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  مقدمة
 

لم يعد االرهاب مجرد ظاهرة بسيطة تظهر ثم تختفي، بألصبح واقعًا أليمًا يعاني منه األفراد والمؤسسات 
لذلكتجند . مشاهدًا أو متابعًا أو ضحيةوأصبح الفرد يعانيمن تدهور في بنيته النفسية، سواء أكان . والدول

الدول طاقاتها ومقدراتهـا للحد من هـذه الظاهرة والعمـل على اجتثاثهالكي تحفـظ إنسانية اإلنسان وتصون 
ويشكل اإلرهاب أحد الموضوعاتالمهمـة والمعاصرة التي تحظـى باهتمام كبير في المجاالت . كرامته

والدليل على ذلكما نقرؤه ونسمعه . واالجتماعية، والتربوية والنفسيةالسياسية،والعسكرية، واالقتصادية 
ونشاهده يوميًا من أحداث في شتى وسائل األعالم حتى أصبحاإلرهاب حقيقة نعيشها ونتعايشمعها في 

  .حياتنا اليومية

اته في لقـدتعددت وسائل اإلرهاب واثبت اإلرهابيون قدرتهم على استخدام كل وسائل العلمالحديث وتطبيق
واتسمت العمليات اإلرهابيةبالخطورة والتأثير وذلك ناتج بالدرجة األولى عن . سبـل الوصول إلى أهدافهـم

  .التغطية الكثيفة التي تقومبها وسائل اإلعالم المختلفة مع ما يتبع ذلك من تهويل وٕاثارة

أخباراإلرهابيين، وهذا قد يساعد وباإلضافةلذلك تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سرعـة انتشار 
  .على تفاقم اإلرهاب الدولي

استخدام اإلرهاب كوسيلة سياسية إلى األزمنة الغابرة فمنذ أن قتل قابيلهابيل عرف الناس أنماطًا من  ويرجع
العنف ليست مرتبطة بقوم دون غيرهم وٕان كانباإلمكان تصور مرافقتها لمجتمـع من المجتمعات بنسبة أو 

من مقاييسموضوعية مجردة وبالتالي فإننا نجد تطبيقات لظاهرة العنف في مجتمعات ما أخرى ض
قباللتاريـخ وما بعده وحتى العصر الراهـن، وعلى مر القـرون عرفت البشريةعصابات اإلرهاب التي كان 

جابت  يستخدمها النبالء في أوروبا في العصـور الوسطىلالنتقام والقتل والسرقة وٕاشاعة الفوضى، كما
البحار مجموعات منالقراصنة كانت تهدد المالحة البحرية وتقوم بدور أقرب ما يكون إلى اإلرهابالدولي في 

  .عصرنا الحالي

يعد غسل األموال بشكل عام أحد مقومات نجاح وتوسع نشاط اإلجرام المنظم، ألن حاجة أطراف و       
رامي، بل تتعدى ذلك لتشمل الحاجة لغسل الجريمة المنظمة ال تنتهي باالنتهاء من العمل اإلج

المتحصالت التي تم التحصل عليها بسبب ذلك العمل اإلجرامي، كي تبدو تلك العوائد مشروعة، فغسل 
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األموال يعد غاية ووسيلة ألعضاء تلك المنظمات، فعن طريقه يمكنهم تحقيق مآربهم ومن ثم تقديم ما 
لذا ال يتوانى غاسلو األموال وممولو اإلرهاب , تلك العوائد يثبت أن دخلهم مشروع عند الضرورة بعد غسل

في البحث عن الجديد من األساليب المعقدة وغير المعروفة لدى سلطات المكافحة لتبييض ما تحصلوا 
عليه بمناسبة إتيان سلوك جنائي، خصوصًا تلك الطرق التي الزالت تحت المالحظة أو التي لم يتم وضع 

 . قبل الجهات الرقابية المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابضوابط خاصة بها من 

ونظرًا لتأثير ثورة االتصاالت والتقنية في عمل المؤسسات المالية تحديدًا، فإن غسل األموال وتمويل 
لدول والمنظمات الدولية اإلرهاب القائم والمستفيد في الوقت نفسه من التقنية، يثير تحديات بالنسبة ل

  .المختصة

يقصد بتمويل اإلرهاب جمع التبرعات أو المساندة المالية للمنظمات أو األشخاص المتورطين في و         
م، فإن مصدر ١٩٩٩اإلرهاب لتنفيذ مخططاتهم، وحسب االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام 

استغالل األموال المخصصة  العمليات اإلرهابية قد يكون ناتجًا من أموال مشروعة مثل األموال في
عوي، أو بشكل مباشر من خالل جمع التبرعات، كما قد يكون التمويل دلمنظمات ذات غرض خيري أو 

 ... ذا مصدر غير مشروع مثل االتجار باألسلحة والمخدرات واالبتزاز

ثم  فغسل األموال يتم من خالله إضفاء الصبغة الشرعية على عوائد متأتية من مصدر إجرامي، من
يختلف عن تمويل اإلرهاب الذي قد يكون مصدر األموال فيه مشروعًا بجانب المصدر غير المشروع 
ألجل تنفيذ عمل إرهابي، كما أن من أوجه الخالف إن ممولي اإلرهاب تنتهي مهمتهم بتنفيذ العمل 

في إعمال  اإلرهابي، في حين أن غاسلي األموال ال يقف مخططهم بمجرد غسل العوائد ليشمل التوسع
إجرامية أخرى، وأخيرا يلجأ ممولو اإلرهاب إلى األساليب أو القنوات نفسها والمستخدمة من قبل غاسلي 
األموال لتبييض أموالهم، لدعم األفراد والمنظمات اإلرهابية كي ينفذوا مخططاتهم اإلرهابية، بينما يلجأ 

