة األمـ المتحدة في  -

 .(2)مجاالت سيادة القانوف وحقوؽ اإلنساف 

تدابير منع اإلرهاب ومكافحته والسّيما عن طريق اإلرهابيين الوصول إلى  -ب
هدافهم وتحقيق األثر المتوخى من الوسائل التي تمكنهم من شن االعتداء وبموغ ا

 :(3)أعمالهم اإلرهابية

االمتناع عف تنظيـ أنشطة إرىابية أو التحريض عمييا أو تيسيرىا أو  -
 المشاركة فييا أو تمويميا . 

 كفالة القبض عمى مرتكبي األعماؿ اإلرىابية ومحاكمتيـ أو تسميميـ .  -
تعزيز التنسيؽ والتعاوف بيف الدوؿ في مكافحة الجرائـ التي قد تكوف عمى  -

 صمة باإلرىاب . 

                                                           
 .  12عبد الحسيف شعباف ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(2)
 . 4محمود المراغي ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(3)
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تكثيؼ التعاوف اإلقميمي والدولي بيدؼ تحسيف مراقبة الحدود والضوابط  -
 الجمركية لمنع تحّرؾ اإلرىابييف وكشفيـ . 

 :(1)هإلى بناء قدرات الدول عمى منع اإلرهاب ومكافحتالتدابير الرامية  -جـ 

تشجيع المساعدة التقنية والمالية وتقديميا مف قبؿ مكتب األمـ المتحدة المعني  -
 بالمخدرات والجريمة لبناء قدرات الدوؿ . 

التشجيع عمى تبادؿ المعمومات في شأف التعاوف بيف الدوؿ األعضاء وىيئات  -
 األمـ المتحدة المعنية بمكافحة اإلرىاب . 

لبنؾ الدولي ومكتب األمـ المتحدة المعني تشجيع صندوؽ النقد الدولي وا -
بالجريمة والمخدرات والمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية عمى تعزيز التعاوف مع 

 الدوؿ لمكافحة اإلرىاب .  

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

  -بعد االنتهاء من كتابة البحث توصمنا إلى االستنتاجات والتوصيات التالية :

                                                           
 . 227جماؿ زايد ىالؿ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص(1)
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 االستنتاجات  -أواًل :

أف االرىاب يعد ظاىرة اجتماعية عالمية وتأريخية سادت الحضارات  -1
 المختمفة وبصور واشكاؿ متعددة . 

فوضة مف قبؿ المجتمع اإلنساني كافة ألف فيو تدمير أف االرىاب ظاىرة مر  -2
 لمتراث اإلنساني وتعطيؿ مسيرة الحياة .

 عدـ وجود إجماع دولي في إيجاد تعريؼ محدد وواضح لإلرىاب . -3
لعبت السياسات االستعمارية الظالمة في فترة مف الفترات دورًا كبيرًا في  -4

 توفير البيئة المناسبة لظاىرة االرىاب . 
يبرز االرىاب اليـو قوة عظمى في النظاـ العالمي الجديد والعبًا رئيسيًا في  -5

 العالقات الدولية . 
 لإلرىاب تأثير سمبي كبير عمى حقوؽ اإلنساف .  -6
بؿ يجب راءات االمنية العسكرية وحدىا اليمكف اف تخفؽ االرىاب اف االج -7

 البحث عف االسباب المييئة لإلرىاب ومعالجتيا . 

 

 

 

 

 

 التوصيات  -ثانيًا :
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بذؿ الجيود الدولية واإلقميمية وصواًل إلى وضع تعريؼ محدد جامع مانع  -1
الدينية  لإلرىاب وفؽ معايير اخالقية ودينية وقانونية التتعارض مع القيـ

 واالخالقية لشعوب االرض .
يجب اف تسعى الدوؿ الكبرى إلى تحقيؽ اىداؼ االمـ المتحدة في حفظ  -2

 ب . األمف والسالـ بدؿ مف إشعاؿ الحرو 
رفع الظمـ عف الشعوب واعطائو الحؽ في اختيار النظاـ السياسي  -3

 واالقتصادي واالجتماعي . 
 تعزيز منظومة حقوؽ اإلنساف بطريقة صحيحة ومنطقية .  -4
تعزيز قيـ التسامح والحوار والتعايش السممي بيف بني البشر ونبذ كؿ ما  -5

 يدعو إلى الصداـ الحضاري . 
عمى الدوؿ العربية واالسالمية تكثيؼ جيدىا االعالمي لمعالـ أجمع بتعريؼ  -6

الديف االسالمي ، ديف يدعو إلى الرحمة والتسامح والمودة واالعتداؿ 
 والوسطية ، وينيي عف القتؿ والتدمير والتخريب واألذى . 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر
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