دراسة مفاهيمية حىل عالقة
حقىق اإلنسان تاإلرهاب

م.د .نادية فاضل عثاس فضلي
جامعة تغداد
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املقدمـــــة
قبل كل شيء نستطيع القوؿ إف حقوؽ اإلنساف غدت شأناً عادلياً اليوـ دبا
تتضمنو من حريات فردية واجتماعية ،ودل تعد كما كانت يف ادلاضي شأناً خاصاً
بادلصلحُت االجتماعيُت والنخب الثورية.
وحقوؽ اإلنساف عادة ما تتضمن رلموعة من القواعد وادلبادئ اليت ال ؽلكن
للفرد إف يعيش من دوهنا بكرامة واستقاللية وىي أساس العدالة واحلرية وادلساواة ،
واجملتمع الذي يطبق قواعد احًتاـ حقوؽ اإلنساف يفسح اجملاؿ لبناء الفرد واجملتمع على
أسس سليمة ليأخذ اجملتمع دوره الفاعل يف التقدـ العادلي ،دبعٌت أخر إف مبادئ حقوؽ
اإلنساف قد انتقلت من النظرة ادلثالية واألخالقية إذل ميداف الواقع وتطبيقها من جانب
اإلفراد والكتل البشرية  ،وأصبح ىنالك نظرة ال تقتصر حوؿ تقنُت احلقوؽ ضمن قوانُت
دستورية  ،بل إغلاد آليات القانونية الناجعة لضماف تطبيقها ،ومع ادلتغَتات العادلية اليت
شهدىا العادل يف أواخر عقد الثمانينيات من القرف ادلاضي وأوائل عقد التسعينيات نرى
ىناؾ حالة سبثلت بالتأكيد على عادلية حقوؽ اإلنساف إذ أصبحت جزءاً أصيالً من
القانوف الدورل الذي تضمن أكثر من  011معاىدة واتفاقية وعهد دورل  ،وأضحت ىذه
االتفاقيات ىي ادلرجعية الدولية حلقوؽ اإلنساف .
أما اإلرىاب كمفهوـ فتوجد لو مفاىيم متعددة  ،فهناؾ اذباه مادي لتعريفو
واذباه أخر يركز على اجلانب ادلعنوي  ،فاالذباه ادلادي يركز على األفعاؿ اليت تتكوف
منها اجلرؽلة  ،فهو يشَت إذل تعداد رلموعة من اجلرائم اليت تعد إرىابية دوف البحث يف
اذلدؼ أو الغرض الذي يسعى إليو العمل اإلرىايب  ،إما االذباه ادلعنوي فهو يؤكد على
اذلدؼ ادلراد ربقيقو من شلارسة اإلرىاب وىو ىدؼ إما إف يكوف دينياً أو سياسياً أو
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اجتماعياً أو اقتصادياً أو غَته من األىداؼ ذات الطبيعة الفكرية ،واإلرىاب من حيث
درجة عالقتو حبقوؽ اإلنساف ىو ما يتضمن االعتداء على حق اإلنساف يف احلياة ويف
سالمة جسمو وحقو يف التفكَت وحرية التعبَت فضالً عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ضد
بعض الفئات ادلستضعفة كاألقليات واليت قد يربر سلوؾ األخَتة إذل جلوئها الستخداـ
اإلرىاب والعنف ضد اإلفراد للدفاع عن حقوقها .
وىناؾ معادلة للربط بُت حقوؽ اإلنساف واإلرىاب واألمن  ،فحيث ػلل اإلرىاب
والقتل والفزع ؼلتفي األمن وتنتهك احلقوؽ ادلدنية دبختلف درجاهتا بالنسبة لإلنساف ،
وحيث تتحقق احلقوؽ بوجود األمن يزوؿ اإلرىاب  ،أذف األمن يعد عامل أساس يف
حسم وموازنة ادلعادلة بُت حقوؽ اإلنساف واإلرىاب .
وبعد أحداث  00أيلوؿ 1110واذلجمات اليت وقعت على األراضي األمريكية،
فرضت قضية العالقة بُت اإلرىاب وحقوؽ اإلنساف نفسها على الساحة العادلية وقامت
الواليات ادلتحدة األمريكية بشن حرباً عادلية على اإلرىاب من دوف إف يكوف ىناؾ
تعريفاً واضحاً لإلرىاب وىذا ما يعد خطراً جسيماً تلقى تبعاتو دائماً على حقوؽ اإلنساف
واالنتهاكات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع ،وأصبح األمن الذي تسعى الواليات ادلتحدة
األمريكية والدوؿ ادلتحالفة معها أمسى من حقوؽ اإلنساف الذي تنادي بو ىذه الدوؿ
من عقود  ،واعتمدت على تقوية اإلجراءات التنفيذية على حساب السلطة القضائية
منتهكة بذلك احلقوؽ اإلنسانية العادلية  ،فبعد أحداث  00أيلوؿ صلد اف الواليات
ادلتحدة األمريكية .قد احتجزت اآلالؼ من األشخاص يف غوانتانامو دوف عرضهم على
القضاء أو حىت معرفة أمسائهم ودل يسمح ذلم بتوكيل زلامُت بل وصل احلد باإلدارة
األمريكية إذل عد ىؤالء األشخاص ىم من األعداء وال حقوؽ ذلم  ،وىذه اخلروقات
عدت ظاىرة خطَتة وذلك باالستهانة جبميع ادلواثيق والعهود واألعراؼ الدولية  ،فضالً
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عن إف الواليات ادلتحدة األمريكية عدت من أوائل الدوؿ اليت وضعت أسس ألتنصت
على ادلكادلات اذلاتفية  ،فقد وضعت أحداث  00أيلوؿ معادلة غَت متوازنة أثرت على
معايَت حقوؽ اإلنساف حيث ظهر التعارض واضحاً بُت محاية األمن القومي من ناحية
ومحاية حقوؽ اإلنساف من ناحية أخرى يف إضفاء ادلشروعية على عدد من الًتاجعات عن
ادلبادئ الدولية حلقوؽ اإلنساف  ،حيث بدا ادلساس حبقوؽ اإلنساف واضحاً يف
التشريعات الصادرة من عدد من الدوؿ األوروبية والواليات ادلتحدة األمريكية حبجة
مكافحة اإلرىاب  ،ودبا إف النشاط اإلرىايب ؽلثل خطراً على حقوؽ اإلنساف بوصفو زلل
أدانو إنسانية  ،فإف مكافحة اإلرىاب قد سبثل نفس اخلطر دلا قد تعانيو ىذه احلقوؽ من
انتهاكات ربت ذريعة القضاء على اإلرىاب  ،وعليو مكافحة اإلرىاب غلب إف ال تكوف
عمليات مفتوحة وغَت مقيدة بضوابط فالضوابط ىي إجراءات مؤقتة وغلب أف تكوف
بأشراؼ القضاء ادلستقل و تنتهي بزواؿ اخلطر الذي يواجو الدوؿ وإال بقاؤىا سيشكل
خطراً فادحاً على حقوؽ اإلنساف ،وستنتفي ادلواثيق الدولية ادلربمة هبذا اخلصوص ،
فادلادة  3من العهد الدورل للحقوؽ ادلدنية والسياسية واليت تسمح للدولة يف احلاالت
االستثنائية إف تتخذ تدابَت ويف أضيق احلدود لتحقيق التزاماهتا الدولية ملزمة باحًتاـ
حقوؽ اإلنساف واف اإلجراءات ادلتخذة غلب أف ال تتضمن ىذه التدابَت سبييز بسبب
العرؽ أو اللوف أو اللغة أو الدين أو الطبقة.
وىناؾ سؤاؿ يتبادر إذل األذىاف ىل ىناؾ تعارض بُت متطلبات محاية األمن
الوطٍت ضد اإلرىاب وبُت تأمُت احًتاـ حقوؽ اإلنساف وفقاً للمبادئ اليت ارتضاىا
اجملتمع الدورل منذ منتصف القرف ادلاضي ؟
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يف احلقيقة أف تعريف اإلرىاب واجلرائم ادلتعلقة بو يعد أمراً زلاطاً بالغموض الذي
قد يكوف متعمداً لتنفيذ مصاحل وأىداؼ القوى الكربى واليت يطلق يدىا يف أية بقعة من
بقاع العادل ويف إنزاؿ العقاب عل أية دولة أو مجاعة بدعوى مكافحة اإلرىاب يف ظل
خلط متعمد بُت اإلرىاب وحق الشعوب يف الكفاح ادلسلح من اجل تقرير مصَتىا ،
وىذا ادلوضوع جاء لصاحل " إسرائيل " يف إطالؽ يد احلكومات اإلسرائيلية ذباه الشعب
الفلسطيٍت بارتكاب أبشع اجلرائم حبق ادلدنيُت دوف إف يكوف ىنالك ذلا أي زلاسبة أو
تطبيق احلد من حقوؽ اإلنساف يف احلفاظ على حقهم يف احلياة والعيش حبرية وكرامة يف
وطنهم  ،وىذا ما ينطبق أيضاً على دوؿ كثَتة تعاين من انتهاكات جسيمة حلقوقها دوف
وجود رادع قانوين وأخالقي يلزمها بتطبيق االتفاقيات ادلنشئة ذلذه األغراض.
وعليو سيتم تقسيم ىذه الدراسة إذل مبحثُت رئيسيُت  ،ادلبحث األوؿ مفهوـ
حقوؽ اإلنساف واإلرىاب عرب التاريخ وتصنيفاتو وأشكالو  ،إما ادلبحث الثاين فيتناوؿ
آثار اإلرىاب ادلباشرة وغَت ادلباشرة على حقوؽ اإلنساف بينهما مع خاسبة.

الثاحثــــة
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املثحث األول

مفهىم حقىق اإلنسان واإلرهاب عرب التاريخ
فرضت قضية العالقة بُت حقوؽ اإلنساف واإلرىاب نفسها على الدراسات
الدولية  ،لكوهنا مسألة غاية يف األعلية تتعلق حبياة اإلنساف وكرامتو وكيفية وضع الشرائع
وتقنينها حلماية البشر من االنتهاكات واإلعماؿ اإلرىابية  ،والسيما واف اإلرىاب ليس
ظاىرة جديدة ،فهي لديها جذور شلتدة عرب التاريخ  ،وكذا احلاؿ بالنسبة حلقوؽ اإلنساف
فاحلضارات القدؽلة والشرائع السماوية جاءت للتأكيد على اإلنساف وتنظيم شؤونو
وأحوالو ومعامالتو وىي جزء أساس من التنظيم الدورل يف حقبات التاريخ ادلتتالية وىذا ما
سيتم تناولو يف ادلطلبُت اآلتيُت:
املطلة األول  :مفهىم حقىق اإلنسان عرب التاريخ
احلقوؽ ىي ادلعايَت واألسس اليت ال ؽلكن للبشر إف ػليوا من دوهنا ،وىي عماد
احلرية وادلساواة والعدالة ،واحًتاـ ىذه احلقوؽ والعمل هبا تفسح اجملاؿ للمجتمعات بأف
تتقدـ وتسمو وتنمو ،أساس حقوؽ اإلنساف موجود يف احلضارات القدؽلة واغلب
الديانات والعقائد.
لقد أسهمت احلضارة الفرعونية اليت تعد من أقدـ احلضارات البشرية يف ذبسيد
الفكر القانوين حلماية حقوؽ اإلنساف ،وذىب ادلؤرخوف إذل أف أوؿ صفحات التاريخ
البشري ادلكتوب بدأت يف أراضي النيل األدىن حوارل 2211ؽ.ـ  ،وذلك عندما ازبذت
القرى الزراعية على طوؿ هنر النيل يف شللكتُت علا مصر العليا ومصر السفلى ربت حكم
الفراعنة آنذاؾ واليت أخضع أىلها إذل قانوف مساوي امسو (ماعت) واف من أىم الركائز
اليت كاف يستند إليها ىذا القانوف ىي مفاىيم احلق والعدؿ والصدؽ وبقي العمل هبذا

القانوف دلدة طويلة  ،كذلك عرؼ الفراعنة يف مصر تطوراً اجتماعياً ملحوظاً بادلقارنة مع
ما سبقو من رلتمعات بدائية  ،فقد استطاع الفراعنة تنظيم رلتمعهم على أسس بسيطة
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تؤمن بفرض سلطة مطلقة من جانب الفرعوف على شعبو مثلما تؤمن نوعاً من العدالة
العامة ألفراد اجملتمع ،والوظيفة السياسية للملك ارتكزت على مسألتُت األوذل استتباب
األمن والنظاـ يف البالد وإشاعة العدؿ بُت الرعية ،وليس ىناؾ من رلاؿ دلمارسة احلرية
الفرديػ ػ ػ ػة االجتمػ ػ ػاعي ػ ػ ػة أو االقتصػ ػ ػاديػ ػ ػ ػة أمػ ػ ػ ػ ػاـ الفرع ػ ػوف فهو ػلدد دور األفراد
والفئات يف اجملتمع(.)0