     .هم غير مشروعة المصدرغاسلو األموال لتلك القنوات إلخفاء أو تمويه طبيعة أموال
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  تعريف اإلرهاب: األول  المبحث
 
 

,  )معني االرهاب في كل من اللغة العربية و القانون: (وهما متتاليين  في هذا المبحث سيتم تناول مطلبين
).أشكال وصور االهاب(وكذلك   
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  :اللغة العربية مصادرمفهوم اإلرهاب في : االول المطلب

والمعــاني ال بــد أوًال مــن الرجــوع إلــى معــاجم اللغــة األصــيلة، ومالحظــة تطــور  عنــد دراســة المفــاهيم
 واالســم خــاف بمعنــى َرِهــبَ (: مايــأتي العــرب، لســان فــي المعنــى فــي المعــاجم الحديثــة وبــالنظر فــي ذلــك نجــد

ــــه الرََّهــــُب، ــــنْ : تعــــالى كقول ــــه، الرهبــــة بمعنــــى أي الرَّْهــــبِ  ِم  كاعتنــــاق... "اإلســــالم فــــي رهبانيــــة ال": ومن
 محمــد أمــة عــن وجــل عــز اهللا وقدوضــعها تتكلفــه، الرهابنــة كانــت ممــا ذلــك وماأشــبه واالختصــاء، السالســل،

  )١..). (كالنساء الحياة مالذ وترك، الخوف: الرَّْهَبَنةِ  وأصلهامن )ص(

 بمعنـى بالتحريـك ورهبـاً  بالضـم، - ورهبـاً . رهبـة يرهـب، بالكسـر،): رِهـب( مـن مشـتقة اإلرهـاب كلمة
  .أخاف

ــاً  الشــيء ورهــب. وفزعــه أخافــه: ورّهبــه وأرهبــه توّعــده، إذا: غيــره وترّهــب ــاً  رهب  .خافــه: ورهبــه ،ورهب
  )٢(.والرهبوتي ورهبوت، والرهبي، الّرهب،: واالسم

فـه أي: فالنـا أرهـب ؛ويقـال)أرهـب( المزيـد الفعـل مـن تشـتق" إرهـاب" كلمةو   المعنـى وهـو وفزَّعـه، خوَّ
 َرْهَبـةً  َيْرهـبُ  ،)َرِهـبَ ( وهـو نفسـها المادة من المجرد الفعل أما ،)َرّهبَ ( المضعف الفعل عليهل يد الذي نفسه
 المزيـد أماالفعـل ،والفـزع الخـوف: والرهبـة  .أيخافـه ورهبة رهباً  الشيء َرِهبَ : فيقال خاف، فيعني وَرَهًبا وَرْهًبا
.. .والرهبانيــة والرهبنــة والراهبــة الراهــب منــه ويشــتق صــومعته، فــي للعبــادة انقطــع فيعنــي) َتَرهَّــبَ ( وهــو بالتــاء
 ورهََّبـه وأرَهَبـه ،توعـده أي: فالنـا ترهـب فيقـال متعـديا كـان إذا توعـد بمعنـى تَرهَّبَ  الفعل يستعمل وكذلك إلخ،

  )٣.(الصومعة في الُمَتَعبِّد: والراهب. اهللا يخشى راهًبا صار إذا: الرجل وَتَرهَّب. وفزَّعه أخاَفه: واسَتْرَهَبه

   

                                                 

  ،٣٣٧ص  ،٨ج )م١٩٥٥ ،بيروت: دار صادر ودار بيروت ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(لسان العرب البن منظور) ١(

: مــادة ،م١٩٧٥ ،٢ط، بيـروت، دار العلــم للماليـين ،تحقيــق أحمـد عبـدالغفور عطـار ،لجـوهريإسـماعيل بــن حمـاد ا ،الصـحاح: نظـرا )٢(
  .رهب

بـاب البـاء  ،م١٩٨٧/هــ ١٤٠٧ ،٢ ، طبيـروت ،مؤسسـة الرسـالة،مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط: انظر )٣(
  .١١٨ص  ،فصل الراء
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اإلرهاب والمقاومة المشروعة  ال يوجد تعريف موحد لإلرهاب وقد يحدث خلط بين تعريفف :أما في القانون
والفرنسية إلى ارتباط التعريف اللغوي لإلرهاب بأعمال العنف  أو الجهاد وتشير المعاجم العربية واإلنجليزية

   . تحقيق أهداف سياسية والتخويف بغرض

 

عنف مقصود ومدفوع بدوافع سياسية : م اإلرهاب على أنه1998 جية األمريكية عاموقد عرفت وزارة الخار 
ويعرفه علماءاالجتماع على . المقاتلين من قبل جماعة معينة بهدف التأثير في الجمهور  وموجه ضد غير

 المقاتلين والعسكريين خارج أوقات أنه عنف، غير متوقع، صادم، وغيـر شرعي موجـه ضد المدنيين وغير
إثارة الرأي العام حول أهداف سياسية أو دينية أو الضغـط  الدوام، ورجال األمن، أو ضد الرموز بهدف

   . األفـراد للقبول بمطالب تتعلق بهذه األهداف على الحكومات أو

التهديد  اإلرهاب هو: التعريف اآلتي لإلرهاب (CIA) االستخبارات األمريكية المركزية وتبنـت وكالة
صدمة أو فزع أو ذهول أو  العنف ألغراض سياسية من قبل أفراد أو جماعات، بهدف إحـداثباستعمال 

