
صفحة المحتويات
  أ  إهداء

 
  شكر وتقدير

  ب

 
  صفحة المحتويات

  ج

 
  المقدمة

  د

 
   اإلطار النظري–الفصل األول 

1 - 25  

  :العنف السياسي: الباب األول
  مفاهيميًا: لغويًا، ب. أ: تعريف -1
  .نموذج تاريخي -2

 

3 

  :اإلرهاب آأحد أشكال العنف السياسي: الباب الثاني
  .لغويًا وتاريخيًا: تعريف -1
  .مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي -2
  .اإلرهاب بين النظرية والواقع -3

  

10  

  :المقاومة آأحد أشكال العنف السياسي: الباب الثالث
  .تعريف لغوي -1
 .المقاومة في القانون الدولي -2
 ).السلمية(المقاومة الالعنفية  -3
  .نماذج لمعاهدات دولية آنتاج للعنف السياسي المتبادل -4

  

17  

  .إستنتاجات*
  
  

24  

VI  .لمحة تاريخية ، أوجه :  القضية االيرلندية–القضية الفلسطينية : الفصل الثاني
 . أوجه االختالف –الشبه 

  

26 - 58  

 : اإلسرائيلي–الصراع العربي :  الباب األول 
  1967 - 1948.ف.ت. نشأة الحرآة الوطنية الفلسطينية وتشكيل م– 1
   الكفاح المسلح  – 2 
   1987 الجماهيرية والمباحثات  االنتفاضة– 3 
   نبذ العنف-1993 اتفاقية اوسلو – 4 
 -2000. انهيار العملية التفاوضية – انتفاضة االقصى -5 

 

27 



  البريطاني –الصراع االيرلندي : الباب الثاني 
   جذور تاريخية– 1 
  تية مسيطرة أغلبية آاثوليكية ضعيفة واقلية بروتستان:  الطبيعة اإلثنية في الصراع – 2 
  1916 الحرآة الوطنية وتشكيل الجيش الجمهوري االيرلندي – 3 
  1969 واستمرار التمرد في الشمال 1921 تقسيم ايرلندا – 4 
 . تواصل الصراع – نبذ العنف – المعاهدات – 5 

  

38  

 الشبه واالختالف :  فلسطين –ايرلندا : الباب الثالث 
    عنصر الدين– التمييز االثني – 1 
   االرهاب – المقاومة المسلحة – 2 
   االهمية الدولية في الصراع – 3 
   دائرية العنف السياسي – صعوبات في التنفيذ – االتفاقيات – 4 

48  

  
VII  . إلى 1970الفصل الثالث، مقارنة في إستخدام العنف وأشكاله، حاالت منذ 

  وقتنا الحاضر

59 – 101  

  
  

  )قبل اإلتفاقيات( 1993-1970 العنف :الباب األول
  العنف الفلسطيني.                  أ

   تنظيمي–جماهيري  -1
 الكفاح المسلح آآلية عنف استراتيجية -2
  رد الفعل على العنف اإلسرائيلي– 1987االنتفاضة األولى  -3
 نهوض التيار اإلسالمي -4

   العنف اإلسرائيلي-ب           
   قانون الطواريء واألحكام العسكرية-1
   العقوبات الجماعية ومطاردة السياسيين-2

  
 

  
  
62 

  )بعد اإلتفاقيات( تواصل العنف – تعثرات – إتفاقيات :الباب الثاني
  )األقصى(عسكرة االنتفاضة الثانية  -1
 )إجتياحات(عقوبات جماعية مكثفة  -2
 الجدار الفاصل -3
  
  

78  

  )قبل اإلتفاقيات (1993-1970 العنف - أ:الباب الثالث
  العنف اإليرلندي .    أ              

   العنف الكاثوليكي البروستاتني المتبادل-1      
   العنف ضد بريطانيا في سبيل التحرر الوطني-2      

   العنف البريطاني -ب                
   عنف الدولة-1      
   مطاردة السياسيين وعقوبات جماعية-2      

  

89  



  
  )بعد اإلتفاقيات(ف  تواصل العن– تعقيدات :الباب الرابع

   خضوع الجيش الجمهوري االيرلندي-1

  
99  

 

  
VIII  .النظام العالمي الجديد وانعكاساته على القضيتين الفلسطينية :الفصل الرابع

  وااليرلندية
  

  
102 - 122  

   نهاية الحرب الباردة-:الباب األول
  الدولية تفكك المنظومة االشتراآية وتفرد الواليات المتحدة على الساحة-1

  
105 

   دور الواليات المتحدة في الصراعات الدولية-: الباب الثاني
  .تهميش القانون الدولي -1
 .التغيرات الدولية والقضية الفلسطينية -2
  .التغيرات الدولية والقضية اإليرلندية -3

  
108  

 

   سبتمبر وتداعياته على قضايا التحرر الوطني11 -:الباب الثالث
  . مرحلة جديدة–هيم  تطور المفا– سبتمبر 11 -1
 ".اإلرهاب"حرب  -2
شرعية الحق في النضال والتوظيف الخاطئ لهذا الحق في ظل المعطيات  -3

 .الجديدة

  

  
113  

    المقاومة السلمية آخيار بديل في ظل الواقع الدولي الجديد-: الباب الرابع
  

  
121  
  

IX. الخاتمة واإلستنتاجات  
  

 122127-  
 

X. ة االنجليزيةملخص باللغة العربية وملخص باللغ    

     XI خرائط وصور.  
  
  هـ

  المراجع.  
  
  و

  
  

  
  