وعند عقد مقارنة بُت بالد الرافدين واحلضارات األخرى فنجد ىناؾ وجهاً للشبو

بُت احلضارتُت الفرعونية واألشورية  ،ولعل السبب يف ذلك يعود إذل العالقات التجارية
اليت كانت بُت ادلنطقتُت األمر الذي أدى إذل تفاعل فكري وثقايف واسع  ،فعلى غرار
وادي النيل ،كاف النظاـ ادللكي يف بالد آشور يستند إذل القوة العسكرية واذل احلق
اإلذلي ،وظهر تأثَت ادللك بشكل بارز جداً يف ميداف القضاء الف العدالة تتحد ذاتياً
بإرادة اآلذلة اليت ال ػلق للبشر مناقشتها أو االعًتاض عليها  ،ىذا التماثل بُت العدالة
واإلرادة اإلذلية مسح حلمورايب وىو ادللك ادلشرع باستغالؿ سلطاتو القضائية من اجل
توحيد وتوطيد سلطتو ادلركزية  ،وذبسد ذلك بشريعة محورايب اليت تضمنت  171مادة
عاجلت سلتلف القضايا وادلسائل القانونية اليت تًتاوح بُت تأمُت استمرار األسرة بواسطة
الولد  ،وتأمُت ادللكية مهما ازبذت من أشكاؿ والعقوبات الدقيقة حبق ادلذنبُت حبسب
طبقتهم االجتماعية اليت قسمتها ىذه الشريعة إذل ثالث طبقات ،ىي األحرار والطبقة
الوسطى والعبيد  ،ومنحت شريعة محورايب ادلرأة على سبيل ادلثاؿ استقالالً لشخصيتها
القانونية وبقيت قيمة ىذه الشريعة يف كوهنا أوؿ زلاولة مكتوبة تصل إلينا بصورهتا

الواضحة ادلباشرة عن طريق صياغتها يف قواعد قانونية إلزامية ،فضالً عن ذلك إف
احلضارات البابلية والسومرية قد احتفظت بارتباط وثيق بُت التعاليم الدينية والنظرة إذل
اإلنساف وحقوقو فباإلضافة إذل شريعة محورايب الذي حكم الدولة البابلية من العاـ

 1114-1156ؽ.ـ وكانت ىناؾ شريعة ليبث عشتار أيضاً(.)1

( )1د.خضر خضر  ،مدخل إلى الحرٌات العامة وحقوق اإلنسان  ،ص.32-30
( )2المصدر نفسه ،ص ،38-35وٌنظر اٌضا ً رائد سلٌمان الفقٌر  ،تارٌخ نشأة مفاهٌم حقوق اإلنسان  ،ص.4

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

382

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

أما احلرية يف بالد اليوناف فقد ارتكزت يف تطورىا التارؼلي على ادلدينة واليت كانت
تشكل وحدة سياسية حبد ذاهتا  ،أي دولة تتجمع فيها كافة النشاطات االقتصادية
والسياسية والفكرية وؽلارس فيها الشعب سلطات احلياة اجلماعية  ،وكانت دولة ادلدينة
تتمتع بسيادة مطلقة على الكائنات واألشياء  ،وتستمد سيادهتا من النواميس والشرائع
والعادات اليت تسمو باالحًتاـ الذي سبثلو والنفوذ الذي تفرضو على كل اإلرادات
الفردية  ،ودولة ادلدينة كانت مجهورية ترفض ادللكية الوراثية وذبهل معٌت احلكم الفردي ،

فاجلماعية يف إدارة الشؤوف العامة ىي السمة السائدة(.)2

وبالنسبة للدؽلقراطية وماذلا عالقة مع احلقوؽ فَتجع الفضل يف استنباط فكرة
الدؽلقراطية إذل الفالسفة اإلغريق  ،حيث قيم الفيلسوؼ سقراط فلسفتو على فكرتُت
أساسيتُت علا العدالة والفضيلة  ،أما الفضيلة تفيد هبذا ادلعٌت قابلة للتعلم والتعليم  ،وإما
العدالة فَتى أهنا تتمثل يف احًتاـ ادلواطنُت للقوانُت دبعناىا العاـ  ،وترتب على ما تقدـ
نتيجة مهمة وىي سيادة حكم القانوف أي خضوع اجلميع للقانوف حكاماً وزلكومُت  ،أما
أفالطوف فقد فضل احلكومة االرستقراطية بوصفها من وجهة نظره أفضل احلكومات

وتكوف احلكمة والعدالة من أىم مسات اجملتمع(.)3

أما أرسطو فقد نقد أفالطوف يف رأيو ىذا إذ يرى إف االرستقراطيُت غلروف وراء
مصاحلهم اخلاصة كما غلري ادللك وراء مصلحتو اخلاصة فإذا تعارضت ادلصلحة اخلاصة
مع ادلصلحة العامة ذىبت ىذه يف سبيل تلك  ،وىنا تنقلب احلكومة االرستقراطية إذل
حكومة اوليغارشية فتخرب الدولة وتقوض أركاهنا  ،وبعد تقسيم أرسطو للحكومة يرى

تفضيل احلكومة الدؽلقراطية ألهنا حكومة األغلبية  ،ويرى إف احلكومة الدؽلقراطية ادلثلى

ادلعتدلة الفاضلة اليت ربقق مبدأ األخالؽ األساسي وىو مبدأ الوسط يف كل شيء(.)4

( )3د.خضر خضر ،مصدر سبق ذكره،ص ،38-34وٌنظر :رائد سلٌمان الفقٌر ،مصدرسبق ذكره ،ص.4
( )4د.حمٌد حنون خالد ،األنظمة السٌاسٌة ،ص.23
( )5المصدر نفسه،ص.24-23
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أما يف روما فنظمت اإلمرباطورية تنظيماً شلتازاً إذ وجد لتطبيق الدؽلقراطية حيزاً يف

اللجاف واجملالس الشعبية سواء يف العهد ادللكي أو اجلمهوري  ،ويف عهد انتشار
ادلسيحية ،فقد ترؾ الفقو ادلسيحي التعرض لنظاـ احلكم ،وترؾ ذلك جلهود األفراد
يتخذوف ما يرونو مناسباً للشؤوف الدنيوية ،واكتفى بالدعوة إذل األخالؽ الفاضلة من اجل
إسعاد اجملتمع البشري يف الدنيا واآلخرة ،وادلسيحية دل تنصر احلاكم الظادل ،وإظلا كانػ ػ ػ ػت

تػ ػ ػ ػ ػدعو إذل إقػ ػ ػ ػ ػػامة العدؿ بُت الن ػ ػ ػ ػ ػػاس وادلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاواة ب ػ ػينػ ػهم بػ ػ ػصرؼ النػ ػ ػظر إذل
الفوارؽ االجتماعية(.)5

أما عن حالة العرب قبل ظهور اإلسالـ كما وصفها " جعفر بن أيب طالب" رضي
هللا عنو حينما سألو " صلاشي احلبشة" عن الدين اجلديد فقاؿ(( كنا قوماً أىل جاىلية نعبد
األصناـ  ،ونأكل ادليتة ونعمل الفواحش ونقطع األرحاـ ونسيء إذل اجلوار ويأكل القوي

منا الضعيف)) ،فحياهتم كانت سبوج حبركة عاصفة من الشهوات وادلآمث وحب السيادة
والعلو  ،وقد وضح " جعفر بن أيب طالب" رضي هللا عنو عظمة الدين اإلسالمي على
اإلنسانية يف حواره مع " النجاشي" بقولو (( حىت بعث هللا إلينا رسوالً منا نعرؼ نسبو
وصدقو وأمانتو  ،فدعانا إذل هللا لنوحده ونعبده  ،وطللع ما كنا نعبد ضلن وآباؤنا من
احلجارة واألوثاف  ،وأمرنا بصدؽ احلديث وأداء األمانة  ،وصلة الرحم وحسن اجلوار
والكف عن احملارـ والدماء وهنانا عن الفواحش وقوؿ الزور واكل ماؿ اليتيم وقذؼ

احملصنات وأمرنا أف نعبد هللا وحده وال نشرؾ بو شيئاً))(.)6

أما اإلسالـ فقد أكد على احلرية اإلنسانية بادلعٌت الفردي واجلماعي واالجتماعي

وعدىا واحدة من أىم الضرورات وليس فقط احلقوؽ الالزمة لتحقيق إنسانية اإلنساف
،وادلتابع للتحرير التدرغلي لألرقاء يف عهد اإلسالـ يدركوف االصلاز اإلحيائي الذي صنعو

ىذا التحرير ،لقد رغب اإلسالـ يف عتق األرقاء بأف جعلو قربو يتقربوف هبا إذل هللا(.)7

( )6د.حمٌد حنون خالد ،األنظمة السٌاسٌة  ،ص.26-25
( )7د.ماهر صبري كاظم،حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة والحرٌات العامة  ،ص.27-26
( )8د .دمحم عماره ،اإلسالم وحقوق اإلنسان ،ص.18
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فاإلسالـ ىو عقيدة شاملة غايتها تنظيم احلياة اإلنسانية يف سلتلف نواحيها على
أسس العدالة وادلساواة  ،والسلطة التشريعية يف اإلسالـ مصدرىا القراف ،وىي سلطة
تساوي بُت ادلواطنُت من حيث إنسانيتهم أوالً وإؽلاهنم ثانياً كما جاء باحلديث الشريف "
الناس كلهم سواسية كأسناف ادلشط" و" إظلا ادلؤمنوف أخوة " و" كونوا عباد هللا أخواناً"،
وقد ذكر الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم يف خطبة الوداع ( السنة العاشرة للهجرة) التأكيد

على اذلجرة بقولو " أيها الناس إف ربكم واحد واف أباكم واحد كلكم ألدـ وادـ من

تراب ،إف أكرمكم عند هللا اتقاكم  ،وليس لعريب على أعجمي فضل إال بالتقوى" ،وكأنو
جعل ادلساواة والعدؿ قاعدة جوىرية يف سلوؾ من سيتوذل شؤوف ادلسلمُت من بعده(.)8

وال يقف تطور احلقوؽ اإلنسانية كما اقرىا اإلسالـ عند مسألة ادلساواة بُت أفراد
الرعية على اختالؼ أجناسهم وألواهنم بل يضم سلتلف جوانب احلياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية  ،ففي ادليداف االجتماعي نص القراف الكرًن صراحة على قواعد
سلوؾ جديدة تتمسك دبكارـ األخالؽ وتقوـ على التواضع والزىد والرمحة والشفقة
واإلحساف واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر وحرـ ادلوبقات وادلفاسد اليت تشكل خطراً
على دؽلومة الروابط االجتماعية واستمرارىا كالزنا والبغي واجلور والتفاخر والبطر وشرب
اخلمر ولعب ادليسر  ،وغَتىا من اآلفات االجتماعية اليت تتناقض مع التعاليم السماوية
اليت ػلملها اإلسالـ والرامية إذل محاية حقوؽ اجملتمع وعدـ تعريضها للخرؽ واالنتهاؾ من
قبل األفراد ادلسيئُت " إظلا بعثت ال سبم مكارـ األخالؽ  ،وأوصى اإلسالـ باآلباء وأوصى

األوالد براً بوالديهم ،ودافع اإلسالـ عن الفقراء وادلعوزين وادلساكُت وأبناء السبيل ،وأكد

اإلسالـ على حقوؽ ادلرأة ومنحها حرية اختيار الزوج ومنحها حقوقها كاملة يف أمواذلا

وذبارهتا دوف الوصاية عليها من احد(.)01

( )9د.خضر خضر ،مصدر سبق ذكره ،ص.52-51
( )10المصدر نفسه،ص.54-53
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ويف ادليداف االقتصادي كاف شعار اإلسالـ احلديث الشريف " الدين ىو
ادلعاملة" ،وادلعاملة احلسنة تقتضي التمسك بالعهود والوعود واحًتاـ حقوؽ اآلخرين،
كما شدد اإلسالـ على ادلعاملة احلسنة حفاظاً على حقوؽ الناس بُت بعضهم البعض،
وعدـ الغش والغنب يف ادلعامالت ،وعلى ادلستوى السياسي استند اإلسالـ إذل مبدأ
الدؽلقراطية ادلباشرة يف إدارة شؤوف الناس  ،وجعل االلتزاـ هبا واجباً على احلاكم أو
ادلسؤوؿ  ،كما أمر ادلسلمُت بالتشاور " وشاورىم يف األمر" وأكد على أصحاب السلطة
احًتاـ حقوؽ يف بيوهتم وحياهتم اخلاصة  ،كما أكد اإلسالـ على حرية التعبَت عن الرأي