   . المباشرين للعمل اإلرهابي رعب لدى الفئة المستهدفة والتي تتعدى الضحايا

أن اإلرهاب هو استخدام ) ٨٦(في المادة رقم ) م١٩٩٢(لسنة  (97) ويشير قانون العقوبات المصري رقم
فـردي أو جماعي بهدف  أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي العنف القوة أو

للخطر؛ وذلك من خالل إيذاء األشخاص  اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه
   . صةوتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطـر،وٕالحاق األذى بالبيئـة واألموال والمباني العامة والخا

أو التهديد باستخدامه  اإلرهاب بأنه استخدام العنف) م٢٠٠١(لسنة ) ٥٤(ويعـرف القانون األردني رقم 
العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، ومن  تنفيذًا لعمل فردي أو جماعي يهدف اإلخالل بالنظام

 لخطر، ويشمل األفعال التي تلحقالناس وترويعهم أو تعريض حياتهم وأمنهم ل شأن ذلك إلقاء الرعب بين
البعثات الدبلوماسية أو باحتالل أي  الضرر بالبيئة أو المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو الدولية أو

  .الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين  منها أو االستيالء عليها أو تعريض

 ي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف الاإلرهاب هو أوبوجه عام        
 .تجيزها القوانين المحلية أو الدولية
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  أشكال و صور االرهاب: الثاني  المطلب

 الل التعرف على أنواعه الرئيسية،في مفهوم اإلرهاب من خ وانطالقًا من التعريف أعاله يمكننا التوسع
  .همنها، كما هو مبين أدنا يتخذها في كل واألشكال التي

 :اإلرهاب الفردي -١

  :وهو فعل يرتكبه الفرد ألسباب عديدة منها

 الحصول على المبتغى بشكل يتعارض مع القانون أو المفاهيم اإلجتماعية السائدة -  

 ”شيوخ”أسباب دينية أو مذهبية، ضمنًا فتاوي مايسمى  -  

  :ويتخذ اإلرهاب الفردي أشكاًال متعددة منها

 اإلرهاب الفكري -  

 الضغط النفسي -  

 التسفيه والتحقير -  

 القذف -  

 العنف الجسدي -  

 التكفير الفردي أو الجماعي -  

 اإلفتاء بهدر دم إنسان أو جماعة أو طائفة -  

  القتل الجنائي ضمنًا مايسمى جرائم الشرف -  

 

 ٤:اإلرهاب الجماعي الغير المنظم -٢

  :مة لتحقيق مآرب خاصة تربط عادة باألسباب التاليةتقوم به عصابات غير منظ

                                                 
د محمد مؤنس محب الدين . أبحاث الندوة العلمية حول تشريعات اإلرهاب. م١٩٩٩هـ ١٤١٩أكاديمية نايف للعلوم األمنية ٤

  ".االستراتيجيات األمنية"اإلرهاب على المستوى اإلقليمي : في بحثه



٨ 
 

 .أعمال التخريب والنهب والسطو المسلح   -

، مثالذلك بروز بعض الجماعات “الجهاد في سبيل اهللا”أسباب دينية أو مذهبية وهو مايطلقون عليه  -  
  :اإلرهابية االشكال التاليةاإلسالمية في كل من تونس وليبيا ومصر وسورياوالعراق، وتتخذ ممارساتها 

 .التخريب   -

 .اإلكراه   -

 .التهديد   -

 .العنف الجسدي   -

  القتل الجنائي   -

 :اإلرهاب الجماعي المنظم -٣

تمولها وتشرف عليها مؤسسات أو هيئات أو دول معلنة أو  وهو اإلرهاب الذي تمارسه جماعات منظمة
قامت  دينية أو مذهبية، مثال ذلك األعمال اإلرهابية التي لتحقيق أهداف سياسية أو غير معلنة، سعياً 

الوطن  المسلحة األخرى على أمتداد وتقوم بها جماعات اإلخوان المسلمين والجماعات الجهادية اإلسالمية
  :هذه الجماعات هي العربي، وأبرز أشكال اإلرهاب الذي تمارسه

 .اإلرهاب الفكري   -

 .الضغط النفسي   -

 .الجسديالعنف    -

 .التهجير   -

 .التخريب   -

 .التفجير   -

 .التصفية الجسدية أو المذهبية أو العرقية  -

 :اإلرهاب الدولي -٤

وهو اإلرهاب الذي تمارسه دولة واحدة أوأكثر عن طريق تسخير إمكانياتها الدبلوماسية أو العسكرية 
 .من الدول لتحقيق هدف سياسي،أو اإلستيالء على مكتسبات أو ثروات غيرها
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القانون مع السياسة وله من األنواع ماال مجال للخوض فيه  وفضًال عن أن اإلرهاب الدولي يتداخل فيه
  :يتخذ اشكاًال عديدة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر اآلن، فإنه أيضاً 

 لضغط الدبلوماسيا   - 

 الحصار اإلقتصادي   -

 استخدام القوة العسكرية   -

 استهداف منشآت البنى التحتية   -

  ٥القتل المنظم للمدنيين   -
  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 هناك تعريفات عديده لالرهاب منها؛٥

 س بالخوف من خطر ما هو األعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما اإلحسا

  . تخويف الناس بمساعدة أعمال العنف

  . االستعمال العمدي والمنتظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف

  . عمل بربري شنيع

  . عمل يخالف األخالق االجتماعية ويشكل اغتصابا لكرامة اإلنسان

 مصالحهاو  االختالف في تعريف اإلرهاب راجع الختالف الدول
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  .أسباب اإلرهاب ووسائله : الثاني  المبحث

