
 يـــــلـمــعــــث الــــحبـــال ي وـالــعــــــــــم الــيلـــعـتـــوزارة ال
  -لوالية مستغانم  -  ســـــــاديـــن بـد بــيــــمـحـــد الــــبــــة عــــعـــامــــــــــج

   الحقوق و العلوم السياسيةية ــلـــك
 ـــــــاســيةـســيـــوم الـــــــــــــــلعــــــم ــــــــــسقــ

  تخصـــــــــــــص جغرافيـــــــــــا سياسيــــــة

  
  : رةــــــــــــــــــــــــــذكــــــــمـــــــــوان الــــــــــنــــــــــــــع

 
 
 

  

  في العلوم السياسيةر لنيل شهادة الماستمذكرة تخرج 
 :           األستاذ إشراف                                       :                      الطالب   
  فراحي محمد. أ                                               قصاص محمد ياسين 

  

  أعضاء لجنة المناقشة
  جامعة مستغانم رئيسا                                             ................................../أ
  جامعة مستغانم                   امقرر                             دــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــفراح/أ  
  جامعة مستنغام                  متحنام                         .................................../أ  

  
  

  2016/2017: السنة الجامعیة

 رھاب في الدول المغاربیة تنامي ظاھرة اإل
  2011 -1990من 

  



  ــــــــــــداءاإلهـــــــــ
   أشكر أن إال ملك أغلى منها أإنه ال يسعين يف هذه اللحظات اليت لعلين ال 

     ريب العظيم الذي لواله ما كنت أجنزت هذا العمل وما كنت أمتمته
  عبداكفاين عزا أن أكون لك ن يل ربا و كفاين فخرا أن تكو ف

  وماذا فقد من وجدك رب ماذا وجد من فقدك يا
  د ريب على عظيم فضلك وكثري عطائكلك احلم
 ّ   اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد  وصل

  ."صلى اهللا  عليه وسلم" وقرة عيينضياء قليب ونور بصري 

 :أهدي هذا العمل املتواضع إىل
   انعزيز أيب الأمي و  ين أن احلياة كفاح ونضالاعلم اللذان

  ... اورعامهاهللا  ماحفظه
جتها    فضاء احملبة وحبر احلنان رحيانة الدنيا و

  ... انالغالي زوجيت و ولدي
  ... األعزاء يتخو إاليت أظل أرتكز عليها للصمود األعمدة 

  ... فرتةهذه الين طوال ساند اليتي مؤطر 
  ... إىل من أضاء يل طريق املعرفة أساتذيت الكرام

 ...يف درب احلياة و زمالئي إىل أصدقائي
      ياسين      ... إىل كل طالب يريد نفع بلده وأمته              



  

 كلمـــــة شكــــــر
 

  أتقـــــــدم بأمســـــى آيات التقديـــر والشكر لألستاذ احملرتم
  فراحي حممد

  الذي علمين التفاؤل واملضي إىل األمام  كما أتوجه أيضا بشكري 
  . إىل اللجنة املناقشة

إىل من رعانا وحافظ علينا إىل من وقف إىل جانبنا عند ما ضللنا      
  .ام هذا البحث وقدم لنا يد العونوكذلك نشكر من ساعد على إمتالطريق  

  كما أتقدم بتشكري إىل األساتذة األفاضل 
   قسم العلوم السياسيةبكلية احلقوق والعلوم السياسية 

  ساعدات السخية اليت قدموها لنا فلهم مين كامل شكر والتقدير املعلى 

  .      و اهللا ويل التوفيق 
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 : المقدمة    

الباردة لم تكن فقط مجرد اإلعالن عن نھایة مرحلة تاریخیة مرت إن نھایة الحرب 

ولكنھا مثلت حدثا تاریخیا فریدا، إذ أحدثت تطورا جذریا أثر على العالقات  نمازال عبر

الدولیة بصفة عامة وھیكلة النظام الدولي بصفة خاصة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