وادلعتقد وىي حق أساسي من حقوؽ اإلنساف  ،فاإلسالـ انطلق من عدـ اإلكراه يف
الدين أو إجبار الناس على األؽلاف رغماً عنهم وأمر اإلسالـ بالتوجو ضلو اآلخرين بأحسن
الكالـ وألطفو احًتاماً آلرائهم ومواقفهم ومشاعرىم ،كما أكد اإلسالـ على احًتاـ
أصحاب ادلبادئ والعقائد الدينية األخرى(.)00
وؽلكن إمجاؿ حقوؽ اإلنساف األساسية اليت وردت يف القراف الكرًن والسنة النبوية

الشريفة دبا يلي(:)01

 .0حق احلياة  :لقد وىب هللا احلياة لإلنساف وقد دعا إذل احًتامها واحملافظة عليها
إذ حرـ االعتداء عليها أو تعريضها لألذى من دوف وجو حق  ،بل حرـ على اإلنساف
نفسو أف يعرض حياتو للموت أو األذى إال ألسباب ضرورية كالدفاع عن النفس أو
العرض أو الوطن قاؿ تعاذل (( من قتل نفساً بغَت نفس أو فساد يف األرض فكأظلا قتل
الناس مجيعاً ومن أحياىا فكأظلا أحيا الناس مجيعاً)) سورة ادلائدة من اآلية .21

 .1حق التعليم  :لقد دعا اإلسالـ إذل التعلم والنظر والتدبَت يف ىذا الكوف العظيم
الذي يدؿ على قدرة الباري عز وجل فجاءت آيات القراف الكرًن والسنة النبوية تؤكد
على ذلك إذ قاؿ تعاذل " يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" سورة
اجملادلة من اآلية  00والكثَت من أحاديث الرسوؿ زلمد صلى هللا عليو وسلم
(( العلماء مصابيح األرض وخلفاء األنبياء وورثيت وورثة األنبياء)).
( )11د.خضر خضر ،مصدر سبق ذكره  ،ص.57-55
( )12د.ماهر صبري كاظم ،مصدر سبق ذكره،صص.47-41
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 .2حق العمل :حبب اإلسالـ العمل وأوجبو ألنو السبيل الوحيد للكسب والعيش
الكرًن لإلنساف وبارؾ العاملُت وأثٌت عليهم  ،بينما ذـ الكساذل الذين ال يعملوف قاؿ
تعاذل " ىو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فأمشوا يف مناكبها وكلوا من رزقو واليو
النشور )) سورة ادللك اآلية . 04
 .3حق التملك :لقد اقر اإلسالـ حرية التملك وحرـ النهب والسلب واالعتداء
على ملك اآلخرين ،قاؿ تعاذل ((يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال

أف تكوف ذبارة عن تراض منكم )) سورة النساء اآلية . 18

 .4حق األمن  :لقد أكدت الشريعة اإلسالمية على حق األمن لإلنساف  ،فأكدت
حرية اإلنساف الشخصية اليت يراد هبا حق الفرد يف الذىاب واإلياب والتنقل حبرية
داخل البالد واخلروج منها إذا أراد وكذلك حقو يف األمن دبعٌت عدـ القبض عليو أو
حبسو أو معاقبتو إال دبقتضى القانوف ويف احلدود اليت يقررىا  ،فقد اوجب اإلسالـ
على الدولة محاية الفرد أياً كاف من أي اعتداء محاية كرامتو وشرفو وبيتو وحفظ أمنو
قاؿ الرسوؿ زلمد صلى هللا عليو وسلم (( ظهر ادلؤمن محى إال يف حد وحق)).

 .5حق االعتقاد والعبادة  :دل يكره اإلسالـ أحداً على اعتناؽ دين معُت أو عبادة

معينة ،فلكل إنساف حريتو الدينية يعتقد ما يشاء ويتعبد كيفما يشاء إال انو حرـ على
ادلسلم أف يتخلى عن إسالمو حفاظاً على سباسك اجملتمع ووحدة األمة  ،كما مسح
ألىل الكتاب ادلسيحيُت واليهود ببناء الكنائس وادلعابد وشلارسة شعائرىم الدينية قاؿ

تعاذل ((ال إكراه يف الدين قد تبُت الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل
فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصاـ ذلا وهللا مسيع عليم))سورة البقرة اآلية .145
 .6حق حرية الرأي وادلشاورة وادلشاركة  :لقد أعطى اإلسالـ حرية الرأي للناس يف
القضايا العامة وادلشاركة فيها مثل البيعة واالنتساب وتورل ادلسؤوليات ومثاؿ على
ذلك قوؿ الرسوؿ عليو أفضل الصالة والسالـ يف غزوة بدر عندما قاؿ ((أشَتوا علي
أيها الناس)) واستشارتو ذلم اخلروج من ادلدينة يف غزوة احد .
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وطبقاً دلا تقدـ نرى أف حقوؽ اإلنساف يف ادلفهوـ اإلسالمي استندت إذل خالق
اإلنساف فقد جعل هللا تعاذل ىذه احلقوؽ واجبات مقدسة وذلا ميزات مهمة(: )02
 .0منح ىذه احلقوؽ والواجبات قدسية تتعاذل هبا عن سيطرة ملك أو حاكم أو حزب
يتالعب هبا كما يشاء .
 .1أعطاىا قوة إلزاـ يتحمل مسؤولية محايتها كل فرد فهي أمانة يف عنق كل ادلؤمنُت
وواجب ديٍت على كل مسلم .

 .2هللا تعاذل ىو مانح ىذه احلقوؽ وىو األعلم حباجات اإلنساف الذي خلقو وكلفو
باالستخالؼ ،وذلذا اكتسبت ىذه احلقوؽ والواجبات بعداً إنسانياً يتجاوز كل الفروؽ
اجلنسية واجلغرافية واالجتماعية والعقائدية  ،وكما تعكس النظرة اإلسالمية مشولية

حقوؽ اإلنساف وإنسانيتها وعادليتها  ،فأهنا تعكس أيضاً أعلية التالزـ بُت احلقوؽ
الفردية وادلصلحة العامة  ،فكل حق للفرد يتضمن حقاً للجماعة مع أولوية حقاً
للجماعة كلما حدث تقاطع .

ويف العصر احلديث أمجعت األدبيات السياسية ادلعاصرة على ما أصبحت تتمتع
بو قضية حقوؽ اإلنساف من أعلية كربى بُت االىتمامات الفكرية من أوائل ىذا القرف،
وما ربتلو من منزلة غداة احلرب الكونية الثانية ،ويكتسي ىذا التطور ظاىرتُت
اثنتُت(:)03

 .0إف حقوؽ اإلنساف وحرياتو الفردية واجلماعية قد غدت شأناً عادلياً  ،بعد أف ظلت

يف القرف ادلػ ػاضي ش ػ ػ ػأن ػ ػاً وطني ػ ػ ػاً زلصوراً إدراكو يف فئة الثوريُت أو عند قلة من
ادلفكرين اإلصالحيُت .
 .1إف العناية هبذه احلقوؽ قد انتقلت من ميداف ادلبادئ األخالقية والنظريات
الفلسفية واإليديولوجيات السياسية – االجتماعية إذل ميداف ادلمارسة الواقعية من
جانب األفراد واجلماعات البشرية .
( )13دمحم عبد الملك المتوكل،اإلسالم وحقوق اإلنسان فً مجموعة باحثٌن فً كتاب حقوق اإلنسان:الرؤى العالمٌة واإلسالمٌة والعربٌة ص.86
( )14مصطفى الفٌاللً ،ن ظرة تحلٌلٌة فً حقوق اإلنسان من خالل المواثٌق وإعالن المنظمات ،فً مجموعة باحثٌن فً كتاب حقوق اإلنسان الرؤى
العالمٌة واإلسالمٌة والعربٌة ،ص.14
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إذف حقوؽ اإلنساف من احلقوؽ األصيلة والطبيعية اليت وجدت قبل أف يوجد،
فهي ليست وليدة نظاـ قانوين  ،وإظلا ىي لصيقة بالوجود اإلنساين على األرض وال ؽلكن
لإلنساف أف يتمتع بالكرامة والقيمة األصيلة إلنسانيتو بدوف ىذه احلقوؽ اليت تتميز
بوحدهتا ومحايتها من كل انتهاؾ وتعسف  ،ألهنا جوىر ولب كرامة اإلنساف  ،وىي احلق
يف احلياة واحلق يف احلرية واألمن الشخصي واحلق يف التعليم واحلق يف العمل واحلق يف
احملاكمة العادلة  ،وقد أكدت ادلادة األوذل من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف الذي أقرتو

األمم ادلتحدة يف 01كانوف أوؿ  0837على أف (( ،يولد مجيع الناس أحراراً متساوين

عقال" وضمَتاً وعليهم أف يعاملوا بعضهم بعضاً بروح
يف الكرامة واحلقوؽ  ،وقد وىبوا ً
اإلخاء )) ،كما أكدت ادلادة الثانية على أف ((لكل إنساف حق التمتع بكافة احلقوؽ
الواردة يف اإلعالف دوف أي سبييز))  ،وكذلك ادلادة الثالثة اليت نصت على أف
((لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمو شخصو)) ،إذل أخر ادلادة  21حيث أكدت

وشددت على االعًتاؼ وااللتزاـ القانوين هبذه احلقوؽ  ،وال يسمح ألية دولة مهما
كانػ ػ ػت أف ت ػ ػعمل دبا ؼلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالف ذلك أو أي عمل يػ ػ ػ ػهدؼ إذل ىدـ احلقوؽ واحلري ػ ػ ػ ػات

الواردة فيو ))(.)04

وىذا اإلعالف الذي احتوى على  21مادة أصلت حلرية اإلنساف وكرامتو وحقوقو
ادلختلفة مع مساواتو يف الكرامة واحلقوؽ  ،وكذا احلقوؽ السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وادلدنية والضماف االجتماعي وحق العمل وأوقات الفراغ والراحة
والرعاية الصحية والتعليم وغَتىا من احلقوؽ واحلريات األساسية ،وباإلضافة إذل اإلعالف

العادلي حلقوؽ اإلنساف يوجد ادليثاؽ األفريقي حلقوؽ اإلنساف والشعوب  ،واتفاقية
القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة والعهد الدورل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية
والسياسة واحلقوؽ البد من أف تربط بااللتزامات وىذا الربط من األعلية دبكاف حيث
ؽل ػ ػػكن عن طريقػ ػ ػ ػػو أف ضلسػ ػ ػ ػن من قدراتن ػ ػ ػ ػا ونػستػجيب إلحسػ ػ ػ ػاسن ػ ػ ػا بػالػ ػ ػ ػواجب ضلو

هللا والوطن(.)05

( )15د .ناظم عبد الواحد جاسور  ،موسوعة المصطلحات السٌاسٌة والفلسفٌة والدولٌة ،ص.274-273
( )16د .إسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً ،الموسوعة المٌسرة للمصطلحات السٌاسٌة ،ص ،47وأٌضا ٌنظر  :د.أحمد محمود الجٌزاوي ،وآخرون ،
حقوق اإلنسان ، ،ص.24
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إذف احلقوؽ واحلريات تولد مع اإلنساف منذ رليئو إذل احلياة  ،فهي حقوؽ أصلية
ال تباع وال تشًتى وأكدت عليها الشرائع السماوية واألدياف ،وأصبحت مدار الىتماـ
ادلفكرين والفالسفة على مر العصور  ،ألهنا حقوقاً سامية غلب أف يناذلا كل الناس بغض
النظر عن العرؽ والدين واللوف .

املطلة الثاني :مفهىم اإلرهاب عرب التاريخ تعريفه وتصنيفاته

أساليثه :

تعد مسألة وضع تعريف لإلرىاب من أكثر ادلسائل ادلثَتة للجدؿ على ادلستويُت

القانوين والسياسي  ،وليس باألمر اجلديد فمنذ العاـ  0826أخفقت اجلهود الدولية
ادلبذولة من اجل إصدار االتفاقية الدولية دلنع اإلرىاب وادلعاقبة عليو اليت اعتمدت
برعاية عصبة األمم ومنذ التاريخ ادلذكور دل يعاجل اجملتمع الدورل ادلسائل اخلاصة باإلرىاب
إال بصورة جزئية أي حسب كل جرؽلة وكل مسألة على حدة إذ ال توجد معاجلة شاملة
ذل ػ ػذا ادلوضػ ػ ػوع شل ػ ػا ترتب عليو تعذر الوصوؿ إذل تعريف مقبوؿ على وجو العموـ

دلصطلح اإلرىاب(.)06

وعليو سيتم تناولو عرب ادلسائل التالية :إف اإلرىاب يعد احد أوجو العنف السياسي،
فتحديد مفهوـ اإلرىاب يتطلب قبل كل شيء تعريف اإلرىاب وما ىي أشكالو.
أوالً  :مفهوـ اإلرىاب تارؼلياً وتعريفو.