اسباب سياسية، اسباب (  :حددت اللجنة الخاصة باإلرهاب التابعة لألمم المتحدة ثالثة أسباب لإلرهاب
ب مستقل ويضاف اليهم االسباب وكل سبب من هذه االسباب سيتم تناوله في مطل) فكرية، اسباب نفسية

  .مطالب ستةاالقتصادية والتربوية في مطالب مستقلة ليكون هذا المبحث مقسم علي االجتماعية و 
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   :األسباب السياسية: االول المطلب

والتدخل في الشؤون  دولة على دولة أخرى، والتمييز العنصري، واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، سيطرة
  .لدول أخرى، وممارسة القمع والعنف للتهجير أوالسيطرةالداخلية 

عدم التوازن في النظام االقتصادي العالمي، واالستغالل األجنبي للموارد : األسباب االقتصادية مثـل
   .الطبيعية للدول النامية

   :األسباب االجتماعية

 رض لالضطهاد، وتدمير البيئةانتهاك حقوق اإلنسان، والجوع والحرمان والجهل، وتجاهل معاناة شعب يتع

  :وهناك جملة من األسباب تؤدي إلى تورط الشباب في اإلرهاب ومنها

   .التفكك األسري وتكوين صورة جسم مشوهة وسلبية عند الضحية منذ الطفولة -  

  .فقدان الخصوصية النفسية -  

  .صدمات الفقر والفشل العاطفي   - 

   .والتعديات الالأخالقية عليهم بمختلف الصورسوء معاملة األطفال وٕاهمالهم  - 

  ).لخا... الشرطة , الدولة, سلطة الوالدين، المعلمين(تكـرار التعرض إلي القهـر السلطوي    -

ويتعرض إلي  الغامضة عـدم المتابعة في التربية حيث يتم استقطاب الفرد منذ الصغر إلي العمليات   -
  .ريعمليات غسيل الدماغ، والتلوث الفك

  .التربية الديكتاتورية في جميع المستويات  -

  .الثأر السياسي والصراع العقائدي حول السلطة  -

  .اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع بدون وجـود الفرص للصعـود في السلـم االجتماعي والتحرك الرأسي  -

  .عدم الوعي بخطورة االنفجار السكاني والتعدي علي األراضي الزراعية  -
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   .انتشار المفاهيم الدينية غير الصحيحة وعلى األخص سـوء فهم فكرة الجهاد في سبيل اهللا - 

  .عدم اإلحساس بالعدل كقيمـة والقهر الدولي و ضياع حقوق الشعوب - 

  

  حسب الشريعه االسالميه  األسباب السياسية

إن البعد عن شريعة اهللا هو سبب الضالل والعمى والشقاء الذي نعاني منه اآلن في كثير من بلدان  
إذن فالبعد عن تطبيق القواعد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في شئون الحياة كلها سبب . اإلسالم

  . للشقاء، ومن أنواع الشقاء اإلرهاب والعنف والتطرف

يقول عمر بن عبد . نتجت عن قراءات خاصة ومفاهيم خاطئة اليعرفها أهل العلمالتحزبات السرية التي 

إذا رأيت قوًما يتناجون في شيء من الدين دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس : (العزيز رحمه اهللا

  .)٦()ضاللة

رًة تتطلُب نظ" حياة المسلمين المعاصرة"إن دراسة فاحصة للجذور الفكرية للجماعات واألحزاب في 

عميقًة لهذه الِفرِق والجماعات واألحزاِب الّداعيِة إلى ذواِتها حصًرا، حيُث ُتصور كل فرقٍة وجماعٍة وحزب 

إلى الناس أنها هي القائمُة على اإلسالم، وكلَّ من عداها مخالٌف لها، وهذا التصور القاصر نراُه عنَد 

  . الجميع مطرًدا ومتفًقا عليه

عمارية وانتهاك حقوق الناس وأخذ أموالهم بالباطل واحتالل األراضي وانتهاك االستعمار والسيطرة االست

الحرمات والقتل والتدمير واالغتصاب وٕاجبار الناس على النزوح وترك أراضيهم وأوطانهم هذا يولد اإلرهاب 

  . والعنف والتطرف
  
  
  

                                                 
  . رواه أحمد في الزھد والاللكائي في السنة) ٦(
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  األسباب الفكرية:الثاني  المطلب
إن من عالمات الساعة أن يتحدث الرويضبة في شأن : الجهل بقواعد اإلسالم وآدابه وسلوكه - 

العامة والقضايا المصيرية ومن ال همَّ له إال شهواته، أو من ُحّمل بأفكار غريبة يتولى تربية الشباب 

لعلم الصالحين فتستغل عواطفهم بتحميلهم أفكاًرا تؤدي لتحمسهم بال ضابط وال رادع وال رجوع ألهل ا

الذين خبروا األمور ودرسوا معالم اإلصالح جيًدا،وال نجد تعليال لذلك إال الجهل، فالجهل داء عظيم 

كن عالما أو متعلما أو ( وشر مستطير تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبالء، قال أبو الدرداء 

  .وهي الجهل. التكن الرابعة فتهلك مجالسا و

  .الجهل بمقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت - 
خطير جًدا في أي ) التطرف(وهو مجاوزة الحد، وهذا الغلو أو ما قد يصطلح عليه بـ : الغلو في الفكر - 

) ٧(} إياكم والغلو { مجال من المجاالت، واإلسالم قد حذر منه حتى ولو كان بلباس الدين يقول النبي 
 فمن يتصف بهذا الغلو ويجاوز الحد في فهم النصوص). ١٠) (٩(} هلك المتنطعون { ويقول  ) ٨(

