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 تحديد اإلشكالية  1.1

لم يخل المجتمع اإلنساني منذ وجوده من المخاطر التي          
أحاطت به من مختلف الجوانب، ولعل أولى المخاطر تلك التي كانت 
تأتيه في البداية من الطبيعة لذلك حاول السيطرة عليها على مر 

ن العصور بمختلف االختراعات من أجل تطويعها ليتمكن فيما بعد م
ة الحتواء هذا ـاستغالل خيراتها، حيث لم يجد اإلنسان من طريق

م عصر ـا التي صارت فيما بعد أهم معالـر سوى التكنولوجيـالخط
  . العولمة 

على الرغم من أن استخدام التكنولوجيا ساعد اإلنسان على          
تطويع الطبيعة إال أن أفراد المجتمع العالمي المعاصر أصبحوا 

بالخطر على حياتهم وعلى قوتهم ومصدر رزقهم، ذلك أن يشعرون 
التكنولوجيا في جانبها السلبي زادت من المخاطر التي صارت تحيط 

هذه الوضعية أصبحت تمثل إحدى أهم . باإلنسان من كل جانب 
تحديات التنمية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، 

فروض أنها وجدت لمساعدة وحتى عملية التنمية التي من الم
األشخاص على العيش في هذا العالم المليء بالمخاطر، صارت هي 
األخرى تشكل خطرا على األفراد كونها بدال من أن تؤدي إلى رفاهية 
اإلنسان والمجتمع وتحقيق أمنه، فقد أدت إلى زيادة فقره وبؤسه 

مثل هذه .  وانعدام أمنه نتيجة اإلخفاقات التي تتعرض لها تلك العملية
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األوضاع تكون قد رسمت حالة من الخوف والالأمن ميزت الواقع 
  .االجتماعي العالمي المعاصر 

حيث يعاني من مشاكل  مجتمع المخاطرةيعد مجتمع اليوم          
مخيفة من حوادث الطرقات إلى الجريمة بكل أنواعها من قتل وسرقة 

ذية، وانتشار األمراض إلى مشكلة اإلدمان على المخدرات، وفساد األغ
واألوبئة كجنون البقر وأنفلونزا الخنازير، وتلوث البيئة ومشكالت 
البطالة والفقر وغيرها من الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع 
بكل فئاته حتى أن تلك المصنفة في قمة السلم االجتماعي لم تعد بعيدة 

  .عن حالة الخوف والقلق التي انتشرت عند الجميع 
تعتبر ظاهرة اإلرهاب من الظواهر التي أدت إلى زيادة          

 زعزعة الخطر على األمن اإلنساني، إذ من شأن الفعل اإلرهابي
 أو أشخاصهم على ذلك انصب سواء المجتمع، في األفراد لدى السكينة
وقد تعدت ظاهرة اإلرهاب مرحلة المحلية وانتقلت إلى  أموالهم،

هذه الظاهرة تمثل مصدرا من مصادر الخطر العالمية بحيث أصبحت 
على المجتمع العالمي المعاصر، وهذا ما تحدث عنه عالم االجتماع 

وهو أول من أسس لما أصبح يسمى فيما بعد  "أولريش بيك " األلماني 
        " . علم اجتماع الخطر " 

اإلرهاب سلوك ينتهجه بعض األفراد تجاه بقية أفراد           
إحساس يسيطر عليهم بأن اآلخرين على خطأ وأنهم  نتيجةالمجتمع 

بهذا الشعور بل يترجمونه إلى  فقط هم الذين على صواب، وال يكتفون
 أفعال عدوانية تقودهم إلى التفكير المتواصل في تدمير الكون، بما في
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وإذا كان اإلرهاب عند الغالبية من الناس هو . ذلك تدمير أنفسهم
بها أفراد أو جماعات متطرفة من  ير التي يقومعمليات القتل والتدم

وقت آلخر، فإن اإلرهاب في صورته الخفية هو ما يقف وراء هذه 
 العمليات من أفكار متطرفة وتصورات خطيرة حول ماضي وحاضر

ومستقبل هذا الكون بأسره ودور الفكر اإلرهابي خاصة في حشد أكبر 
وهذا . مع قصد تدميرها العالقات السائدة في المجت عدد من الناس ضد

  .هو الخطر األكبر الذي أصبح يتهدد البشرية 

الجزائر هي من بين أولى الدول التي تعرضت للعنف           
حيث أدى التغير االجتماعي الذي . اإلرهابي لفترة طويلة من الزمن 

عرفته البالد بسبب فشل التحول التنموي مع نهاية الثمانينيات إلى 
عدم استقرار مس كافة المستويات، الثقافية،  دخولها مرحلة

االجتماعية، االقتصادية، السياسية واألمنية، فانتشر بذلك  اإلرهاب 
تنوعت أشكاله ووسائله، فمن سلسلة المحاوالت لزعزعة  الذي

االستقرار األمني في البالد في بداية التسعينيات حيث عاش 
والذي يعد ضحاياه الجزائريون مرحلة طويلة من اإلرهاب الدموي 

بعشرات اآلالف، وصوال إلى أحداث العاصمة الجزائرية حيث 
 الدموية المرعبة آخرها التي وقعتالسيارات المفخخة واالنفجارات 

مخلفة خسائر مادية وبشرية تجعل  2007أفريل  11يوم األربعاء 
المتتبع ألحداث األزمة في الجزائر يقف عند هذه المخلفات طويال 

  . لة رسم صورة واقعية لها قصد محاو
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ترك اإلرهاب إذن آثارا عديدة ومختلفة في المجتمع          
حيث لم تستثن هذه الظاهرة . الجزائري خالل العشريتين األخيرتين 

أيا من جوانب المجتمع وأيا من أفراده، غير أن فئة منهم كانت أكثر 
ا اإلرهابّ   تضررا ألنها مثلت هدفا مباشرا لإلرهاب وهي فئةّ ضحاي

التي لم تكن موجودة من قبل وإنما خلقتها هذه الظاهرة من خالل 
عمليات التقتيل العشوائي ألبرياء ال عالقة لهم بالقضية التي يتبناها 
اإلرهابيون، باإلضافة إلى عمليات التخريب والتدمير والحرق وغيرها 
 من األساليب اإلرهابية األخرى التي استهدفت ممتلكات هؤالء

األشخاص وجعلتهم يتحولون إلى فئة خاصة بعد أن كانوا يعيشون 
  .    ري ـحياة عادية كبقية الشعب الجزائ

 اإلرهاب خلقها التي العادية غير الظروف هذه ظل وفي هكذا        
 مجتمع"  يكون قد يتشكل جديد جزائري مجتمع ثمة الجزائر في

 أثر بقراءة مينالمهت أحد ـ بك أولريش يسميه كما"  المخاطرة
حيث يعتقد أن اإلنسان  ـ االجتماعية الروابط على الراهنة التحوالت