يشكل تعريف اإلرىاب ومفهومو إحدى ادلشكالت الرئيسة اليت واجهت وال تزاؿ

تواجو اجملتمع الدورل  ،فعلى الرغم من انتشار اإلعماؿ اإلرىابية  ،وكثرة تداوؿ لفظ
اإلرىاب يف وسائل األعالـ أو داخل اجملتمعات واألفراد  ،فأف ىذا ادلصطلح ال يزاؿ
يكتنفو الغموض  ،ويثَت اجلدؿ والنقاش على الصعيد الدورل ويرجع سبب الغموض إذل
اختالؼ وجهات النظر تبعاً الذباىات ادلواقف السياسية لألطراؼ ادلتنازعة من جهة
وادلصاحل ادلشًتكة بُت الدوؿ من جهة أخرى  ،ومن مث فإف أي تعريف لإلرىاب كثَتاً ما
( )17د .حٌدر أدهم عبد الهادي ،دراسات فً قانون حقوق اإلنسان ،ص.23
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يأخذ صور لألحكاـ الشخصية ويبتعد عن ادلوضوعية  ،فما يعده طرؼ من األطراؼ
عمالً إرىابياً يستوجب اإلدانة ال يعد كذلك عند الطرؼ اآلخر بل قد يعد عمالً وطنياً
يستحق التمجيد والدعم والتشجيع(.)07
تعود جذور اإلرىاب ادلعاصر إذل التطبيق الفرنسي للعنف السياسي  ،فقد أطلق
على العنف السياسي بالفرنسية إذل مصطلح  ،Terreurومصطلح
 ، Terrorismeوعلا يشًتكاف إذل حد كبَت يف الداللة على ادلعٌت نفسو  ،غَت أف

لكل واحد منهما شليزات مستقلة بلغت يف مرحلة من تاريخ فرنسا حد التناقض  ،وإذا
ما عربنا ادلصطلحاف لوجدنا كلمة ( Terreurفعل) ويقابلها باإلنكليزية ،Terror
ترادفها يف اللغة العربية( رعب) أو ( ذعر) أو ( رىبة) ،كالذي عرفتو فرنسا إباف الثورة

الكربى ،واصطالحاً فإنو يعٍت العنف السياسي من قبل األفراد ضد الدولة  ،اما كلمة
( ، Terrorismeاسم ) فإهنا تعٍت العنف السياسي الذي سبارسو الدولة ضد
األفراد ،وتعريب ىذه الكلمة ىو إرىاب  ،ففي ادلفهوـ الغرب زبتلف كلمة ( رىب )
ويقصد هبا إرىاب الضعفاء عن ( اإلرىاب ) ويقصد هبا إرىاب األقوياء  ،إما مصطلح

اإلرىاب يف اللغة العربية فهو يشمل النوعُت ادلذكورين(.)08

إف تاريخ عبارة اإلرىاب دبعٌت  ، Terrorismeوربديداً يف العاـ 0683
حيث كانت تستعمل يف سياؽ سياسي حبت  ،وقد ظهر ربوؿ يف معٌت كلمة إرىاب
 Terrorismeادلشتقة من الرىبة ،Terreurوىذه الصيغة ادلستحدثة
،Terrorismeفقد أعطتها ادلضموف السيكولوجي واالجتماعي السياسي احلارل(.)11

وليس من السهل إنكار حقيقة مفادىا اف اإلرىاب يعد شكالً شليزاً من أشكاؿ
النشاط اإلجرامي  ،وىو يولد نوعاً من الفزع والرعب وسط اجلمهور كما انو شكل
قدًن من أشكاؿ اجلرؽلة فمن أقدـ التنظيمات اإلرىابية ادلعروفة يف التاريخ يشار إذل

"السيكاريوف" وىي طائفة دينية يهودية لعبت دوراً مهماً يف حركة (الغيوروف)يف فلسطُت
(62-55ـ)  ،واللجوء إذل أتباع أساليب وطرؽ غَت تقليدية يف مهامجة أعدائهم
( )18هبه هللا أحمد خمٌس ،اإلرهاب الدولً أصوله الفكرٌة وكٌفٌة مواجهة ،ص.63
( )19د.سهٌل حسٌن الفتالوي ،اإلرهاب واإلرهاب الدولً دراسة فً القانون الدولً العام  ،ص.15-14
( )20المصدر نفسه،ص.15
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كاالنقضاض عليهم يف وضح النهار وكاف ذلك يف أياـ األعياد عندما يتجمهر الناس يف
مدينة القدس  ،وىم يستعملوف سيوفاً قصَتة ؼلفوهنا ربت ثياهبم لقتل األبرياء الذين دل
يتفقوا معهم يف الرأي  ،اما رجاؿ الدين ادلسيحيُت فقد باركوا أيضا شلارسات إرىابية يف
حقب معينة حيث يذكر األستاذ (فورد) ،إف االغتياالت كانت شائعة برعية البابوات
بيوس العاشر وغريغوري الثالث عشر وسيكتوس اخلامس  ،فتاريخ ىؤالء ؽلثل تاريخ
العالقة بُت الكنيسة والقتل السياسي العمد  ،وإذا كنا ال نستطيع أف نربط اإلرىاب

بالعقيدة اليهودية أو ادلسيحية كما أنزلت على الرسولُت موسى وعيسى عليهما السالـ ،
فمن غَت ادلقبوؿ أف يربط البعض بُت اإلرىاب واإلسالـ(.)10

وعلى مستوى تطور التنظيم القانوين الدورل دلكافحة اإلرىاب فقد كانت البداية
مع عصبة األمم اليت وضعت أوؿ معاىدة دولية دلكافحة اإلرىاب يف العادل يف العاـ
 ،0826حيث وقعت  13دولة معاىدة الوقاية من اإلرىاب ومعاقبة مرتكبيو  ،لكن
امتناع عدد من الدوؿ عن ادلصادقة عليها منع دخوذلا حيز التنفيذ شلا قاد إذل عدـ إقامة
احملكمة اجلنائية الدولية اليت نص عليها احد مالحقها  ،حيث كانت اذلند الدولة الوحيدة
اليت صادقت على ىذه ادلعاىدة  ،وبعد احلرب العادلية الثانية قدر للجهود الدولية
دلكافحة اإلرىاب إف تشهد تطوراً اكرب وصلاحاً امشل فأبرمت معاىدات عدة يف ىذا اجملاؿ

منها معاىدة اجلرائم وبعض األعماؿ األخرى اليت ترتكب على منت الطائرات يف العاـ

 ،0852واليت جرى التوقيع يف العاصمة اليابانية طوكيو يف  03أيلوؿ من العاـ ،0852
ومعاىدة قمع عمليات االستيالء غَت الشرعية على الطائرات ادلوقع عليها يف  05كانوف

األوؿ من العاـ  0861دبدينة الىاي  ،ومعاىدة قمع األعماؿ غَت القانونية ضد سالمة
الطَتاف ادلدين ادلوقع عليها يف مدينة (مونًتياؿ) الكندية بتاريخ  12أيلوؿ ، 0860
وبروتوكوؿ قمع أعماؿ العنف غَت القانونية يف ادلطارات اليت زبدـ ادلالحة اجلوية ادلدنية
التابع ذلا ( بروتوكوؿ مونًتياؿ) ،وادلوقع عليها يف مدينة ( مونًتياؿ) بتاريخ  13شباط
 ، 0877وادلعاىدة الدولية دلكافحة احتجاز الرىائن ادلقرة من اجلمعية العامة لألمم
ادلتحدة لعاـ  ، 0868ومعاىدة مكافحة األعماؿ غَت القانونية ضد سالمة ادلالحة
( )21د .حٌدر أدهم عبد الهادي  ،مصدر سبق ذكره ،ص.22-21
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البحرية ادلوقع عليها يف العاصمة االيطالية روما يف  01آذار  ،0877وادلعاىدات
الدوليػ ػ ػ ػة دلكػ ػ ػافح ػ ػ ػة التفجيػ ػ ػرات اإلرى ػ ػ ػابيػ ػ ػة اليت تبنتها اجلمعي ػ ػ ػة العػ ػ ػ ػام ػ ػة لألمم

ادلتحدة لعاـ .)11(0866

وبالنسبة لتعاريف اإلرىاب فهي عديدة ومتنوعة فعند فقهاء الغرب تعددت الزوايا
اليت مت عن طريقها تعريف اإلرىاب ،فقد عرفو " غوشيو" ( بأنو أشكاؿ من القتاؿ قليلة
األعلية بالنسبة لألشكاؿ ادلعتمدة يف النزاعات التقليدية أال وىي قتل السياسيُت أو

االعتداء على ادلمتلكات ) ،وقد عرؼ " جولياف فرويند" اإلرىاب ( استعماؿ العنف

دوف تقدير أو سبييز هبدؼ ربطيم كل مقاومة وذلك بإنزاؿ الرعب يف النفوس  ،وانو فعل
سيكولوجي يهدؼ إذل ربطيم كل مقاومة عن طريق إنزاؿ الرعب يف النفوس وىو ال يرمي
فقط كما يف فعل العنف إذل القضاء على أجساد الكائنات وتدمَت ادلمتلكات ادلادية  ،بل
يستعمل العنف بشكل منسق ليخيف النفوس ويرىقها  ،أي انو يستعمل جثث العنف
ليزرع اليأس يف قلوب األحياء ) ،وىذا التحديد دلفهوـ العنف يتوقف على العامل
النفسي وىذا يعٍت إف اإلرىاب ىو زبويف النفوس  ،ويعتمد " جولياف" ،يف ربديده دلعٌت
اإلرىاب على أساس العامل السيكولوجي فقط  ،يف حُت أف العامل السيكولوجي ما ىو
إال وسيلة لبث الرعب يف الدولة واألفراد  ،واف ىذا العامل ليس ىو ادلقصود بذاتو ،
وإظلا ادلقصود ىو زعزعة النظاـ السياسي بالدولة من اجل فرض الضعف والوىن فيو ،
إذا كاف اإلرىاب موجهاً من األفراد  ،أما إذا كاف اإلرىاب موجهاً من قبل الدولة فال
يػ ػ ػقصد بو العامل السي ػ ػكولوجي بل تصفية األشخاص ادلناوئُت للدولة(.)12

( )22د .حٌدر أدهم عبد الهادي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.22
( )23د .سهٌل حسٌن الفتالوي  ،مصدر سبق ذكره ،ص.26-23

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

393

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

وشولتز يعرفو (( بأنو ىو التهديد أو االستخداـ الزائد لألساليب العادية للعنف
السياسي لكن بدرجات متفاوتة لتحقيق أىداؼ سياسية موضوعية )) ،ويرى "اريك
ديفيد" اإلرىاب (( ىو أي عمل من أعماؿ العنف ادلسلح الذي يرتكب لتحقيق أىداؼ
سياسية أو فلسفية أو إيديولوجية أو دينية )) ،إما تورؾ فَتى (( إف اإلرىاب إيديولوجية
أو اسًتاتيجية تربر اإلرىاب الفتاؾ أو غَت الفتاؾ بقصد ردع ادلعارضة السياسية بزيادة
اخلوؼ لديها عن طريق ضرب أىداؼ عشوائية ))(.)13

أما فقهاء العرب فجاءت تعاريفهم لإلرىاب من جوانب قانونية ونفسية

وسياسية ،فقد عرؼ الدكتور "عبد العزيز سرحاف" اإلرىاب ((بأنو اعتداء على األرواح
واألمواؿ وادلمتلكات العامة واخلاصة بادلخالفة ألحكاـ قانوف الدوؿ )) ،ويرى " عبد
الناصر حريز" بأف اإلرىاب (( كل استخداـ للعنف أو هتديد باستخدامو بشكل قسري
وغَت مشروع خللق حالة من حالة اخلوؼ والرعب بقصد السيطرة عليو أو على رلموعة
أو على دولة وىو للتأثَت نفسياً معيناً إذل فئة أواذل اجملتمع كلو )) ،وقد اقًتح " أدونيس
العكرة" تعريفاً لإلرىاب بقولو (( اإلرىاب السياسي منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل
دبقتضاه وبواسطة الرىبة النامجة عن العنف  ،إذل تغليب رأيو السياسي أو إذل فرض
سيطرتو على اجملتمع أو الدولة من اجل احملافظة على عالقات اجتماعية عامة  ،أو من