العمل بالنصوص : فيعمل ويعتقد في العموميات ويترك النصوص التفصيلية األخرى، وهذا شعار الخوارج
  . النصوص وعدم استقصاء األدلة وأحوالهاالعامة وٕاهمال باقي 

دائًما  الميل: ومن دالئل هذه الضحالة الفكرية، وعدم الرسوخ في فقه الدين، واإلحاطة بآفاق الشريعة

إلى التضييق والتشديد واإلسراف في القول بالتحريم، وتوسيع دائرة المحرمات، مع تحذير القرآن والسنة 

  . والسلف من ذلك

نكره كذا، : وكان السلف ال يطلقون الحرام إال على ما علم تحريمه جزًما، فإذا لم يجزم بتحريمه قالوا

أو ال نراه، أو نحو ذلك من العبارات، وال يصرحون بالتحريم، أما الميالون إلى الغلو، فهم يسارعون إلى 

  . افع أخرى، يعلم اهللا حقيقتهاالتحريم دون تحفظ، بدافع التورع واالحتياط، إن أحسسنا الظن، أو بدو 

  .)١١(: تقصير بعض أهل العلم في القيام بواجب النصح واإلرشاد والتوجيه - 
                                                 

  ). ١/٢١٥(أحمد ،  )٣٠٢٩(ابن ماجه المناسك ) ٧(
،  ٢٤٨ / ٣ج ١٣٩٠٩باب قدر رمى حصى الرمي ، وابن أبي شيبة برقم  ٣٠٢٩برقم  ١٠٠٨/  ٣رواه ابن ماجه ج) ٨(

  ). ٣٢٤٨(برقم  ٣٤٧ /١وأحمد في المسند ج ٢٦٧/  ٧ج ٧٠٩٤والطبراني في الكبير برقم 
  ). ١/٣٨٦(، أحمد ) ٤٦٠٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٧٠(مسلم العلم ) ٩(
  . ٢٠٥٥ص  ٤ج ٢٦٧٠صحيح مسلم برقم ) ١٠(
  . عوامل الغلو والتطرف) ١١(
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أهل العلم هم المكلفون بذلك ببيان الحق للناس وهدايتهم إليه وتلك مسئولية كبرى تقع على أهل العلم 

بشرية، ونشر العلم، وبذل النصح، والفقه والمعرفة، فإن اهللا جل وعال حملهم مسئولية عظمى من هداية ال

واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وٕابالغ الحق، وتعليم الجاهل، وتنبيه الغافل، فمتى ما أهمل العلماء 

هذه المسئولية العظمى فإن البلدان تخرب، والقلوب تظلم، والنفوس تتيه، واألفكار تزيغ، والباطل يصول، 

  . والضالل يجول

ال يزال الناس " )١٢(يقول ابن مسعود : بعضهم على بعٍض دون الرجوع إلى العلماء اعتماد الشباب - 

قال ابن ". بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا

ال يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم األحداث ألن الشيخ : "قتيبة في تفسير ذلك

ب التجربة في أموره فال تدخل عليه في علمه الشبه وال قد زالت عنه ِحدَّة الشباب ومتعته وعجلته واستصح

  ". يستميله الهوى وال يستزله الشيطان، والَحَدُث قد تدخل عليه هذه األمور التي أمنت على الشيخ

واإلسالم كامٌل في عقيدته وشريعته وآدابه وأخالقِه وسلوكه، والدعوُة إليه دعوة إلى كل ذلك، فلو كانت 

عاُت واألحزاب داعية إلى اإلسالم بحق لكانت ناجحة في دعوتها سليمة في طريقتها، تلك الفرُق والجما

ٌد غير مشتِّت   . واإلسالم جامٌع غير مفرِّق، ومؤلف غير ممزِّق، وموحِّ

ولهذا كان من الواجب األعظم على األمة أن تدرأ عن نفسها خطر أصحاب التفرق والتحزب والتمزق، 

لمعسولة، وعدم الدخول معهم في جماعاتهم وفرقهم وأحزابهم، وأن يُحذِّر بعضها بعدم االنخداع بمقوالتهم ا

بعًضا من أخطارهم، وأن تعتصم بحبل اهللا تعالى، وأن تنهج على طريقِة سلفها الصالِح الذي لم يعرْف إلى 

  .االتفرِق والتحزب والتمزق طريقً 
  

  األسباب النفسية لإلرهاب: الثالث المطلب
  : من هذه األسباب

حب الظهور والشهرة حيث ال يكون الشخص مؤهًال فيبحث عما يؤهله باطًال فيشعر ولو بالتخريب ) ١

  . والقتل والتدمير

                                                 
  . رواه الطبراني في الكبير واألوسط ورجاله موثوقون باب معرفة معنى الحديث بلغة قريش) ١٢(
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أحد أسباب الخروج على النظام وعلى العادات والتقاليد هو اإلحباط وشعور الشخص : اإلحباط) ٢

في صدره فكثير من البلدان العربية َهْمَشت دور بخيبة أمل في نيل حقه أو الحصول على ما يصلحه ويش

الجماعات عموًما ولم تكترث بها بل عذبت وقتلت وشردت ومنعت وصول خيرها للناس مع زعمهم بحرية 

الرأي والتعبير، وهذا يكون التحزبات السرية وردود األفعال الغاضبة في صورة اإلرهاب واعتناق األفكار 

  . )١٣(الهدامة 

لفرد الصفات النفسية من البيئة المحيطة به سواء في محيط األسرة أو في محيط قد يكتسب ا) ٣

المجتمع فكل خلل في ذلك المحيط ينعكس على سلوك وتصرفات ذلك الفرد حتى تصبح جزًءا من تكوينه 