المجتمع ية من أجل البقاء في يحتاج إلى إمكانيات خاصة وضرور
المعاصر فهو يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى ضمانات حياتية ومواقع 
شغل وتأمينات اجتماعية، هذه الشروط ـ حسب رأيه ـ قد يغدو في 

ا من الممكن التفاعل مع عالقات بمثل هذا التعقيد، أما إذا ما كانت ظله
فإن عملية   هذه الشروط غير مضمونة وغير متوفرة في المجتمع

  .البقاء  ستكون صعبة وهذا هو ّ  مجتمع المخاطرة ّ  
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أكد أن مجتمع المخاطرة هو ذلك المجتمع إذا كانّ  بيكّ  قد         
ئية حيث تحيط به مخاطر عديدة من بينها الذي يعيش ظروفا استثنا

ما هي ف ، اإلرهاب الذي يمثل حسب رأيه مصدرا من مصادر الخطر
وهو التساؤل الرئيسي  ؟ المجتمعفي  اإلرهاب المخاطر التي يخلفها

  :للدراسة الذي تندرج تحته التساؤالت الفرعية التالية 
اإلرهاب في االجتماعية التي يخلفها ـــــ ما هي المخاطر       

  :؟  ويشمل هذا التساؤل المجتمع
  . ـــ  القيم االجتماعيةـ
  .العالقات االجتماعية   ــــ

في  ة التي يخلفها اإلرهاباالقتصادي ـ ما هي المخاطرـــ      
  :؟ ويشمل هذا التساؤل المجتمع

                                   .                       الملكية الخاصة لألفراد   ــــ 
  . المستوى المعيشي  ــــ 

في  برهاالتي يخلفها اإل السياسية ــــ ما هي المخاطر      
  :؟ ويشمل هذا التساؤل المجتمع

  .دور المجتمع المدني  ـــــ  
  .ـــــ  مستوى الوعي السياسي  
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  أهمية الدراسة 3.1
خطر التمثل مصدرا من مصادر اإلرهاب ظاهرة ت أصبح         

تعدت الحدود الجغرافية  على المجتمع العالمي المعاصر بعد أن
، فاإلرهاب أصبح ظاهرة لميةإلى العا وانتقلت من مرحلة المحلية

عالمية تجتاح وتهدد معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء 
ألسباب مختلفة وتحت مسميات عديدة إال أنها تلتقي فيما ترتكبه من 

ة وما تحدثه من ترويع وتخريب وخوف في المجتمعات جرائم بشع
  . التي تنتشر فيها 

ادة تعتبر ظاهرة اإلرهاب من الظواهر التي أدت إلى زي         
ويمكننا بالذاكرة  ،الخطر على أمن األفراد في المجتمع الجزائري

استرجاع مشاهد تلك األحداث التي عاشها الشعب الجزائري بصورة 
هوال وانفجارات وزهق ألرواح األبرياء وترويع شبه يومية من أ

لآلمنين واغتيال لكبار الشخصيات والمثقفين وضرب للسياحة وإعاقة 
  .لبرامج اإلصالح وخطط التنمية 

إن موضوع اإلرهاب في الجزائر يكتسي أهمية كبيرة لما          
خلفته هذه الظاهرة من انعكاسات خطيرة على األفراد وعلى المجتمع 

كمله، خاصة إذا تعلق األمر بفئة من الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم بأ
ّ  فئة ضحايا  ودون أي مقدمات مصنفين ضمن فئة خاصة تسمى

  . وانعكاسات كل ذلك على البناء االجتماعي في الجزائراإلرهابّ  
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         أسباب اختيار الموضوع  4.1

ّ  يرجع          رة اإلرهاب في آثار ظاهسبب اختيارنا لموضوع 
ن مصادر م اأصبح مصدرإلى كون اإلرهاب  ّ المجتمع الجزائري

الخطر على المجتمع الجزائري الذي يمكن أن نسميهّ  مجتمع مخاطرة 
ّ لكثرة المخاطر التي صار يتعرض لها خاصة بعد أن انتشرت فيه 
ظاهرة اإلرهاب بشكل الفت، األمر الذي يجعل البحث في مخلفات 

لوب علمي أمرا ملحا وذلك من أجل الوصول إلى رسم اإلرهاب بأس
  . صورة واقعية وواضحة للتجربة التي خاضتها الجزائر مع اإلرهاب 

تعد حالة الخوف الناجمة عن انتشار ظاهرة اإلرهاب في         
المجتمع المعاصر سببا آخرا دفعنا لتناول هذا الموضوع، وكأن 

لزالزل والفيضانات والبراكين اإلنسان المعاصر لم يعد يكفيه خطر ا
وثقب األوزون وارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر وغيرها من 
الكوارث الطبيعية التي تهدد وجوده، ليخلق مخاطر أخرى كاإلرهاب 

  .الذي أصبح ظاهرة مميزة للمجتمعات الحديثة كالجزائر مثال 
لخوف إن المتتبع لألحداث العالمية يمكنه أن يالحظ حالة ا       

السائدة بين البشر بسبب الكم الهائل من المخاطر التي أصبحت تهدد 
استقرار وأمن األفراد والمجتمعات على حد سواء بل الوجود البشري 
ككل، هذه األخطار أصبحت تأتيه من مصادر مختلفة حيث يواجه 
اإلنسان قسوة الطبيعة وتقلباتها واآلثار السلبية للتكنولوجيا واالنتشار 
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ئل لألسلحة النووية والحروب بأشكالها المختلفة حتى أن هناك الها
نوعا من الحروب صار يسمىّ  حربا استباقية ّ  ، إن كل ما تقدم ذكره 

  . يعد من بين األسباب التي دفعتنا للخوض في مثل هذا الموضوع
  
   

  هدف الدراسة 5.1
 تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الصورة التي خلفها اإلرهاب      

في المجتمع الجزائري بعد أن انتشر فيه لما يقارب عشريتين من 
الزمن، وذلك من خالل وصف بعض التغيرات التي طرأت على 

االقتصادية  لجزائريين، االجتماعية،الجوانب المختلفة لحياة ا
والسياسية، بحيث جعلتهم يعيشون حالة غير عادية لم يسبق لهم وأن 

 .عاشوها من قبل

نهدف من خالل هذه الدراسة إلى التعمق أكثر في كما         
موضوع اإلرهاب في الجزائر بما أنه سبق وأن تناولنا أسباب ظهور 
اإلرهاب في الجزائر كموضوع مقدم لنيل شهادة الماجستير، وبالتالي 
فإن البحث في مخلفات الظاهرة في المجتمع الجزائري كموضوع مقدم 

ن فهم وتوضيح التجربة الجزائرية مع لنيل شهادة الدكتوراه سيمكننا م
  .اإلرهاب 

  
  األساسية المفاهيم تحديد 6.1
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  تحديد مفهوم اإلرهاب  1.6.1 
يعتبر مصطلح اإلرهاب من أكثر المصطلحات اختالفا حول    