اجل تغيَتىا أو تدمَتىا(.)14ويف ادلوسوعات والقواميس جاء تعريف اإلرىاب كاآليت(:)15

 .0يف سلتار الصحاح  :اإلرىاب كلمة مشتقة اقرىا رلمع اللغة العربية من الفعل
" رىب"  ،دبعٌت أخاؼ  ،وكلمة إرىاب ىي مصدر الفعل " ارىب " ،وارىب دبعٌت
ركب الرىب أي يستعمل يف السفر من اإلبل  ،ويقاؿ " رىبوت خَت من رمحوت" ،أي
ال ترىب خَت من إف ترحم .
 .1ادلعجم الوسيط  :اإلرىاب مشتقو من معٌت الرعب والفزع واخلوؼ  ،واف كانت
الرىبة يف اللغة العربية لفظاً  ،استخدـ يف ادلعتاد عند التعبَت عن اخلوؼ ادلشوب
( )24هبه هللا أحمد خمٌس ،مصدر سبق ذكره ،ص.79-78
( )25د .سهٌل الفتالوي ،مصر سبق ذكره ،ص.26
( )26هبة هللا أحمد خمٌس ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.68،73
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باالحًتاـ  ،ال خوؼ الفزع الناجم عن هتديد قوى مادية أو حيوانية أو طبيعية ،ولذلك
يقاؿ رجل رىبوت  ،أي رجل لو مهابو واحًتامو .
 .2قاموس اكس فورد  :سياسة أو أسلوب يعد إلرىاب ادلناوئُت أو ادلعارضُت
حلكومة ما وإفزاعهم يف حُت إف كلمة  Terroristتستخدـ لإلشارة إذل األسلوب
الذي مارسو اليعاقبة وعمالؤىم إباف الثورة الفرنسية  ،كما أف كلمة إرىايب تشَت بوجو
عاـ إذل أي شخص ػلاوؿ أف يدعم آراءه باإلكراه أو التهديد أو الًتويع)).

 .3ادلوسوعة الربيطانية  :يشَت اإلرىاب إذل االستخداـ ادلنظم للرعب أو العنف الذي

ال ؽلكن التكهن بو ضد احلكومات واجلمهور أو األشخاص لتحقيق ىدؼ سياسي،
وتشَت إذل انو استخدـ على مر العصور ويف سلتلف أضلاء العادل خصوصاً يف اليوناف ضلو

 238ؽ.ـ يف روما يف حدود  26ـ.

 .4ادلوسوعة الدولية لإلرىاب :اإلرىاب ىو األسلوب العشوائي يف استخداـ القوة
لتحقيق الغرض السياسي  ،ولكن ىذا األسلوب ال يتماشى مع عادل القرف العشرين ،
حيث إف اإلرىاب ترعاه منظمات إرىابية كبَتة.
ونرى أف سلتلف البلداف تعرؼ مصطلح اإلرىاب وفقاً دلعتقداهتا اخلاصة وهبدؼ

دعم مصاحلها الوطنية  ،أما ادلنظمات الدولية فقد صاغت التعريف لتدعيم مصاحل الدوؿ
األعضاء يف حُت أف اجملمع األكادؽلي تأثر تأثراً كثَتاً يف ربديد مفهوـ اإلرىاب دبا يتماشى

مع األفكار السياسية ادلطروحة يف بلداهنم  ،ونظراً الف اإلرىاب يتضمن قتل أو إحلاؽ
األذى باألبرياء دل يرغب أي بلد بتعريض نفسو لتهمة اإلرىاب أو إيواء للجماعات
اإلرىابية  ،لكن يف ذات الوقت دل يرغب أي بلد يف عد استخداـ القوة ادلشروعة إرىاباً
وىذه ادلفارقة ولدت حالة من عدـ إعطاء مفهوـ اإلرىاب بعده الكامل خاصة فيما يتعلق
بإرىاب الدوؿ ومت الًتكيز على مفهوـ اإلرىاب دبستوياتو الدنيا وادلتمثلة باألعماؿ

اإلرىابية لألفراد واجلماعات(.)16

( )27حسن سلمان خلٌقة البٌضانً ،حرب مكافحة اإلرهاب (تجربة مٌدانٌة)  ،ص.13
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ويف ضوء ما ذكر من تعاريف نرى أف ىناؾ ادلئات من التعاريف اليت وصفت
اإلرىاب وال يوجد حلد اآلف تعريف زلدد ذلذا ادلوضوع نتيجة لإلشكاليات الفلسفية
والفكرية اليت ربيط هبذا ادلصطلح  ،فما أراه إرىاباً  ،غَتي غلده فعالً ثورياً ومقاوماً
والعكس صحيح  ،إذف ؽلكن أف نرى أف اإلرىاب ىو أسلوب وسلوؾ قد تلجأ لو الدولة
واحلكومات إلرغاـ الشعب للخضوع للنظاـ الذي ربدده الدولة حىت لو كاف فيو انتهاكاً
حلقوؽ الشعب  ،أو عمل منظم تقوـ بو مجاعات أو منظمات أو أفراد هبدؼ إدخاؿ
الرعب واخلوؼ وإكراه الدولة للخضوع دلطالبهم بغض النظر عن الوسيلة ادلستخدمة من

قتل وتفجَت واغتياؿ .
ثانياً  :تصنيفات اإلرىاب وأىدافو.

ىناؾ عدة تصنيفات لإلرىاب واليت زبتلف حسب الوسائل واألىداؼ ادلستخدمة

ذلذا الغرض واليت يبغي األفراد واجلماعات ربقيقها:
 .0اإلرىاب الدورل  :ىذا النوع يتم من قبل أفراد أو مجاعات ربكمهم دولة ذات
سيادة مثل أعماؿ وكالة االستخبارات اإلسرائيلية ادلوساد ضد الفلسطينيُت خارج
إسرائيل ،واإلرىاب الدورل دبعناه الصحيح ىو قياـ الدوؿ الكربى باالعتداء على
الدوؿ الصغَتة اآلمنة هبدؼ إرىاهبا والسيطرة عليها  ،أو فرض نظاـ حكم معُت عليها
يكوف وسيلة ػلكم من ورائها االستعماريوف اجلدد لكي ينهبوا خَتات وثروات شعوب
البالد الصغَتة  ،كما تعطي الواليات ادلتحدة األمريكية ىذا ادلفهوـ معٌت خاصاً ؼلدـ

مصاحلها وأىدافها  ،وتتعدد صور اإلرىاب الدورل منها خطف الطائرات وحجز

الرىائن واالغتياالت واألعماؿ التخريبية  ،وذلك بغرض اإلعالف عن مذىب سياسي

معُت أو حركة سياسية أو تنبيو الرأي العاـ العادلي إذل قضية سياسية(.)17

 .1إرىاب الدولة :استخداـ حكومة ما لدرجة كثيفة وعالية من العنف ضد ادلدنيُت
من الوطنيُت من أجل إضعاؼ أو تدمَت إرادهتم يف ادلقاومة أو الرفض ،كما يقصد بو
أيضاً ىو اإلرىاب الذي تقوـ بو الدولة عن طريق نشر الرعب بُت ادلواطنُت لتأمُت
خضوعهم وانصياعهم لرغباهتا وسياستها  ،فالدولة رباوؿ أف تفرض سيطرهتا وتطبق
( )28هبه هللا أحمد خمٌس ،مصدر سبق ذكره ،ص.150-149
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قوانينها على الشعب ،وتستخدـ بعض الدوؿ اإلرىاب بالنظر دلا سبلكو من وسائل
إرىاب ال ؽلتلكها الضعفاء  ،وتستخدـ الدوؿ اإلرىاب ربت ذرائع متعددة منها تطبيق
القوانُت واألنظمة وقوانُت الطوارئ واألمن العاـ وادلصلحة العامة  ،وقد ػلصل إرىاب
الدولة بصورة سلفية وربت مسميات متعددة  ،وغالباً ما توجو الدولة اإلرىاب ضد
األقليات الدينية أو القومية أو العرقية.
 .2اإلرىاب احمللي  :ىو اإلرىاب الذي تتم شلارستو داخل الدولة حبيث يكوف
ادلشاركوف والضحايا من نفس الدولة  ،ويكوف اإلعداد والتخطيط وادلشاركوف يف الفعل
اإلرىايب داخل حدود الدولة وال يكوف ىناؾ دعم للفعل اإلرىايب من اخلارج ،وىذا
النوع من اإلرىاب من أىم أىدافو اليت يسعى إليها قلب نظاـ احلكم عن طريق بث
الرعب والذعر بُت الشعب كلو.
 .3اإلرىاب الثوري  :إف اإلرىاب الثوري الذي يسعى مرتكبوه إذل إحداث تغَتات
أساسية وجذرية يف توزيع السلطة وادلكانة والثروة يف اجملتمع ويعملوف على تغيَت النظاـ
االجتماعي والسياسي القائم ،ومن أمثلة األىداؼ السياسية والتغَتات االجتماعية اليت
يهدؼ إليها اإلرىاب الثوري ىي  ،اإلرىاب ضد األوتوقراطية الوطنية  ،واإلرىاب ضد
احلكم األجنيب  ،اإلرىاب ضد احلكم الشمورل  ،اإلرىاب ضد الدؽلقراطية الليربالية .
 .4اإلرىاب الديٍت  :إف الدين نظاـ قانوين وأعراؼ وردبا مؤسسات  ،كما اف ىناؾ
عالقة بُت العبادة والقوة اخلارقة للطبيعة  ،فهو يشبو االنفصالية يف سيطرة قوة خارقة

عليو  ،حيث جعلت لو درجة كبَتة من الوالء على الرغم من عدـ وجوده ادللموس ،
كما انو يشبو القومية  ،يف أف الناس بصفة عامة ولدوا على دينهم دبعٌت ليس ذلم دخل

يف اختياره مثل جنسيتهم  ،ولكن ما ؼلتارونو فقط ىو أيديولوجيتهم مثل الشيوعية
والليربالية والفاشية ،واإلرىاب الديٍت ىو ذلك اإلرىاب ادلمارس من أصحاب دين أو
عقيدة ما ضد أصحاب األدياف أو العقائد ألخرى  ،وؼلتلف نوعو حسب دين أو
عقيدة القائم بالعمل اإلرىايب.

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

397

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

 .5اإلرىاب الفكري :إف اإلرىاب الفكري ىو ذلك اإلرىاب الذي يستهدؼ زلو
الفكر القائم وغرس فكر جديد  ،وىذا النوع ىو إرىاب شلارس ضد حرية الفكر،
وضد أي انفتاح ثقايف للمجتمع على ثقافات أخرى  ،وطبيعة ىذا اإلرىاب انو مربمج
من قبل السلطة احلاكمة ضد عناصر بعينها عرؼ عنها انفتاحها على اآلخر .
 .6اإلرىاب الفردي  :ىو ذلك اإلرىاب الذي يرتكب بواسطة أشخاص معينُت سواء
عملوا دبفردىم أـ يف إطار رلموعات منظمة  ،ويوجو ىذا اإلرىاب ضد نظاـ قائم أو

ضد دولة معينة أو حىت ضد فكرة الدولة عموماً  ،كما يتميز ىذا النوع من اإلرىاب
باالنتشار واالستمرارية والتنوع يف األىداؼ واألساليب والوسائل كما انو يضم كافة
احلركات واألنشطة اإلرىابية .
 .7اإلرىاب االثٍت أو االنفصارل  :ىو ذلك اإلرىاب الذي يستهدؼ إحالؿ شلارسة
سيادة دولة على إقليم معُت بآخرين ،ويسعى إذل ربقيق االنفصاؿ عن الدولة ادلركزية

لتقيم كياهنا الذايت ادلستقل(.)21

يف ضوء ما تقدـ نرى أف اإلرىاب وجرائمو ؽلثالف اعتداء مباشر على رلموعة من
حقوؽ اإلنساف التقليدية ويف مقدمتها احلق يف احلياة دلا ينطوي عليو اإلرىاب من قتل
عشوائي ،واحلق يف سالمة اجلسد وما ينطوي عليو اإلرىاب من إحلاؽ الضرر ببدف
اإلنساف  ،وأيضاً حرية الرأي والتعبَت معاً دبا ينطوي عليو اإلرىاب من إشاعة اخلوؼ
والرعب يف مواجهة اجلهر بالرأي إضافة جململ احلقوؽ واحلريات األخرى اليت يكتسحها
اإلرىاب كاحلق يف التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغَتىا من احلقوؽ ادلدنية