وتركيبه النفسي، ويعد الفشل في الحياة األسرية من أهم األسباب المؤدية إلى جنوح األفراد واكتسابهم 

  . عض الصفات السيئةب

قد يكون سبب العنف والتطرف فشل من يتصف به في التعليم الذي يعد صمام األمان في الضبط ) ٤

االجتماعي ومحاربة الجنوح الفكري واألخالقي لدى الفرد، والفشل في الحياة ُيكَّون لدى اإلنسان شعوًرا 

ا لإلنسان إلثبات وجوده من خالل مواقع وقد يكون هذا اإلحساس دافعً . بالنقص وعدم تقبل المجتمع له

أخرى فإن لم يتمكن دفعه ذلك إلى التطرف ألنه وسيلة سهلة إلثبات الذات حتى لو أدى به ذلك إلى 

  . ارتكاب جرائم إرهابية

ولهذا فإننا كثيًرا ما نجد أن أغلب الملتحقين بالحركات اإلرهابية من الفاشلين دراسًيا، أو من أصحاب 

نية في المجتمع وغيرهم ممن لديهم الشعور بالدونية ويسعون إلثبات ذاتهم، أو أشخاص لهم المهن المتد

  . )١٤(طموح شخصي 

من أسباب اللجوء إلى اإلرهاب عند بعض الشباب اإلخفاق الحياتي، والفشل المعيشي، وقد يكون ) ٥

أو التجارب العاطفية، فيجد في هذه إخفاًقا في الحياة العلمية أو المسيرة االجتماعية، أو النواحي الوظيفية، 

  . الطوائف الضالة، والثلل التائهة ما يظن أنه يغطي فيه إخفاقه، ويضيع فيه فشله، ويستعيد به نجاحه

                                                 
  . العبيكان -حصاد اإلرھاب ، د ناصر بن مسفر الزھراني) ١٣(
  . ٣٥وجھة نظر في مفھوم اإلرھاب والموقف منه في اإلسالم د عبد الرحمن المطرودي ، ص: انظر) ١٤(
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  األسباب االجتماعية: الرابع المطلب
إن من أسباب نشوء األفكار الضالة ظهور التناقض في حياة الناس وما يجدونه من مفارقات ) ١

جيبة بين ما يسمعون وما يشاهدون، فهنالك تناقض كبير أحياًنا بين ما يقرؤه المرء وما يراه، وما يتعلمه 

ي التصورات، وارتباًكا في وما يعيشه، وما ُيقال وما ُيعمل، وما يدرَّس له وما يراه، مما يحدث اختالًال ف

  )١(. األفكار

تفكك المجتمع وعدم ترابطه ال يشعر الشخص أمام هذا المجتمع المفكك بالمسئولية تجاهه وال  ٢

  . الحرص عليه وال االهتمام به
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

  . العبيكان -حصاد اإلرھاب ، د ناصر بن مسفر الزھراني) ١(
  

  

  األسباب االقتصادية:الخامس  المطلب

إذا كان اإلرهاب السياسي من أكثر صور اإلرهاب شيوًعا وأشدها ضراوة وخطًرا وأكثرها دموية، ) ١

إال أنه هناك األسباب االقتصادية بأخطارها المتراكمة والمتالحقة ألن االقتصاد من العوامل الرئيسة في 

رضاه واستقراره غير ثابت خلق االستقرار النفسي لدى اإلنسان فكلما كان دخل الفرد مثًال مضطرًبا كان 

وهذا الحال من . بل قد يتحول هذا االضطراب وعدم الرضا إلى كراهية تقوده إلى نقمة على المجتمع

اإلحباط يولد شعوًرا سلبًيا تجاه المجتمع، ومن آثاره عدم انتمائه لوطنه ونبذ الشعور بالمسئولية الوطنية 
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ر هذا الشعور بعض المغرضين والمثبطين فيزينون له قدرتهم ولهذا يتكون لديه شعوًرا باالنتقام وقد يستثم

  )١(.على تحسين وضعه االقتصادي دون النظر إلى عواقب ذلك وما يترتب عليها من مفاسد وأضرار

انتشار البطالة في المجتمع داء وبيل، وأيما مجتمع تكثر فيه البطالة ويزيد فيه العاطلون، : البطالة) ٢

فإن ذلك يفتح أبواًبا من الخطر على مصارعها، من امتهان اإلرهاب والجريمة  وتنضب فيه فرص العمل،

فعدم أخذ الحقوق كاملة وعدم توفير فرصة العمل هذا يولد . والمخدرات واالعتداء والسرقة، وما إلى ذلك

تهم المال سخًطا عاًما يشمل كل من بيده األمر َقُرب أو ُبعد، فإن الناس يحركهم الجوع والفقر والعوز ويسك

فالبطالة من أقوى العوامل المساهمة في نبتة اإلرهاب حيث ضيق العيش وصعوبته وغالء المعيشة وعدم 

تحسن دخل الفرد أحد العوامل التي تؤثر في إنشاء روح التذمر في األمة فألن تتسلط أمة على أمة 

  )٢(.بهذافتغزوها وتأكل خيراتها فذلك يولد حالة من السخط تجاه من فعل ومن سمح 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . العبيكان -حصاد اإلرھاب ، د ناصر بن مسفر الزھراني) ١(
  .٤٣وجھة نظر في مفھوم اإلرھاب والموقف منه في اإلسالم د عبد الرحمن المطرودي ، ص: انظر) 1(
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  األسباب التربوية :السادس المطلب
  : من هذه األسباب

قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على األمم بغرض النفع وٕارضاًء هللا تبارك وتعالى وحًبا ) ١(