, تعريفه تعريفا جامعا مانعا، حيث تعـددت بشأنـه وجهات النظر
جيات وتباينها من ولعـل ذلك يعود إلى اختـالف الثقـافات واأليدلو

بمعنى ما يعد فعل إرهابي في مجتمع وثقافة معينة ليس , مجتمع آلخر
بالضرورة ينظر إليه كفعل إرهابي في بلد له ثقافة وأيـدلوجيا أخرى، 

ة وتعقدها ونشأتـها وربمـا هـذا مرتبط بـدوافع هذه الظاهر
 ارتباطـها بقوى اجتـماعية واقتصادية وسياسية ونفسية، فكـثرتو

بذلك تعـريفات لفـظ اإلرهاب وتعددت المفاهيم واآلراء تبعا لتعدد 
  .وجهات النظر التي تعبر عنها

ولكن ليس قبل أن  ليه فسنحاول تحديد مفهوم اإلرهاب،وع      
غة العربية، ثم اللغة اإلنجليزية، نستعرض ما تعنيه هذه الكلمة في الل

األكثر استخداما و تداوال باعتبارهـا اللغات  وأخيـرا اللغة الفرنسية،
  .في العالم

  
  اإلرهاب لغـــة  1.1.6.1

 لفظ اإلرهاب في اللغة العربية  .  أ  

: المعنى اللغوي لإلرهاب كما يقول اللغويون هو اآلتي          
فزع : مخافة مع تحرز واضطراب ، واإلرهاب : الرهبة والرهب «

بـا ، رهبـة وره رهب، :فاإلرهاب في اللغة العربية .  »اإلبل
. خاف : ، بالضم ويحرك بالضم وبالفتح وبالتـحـريك، ورهبـانا
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واحد رهبان في الديانة : والراهب )1( .أخافه: وأرهبه واسترهبه 
 من اهللالخوف : إذا خاف، أي: اسم فاعل من رهب  وهو. المسيحية 

وعليه ؛ فاإلرهاب في اللغـة هو اإلفـزاع . سبحانه وتعالى
 .  )2(أرهبه ، ورهبه أي أخافه : خـافة ، يقـال واإل

ككلمة حديثة في اللغة  اإلرهابلقد أقر المجمع اللغوي كلمة     
ومعنى  ،أرهبمصدر  وإرهاب. خافبمعنى  رهبالعربية أساسها 

منذ  إرهاب، كما يثير لفظ )3(أفزعأخاف وفي اللغة العربية  أرهب
  . )4(التخويفأو  الخوفالوهلة األولى معاني 

رهبا ورهبة  رهبهفي اللغة العربية من  رهبةوقد أتت كلمة    
، و الرهبة هي الخوف الشديد أو )5(خوفه فالنا فزعه و  أرهبو  ،خافه

الخوف الكثيف، واإلرهاب هو استخدام ذلك الخوف بغرض الوصول 
واألشخاص الذين يقومون ) وهذا هو جوهر اإلرهاب(اف معينة ألهـد

  .)6(بيينإرها بذلك يسمون
من الفعل  اإلرهابوقد جاء في قاموس لسان العرب معنى كلمة 

الخوف تعني  الرهبة، وخّوف، بمعنى أرهب، وخاف، بمعنى رهب
  .)7(والفزع

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مؤسسة الرسالة : بيروت (،  5، ط القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، )1 
   . 118، ص)م1996/ هـ  1416، 
ص ،  1م، ج  1955دار بيروت للطباعة ، ، بيروت،  لسان العرب أبو الفضل ابن منظور ، )2

436 .   
ي الحديث، ـ، المكتب الجامع1، طاإلرهاب والتطرف و العنف الدولي أحمد أبو الروس، )3

   .24، ص 2001ة، ـاإلسكندري
دراسة مقارنة، الموسوعة السياسية  النظام السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي، عبد الناصر حريز، )4

  .17، ص)د ت(، دار الجيل، بيروت، 1العالمية، ط
  .                  21عيد، مرجع سابق، ص محمد فتحي )5
، 2000الشرطي، مجلة شرطية ثقافية شهرية، العدد الثامن، نوفمبر،  ،اإلرهابحسن رحمة أحمد، ) 6

  .52ص 
  .336، ص1968، دار بيروت ، بيروت، )ط.د( لسان العرب المحيط، جمال الدين بن منظور،) 7

  
على أن اللغة  "تركي ظاهر" ويجمع أغلب الكتاب ومن بينهم 

، إذ لم تكن معروفة اإلرهاب واإلرهابيالعربية القديمة لم تذكر كلمة 
  .)1(في األزمنة القديمة وبالتالي فهي حديثة االستعمال 

ال تقترن األفعال التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية باالحترام بل 
تقترن بالرعب وليس الرهبة، لذا فإن الترجمة الصحيحة لهذه الكلمة 
حسب حسين المحمدي البوادي هي إرعاب وليس إرهاب، ومع ذلك 
فإن المتعارف عليه اآلن هو أن يطلق على هذه األعمال كلمة إرهاب 

  .)2(وقد أقر المجمع اللغوي استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى 
  

   لفظ اإلرهاب في اللغة اإلنجليزية -ب
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لها إلى في اللغة اإلنجليزية في أصو terrorترجع كلمـة    
ي تعني الترويــــــــــع أو التو tersالفعل الالتيني 

ا ــــــــــــــمشتقاتها تدور معظمهالرعب والهول، و
باإلنكليزية تدل على   terrorism، و)3(ول هذه المعاني المحددةـح

أي  ،و ضعفاء استعمال أساليب إرهابية من قبل أشخاص عادييـن
  .  ليسوا في مركز سلطة

السلطة  أما إذا استعملت هذه األساليب من طرف أشخاص في       
  . )terror)4فهنا تعني كلمة  أي أقوياء كأداة للسيطرة،

 terrorismكلمة إرهاب " Oxford" " أوكسفورد" كما عرف   
بأنها مجموع أعمال العنف الصادرة عن مجموعات سياسية لتحقيق " 

تشير إلى أي  terroristأغراض وغايات سياسية، وكلمة إرهابي 
  .)5(شخص يحاول أن يدعم آرائه باإلكراه أو التهديد والترويع

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

  .11، ص 1994، دار الحسام، بيروت 1، طاإلرهاب العالمي تركي ظاهر،) 1
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، العلم بين اإلرهاب والديمقراطيةحسين المحمدي بوادي،  )2

       . 40م، ص 2007
  17ص  عبد الناصر حريز، مرجع سابق،) 3
، دار 1، طمفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، دراسة قانونية ناقدة ثامر إبراهيم الجهماني،) 4

  .17، ص 2002الكتاب العربي، الجزائر، 
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, to polities of the world oxford companionthe oxford  ) Joel Krieger,5
university press, New York, 1993, p902.                                 