والسياسية واالقتصادية والثقافية  ،فقد كاف من ادلتوقع يف مواجهة الدوؿ اليت وقعت
ضحية اإلرىاب أف تكوف يف مواجهة مقيدة بالقانوف وادلبادئ الداخلية والدولية حلقوؽ
اإلنساف فال يعٍت أف اإلرىاب كونو عمل متحرر من القيود القانونية واألخالقية أف تكوف
مواجهتو مثلو  ،وإال فنحن نعطي طابع ادلشروعية للظاىرة اإلجرامية  ،فخرؽ القانوف ال

(ٌ )30نظر بالتفصٌل  :هبه هللا أحمد خمٌس ،مصدر سبق ذكره، ،ص.161 ،153
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يربر خبرؽ شلاثل  ،وأثار اجلرؽلة مهما كانت ال تربر جرؽلة شلاثلة وإال فقدت الدولة معٌت
وجودىا وتعرضت حياة وسالمة ادلواطنُت لتهديد األخطار ادلختلفة(.)20

إف لإلرىاب أىداؼ يبغي إذل ربقيقها وزبتلف حسب األسباب والدوافع اليت تقود
إذل شلارسة العمل اإلرىايب فأسباب العمل اإلرىايب متنوعة :
.0األسباب السياسية  :إذ يالحظ أف معظم األعماؿ اإلرىابية تكمن وراءىا دوافع
سياسية ،فهناؾ أعماؿ العنف واإلرىاب بغرض احلصوؿ على حق تقرير ادلصَت لشعب

من الشعوب  ،أو توجيو أنظار الرأي العاـ العادلي إذل مشكلة سياسية أو اجتماعية أو
دلمارسة الضغط على سياسة تتبعها دولة ما  ،وقد يكوف الدافع إنزاؿ الضرر دبصاحل
دولة معينة أو برعاياىا نظراً دلواقفها السياسية ادلنحازة أو غَت العادلة  ،وقد يكوف
الدافع ذلذه العمليات اإلرىابية نابعاً من أسباب داخلية كضعف األحزاب السياسية

والتنظيمات النقابية وعدـ فاعليتها ،ويعد من الدوافع السياسية لإلرىاب إسقاط

احلكومات  ،أو العمل على تغيَت طبيعة النظاـ السياسي  ،واالنقضاض على السلطة
بسالح اإلرىاب  ،أو تغيَت القوانُت والسياسات اليت تتبعها إحدى احلكومات ،أو
إحداث تغيَتات جذرية يف بنية السلطة ،وال ؽلكن التغاضي عن الدوافع االنفصالية ،
حيث توجد بعض األقليات ذات طابع قومي تنادي بتحقيق وبلورة الشخصية القومية
ادلستقلة يف إطارىا تلك األقليات وربقيق االنفصاؿ عن طريق ادلزيد من الوعي بضرورة
االستقالؿ  ،وال ؽلكن ذباىل الدوافع الثورية أيضاً ،إذ عادة ما تستمد آراءىا
ومبادئها من األيديولوجيات الثورية اليت تنادي بضرورة توزيع الثروة والسلطة وادلكانة

يف اجملتمع(.)21

.1األسباب االقتصادية :إف احلرماف االقتصادي الذي يعٍت عدـ قدرة اجملتمع على
تلك الفئات يف أماكن زلددة ويسودىا الشعور باالغًتاب ،ىذه الفئات تلجأ إذل
تشكيل اجملموعات اإلرىابية اليت سبارس أنشطتها سعياً ضلو تغيَت تلك األوضاع ادلًتدية
والتخلص منها هنائياً ،مثل الفقر واحلرماف االقتصادي وادلشاؽ وادلتاعب اليت تعاين

( )31دالٌا أزهر ،العالقة بٌن اإلرهاب وحقوق اإلنسان ،ص.2-1
( )32هبه هللا أحمد خمٌس مصدر سبق ذكره ،ص .132-131
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منها فئات ما من الشعب وعدـ ادلساواة يف توزيع ادلوارد والثروة  ،وانتشار الوعي هبذه
ادلسالب ،وقد يكوف الدافع وراء العمليات اإلرىابية ىو اإلضرار باقتصاد دوؿ معينة
كتدمَت منشأهتا الصناعية أو التجارية أو مهامجة مكاتب الطَتاف أو ادلنشآت السياحية
التابعة ذلا إلثارة الذعر والرعب بُت ادلتعاملُت معها ،ومن أسباب اإلرىاب أيضاً الفقر،

حيث مشاعر الظلم وادلرارة والتوتر اليت ربوؿ اجملتمع بأكملو إذل قنبلة موقوتة جاىزة

لالنفجار يف أي حلظة ،خاصة عندما تذوب ىذه ادلشاعر يف بوتقة واحدة ،إذ األوضاع

االقتصادية ادلتدىورة زبلق بيئة مولدة لإلرىاب ،فالبطالة والتضخم وتدين مستوى
ادلعيشة ،أو عدـ التناسب بُت األجور واألسعار وتفاقم والصحة مشكالت
وادلواصالت قد تدفع قطاعات من الشباب إذل الدخوؿ يف عصابات اجلرؽلة
واإلرىاب(.)33
.2األسباب الثقافية واالجتماعية والدينية :قد تلجأ احلركات إذل العنف السياسي
ادلسلح لدوافع ثقافية واجتماعية دلمارسة تقاليد أو قيم سائدة يف اجملتمع تتعارض مع
أفكار احلركة  ،ويعد ىذا العنف بالرفض واالحتجاج وقطعاً الظواىر الغربية أو الوافدة
من خارج اجملتمع  ،وقد تعاين شرػلة اجتماعية معينة من اضطهاد ديٍت داخل اجملتمع

فيحرـ عليها شلارسة طقوسها الدينية أو الًتويج لو ،أو أف طبيعة النظاـ القائم يتبع
سياسة دينية معينة قد تضر فئات دينية أخرى وىو ما يدفع شرػلة دينية معينة إذل

الكفاح ادلسلح ضد الدولة(.)23

 .3االنفصاؿ :تعد الدوافع االنفصالية من دوافع اإلرىاب ادلعاصر توجد بعض
األقليات ربمل أفكار قومية أو دينية زبتلف عن الغالبية من أبناء الشعب  ،إذ تعمل
احلركات االنفصالية على االستقالؿ عن الدولة  ،ومن احلركات االنفصالية (منظمة
اجليش االيرلندي) اليت هتدؼ إذل االنفصاؿ عن بريطانيا ومنظمة (اياتا) اليت تعمل على
فصل إقليم الباسك عن إسبانيا  ،ومنظمة (كوبيك) اليت تعمل على فصل إقليم عن
االرباد الكندي  ،ومنظمة (غور ) لتحرير التاميل على االنفصاؿ عن سَتيالنكا سابقاً،
( )33هبه هللا أحمد خمٌس مصدر سبق ذكره  ،ص.134-133
( )34د.سهٌل الفتالوي ،مصدر سبق ذكره ،ص.46
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وبنػ ػ ػاء على ذلك فإف احلرك ػ ػ ػات اإلرى ػ ػ ػابيػ ػ ػة غالباً تعيش بُت األقليات يف العديد من
دوؿ العادل(.)24
.4العمق احلضاري لبعض اجملتمعات  :سبتلك بعض اجملتمعات يف العادل وخاصة
اجملتمعات العربية واإلسالمية تارؼلاً حضارياً متقدماً على احلضارات ادلعاصرة واليت
سبتلك التقدـ العلمي والتكنولوجي  ،وأفراد ىذه اجملتمعات يشعروف بأف تارؼلهم
وحضارهتم ومعتقداهتم الدينية واألخالقية ىي أفضل بكثَت من الدوؿ الغربية  ،واف

ىذه اجملتمعات سبتلك كل مقومات احلضارة ادلادية واإلنسانية كالنفط والزراعة وادلواد
األساسية والتقدـ اليت تؤىلها ألف تكوف أفضل بكثَت من الدوؿ الغربية اليت ال سبتلك
مثل ىذه ادلقومات  ،واف ادلأساة اليت تعيشها ىذه اجملتمعات تكمن يف أنظمتها
السياسية غَت القادرة على ولوج احلضارة والتقدـ  ،ورباوؿ شعوب ىذه اجملتمعات أف
ربافظ على دينها وتارؼلها وتقاليدىا  ،وىي ترفض االنضواء ربت الثقافات الغربية ،
وترى أهنا تتناقض ومعتقداهتم اليت تتمسك هبا  ،كما أف الدوؿ الغربية رباوؿ بسط
ثقافتها على ىذه اجملتمعات  ،وىذا الصراع ىو صراع القيم وادلبادئ  ،لذا تلجأ ىذه
اجملتمعات إذل العنف السياسي ادلسلح ضد أفراد رلتمعها الذين يقبلوف األفكار الغربية
وضد ادلؤسسات اليت يستخدمها الغرب لبث ثقافتو وأفكاره ،وبناء على ذلك فاف
العنف السياسي ادلسلح ولد يف وسط ىذه اجملتمعات(.)25

يف ضوء الطرح السابق نرى إف اإلرىاب يشكل احد ادلشكالت الرئيسة اليت

كانت ومازالت تواجو اجملتمع الدورل على اختالؼ أصنافها واألىداؼ اليت يبغي إذل

ربقيقها ،فبعض الدوؿ تعاين من أعماؿ اإلرىاب ادلوجهة ضدىا دلواقفها ادلعادية للشعوب
األخرى  ،ودوؿ أخرى تتهم بإيوائها لإلرىاب دوف أف يكوف ذلا دوراً يف ذلك  ،ودوؿ
أخرى عانت من االحتالؿ وال تزاؿ زبضع لو ولكنها رباوؿ وبشىت الطرؽ أف تضفي على
أعماذلا صفة ادلشروعية وزبرجها من إطار اإلرىاب.

( 35د.سهٌل الفتالوي ،مصدر سبق ذكره  ،ص.50
( )36نفسه ،ص.5-49
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املثحث الثاني

آثار اإلرهاب على حقىق اإلنسان
تعد العمليات اإلرىابية اليت تشكل ظاىرة إجرامية شكالً خطَتاً وهتديداً حقيقياً
جملموعات احلقوؽ واحلريات األساسية اليت أقرهتا احلركة أو النشاط القانوين حلقوؽ
اإلن ػ ػ ػساف س ػ ػ ػواء على ادلست ػ ػ ػوى الوطٍت أو على ادلستػ ػ ػوى الدورل وعليو نرى أف
لإلرىاب اثرين.
ً

أوال  :األثر املثاشر:
إذ نرى انو ال يوجد من احلقوؽ األساسية اليت غلب أف يتمتع هبا كل إنساف ال
تتأثر باإلرىاب فاحلق يف احلياة واحلق يف عدـ التعرض للتعذيب واالحتجاز التعسفي
وحقوؽ ادلرأة وحقوؽ الطفل واحلق يف الصحة واحلق يف العيش ( الغذاء)واحلق يف نظاـ
دؽلقراطي ..اخل كلها تتأثر بصورة أو بأخرى نتيجة العمليات اإلرىابية وما زبلفها من آثار،
ففي بعض الدوؿ يتم حرماف األشخاص احملتجزوف كإرىابيُت من حقوؽ الزيارة وقد سبتد
ىذه ادلمارسة إذل إنكار حق ادلدعى عليو يف االتصاؿ دبحاميو أو فرض قيود شديدة تعرقل
من إمكانية ربقيق اللقاء مع زلاميو وىذا قد يشمل اشًتاط احلضور ادلستمر دلوظفي
الدولة يف لقاءات احملامي دبوكلو شلا يؤدي إذل االنتقاص من حق ادلتهم يف احلصوؿ على
ادلشورة القانونية  ،ويشمل األثر ادلباشر لإلرىاب على حقوؽ اإلنساف إتباع إجراءات

خاصة تسمح بالتثبت من اذلوية وتفتيش البيوت وأفعاؿ أخرى تطاؿ احلقوؽ يف احلياة
اخلاصة واألحكاـ ادلتعلقة بإجراءات ربقيق زلاكمات نزيهة فضالً عن التسامح يف
اإلجراءات الالزـ توافرىا إلصدار مذكرة قبض أو إلغاء احلاجة ذلا بصورة كلية أو ؽلكن
احلد من عدد الشهود الذين يسمح ذلم باإلدالء بشهاداهتم والذين يطلبهم ادلتهموف
بارتكاب إعماؿ إرىابية وقد يصل األمر إذل منع حضور أي شهود بصورة مطلقة وىذه
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إجراءات تؤثر بصورة خطَتة يف احملاوالت ادلبذولة من جانب ادلدعى عليو ال ثبات عدـ