أحدثت انقالبا لمجمل األفكار والتصورات التي كانت سائدة في تلك الفترة، إذ عرفت 

تحوالت وتطورات أدت إلى بروز أفكار جدیدة حاولت الدراسات في حقل العالقات الدولیة 

لظاھرة الدولیة واستكشاف تقدیم تفسیرات موضوعیة الستیعاب ممیزات وخصائص ا

فكانت النقاشات في األوساط األكادیمیة تتمحور حول إیجاد . لیات تطوراتھآعناصر و

من لغة العالقات تفسیرات قادرة على استبصار التحول في المفاھیم القائمة التي غیرت 

ھو  تناسدراوما یھمنا في إلخ،  ... الدولیة مثل العولمة، نھایة التاریخ، األبعاد الجدیدة لألمن

األمن، الذي لم یكن بمعزل عن ھذه التطورات، إذ یعتبر من أكثر المواضیع المثیرة للنقاش 

وجھ سلوك األفراد ألنھ قیمة إنسانیة مالزمة لإلنسان منذ القدم فھو یمثل دافعا طبیعیا ی

والمجتمعات بغیة توفیر السلم واالستقرار كبدیل لحالة الخوف، الشيء الذي أدى إلى اختالف 

وجھات النظر ومستویات التحلیل الخاصة بھ كمفھوم من حیث تحدیده في ضوء عدة 

       مستویات كالفرد والدولة، اإلقلیم والنظام الدولي، وعدة أبعاد مؤثرة اقتصادیة، سیاسیة 

الدراسات  في أساسیة انعطاف نقطة 2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث مثلت. أو بیئیة

 بشكل اإلرھاب مصطلح وظھر للحدود، العابر باإلرھاب یسمى ما بروز نتیجة الدبلوماسیة

 في وروده من الرغم على دولي، ببعد واألمنیة والدبلوماسیة السیاسیة ساتاالدر في جدید

 إلى وضع من التغیر إلى مياالر السیاسي العنف أشكال من كشكل السیاسة علم قوامیس

 من وغیرھا والماركسیة التحرریة باألبعاد لصیقا المفھوم وكان العنیف، باألسلوب وضع

 اإلرھاب أمسى فقد الیوم، أما .للتغییر الناجعة الوسائل أحد فیھ ترى التي الفكریة االتجاھات

 أساس على لمصلحيا التقارب فعل ما ألخرى، منطقة من مفھومھ یختلف معقدة ظاھرة

 مائع جدید شكل في خارجھا إلى الدول داخل من انتقل الذي اإلرھابي، التھدید قوة مستوى
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قلیمیة، و دولیة أطر بخلق عجل ٕ    العسكریة ریةصالق الوسائل جمیع تفعیل إلى إضافة ا

  . 1والدبلوماسیة السلمیة

 إذ العالمیة، الدبلوماسیة األجندة في ھاما مكانا المغاریبي اإلرھاب قضایا أخدت لقد

 إلى العالمیة بالقوى ودفعت العالمي، السالم تھدد التي المستعصیة القضایا إحدى أصبحت

 أصبح وبالتالي أخرى، إلى منطقة من انتقالھ حدة من التخفیف قصد دبلوماسیا التعاون

 نھایة كانت أن بعد "امنھ البد رورةض" اإلرھاب مكافحة مجال في الدبلوماسي التعاون

 عدو أول اعتبر الذي اإلرھاب خاصة والحرب، العنف قضایا إثارة عند تبدأ الدبلوماسیة

 وھدفھا الدبلوماسیة جوھر باعتباره األمن مفھوم عرفھ الذي التغیر أن إال للدبلوماسیة،

 في الھامة المواضیع حدأ بات الذي باإلرھاب المتعلقة المسائل دراسة إلى أدى األسمى،

 . الدبلوماسیة األجندة

 مكافحة مجال في العالمیة الدبلوماسیة الحوارات على لإلرھاب المتضارب المفھوم أثر لقد

 عالمي تصور إیجاد استحال مما المفھوم حول الدول بین كبیرة خالفات وأنتج اإلرھاب،

 فكرة على تقوم إقلیمیة حوارات بعث إلى أفضى الذي الدولیة، الفواعل مختلف تتبناه أن یمكن