  

   لفظ اإلرهاب في اللغة الفرنسية  -ج     
 terreurنجد أن كلمة  باالنتقال إلى اللغة الفرنسية،        

التي وردت في اللغتين  لها نفس المعاني السابقة terrorismeأو
ككلمة ظهرت  terrorismeإن اإلرهاب بمعنى . اإلنجليزيةالعربية و

وهي مشتقة  ،1794ة وبالتحديد بدءا من سنة سيبعد تطور الثورة الفرن
 tersوهذه الكلمة بدورها مشتقة من أصل التيني  terreurمن كلمة 

كلمة مشكلة  terrorismeتعتبر و. )1(يرتجفيرتعد وبمعنى جعله 
وأصله   ismeمضافا إليها المقطع  terrorمن الكلمة الالتينية 

 Ismeيستخدم مقطع ووهو من أصل يوناني قديم،   Ismusبالالتيني 
ويعني  ير عن مفهوم عقالني أو نظام ذهني،في اللغات الحديثة للتعب

سابق في نشأته  Ismusعلى الخصوص مذهب أو نظام  وهذا االسم 
                                                                     .Isteعن الصفة 

الالتينية السابقة تجديد للكلمة  terrorisme وتعتبر كلمة  
فهي إذن  قبل الثورة الفرنسية،بدليل عدم وجودها  (terror)الذكر 
" وفي موسوعة ، )système de terreur)2نظاما من الرعب تعني 

تعني  terrorisme إرهابورد أن كلمة " Larousse"  "الروس
التي ترتكبها ) إلخ ..اعتداء، خطف الرهائن،(مجموع أعمال العنف 
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هو ذلك  terroriste واإلرهابيلخلق جو من الالأمن،  المنظمات
  .)3(الشخص الذي يمارس العنف

يربط هذا الوصف " Le robert quotidien" وقاموس 
بزعماء الثورة الفرنسية من اليعاقبة الذين أقاموا حكما 

ا على الرعب ــــــــمبني
اب في ـــــــــــــــــــــــــواإلره
يعرف اإلرهاب بأنه االستخدام المنظم ، و)م1794-1793( فرنسا

لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي كاالستيالء أو 
المحافظة أو ممارسة السلطة، وعلى وجه الخصوص فهو مجموعة 
من أعمال عنف واعتداءات فردية أو جماعية أو تدمير تنفذها منظمة 

  . )4(سياسية للتأثير على السكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
  .17ثامر إبراهيم الجهماني، مرجع سابق، ص) 1
اإلرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية مقارنة على المستويين نس محب الدين، محمد مؤ) 2

  .77، ص )د ت( ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1طالوطني والدولي، 

                                                   , , le petit larousse) Larousse, Boards
1998,p 1003.3                

, 1996, p1905.le robert quotidien) Josete Rey debove, 4  
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وسنوضح ذلك عند استعراضنا للتعريف المقدم من طرف 
تشرح فيه معنى كلمة رعب، وهذا ما  1694األكاديمية الفرنسية عام 

   .سنقدمه في العنصر الموالي

  الموسوعي لإلرهاب             التعريف القاموسي و 2.1.6.1
و  اإلرهابفي المعاجم العربية نجد تعريفات عديدة للفظ       

مشتقاته، ففي المعجم الوسيط نجد عدة 
ات تصف كلمة ــــــــــــتعريف

على أنهم  نــــــــــاإلرهابيي
يسلكون سبيل العنف  نـك الذيـــــــــــــأولئ

هو  اإلرهابياإلرهاب لتحقيق أغراض سياسية، وجاء في المنجد أن و
يلجأ إلى اإلرهاب إلقامة سلطته، وقد كان القاسم المشترك بين  من

هو ذلك  – رهبفيما يتعلق بمعظم مشتقات كلمة  –قواميس اللغة 
  .)1(بالخوف و التخويفالمعنى اآلنف الذكر أي المتعلق 

أما منجد اللغة واإلعالم فيصف اإلرهابي بأنه من يلجأ إلى   
رهابي هو نـوع من الحكم اإلرهاب إلقامة سلطته، والحكـم اإل

يقـوم على اإلرهاب والعنف تعمد إليه حكومات أو جماعات 
  .)2(ثورية

التي تضمنت شرحا مفصال "  موسوعة السياسة" في حين ترى  
نه استخدام العنف مدعوما بأمثلة عن اإلرهاب، حيث عرفته على أ

بأشكاله المختلفة بغية تحقيق هدف ) أو التهديد به(غير القانوني 
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سياسي معين، أو هو استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ لمشيئة 
كما تشير الموسوعة إلى أن اإلرهاب ليس وسيلة . الجهة اإلرهابية

متفقا على استخدامها، وال تقره معظم الحركات السياسية، بحيث تنظر 
إليه على أنه كفاح شعبي ووسيلة مشروعة وسليمة لمقاومة العدوان 

ير المصير الذي أقره القانون الدولي ونص عليه وتحقيق مبدأ تقر
  . )3(ميثاق األمم المتحدة

فإنه  أوكسفوردأما قاموس اللغة اإلنجليزية الصادر عن مطابع 
بأنه استخدام الرعب خصوصا لتحقيق أغراض "يعرف اإلرهاب 

  ".سياسية
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .41حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  )1
  .  282، ص 1969المشرق، بيروت،  ، دار20المنجد في اللغة واإلعالم ، ط) 2
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، ج3، طموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي، ) 3

  .154-153، ص ص 1990

سياسة أو  ،terrorismوفي القاموس نفسه تعني كلمة  
إفزاع المناوئين أو المعارضين لحكومة ما، أسلوب يعد اإلرهاب و

ى األسلوب الذي فتستخدم لإلشارة إل terrorist رهابيإبينما كلمة 
كما أن هذه الكلمة  الثورة الفرنسية،عمالؤهم إبان مارسه اليعاقبة و
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تشير بوجه عام إلى أي شخص يحاول أن يدعم آراءه باإلكراه أو 
  .  )1(التهديد و الترويع

د فق ،1694األكـاديمية الفرنسية لعام  وفيمـا يتعلق بقاموس        
اضطراب  رعب، خوف شديد،: " كما يلي terreurعرفت كلمة 

، ونجد شرحا لمعنى كلمة رعب في نفس القاموس و )2("عنيف 
  :يتضمن عنصرين

 epouvanteيعني الخوف أو الذعر و: عنصر نفسي -       
وكـذلك االضـطراب العنيف   Grande crainteوالفزع الشديد 

الناجـم عـن انعكاس ما  Agitation violente de l'âmeللنفس 
  . أو تصور ذهني معين لشر ماثل أو خطرات

ل مع المظاهر يصف طريقة أو أسلوب يتعام :عنصر مادي -       
  corporelيترتب هذا العنصر المادي الجسدي و, الخـارجية للجسم

قد أثرت الثورة وهو الرعب، و terreurعلى العنصر النفسي 
دقيقة وصلت في مة بمفاهيم ومعاني عميقة وسية الكبرى هذه الكلالفرن