صلتو أو ارتباطو دبجموعة معينة ينظر إليها النظاـ القانوين بعدىا رلموعة إرىابية(.)26

إف ىذه اإلجراءات االستثنائية تؤثر تأثَتاً مهماً على جوانب مهمة زبص سَت
العدالة فهناؾ مسائل قانونية معقدة من الصعب على الكثَت من زلامي الدفاع معاجلتها أو
التعامل معها  ،كما أف السلطة القضائية قد تًتدد يف الوقوؼ بوجو الدولة يف ىذه
ادلسائل ،فحىت الدولة اليت سبلك قضاء مستقالً ونزيهاً بصورة نسبية ال يوجد إال عدد
قليل من احملاميُت والقضاة الذين لديهم ثقافة جيدة يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف وادلعايَت اليت
غلب االلتزاـ هبا إلعماؿ ىذه احلقوؽ  ،وعندما تستخدـ الدولة قوانُت ادلسؤولية اجلماعية
أو قوانُت التآمر ضد من يتهموف دبمارسة اإلرىاب فإف جوانب مهمة من احلقوؽ
األساسية لإلنساف اخلاصة باإلجراءات القضائية ستكوف عرضو لالنتهاؾ  ،ومن جانب
أخر قد تشكل العمليات اإلرىابية عند تصاعدىا وازباذىا مساراً عنيفاً سبباً يف إعالف
األحكاـ العرفية دبعٌت العمل دبوجب قوانُت الطوارئ وىي رلموعة من القواعد وادلبادئ
القانونية اليت تعطل العمل يف حالة اللجوء إليها بالقوانُت العادية ومنها اليت توفر ضمانات
أساسية حلقوؽ اإلنساف  ،وعلى عد إف اجلماعات اإلرىابية تؤدي إذل اإلخالؿ بالنظاـ
العاـ أو األمن العاـ أو األمن القومي وعلى أساس ادلعٌت ادلتقدـ فقد نصت ادلادة األوذل
من أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم( )0لسنة  1113يف العراؽ (( على رئيس
الوزراء بعد موافقة ىيئة الرئاسة باإلمجاع  ،إعالف حالة الطوارئ يف أية منطقة من العراؽ

عند تعرض الشعب العراقي خلطر حاؿ جسيم يهدد األفراد يف حياهتم  ،وناشئ من محلة
مستمرة للعنف  ،من أي عدد من األشخاص دلنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل يف

العراؽ أو تعطيل ادلشاركة السياسية السلمية لكل العراقيُت أو أي غرض آخر))(.)27

( )37د.حٌدر أدهم عبد الهادي  ،مصدر سبق ذكره ،ص.30
( )38المصدر نفسه ،ص .31-30
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ً
ثانيا  :األثر غري املثاشر
يتمثل األثر غَت ادلباشر الذي ينشأ عن اإلرىاب من حالة اخلوؼ العاـ الذي زبلقو
العمليات اإلرىابية ادلرتكبة ضد السكاف ادلدنيُت على وجو اخلصوص  ،فمثل ىذا الشعور
باخلوؼ الكبَت غَت ادلناسب مع اخلطر احلقيقي أو الفعلي قد يقود إذل والدة مواقف
تتسبب يف نشوء حالة خوؼ عامة لدى أعراؽ معينة أو رلموعة دينية زلددة شلا قد يثَت
نوعاً من التعصب العرقي أو الديٍت  ،كما إف شيوع اإلحساس باخلوؼ الوعلي قد يؤدي

إذل إضعاؼ مقاومة التدابَت ادلتخذة دلكافحة اإلرىاب وادلفرطة يف القسوة ويف كل
األحواؿ فإف ىذا الشعور أحد األسباب اليت تقود إذل تقليص احلريات ادلدنية األساسية ،
ىناؾ مظاىر غَت مباشرة ناذبة عن شيوع عمليات اإلرىاب يف رلتمع معُت منها انعداـ
األمن شلا يتيح الفرصة للمجرمُت يف ارتكاب جرائم زلددة تؤثر سلباً على رلمل اخلدمات
اليت تقدمها فئات مؤثرة يف اجملتمع وىذا ما ػلدث يف العراؽ بعد التاسع من نيساف

 ، 1112نتيجة االنقالب يف الوضع األمٍت الناتج عن عمليات إرىابية أدت إذل شيوع
اجلرؽلة إذ ازبذت ادلمارسة اإلجرامية مظاىر متعددة منها خطف األطباء أو قتل أساتذة
اجلامعات هبدؼ ابتزازىم مقابل مبالغ مالية  ،وىذه مظاىر إجرامية قادت إذل ىجرة
أعداد كبَتة منهم خارج البلد نتيجة اخلوؼ من التعرض إذل حوادث شلاثلة  ،وترتبط
باآلثار ادلباشرة وغَت ادلباشرة لإلرىاب على حقوؽ اإلنساف مسائل اإلفالت من العقاب
والتسليم بدورىا تثَت مشاكل قانونية فتقليل تأثَت اإلرىاب على حقوؽ اإلنساف غلب إف
يقابل خبطوات فعالة يف رلاؿ مكافحة اإلفالت من العقاب بالنسبة دلرتكيب العمليات
اإلرىابية وىو ما يتم بأعماؿ حق الضحية يف ادلعرفة وحقو يف العدالة وحقو يف التعويض ،
كما غلب إف تكوف ىناؾ آليات قانونية للتسليم تعتمد بُت دوؿ العادل دلكافحة اإلفالت
من العقاب وردبا كاف ما جاءت بو قرارات رللس األمن اخلاصة باإلرىاب وادلتخذة بعد
أحداث  00أيلوؿ 1110خطوة هبذه اخلصوص حوؿ عدـ جواز انتفاع اإلرىابيُت من
ادلركز القانوين لالجئ طبقاً التفاقية  ،0840وبروتوكوؿ  ، 0856والدستور العراقي لعاـ

 ،1114جاء بنص ػلظر منح صفة الالجئ دلن يرتكب أعماالً إرىابية  ،واحلقيقة إف
محاية الالجئُت تعد من مجلة ادلواضيع ادلرتبطة حبقوؽ اإلنساف اليت تتأثر إذل حد كبَت
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باألعماؿ اإلرىابية فاحلرب ضد اإلرىاب اليت أعلنتها الواليات ادلتحدة أدت إذل تفاقم
مشكلة اذلجرة وعدىا كتهديد أمٍت وذبسد ذلك من خالؿ ربويل خدمة اذلجرة والتطبيع

من وزارة العدؿ األمريكية إذل قسم األمن الوطٍت(.)28

وعلى أية حاؿ فإف السؤاؿ اجلوىري الذي بات على اجلميع واجب اإلجابة عنو
بصراح وأمانة ووضوح ىو ىل ىناؾ تعارض بُت متطلبات محاية األمن الوطٍت ضد
اإلرىاب وبُت تأمُت احًتاـ حقوؽ اإلنساف وفقاً للمبادئ اليت ارتضاىا اجملتمع الدورل
منتصف القرف ادلاضي ؟
برغم تعدد االتفاقات الدولية اليت بدأت دبقاومة بعض األنشطة اإلرىابية ،متمثلة
أساساً يف خطف الطائرات واحتجاز الرىائن والدبلوماسيُت وىو النمط الذي كاف سائداً
يف الستينيات من القرف ادلاضي  ،وانتهت إذل مكافحة اإلرىاب وسبويلو بصفة عامة ،إال
أف تعريفاً متفقاً لإلرىاب كجرؽلة دولية دل يتوفر يف اجملتمع الدورل بعد ،وطلشى أف تكوف
الدوؿ الكربى والعربية غَت حريصة ألسباب سياسية وانتهازية على صياغة مثل ىذا
التعريف ألف الغموض ادلتعلق بتعريف تلك اجلرؽلة الدولية وربديد أركاهنا يطلق يد الدوؿ
الكربى وخاصة الواليات ادلتحدة األمريكية وحلفاءىا يف إنزاؿ العقاب على أية دولة أو
مجاعة بدعوى مكافحة اإلرىاب يف ظل خلط متعمد بُت اإلرىاب وحق الشعوب يف

الكفاح ادلسلح من أجل تقرير مصَتىا(.)31

وقد أثر ىذا اخللط ادلتعمد والتهرب من تعريف ملزـ لإلرىاب الدورل عن جرائم

دولية ارتكبت يف الشيشاف وكوسوفو والباسك وأفغانستاف وفلسطُت حبجة مكافحة
اإلرىاب  ،فاإلرىاب ذبسد ويتجسد دبا يقوـ بو اإلسرائيليُت من مذابح يف فلسطُت وأيضاً
يف أفغانستاف على سبيل ادلثاؿ  ،وىذا يعٍت إضفاء ادلشروعية على ادلذابح اجلماعية
بدعوى مكافحة جرؽلة رلهولة غَت زلددة ادلعادل ىي اجلرؽلة اإلرىابية فأين يكمن اإلرىاب
فعالً ؟ ىل يف مقاومة الشعوب دلغتصيب حقوقها  ،ويف دفاعها عن حقها ادلشروع يف
التحرر ؟ أـ يف ذبح ادلدنيُت والتحرر من االلتزاـ حبماية األسرى أخذاً الكل جبرؽلة البعض؟
( )39د.حٌدر أدهم عبد الهادي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .34-33
( )40د .دمحم فاٌز فرحات  ،اإلرهاب وحقوق اإلنسان  ،ص.13
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يف احلقيقة اإلرىاب وجرائمو ؽلثالف اعتداء مباشراً على رلموعة من حقوؽ
اإلنساف التقليدية أوذلا احلق يف احلياة دلا ينطوي عليو من جرائم القتل العشوائي  ،مث احلق
يف سالمة اجلسد دبا ينطوي عليو من إحلاؽ أضرار بدنية جسيمة بضحاياه  ،وحرية الرأي
والتعبَت دبا ينطوي عليو من إشاعة اخلوؼ والرعب والًتويع من صيغة اجلهر بالرأي  ،على
ضلو ؼلالف التوجهات العقائدية والفكرية دلمارسي العمل اإلرىايب  ،فضالً عن رلمل
احلقوؽ واحلريات األخرى اليت غلرفها اإلرىاب يف طريقو ادلفروش بالدماء واألشالء كاحلق
يف التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغَتىا من احلقوؽ ادلدنية والسياسية

واحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،فضالً عن ذلك أف اجلديد الذي أتى بو
البناء ادلعياري الدورل لقواعد حقوؽ اإلنساف الذي أصبح ملزماً حبكم االتفاؽ  ،أو حبكم
العرؼ لكل أعضاء اجلماعة الدولية  ،أف معٌت الشرعية اليت تكتسب بو الدولة عناصر
وجودىا قد أتسع ليشمل ٍ ،
فضال عن الشرعية الداخلية  ،الشرعية الدولية أيضاً  ،فوفاء
الدولة بالتزاماهتا الدولية ىو تعبَت عن سبسكها باإلطار الشرعي كإطار حاكم لسلوكها على
ادلستويُت الوطٍت والدورل  ،ومن ىنا نرى أف شأف احًتاـ حقوؽ اإلنساف داخل الدولة ،

ليس شأناً داخلياً بل ىو شأف دورل ألنو يتعلق بااللتزامات الدولية للدولة الوطنية(.)30