في دينهم وأوطانهم وغياب القدوة يؤدي للتخبط وعدم وجود المرجعية الصالحة واألسوة الحسنة من عوامل 

  . التفكك واالنحطاط والتخلف

  . غياب التربية الحسنة والموجهة التي توجه األفراد لألخالق القيمة الحسنة) ٢(

نقص أو انعدام التربية الحقيقية اإليمانية القائمة على مرتكزات ودعائم قوية من نصوص الوحي، ) ٣(

اة في زمان وسنن الحيواستبصار المصلحة العامة ودرء المفاسد الطارئة، وقلة إدراك عبر التاريخ ودروس ال

  .واقع الناس
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  .عالقة اإلرهاب بغسل األموال :  ثالثال المبحث

إن العمليــة التــي يــتم مــن خاللهــا تــدوير األمــوال الملوثــة أو كــذلك المشــروعة بالنســبة لممــولي اإلرهــاب فــي 
النظـــام المـــالي أو غيـــر المـــالي أو العبـــور بهـــا عبـــر الحـــدود تمهيـــدًا لتبييضـــها أو تقـــديمها لإلرهـــابيين، ذات 

ــًا بــثالث مراحــل متشــابكة، هــي وفيهــا يــتم إيــداع األمــوال أو : مرحلــة اإليــداع) ١: (طبيعــة معقــدة وتمــر غالب
وفيهــا يــتم نقــل أو تحويــل شــكل األمــوال أو الموجــودات : مرحلــة التمويــه) ٢(الموجــودات فــي النظــام المــالي، 

المرحلـة يـتم تحويـل األمـوال وفـي تلـك : مرحلة الخلط) ٣(بغرض إخفاء المصدر أو المقصد غير المشروع، 
 . المحرمة أو األموال المشروعة والمخصصة لنشاط غير مشروع، إلى ما يبدو مثل الموجودات المشروعة

هذه المرحل الثالث قد تحدث منفصلة أو تباعًا، وقد تتم عمليـة الغسـل أو تمريـر األمـوال فـي النظـام المـالي 
  .الثالثفي مرحلة واحدة تستوعب جميع المراحل 

جمــــع التبرعــــات أو المســــاندة الماليــــة للمنظمــــات أو  Terrorist Financingيقصــــد بتمويــــل اإلرهــــاب و 
األشــخاص المتــورطين فــي اإلرهــاب لتنفيــذ مخططــاتهم، وحســب االتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل اإلرهــاب لعــام 

مشــروعة مثــل اســتغالل  العمليــات اإلرهابيــة قــد يكــون ناتجــًا مــن أمــوال م، فــإن مصــدر األمــوال فــي١٩٩٩
األمــوال المخصصــة لمنظمــات ذات غــرض خيــري أو توعــوي، أو بشــكل مباشــر مــن خــالل جمــع التبرعــات، 

 ١.باألسلحة والمخدرات واالبتزاز كما قد يكون التمويل ذا مصدر غير مشروع مثل االتجار

إجرامـــي، مـــن ثـــم فغســـل األمـــوال يـــتم مـــن خاللـــه إضـــفاء الصـــبغة الشـــرعية علـــى عوائـــد متأتيـــة مـــن مصـــدر 
يختلــف عــن تمويــل اإلرهــاب الــذي قــد يكــون مصــدر األمــوال فيــه مشــروعًا بجانــب المصــدر غيــر المشــروع 
ألجـــل تنفيـــذ عمـــل إرهـــابي، كمـــا أن مـــن أوجـــه الخـــالف إن ممـــولي اإلرهـــاب تنتهـــي مهمـــتهم بتنفيـــذ العمـــل 

شــمل التوســع فــي إعمــال اإلرهــابي، فــي حــين أن غاســلي األمــوال ال يقــف مخططهــم بمجــرد غســل العوائــد لي
إجراميــة أخــرى، وأخيــرا يلجــأ ممولــو اإلرهــاب إلــى األســاليب أو القنــوات نفســها والمســتخدمة مــن قبــل غاســلي 
األمــوال لتبيــيض أمــوالهم، لــدعم األفــراد والمنظمــات اإلرهابيــة كــي ينفــذوا مخططــاتهم اإلرهابيــة، بينمــا يلجــأ 

     .بيعة أموالهم غير مشروعة المصدرغاسلو األموال لتلك القنوات إلخفاء أو تمويه ط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

اإلرهاب على : د محمد مؤنس محب الدين في بحثه. أبحاث الندوة العلمية حول تشريعات اإلرهاب. م١٩٩٩هـ ١٤١٩أكاديمية نايف للعلوم األمنية ١
  ".االستراتيجيات األمنية"المستوى اإلقليمي 
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.حكم غسل المال الناتج عن جرائم اإلرهاب :  رابعال المبحث  

حــرم اهللا ســبحانه وتعــالى جميــع مصــادر االمــوال الحــرام ودعــا الــى التجــارة فــي المــال الحــر الخــالي مــن أي 
ر كمـا حـرم دنس والى تملك المال الحالل فقد حـرم تملـك كـل شـيء مـن شـأنه ايقـاع الضـرر بـالنفس و بـالغي

االتجار به و دعى الى الكسب الحالل و أمرنا بـه فتجـارة المخـدرات و الرقيـق و االتجـار بالـدعارة و القمـار 
و االســلحة غيــر مشــروعة وهــي المصــادر غيــر الشــرعية التــي تــدخل بهــا عمليــة غســل االمــوال كلهــا نهــى 

  )١( .االسالم عنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧وجھة نظر في مفھوم اإلرھاب والموقف منه في اإلسالم د عبد الرحمن المطرودي ، ص: انظر )1(
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  الخـــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