  . terrorismeنهاية تطورها إلى كلمة إرهاب 
قرر ممثلو ثمانية  1793بعد الخامس من سبتمبر عام و

بأنه حان الوقت وأربعين دائرة الذين ضمهم دير الرهبان اليعاقبة 
 »  la terreur « ومنذ تلك اللحظة وضع الرعب إلرهاب المتآمرين،

وهنا تعني   –ال ــــــــــــــــاألعم في جدول 
بأنه النظام الرسمي الرعب معنى جديدا يتميز ة ـــــــكلم
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، gouvernement Un système deالمنهج الخاص للحكومة و
  . وبهذه المهمة خلق اإلرهاب كنظام للرعب بواسطة التخويف والذعر

  إلى كلمـة إرهـاب terreurهذا التحول من كلمـة رعب 
terrorisme  أسلوب أو نظام للحكومة نشأ عن طبيعة الحوادث ك

  طريقالتاريخية التي ساهمت ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــ

  .     20عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص ) 1 
  .17ثامر إبراهيم الجهماني، مرجع سابق، ص ) 2
  

  
يتضح لنا مما سبق أن جوهر اإلرهاب مباشر في خلق هذا النظام، و

رض حالة الرعب التي من خاللها يتمكن الفاعل من فإنما يتمثل في
سائل المستخدمة وليست الو أجل تحقيق هدف معين،سيطرته من 

القادرة على إحداث هذه الحالة من الرعب إال عناصر مكونة و
  . )1(لإلرهاب

على هذا   terrorismeومما تقدم يتضح أن مصطلح اإلرهاب
الذي يتخذ من الرعب أساسا إنما ينصرف للداللة على المذهب  النحو،

   .)*2("مذهب الرعب "وهو ما يمكن تسميته بـ  لنشاطه،
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 terrorisme إرهابنجد أن كلمة " الروس" " في موسوعة 
ا المجموعات ـال العنف التي ترتكبهـتشير إلى مجموع أعم

    terroriste يـاإلرهابـة، والثوري
قد ارتبط وصف إرهابي ذلك الشخص الذي يمارس العنف، و هو

حكما مبنيا على  ن أقامواة من اليعاقبة الذيــبزعماء الثورة الفرنسي
  .  1793اإلرهاب في فرنسا الرعب و
 terroriste إرهابيفنجد أن كلمة  ا في قاموس السياسة،أم

الرعب ليحقق أهدافه السياسية عني الشخص الذي يلجأ إلى العنف وت
 في حين نجد كلمة.  التي كثيرا ما تتضمن اإلطاحة بالنظام القائم

شير إلى نوع خاص من في قاموس العلوم االجتماعية ي إرهاب
ير اهتماما لمسألـة أمن االستبداد غير المقيد بقانون أو قاعدة وال يع

إلى  –التي ال تأخذ نمطا محددا  –هو يوجـه ضرباته ضحاياه و
ف مقصودة بهدف خلق جو من الرعب والخوف وشل فاعلية أهدا

  .)3(" مقاومة الضحايا و
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
   .81- 77محمد مؤنس محب الدين، مرجع سابق، ص ص ) 1
، جامعة 1ط فهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي،اإلرهاب م مصطفى مصباح دبارة،) 2

  . 42، ص 1990قار يونس، بنغازي، 
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 Leلعل المثل الصارخ لإلرهاب كمذهب أيديولوجي، هو ما يسمى باإلرهاب الفوضوي * 

terrorisme ouarchist وهو المذهب الذي يعتمد العنف، العنف وحده، كأداة لتجسيد ،
حيث , أكبر أقطاب المذهب , الفوضوي الروسي " باكونين"واضح من كلمات  أفكار الفوضوية وهذا

بل حتى و إن كان , مهما كانت شريعته , وكل سلطة تحكم تمييزي , نحن نرفض كل تشريع : " يقول 
, في صالح أقلية مسيطرة  ألننا نؤمن بأن كل ذلك ال يمكنه إال أن يكون, ناشئا عن االقتراع العام 

  ". وتلك هي رسالتنا , ذلك هو تنظيما , لق قسوة تدميرية ولذلك فإن خ
  .19عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص ) 3

في معظم  –مما سبق يمكننا القول بـأن هناك ربطا واضحا         
 –كال العنف كشكل من أش –بين اإلرهاب  –التعريفات الواردة آنفا 

  . السياسةو

  اإلرهاب شرعا  3.1.6.1 
وهو الكتاب المقدس لدى جميع المسلمين  الكريم، في القرآن  

جاء  مون إليها،بغض النظر عن الطائفة أو مدرسة التفكير التي ينت
مشتقاته ثماني مرات، وقد استعملت الكلمة مرة و الرهبة ذكر مصطلح

 عدو اهللا وعـدو المؤمنين خالل الجهاد، ةإخافـواحدة فحسب بمعنى 
ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل أعدوا لهم ما ا﴿ و: قال تعالى

ي هذه ــــــــــ، كما تعن)1(عدوكم﴾ به عدو اهللا و ترهبون
 الردعفي نفس اآلية  ةـــــــــــــــــــالكلم

حيث تتضمن  ـن القوى العسكرية في أيامنا هذه،المعروف في موازي
  .في قلوب األعداء الرعبالخوف واآلية الكريمة بث 

في القرآن  الرهبةفقد وردت كلمة باإلضافة إلى ما سبق  
﴿ يا بني : تعالىسبحانه و وتقوى اهللاأيضا  الخشيةالكريم بمعنى 
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ذكروا نعمتي التي أنعـمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف إسرائيل ا
﴿ وقال اهللا ال تتخذوا إلهين : قوله تعالى و إياي فارهبون ﴾بعهدكم و

الخوف ت كذلك لتعني اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ﴾، وورد
أي  ،﴿ واضمم إليك جناحك من الرهب﴾: مثل قوله تعالى  الرعبو

  . )2(الرعب
كذلك ال يمكن العثور في السنة النبوية الشريفة على أي دليل 

وسواء كان  اإلرهاب مهما كان شكله أو مظهره، على التسامح إزاء
 محمد صلى اهللاذلك في زمن السلم أو في زمن الحرب فتوجيهات 

أول الخلفاء الراشدين تشكل  أبي بكروأوامر  إلى قادته، عليه وسلم
  . عرضا وافيا للنزاعات اإلنسانية لدى المحاربين األوائل في اإلسالم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــ

، دار العلم للماليين، بيروت، 2ط اإلرهاب الدولي، دراسة قانونية نافذة، محمد عزيز شكري،) 1
  .23، ص 1992

  .41حسين عبد الحميد احمد رشوان، مرجع سابق، ص ) 2

  
  

" يمكن أن يقال بأن النزعة اإلرهابية التي وصف بها  كما ال
وهم فرع مـن الطـائفة اإلسماعيلية التي ظهـرت  ،" الحشاشون
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تجد أساسا روحيا أو  ،فيما بعد في القرن الحادي عشر للميـالد
  . )1(أخالقيا ألفعالهم في اإلسالم