من ىنا أيضاً نرى اخللط الذي امتزجت فيو اعتبارات السياسة ومناوراهتا باعتبارات

القانوف عن حق الدوؿ الكربى ومنظمة األمم ادلتحدة اليت أصبحت يف التسعينيات من
القرف ادلاضي تعبَتاً عن توجهات القطب الواحد أي حقها يف التدخل اإلنساين الذي
يصل إذل حد التدخل العسكري حلمل الدولة على احًتاـ حقوؽ اإلنساف داخل
حدودىا ،وعدت فكرة التدخل اإلنساين أحد مظاىر زمن العودلة الذي شهد اهنيار مفهوـ
سيادة الدولة دبعناىا الكالسيكي ،والواقع أف الساحة اليت تصارعت فيها ادلبادئ الدولية
حلقوؽ اإلنساف مع التهديدات اإلرىابية اليت تعرض ذلا عدد من دوؿ العادل الثالث مع
ضرورات احلفاظ على األمن القومي ضد أخطار زلدقة ىذه الساحة سبثل يف حد ذاهتا
مشهداً مليئاً باإلثارة يبُت يف أحد جوانبو كيف سبتزج دعاوى الشرعية الوطنية والدولية
باعتبارات السياسة ومصاحلها اآلنية واالنتهازية يف نفس الوقت  ،ومن جانبها استغلت
( )41د .دمحم فاٌز فرحات  ،اإلرهاب وحقوق اإلنسان  ،ص .17-15
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الواليات ادلتحدة األمريكية مبادئ القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف عل حساب ادلصاحل
األمنية لدوؿ العادل الثالث ادلعرضة للتهديد اإلرىايب سبثل ىذا يف منح حق اللجوء
السياسي  ،والتوسع يف تعريف ادلضطهد السياسي لتضفي ىذه الدوؿ محاية كاملة على
اإلرىابيُت الفارين من أوطاهنم  ،وساعد ذلك أف ىؤالء األشخاص قد صدرت ضدىم
أحكاـ تالحقهم من زلاكم ال تفي دبتطلبات احلد األدىن الدورل للقضاء احملايد ادلستقل،
وساعد على ذلك أيضاً أف عقوبة اإلعداـ اليت تطارد عدداً من ىؤالء اإلرىابيُت قد ألغيت
يف البلداف األوروبية دبقتضى اتفاقيات وتشريعات ملزمة  ،وبالتارل أصبح ؽلتنع على الدوؿ
األوروبية تسليم أشخاص زلكوـ عليهم باإلعداـ إذل دوذلم ودبرور الوقت ويف إطار
احلقوؽ واحلريات التقليدية اليت يتمتع هبا ادلقيموف على أرض ىذه الدوؿ مثل حقوؽ
التنظيم واالجتماع والرأي والتعبَت  ،تراكمت يف اجملتمعات األوروبية مؤسسات رافده
للمجتمع ادلدين تشكل هتديداً مباشراً لألمن الوطٍت للدولة األصل  ،وربولت أوروبا
بقوانينها وتقاليدىا إذل مناخ سياسي يرعى اإلرىاب واحلركات اإلرىابية اليت برعت يف
استغالؿ الليربالية ذلدـ اجملتمعات الليربالية على رؤوس أصحاهبا(.)31

ومن ادلفاىيم اليت أثرت على ازدياد اإلرىاب العادلي وأثره يف اخلروقات الفادحة
حلقوؽ اإلنساف العودلة واليت كانت نتيجة انتهاء احلرب الباردة بتداعي االرباد السوفييت
وإعالف الرئيس " جورج بوش األب" النظاـ العادلي اجلديد يف 5آذار  ، 0880فكانت
إنذاراً بتكوف القطب الوحيد يف العادل والتحوؿ من صراع ادلناىج إذل الصراع االقتصادي ،
وما أدت إليو من فتح احلدود بغية انتقاؿ السلع واخلدمات والتحرر االقتصادي الذي
صلم عنو خلق أنظمة سياسية واقتصادية غَت مستقرة  ،فعلى الرغم شلا تقدمو العودلة من
فرص التقدـ البشري يف كافة اجملاالت  ،لكن ذلا سلبيات على األمن اإلنساين وخَت من
أشار إذل ىذه السلبيات التقرير الصادر عن برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي لعاـ 0888
بعنواف (عودلة ذات وجو إنساين)والذي تضمن(:)32

( )42د .دمحم فاٌز فرحات  ،اإلرهاب وحقوق اإلنسان  ،ص.18-17
( )43حسن عزٌز نور الحلو ،اإلرهاب فً القانون الدولً  ،ص.200-199
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 .0عدـ االستقرار ادلارل ويكوف نتيجة األزمات ادلالية اليت ػلدثها التدفق السريع
للسلع واخلدمات كما حصل يف جنوب شرؽ آسيا.
 .1عدـ استقرار الدخل لغياب األمن الوظيفي  ،إذ إف ادلنافسة العادلية دفعت
باحلكومات وادلوظفُت إذل إتباع سياسات تفتقد فيها العقود والضمانات الوظيفية وما
يًتتب على ذلك من عدـ االستقرار الوظيفي .
 .2غياب األمن الثقايف  :إف سهولة انتقاؿ الثقافات بواسطة وسائل األعالـ واألقمار

الصناعية أدى إذل تزاوجها  ،وألهنا غَت متكافئة كانت نتائج التالقح بينها غَت متكافئة

أيضاً شلا ينعكس سلباً على القيم احمللية.

 .3غياب األمن الشخصي الناجم عن سهولة انتشار اجلرؽلة ادلنظمة واستخدامها
وسائل التكنولوجية احلديثة.
 .4غياب األمن السياسي واجملتمعي بسبب سهولة انتقاؿ السالح عرب احلدود
واحلصوؿ عليو من قبل اجلماعات اليت ازبذت من العنف وسيلة لتحقيق أىدافها األمر
الذي زاد من تعقيد النزاعات وما ينتجو من آثار سلبية على األمن .
إف العودلة من أىم األسباب اليت ساعدت على انتشار اإلرىاب الدورل دلا فرضتو
من قيود خارجية على اإلرادة الوطنية  ،ونتيجة تركيز الثروة يف فئة زلدودة من األثرياء ال
يتجاوز عددىم ادلئات من األفراد وامتالكهم لثروة تعادؿ ما ؽللكو 1,4مليار إنساف ،
فضالً عن ذلك نرى أف بعد أحداث  00أيلوؿ  ، 1110قادت الواليات ادلتحدة
األمريكية حرباً ضد اإلرىاب كاف ذلا اخلطر األكرب على حقوؽ اإلنساف  ،وأصبح األمن
الذي تسعى إليو الدوؿ ىو أمسى من حقوؽ اإلنساف فعملت احلكومات على تقوية

السلطة التنفيذية أكثر من اعتمادىا اإلجراءات القضائية منتهكة بذلك احلقوؽ اليت

نادت هبا اإلعالنات(.)33

( )44حسن عزٌز نور الحلو ،اإلرهاب فً القانون الدولً  ،ص .200
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يف ضوء ما تقدـ نرى إف حقوؽ اإلنساف أضحت غاية ال تدرؾ يف البلداف
ادلتقدمة يف ىذا اجملاؿ أو اليت ال تطبق أي معيارياً قانونياً يف ىذا اإلطار ،وبعد أحداث
احلادي عشر من أيلوؿ  ،1110ضربت الواليات ادلتحدة األمريكية االتفاقات الدولية
وادلعاىدات ادلعقودة بشأف حقوؽ اإلنساف عرض احلائط وبدأت باستخداـ اآلليات
القانونية لتحقيق أىدافها ومراميها  ،فقد قامت بسن قوانُت وتشريعات مكنتها من شلارسة
القهر العادلي وخاصة ضد شعوب العادل اإلسالمي وربت غطاء شرعي من قواعد قانونية

نافذة  ،إذف عدـ وجود تعريف أو مفهوـ زلدد لإلرىاب يفتح الباب على مصراعيو
لتحقيق أىداؼ واسًتاتيجيات كونية للقوى الكربى وعلى وجو اخلصوص الواليات
ادلتحدة األمريكية .
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اخلامتـــــــة
منذ بداية التاريخ وجدت احلقوؽ اليت منحها هللا تعاذل للبشر ،وبادلقابل وجد
اإلرىاب منذ األزؿ أيضاً ،وأكدت الشرائع السماوية على حقوؽ اإلفراد ووجوب
صيانتها دبا ػلفظ كرامة الفرد وإنسانيتو وقد أكدت على ذلك احلضارات البشرية ادلوغلة
بالقدـ وأيضاً آراء الفالسفة وادلفكرين السياسيُت .

وبالرغم شلا أكدتو االتفاقيات الدولية بشأف حقوؽ اإلنساف  ،إال أننا نرى أنو ال

يتحقق منها إال اجلزء اليسَت ،بل ازدادت األعماؿ اإلرىابية أضعافاً مضاعفة عما كانت

عليو بداية القرف ادلاضي  ،فبعد أحداث 00أيلوؿ  ، 1110نرى وجود لبس متعمد
ومقصود دلفهوـ اإلرىاب  ،فعلى الرغم من انتشار اإلعماؿ اإلرىابية وكثرة تداوؿ
مصطلح اإلرىاب عادلياً ،فإف ىذا ادلصطلح يكتنفو الغموض على الصعيد الدورل نتيجة
الختالؼ ادلواقف السياسية لألطراؼ ادلتنازعة من جهة وادلصاحل ادلشًتكة بُت الدوؿ من
جهة أخرى ،وعليو ما يعده طرفاً إرىاباً يعده الطرؼ اآلخر مقاومة والعكس صحيح .

وأخَتاً إف التوصل يف الوقت احلاضر إذل أتفاؽ عاـ حوؿ اإلرىاب قد غدا بعيد

ادلناؿ  ،وذلك لتعدد اإليديولوجيات يف العادل واختالؼ وجهات نظر الدوؿ حوؿ
اإلرىاب انطالقاً من توظيف ادلصطلح دلا ؼلدـ مصاحل القوى الكربى ،وعليو ونتيجة ذلذه
احلجة ستبقى قضية حقوؽ اإلنساف وتطبيقها رىناً بقدرة ادلشرعُت على الصعيد الوطٍت

على تفعيل القوانُت اليت تعاقب مرتكيب العمل اإلرىايب واآلثار اليت يلحقها اإلرىاب

دبجمل منظومة حقوؽ اإلنساف ،مع التعريج على مسألة التعارض بُت األمن القومي للدوؿ
وحقوؽ ادلواطنُت فعندما يقع عمالً إرىابياً فإف القوى الكربى ال تأبو باحلقوؽ ادلكفولة
للشعوب يف سبيل احلفاظ على أمنها القومي.
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املصـــــــادر
.0د .خضر خضر ،مدخل إذل احلريات العامة وحقوؽ اإلنساف  ،ادلؤسسة احلديثة
للكتاب ،طرابلس ،لبناف.1117 ،
 .1رائد سليماف الفقَت  ،تاريخ نشأة مفاىيم حقوؽ اإلنساف  ،احلوار ادلتمدف  ،العدد
 ، 0562بتأريخ  ،1115/8/03الشبكة االلكًتونية الدولية.
.2د.محيد حنوف خالد ،األنظمة السياسية  ،مكتبة السنهوري  ،بَتوت .1101
 .3د .ماىر صربي كاظم ،حقوؽ اإلنساف والدؽلقراطية واحلريات العامة  ،مطبعة
الكتاب ،بغداد.1101
.4د .زلمد عماره ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،سلسلة عادل ادلعرفة ،الكويت.0874 ،
 .5زلمد عبد ادللك ادلتوكل ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف يف رلموعة باحثُت يف كتاب حقوؽ
اإلنساف :الرؤى العادلية واإلسالمية والعربية ،مركز دراسات الوحدة العربية،

بَتوت. 1114،

.6مصطفى الفيالرل ،نظرة ربليلية يف حقوؽ اإلنساف من خالؿ ادلواثيق وإعالف
ادلنظمات ،يف رلموعة باحثُت يف كتاب حقوؽ اإلنساف الرؤى العادلية واإلسالمية والعربية،
مركز دراسات الوحدة العربية  ،بَتوت.1114،
 .7د .ناظم عبد الواحد جاسور  ،موسوعة ادلصطلحات السياسية والفلسفية والدولية،
دار النهضة العربية  ،بَتوت.1117 ،
.8د .إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،ادلوسوعة ادليسرة للمصطلحات السياسية ،دار
الكتب العربية .1114 ،
 .01د .أمحد زلمود اجليزاوي ،وآخروف  ،حقوؽ اإلنساف ،جامعة عُت مشس .
.00د .حيدر أدىم عبد اذلادي ،دراسات يف قانوف حقوؽ اإلنساف ،دار احلامد ،عماف،
.1117
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.01ىبو هللا أمحد مخيس ،اإلرىاب الدورل أصولو الفكرية وكيفية مواجهة  ،الدار اجلامعية
اإلسكندرية .1118 ،
.02د .سهيل حسُت الفتالوي ،اإلرىاب واإلرىاب الدورل دراسة يف القانوف الدورل
العاـ ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،آفاؽ عربية  ،بغداد.1111 ،
.03حسن سلماف خليقة البيضاين ،حرب مكافحة اإلرىاب (ذبربة ميدانية) ،،دار
احلكمة  ،لندف.1101 ،

 .04داليا أزىر ،العالقة بُت اإلرىاب وحقوؽ اإلنساف ،شبكة النبأ ادلعلوماتية،
.1116/3/06
 .05د .زلمد فايز فرحات  ،اإلرىاب وحقوؽ اإلنساف  ،ادلعهد الدورل حلقوؽ اإلنساف،
القاىرة .1111 ،
.06حسن عزيز نور احللو ،اإلرىاب يف القانوف الدورل  :دراسة قانونية مقارنة  ،رسالة
ماجستَت  ،األكادؽلية العربية ادلفتوحة يف الدظلارؾ ،فلندا.1116 ،
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