االعتيادي عندما يتقدم لفتح حساب او ايداع اموال للمرة االولى من يجب اهمية التأكد من هوية الشخص 
خالل وثائقه القانونية، ووضع استبيان لمعرفة مصدر امواله مع االحتفاظ بالقيود والسجالت المتعلقة 

  .بالمعلومات االساسية لالفراد وخاصة عملياتهم المصرفية والمالية الجديدة

ل األموال يستغل الرتكاب جريمـة أخـرى شـديدة الخطورة كالجريمة إن هذا النوع من الجرائم وهي غس
اإلرهابية فالعالقة عضوية وال يمكن إن تقوم قائمة لهـذا النـوع مـن الجرائم بدون سيولة نقدية تستعمل في 
إطار مشروع فردي أو جماعي يهـدف الـى عـدم االستقرار ألن التمويل هو الدم الذي يحرك اإلرهاب والذي 
قد يتخذ عدة أشكال ال تتم بالطرق المصرفية وٕانما عن طريق الوسطاء عليه فأن القضاء على اإلرهاب 
يجـب القـضاء علـى مصادر التمويل حيث أن الكثير من األموال المزيفة القذرة واألموال الناتجة عن التجارة 

الـسرقة ويـستغلونها لشراء  غير المشروعة مثل المخدرات تساهم في تمويل العمليات اإلرهابية وكذلك
وجرائم الفساد المالي كالرشوة التي تؤدي الى إفساد الصفقات  . متفجرات أو أدوات تستغل في ارتكاب جرائم

عليه  . التجارية وبالتالي يـضعف القدرة على المنافسة الحقيقية ويلحق بالمقاوالت أضرارًا ال تحصى وال تعد
تمويل اإلرهاب هو حماية لالقتصاد الوطني ولسالمة عملياته المالية فأن محاربة جرائم غسل األموال و 

ومهما نكتب ونحذر ومعلوماتنا األستخباراتية واألمنية فـان الـوعي  . والمصرفية والتجارية ولجميع القطاعات
  .الـذاتي والـشعور باإلنسانية والضمير هو الوحيد الرادع لمثل هذه الجرائم

الناجمة عن تعاظم قوة ونفوذ الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلـف ابعادهـا  نظرا لفداحة االخطارو 
واشكالها ، اصبح من الضروري ان تراعي السياسة التشريعية للدول خصوصية هذه الجريمـة الـتي  تتجاوز 

قد اصبح لذلك ف .فهي جريمة ضد البشرية. جريمة جماعة من االفراد اتحدت للقيام بافعال مخالفة للقوانين 
من الضروري استخالص المحاور االساسية للوصول الى استراتيجية مثلى لمواجهـة الجريمة المنظمة عبر 

  . الوطنية ، واالستفادة من الجهود المبذولة في هذا الشان 
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  عــــــــراجــــــمــال

  

  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، دار صادر ودار بيروت(لسان العرب البن منظور :
  .٣٣٧، ص ٨ج )م١٩٥٥بيروت، 

   ،الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوھري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين
  م، ١٩٧٥، ٢بيروت، ط

  ٢ الفيروزآبادي،مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب ،
  .١١٨م، باب الباء فصل الراء، ص ١٩٨٧/ھـ ١٤٠٧

  د . أبحاث الندوة العلمية حول تشريعات اإلرھاب. م١٩٩٩ھـ ١٤١٩أكاديمية نايف للعلوم األمنية
 "االستراتيجيات األمنية"اإلرھاب على المستوى اإلقليمي : محمد مؤنس محب الدين في بحثه

  ١/٢١٥(أحمد ، ) ٣٠٢٩(ماجه المناسك  ابن.( 

  ١٣٩٠٩باب قدر رمى حصى الرمي ، وابن أبي شيبة برقم  ٣٠٢٩برقم  ١٠٠٨/  ٣ابن ماجه ج 
برقم  ٣٤٧/ ١وأحمد في المسند ج ٢٦٧/  ٧ج ٧٠٩٤، والطبراني في الكبير برقم  ٢٤٨/  ٣ج
)٣٢٤٨.( 

  ١/٣٨٦(، أحمد ) ٤٦٠٨(ود السنة ، أبو دا) ٢٦٧٠(مسلم العلم.( 

   ٢٠٥٥ص  ٤ج ٢٦٧٠صحيح مسلم برقم. 

  العبيكان - حصاد اإلرھاب ، د ناصر بن مسفر الزھراني. 

 ٤٣وجھة نظر في مفھوم اإلرھاب والموقف منه في اإلسالم د عبد الرحمن المطرودي ، ص.  
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  فــهـــــــرس المحـــــــــتويــــــــات

  

  
  رقم الصفحة  المحتوي

  ٢  مقدمة 
  ٤  .تعريف االرهاب: المبحث االول  
  ٥  .مفهوم االرهاب في اللغة والقانون: المطلب االول  
  ٧  .أشكال وصور االرهاب: المطلب الثاني  
  ١٠  .أسباب االرهاب: المبحث الثاني  

  ١١  .االسباب السياسية: المطلب االول 
  ١٣  .االسباب الفكرية: المطلب الثاني 
  ١٥  .االسباب النفسية: المطلب الثالث 
  ١٧  .االسباب االجتماعية: المطلب الرابع 

  ١٨  .االسباب االقتصادية: المطلب الخامس 
  ١٩  .االسباب التربوية: المطلب السادس 
  ٢٠  عالقة االرهاب بغسل االموال: المبحث الثالث 
  ٢١  .حكم غسل المال الناتج عن جرائم االرهاب : المبحث الرابع 
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