وقد وضعت الشريعة اإلسالمية منذ حوالي أربعة عشر قرنا 
متكامـــــــــــل،  يــــــــــيع قانونأول تشر

حيث أشار إلى  يصور الجرائم اإلرهابــــــية،
  ورن من صــــصورتي

ي في السلطة، هما النظام االجتماعالخروج على السلطة السياسية و

  . *الحرابةجريمتي البغي و
في القرآن الكريم في  لقد ورد النص على جريمة الحرابة

اء ﴿ إنما جز: رة المائدة حيث يقول تعالىمن سو 34 ،33اآليتين 
تلوا أو يسعون في األرض فسادا أن يقالذين يحاربون اهللا ورسوله و

أرجلهم من خالف أن ينفوا من األرض ذلك يصلبوا أو تقطع أيديهم و
لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا من 

  .) 2(  غفور رحيم ﴾قبل أن تقدرا وعليهم فاعلموا أن اهللا
وهذا يعني أن الذين يرتكبون جريمة الحرابة جزاؤهم أن يقتلوا 

ديهم اليمنى أي أي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف،أو يصلبوا 
األرض  وذلك على الترتيب فالقتل،  أو ينفوا من وأرجلهم اليسرى،

م لمن قتل، والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقتل لمن أخذ المال ول
  . )3(النفي لمن أخاف فقطيقتل، و
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لقد ارتكب اإلرهابيون في عصرنا الحالي ما يطلق عليه في 
الذين انقضوا  قطاع الطريق هم، و"قطع الطريق " لشريعة اإلسالمية ا

  على النظام يفسدون، 
ون المحاربون، ويسم ويفرقون ويقتلون، ويزعجون أمن الناس،

ــــــــــون النظام ـــألنهم يحارب ويسمى عملهم حرابة،
ه من دون أي ـون عليـــــــــــــــيخرجو

  وغ خروجهمـــــــــوغ يســـــــــــمس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    23محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص ) 1 
تمثل األولى الثورة المسلحة، أو العصيان والتمرد والخروج على السلطة السياسية في الدولة، أما *   

لحدود، وتدخل في نطاق الجرائم الجنائية كقطع الطريق، وقتل الثانية وهي الحرابة، وهي من جرائم ا
الناس، وجرائم السطو، والسرقات بإكراه، وإرهاب الناس، وإشاعة الرعب والفوضى، والخروج على 

  .   النظام، وهي من الكبائر المنهى عن اقترافها بالكتاب والسنة واإلجماع
  .149محمد مؤنس محب الدين، مرجع سابق، ص ) 2
  .64حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  )3

 ابن عمرفيما رواه  السالمقال عليه الصالة وإال الفساد في األرض، 
رسول اهللا ة أن وروى أبو هرير"   من حمل علينا السالح فليس منا"

فارق الجماعة خرج على الطاعة ومن ": قال صلى اهللا عليه وسلم
  .)1(" ومات فميتته جاهلية
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فـإننا نرى أن اإلسالم ما هو إال دين  ،يسها على ما سبقوتأس
سواء بين المسلمين أنفسهم أو  ودين أخوة وتسامح، رهبـة الرحمة 

مع بقية شعوب العالم األخرى  حيث لم يرد في القرآن الكريم أية 
أن أوردنا فإنه نهى عن كل تلك ة إلى اإلرهاب، بل وكما سبق ودعو

باإلرهاب، فالدين اإلسالمي إذن بريء مما األفعال التي لها عالقة 
حيث ترك  اإلسالم دعا إلى اجتناب اإلكراه،يلصق به من تهم، إن 

﴿ ال : قال تعالى إرادتهم الحرة دون إكراه أو قهر،للناس أن يهتدوا ب
﴿ أفأنت تكره الناس . )2( إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾

  . )3( حتى يكونوا مؤمنين ﴾
األولى تلك التي يفتحها  سالم مهاجم اليوم من جهتين،إن اإل

أو  اوى ال عالقة لها بالقرآن الكريم،عليه المتطرفون الذين يقدمون فت
. السنة النبوية الشريفة، وبالتالي يتسترون بالدين من أجل تنفيذ مآربهم 

رب محاوال إلصاق تهمة أما الثانية فهي تلك التي يفتحها عليه الغ
  .اعتباره دينا يدعو إلى الجهاد الذي يعتبرونه إرهاباه، واإلرهاب ب

  التعريف العلمي األكاديمي لإلرهاب  4.1.6.1
لعالم في تعريفها لما كان االختالف كبيرا بين أيديولوجيات ا  

ا أن ـــــــــــــــارتأين لمصطلح اإلرهاب،
ات التي قدمها العالم ــــــــــــنستعرض أهـم التعريف

  ي لهذا ــــــــــــــــالغرب
ثم نقـدم مصطلح اإلرهاب من وجهة نظر العالم الثالث  المصطلح،

  اـــــــــــــــالتي ضمناه
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ن الجزائر دولة أو لهما أ الجزائري لإلرهاب وهذا العتبارين،الطرح  
وثانيهما أن البحث المقدم من طرفنا يتعلق بدراسة  من العالم الثالث،

                                                                                            . ئرهذه الظاهرة في الجزا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــ

  .19-18، ص ص 1996، مصر، 1ط اإلرهاب أبعاده وعالجه، محمد موسى عثمان،)  1
  .256آية : البقرةالقرآن الكريم، سورة ) 2
  .   99آية : يونسالقرآن الكريم، سورة ) 3

  

  تعريف العالم الغربي  -أ
غموض في التعريف بخصوص من بما أن اإلرهاب عانى   

فقد أصبح مقترنا باألفراد إلى  الباعث، والمجال، والهدف، والفاعل،

شأن منع ب * 1937حد كبير، حيث نجد اتفاقية عصبة األمم لعام 
األفعال المرتكبة من قصرت نصوصها على  اإلرهاب والعقاب عليه،

  ".دولة " موجهة نحو و" فرد"قبل 
أنه من غير المفاجئ أن االتفاقية "  Dugard" وينبه دوغارد  

التي تمت صياغتها تحت رعاية عصبة األمم، كانت معنية أكثر من 
 الالزم بكبح تلك األعمال التي أدت إلى وضعها وكانت تهدف بصورة
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الشخصيات البارزة العامة األخرى، رئيسية إلى حماية رؤساء الدول و
المحكمة " تتعلق بإنشاءوقد تم عقد هذه االتفاقية مع اتفاقية أخرى 

وقد ". ةــــــــــــة الدوليـــــــــــالجنائي
  دة فقط هيـــــــــــصادقت دولة واح

الهند على االتفاقية المتعلقة باإلرهاب، أما األخرى فلم تصادق 
عليها أية دولة، ونتيجة لذلك أيا من االتفاقيتين لم تدخل حيز التنفيذ، 