  . 2العالمي األمن إلى بدوره یؤدي الذي الموسع اإلقلیمي األمن

إلى بروز تھدیدات جدیدة لم تكن معروفة بالحدة التي  و أدت حاسمةكما اعتبرت الفترة 

 اإلرھابرى مثل الجریمة المنظمة، ھي علیھا الیوم تمس الدولة من جھة والفرد من جھة أخ

ھذه التھدیدات تبرز فیھا صفة العالمیة بشكل واضح إذ مست كل الوحدات . الخ...المخدرات

والمغرب العربي باعتباره عنصر مكون لھذا . المشكلة للنظام الدولي ولكن بدرجات متفاوتة

النظام الدولي، فقد عرف ھذه التھدیدات الداخلیة والخارجیة بشكل متزاید مما أدى إلى 

ره أنھ مصدر للعدید من التھدیدات الموجودة، القدیمة منھا والجدیدة، وھذه الظواھر اعتبا

ساعدت على االنتقال من المنظور التقلیدي لألمن، المبني على قدرة الدولة على حمایة 

ھذا المفھوم الذي أصبح غیر قادر على . أراضیھا وحدودھا في مواجھة أي غزو خارجي

وتوفیر الوسائل واإلمكانیات لمواجھتھا ألن القضایا األمنیة احتواء المخاطر وتفسیرھا 
                                                             

  .153 ص، بیروت ،1 والنشر،ج للدراسات  العربیة ، المؤسسة السیاسة ،الكیالي ، موسوعة الوھاب عبد -  1
  الدبلوماسیة الدراسات معھد عشر، الثالث العدد الدبلوماسي، للدبلوماسیة، األول العدو اإلرھاب :صلواتي جمال، فؤاد -  2

 .9 ص ، 1990 أفریل ، السعودیة،العربیة المملكة
  



 المقدمة
 

 ج 
 

الراھنة تمتاز أساسا بالتعقید والتشابك باإلضافة إلى التنوع والتعدد، فأصبح لألمن عدة أبعاد 

مما جعلنا ننتقل إلى مفھوم األمن اإلنساني القائم على فكرة أن تحقیق أمن الدولة ال یعني 

د، وبالتالي تحقیق األمن في جمیع مستویاتھ، وبالتأكید ال یكون بالضرورة تحقیق أمن األفرا

ذلك إال بوضع استراتیجیات على مستوى وطني وإقلیمي وعالمي، لمواجھة التھدیدات 

  .وتحقیق الغایة المنشودة من ذلك

  : إشكالیة الدراسة

ة  ى كاف دات عل ن التھدی د م ھد العدی ي تش الیم الت د األق و أح ي ھ رب العرب یم المغ إقل

رامج واالستراتیجیات  المستویات األمر الذي أدى إلى ضرورة وضع العدید من الخطط والب

لمواجھتھا خاصة التي برزت بعد الحرب الباردة والتي استدعت إعادة النظر في التصورات 

تستیفن ث وصف حی اإلرھابالنظریة حول  ة  ول ذه المرحل ةھ  بالنھضة للدراسات األمنی

  : صیاغة اإلشكالیة التالي المرتبطة بھ إلىوبالتالي تستدعي طبیعة الموضوع والجوانب 

ى  ةاإلرھابی ما مدى تأثیر الظاھرة ي، ا عل ة  و ھللمغرب العرب دول المغاربی استطاعت ال

  ؟الدولیةوضع استراتیجیات فعالة قادرة على مواجھتھا في ظل التحوالت 

  : وتندرج تحت ھذه اإلشكالیة المركزیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة تتمثل في

م اباإلرھابما المقصود  .1 ا ھي أھ وم ؟ وم ذا المفھ ا ھ ي عرفھ ة  لتحوالت الت د نھای بع

 ؟ الحرب الباردة

 ؟ لمغرب العربيا على الدول اإلرھابیة التأثیراتفیما تتمثل  .2

  ؟ التھدید اھذمن استطاعت الحد ھل االستراتیجیات التي وضعتھا الدول المغاربیة  .3

  : فرضیات الدراسة

 .ھو ناتج عن تعدد الفواعل وطبیعة التھدیدات اإلرھابإن االختالف في تحدید مفھوم  .1

 .محیطة بھإن التھدیدات األمنیة في المغرب العربي ھي نتاج عوامل إقلیمیة  .2

ك  .3 إن ذل ة، ف ة وسیاسیة واقتصادیة متدنی بما أن الدول المغاربیة تشھد ظروفا اجتماعی