بمكافحة اإلرهاب كان مجرد فورة ما لبثت مما يشير إلى أن االهتمام 
  . )1(أن خمدت

حيث نجد أن بعض المؤسسات الخاصة التي تهتم بجمع 
في  راند اإلحصاءات حول العمليات اإلرهابية مثل مؤسسة

في الواليات المتحدة األمريكية وبعض الجامعات ومراكز  سانتامونيكا
بوزارة هاب الجهات الحكومية مثل مكتب مكافحة اإلراألبحاث و
تتفق جميعا على إدراج العمليات اإلرهابية التي تعتبرها من  الخارجية،

تطرح جانبا العمليات التي نظرها إرهابا في تلك اإلحصاءات ووجهة 
ال تعتبرها كذلك، ومن ثم تتدخل في عملية اإلحصاء وجهة النظر 

  .)2(السياسية
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ
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توى لقد كانت هذه االتفاقية بمثابة رد فعل مباشر على اغتيال عدد من الشخصيات ذات المس*    
الرفيع، ووضع مشروعها تلبية لحاجات معينة من قبل الدول، ولكن المناقشات حولها قد أوقفت نتيجة 

" بمثابة رد فعل على اغتيال  1937لتضاؤل المصلحة، وعلى وجه الخصوص كانت اتفاقية عام 
 "رئيس مجلـس الدولـة الفرنسي فـي " لـويس بارثون" ملك يوغسالفيا، و " االسكندر األول

على أيدي أشخاص يمكن للمرء أن يصفهم اليوم إما بانهم مناضلون يوغسالفيون من أجل " مرسيليا
  .  الحرية أو ارهابيون، ويتوقف ذلك على العقيدة السياسية للمرء

  . 46محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص   )1
  . 38حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  )2

  

" ينظر إلى اإلرهاب باعتباره  1974لمتحدة عام في المملكة او       
استعمال العنف ألغراض سياسية ويشمل أي استعمال للعنف بغرض 

كما عرف الفقيه .  )1("وضع الجمهور أو أية شريحة منه بحالة خوف
لتوحيد القانون " كوبنهاجن"ضمن أعمال مؤتمر "  سالدانا" اإلسباني 
كل جناية أو جنحة "اسع بأنه اإلرهاب بمعناه الو – 1935الجنائي 

سياسية أو اجتماعية يترتب على تنفيذها أو حتى مجرد اإلعالن عنها 
إشاعة الفزع العام لما لها من طبيعة منشئة لخطر عام، وبمعناه 

ن من أعمال إجرامية مرتكبة الضيق عنده هو العمل اإلرهابي المكو
 الرعب كعنصر شخصي عنفقط وبصفة أساسية لنشر الخوف و

كعنصر  –طريق استخدام وسائل قابلة لخلق حالة من الخطر العام 
  .موضوعي

أن اإلرهاب جريمة إنسانية "  نبيل أحمد حلميويرى الدكتور  
دولية مخالفة لقواعد وتقاليد النظام العام الدولي ولقواعد اإلنسانية، 
وهي االستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد بواسطة فرد أو 
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دولة، ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواحا بشرية أو جماعة أو 
يهدد حريات أساسية، ويكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو 

  .)2(الدولة لكي تغير سلوكها تجاه موضوع ما
نظام حكـومي يقوم على " بأنه Webster وبستريعرفه و

هو االستخدام المنظم " في تعريف آخر ، و"اإلرعـاب والتخويف
جماعة أو طائفة من الناس أو من فرد لالحتفاظ بالسلطة للعنف من 

  . )3("والتأثير 
" في كـتابها »  J.lodgeجوليت لودج " تلخص األستاذة و

رأي األساتذة  " of terrorism the threat التهديد باإلرهـاب
الذين شاركوا معها في تأليف هذا الكتاب فتقول بأنهم اتفقوا على أن 

غير شرعية تعتمد استعمال العنف بدون تمييز  وسائل" اإلرهاب هو
   )4(."من أجل القيام بمحاوالت التغيير السياسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
، دار الفكر، 1ط اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن،كري، أمل يازجي، محمد عزيز ش) 1

  .129-128، ص ص2002دمشق، 
، دار النهضة العربية، اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام نبيل أحمد حلمي،) 2

  .21، ص)د ت( القاهرة، 
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الندوة العلمية الخمسون، ، تشريعات مكافحة اإلرهاب في الوطن العربيمحمد محي الدين عوض، ) 3
  . 56-55، ص ص1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

، ديوان المطبوعات 1، طالمقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائيعبد اهللا سليمان سليمان، ) 4
  . 220، ص )د ت (الجامعية، الجزائر، 

ن اإلرهاب اإلسرائيلي أ"   Netanyahuنيتانياهو" ويذكر 
على ارتكاب جرائم قتل األبرياء اإلقدام عمدا وبصورة منتظمة " هو

تعريضهم للخطر وذلك لبث الخوف من أجل غايات وتشويههم و
العرب "  أي ميراري" كما يقصد كاتب يهودي آخر هو . "  سياسية

أنه االستعمال المنتظم للعنف من " من خالل تعريفه لإلرهاب على 
أو اعات أدنى من الدولة خدمة ألغراض سياسية قبل أفراد أو جم

الذي يتجاوز وقعه النفسي المقصود النتائج المادية اجتماعية أو دينية و
  ).1(" إلى حد بعيد

، فإن هذا "نيتنياهو" ومـن خالل التعريف المقدم من طرف  
وبالتالي ينفي  رهابية،حدهم مرتكبي األعمال اإلاألخير يجعل األفراد و

  . هاب عن دولة إسرائيل المزعومةتهمة اإلر
يمكننا القول أن الواليات المتحدة األمريكية زعيمة  في األخير،        

كل من العالم الغربي، بل العالم ككل، أصبحت معنية بالحفاظ على ش
وهو شعـار راح يحـل محل  ،"اإلرهاب"الهيمنة تحت قناع 

ائـعــــة معهودة مثل ـات شــــــــــــكلم
  " يـوعيــــــــــــة الش"

مكافحة " تحت ذريعة الخ، حيث أنه و" ....وق اإلنسان اإلساءة لحقـو
ا أطلق عليه خاضت حكومة الواليات المتحدة األمريكية م" اإلرهاب 
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من  وكانت البداية" حملة مضادة لإلرهاب "الساسة األمريكيون 
  . ئمةال ندري من سيليهما في القاأفغانستان ثم تلتها العراق و

غير أن الحقيقة العارية تبقى على كل حال هي أن مكافحة 
كانت تغطية للتدخل األمريكي المستمر في الشؤون الداخلية " اإلرهاب 

ولغرض وحيد هو المحافظة على المصالح األمريكية، كل ما , للدول
حيث تبنت  ،2001سبتمبر  11يجة واضحة ألحداث سبق كان نت

كل " : تمثل في  مفهوما خاصا لإلرهابكية الواليات المتحدة األمري
  .وليس بعد هذا تعقيب ، "من ليس مع أمريكا فهو يرعى اإلرهاب 

أما بالنسبة للصهاينة فإن مسألة اإلرهاب تمثل تغطية تمويهية 
ى معظم الدول حيث تعدت عل(ممتازة إلرهابهم العابر لحدود الدول 

  غير العربية المجاورة و
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  107محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص ) 1

  
كما أنها , رهابتحت اسم مكافحة اإل) المجاورة تونس مثال

جيدة الرتكاب المجازر ضد السكان المدنيين العرب  ةـحجة و ذريع
ضد مقاومة " أمنها القومي المزعوم " على أساس أنها تدافع عن 

  . مشروعة في فلسطين أو في باقي األراضي العربية المحتلة
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   تعريف العالم الثالث -ب
لسنة  97 ن رقمعقوبات المضافة بالقانو 86عرفت المادة         

أو  كل استخدام للقوة" اإلرهاب بأنه  من التشريع المصري، 1992
ه الجـاني تنفيذا لمشروع يلجأ إلي العنف أو التهديد أو الترويع،

بهدف اإلخـالل بالنظـام العام أو , فـردي أو جماعي إجرامـي،
إذا كان من شأن ذلك إيذاء  وأمنه للخطر،تعريض سالمة المجتمع 

اتهم أو حريـاتهم أو أو إلقاء الرعـب بينهم أو تعريض حي األشخاص
أو إلقاء الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو المواصالت  أمنهم للخطر،

أو احتاللها  ي أو باألمـالك العامة أو الخاصة،أو باألموال أو بالمبان
أو منع وعـرقلة ممارسة السلطات العـامة أو  عليه، أو االستيالء

أو تعطيل تطبيق الدستور أو  أو معاهد العلم ألعمالهم،العبادة دور 
  . )1(القوانين أو اللوائح

تشريعا أكثر قدما تم سنه فيمثل  أما قانون العقوبات السوري،         
من قانون  304فطبقا للمادة . أي أنه لم يأت كرد فعل بروية وتفكير،

بتاريخ  148ي رقم ـالصادر بالمرسوم التشريع ،*العقوبات السوري
يقصد باألعمال اإلرهابية جميع "  1949ام ـجـوان ع – 22

  كب بوسـائلتـرتحالة ذعـر، و األفعـال التي ترمـي إلى إيجاد
حـة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات األسلكاألدوات المتفجـرة و

  السامة أو المحرقة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
  .25أحمد أبو الروس، مرجع سابق، ص) 1

تفرض على الفاعلين،  يحوي قانون العقوبات السوري على تدرج في العقوبة التي كما*     
من 2305والمحرضين، والمتآمرين، والشركاء في جريمة اإلرهاب، حيث أنه وبمقتضى أحكام المادة 

القانون ذاته، فإن المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب معاقب عليها جنائيا تكون 
مال إرهاب يعاقب عليها باألشغال المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أع: على النحو التالي

كل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة من خمس عشرة -الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة 
يستوجب عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو -سنة إلى عشرين سنة

مخابرات و المواصالت والنقل، أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل ال
  .إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان

  ". العوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاماو

 هاب بموجب قانون العقوبات السوري،وتعتبر جريمة اإلر  
ما ب, جناية خطيرة تقضي إلى عقوبة اإلعدام إذا توفرت شروط معينة

هذه هي أقسى عقوبة يوصي بها و. وت الضحيةفي ذلك دون حصر م
  .)1(جميع المدافعين عن مكافحة اإلرهاب تقريبا 

ذا التعريف وضع في األصل هتعريفا حديثا، و" بسيوني" كما يقدم   
 "لكنه قبل فيما بعد في اجتماعات الخبراء اإلقليميين في  من قبله،

 18-14ممتدة بين التي نظمتها األمم المتحدة خالل الفتـرة ال" فيينا
" نـه ، حيث يعرف اإلرهـاب على أ1988مارس من عـام 

 إستراتيجيــــة عنف محرم دوليـــــــــا،
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بواعث  اــــــــــــتحفزه
  عقائديـــــــــــــــة 

تتوخى أحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من ، و)إيديولوجية(
عاية لمطلب مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بد

نيابة فو العنف يعملون من أجل أنفسهم وبغض النظر عما إذا كان مقتر
  .)2("عنها أو نيابة عن دولة من الدول

أكثر شموال من التعريفات السابقة، " بسيوني" يعتبر تعريف        
حيث لم يقتصر تعريفه لإلرهاب على األفراد فحسب، بل شمل أيضا 

  .الدول
اإلرهاب " التعريف التالي لإلرهاب " نيس العكرة أدو" ويقترح        

السياسي منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهبة 
تغليب رأيه السياسي أو إلى فرض سيطرته  الناجمة عن العنف إلى

على المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على عالقات اجتماعية 
  .)3(عامة أو من أجل تغييرها أو تدميرها

أما الطرح الجزائري، فيوضح مسألة اإلرهاب في عبارات واضحة    
  :الصياغة، وهذا ما سنورده فيما يلي

بما أن اإلرهاب شكل متطرف من أشكال العنف، فإن أسبابه هي تلك "        
التي تستفز استعمال العنف، والعنف يصير إرهابا عندما تتفاقم األوضاع 

  .)4("المؤدية إلى العنف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــ
  .97أمل يازجي، محمد عزيز شكري، مرجع سابق ص) 1
  .48محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص) 2
، دار الطليعة، 1ط سياسي، بحث في اصول الظاهرة وآثارها اإلنسانية،اإلرهاب ال أدونيس العكرة،) 3

  .86، ص1983بيروت، 
  .171محمد عزيز شكري،مرجع سابق، ص) 4

وإذا كان البعض يعرفه على أنه كل عمل عدائي منظم يتم      
استعماله أو يهدد باستعماله ضد األفراد والجماعات أو الممتلكات 

مشروعة بما يثير الرعب والفزع بين  الخاصة لتحقيق أهداف غير
أفرادها ويؤثر على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

فإن تعريفنا اإلجرائي لإلرهاب يكون على النحو .  )1(السائدة فيها
 .التالي 

  التعريف اإلجرائي لإلرهاب 5.1.6.1
 والرعب الذعر إشاعة إلى مرتكبوه يهدف عنيف فعل هو ّ       

 والنهب والحرق كالقتل خطيرة أساليب بإتباع المجتمع، في لترويعوا
 على والحكومات والمؤسسات المدنيين نحو اموجه يكون.  والتدمير

 البناء على سلبا تنعكس االستقرار عدم من حالة ليخلق سواء، حد
  .ّ  المجتمع في والسياسي واالقتصادي واالجتماعي الثقافي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكر الجامعي،  تعويض المضرورين من األعمال اإلرهابية،خالد مصطفى فهمي،  )1
  . 24،  23م، ص ص 2007اإلسكندرية، 