 .ساعد على ظھور اإلرھاب في المنطقة
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إلى الدول الغربیة لمواجھة ھذه التھدیدات فإن ذلك یدل  لتجأتابما أن الدول المغاربیة  .4

  .على فشل استراتیجیات تلك الدول كما یدل على عالمیة ھذه التھدیدات

  : أھمیة الموضوع

و  اإلرھابیعتبر  ھ، فھ ة نظرا ألھمیت ات الدولی ي العالق اش ف من المواضیع المثیرة للنق

ھ محور التنظیموالد األفراد ایتعامل معھالتي المنشودة سواء الغایة یعتبر   ول بنفس القدر ألن

اد دة أبع ى ع د إل ز یمت ھ نقطة أو مرك ا أن قضایا . فھو یمكن أن نقول أن ددة  اإلرھابكم متج

وھي صفة في العلوم االجتماعیة بصفة عامة التي تمتاز بالحركیة والتجدد، وبالتالي ھنا سقط 

ي  على الجزء ما ھو موجود في الكل، فمتطلباتھ غیر راد، فف ثابتة تزداد مع تزاید طلبات األف

  .كل مرحلة تظھر تطورات جدیدة تدخل ضمن األمن ما یستدعي دراستھ ودراسة ما یھدده

  : أسباب اختیار الموضوع

  ا  اإلرھابیعد موضوع  : األسباب الموضوعیة م المواضیع المطروحة حالی من أھ

دول راد وال ھ األف عى إلی دفا یس اره ھ اش باعتب ة . للنق وم السیاس ي العل ة ف ا طلب ا أنن كم

ذا ة، وھ ات الدولی ا والعالق دول  م ي ال ؤثر ف ي ت رات الت ض المتغی ة بع دعونا لدراس ی

 .وسیاستھا الخارجیة والداخلیة بصفة خاصة والعالقات الدولیة بصفة عامة

ي كما  اھیم الت ض المف ى بع اء الضوء عل ي إلق ل ف أن ھناك ھدف أكادیمي للبحث یتمث

اردة رب الب د الح وال بع ت تح دة . عرف ة الجدی ایا األمنی دات والقض ان التھدی ذلك تبی ك

رة  ا بكث انى منھ ي ع اب الت ي خاصة ظاھرة اإلرھ ى المغرب العرب رت عل ف أث وكی

  .وغیرھا من التھدیدات
  

 ة باب الذاتی ن  : األس یة م نة الدراس دار الس ى م ة عل ا كطلب دم لن ا ق الل م ة ( خ الثانی

ي  اإلرھابالنظریة ترسخت في ذھني قناعة البحث في میدان ) ماستر والتحوالت الت

تعرف علیھ كمفھوم ألكي  فأردت البحث في ھذا الموضوع ،عرفھا بعد الحرب الباردة

ي  .بكبحھوعلى االستراتیجیات الكفیلة  اتھھددت علىأتعرف  و ذت المغرب العرب وأخ

ى كنموذج للدراسة حتى یكون ھناك إ م وحت ن ھو أطار تطبیقي للتوضیح والفھ رى أی
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ذا التحول  موقع الدول المغاربیة من المفھوم الجدید، بمعنى ھل الشعوب استوعبت ھ

ة ال  ي بصفة خاص رب العرب ة والمغ ة بصفة عام دول المتخلف ادة، أم أن ال ذلك الق وك

  .تحوالتتصلھ مثل ھذه ال

 :  المقاربة المنھجیة

  : اتبعنا في دراستنا مقاربة منھجیة مركبة تستند على مجموعة من المناھج تتمثل في

 في التنظیریةالذي یفید الموضوع من خالل تتبع تطور العملیة  : المنھج التاریخي .1

لتحلیل مختلف السیاقات التي تشكل من خاللھا  تھمحاول و اإلرھابظاھرة دراسات 

 .ھذه الظاھرةاإلطار التاریخي التي ظھرت فیھ  تتبعكذلك  ه،وتطور اإلرھابمفھوم 

وتبدو الحاجة إلیھ لمعرفة جوانب العالقة التفاعلیة بین التحوالت  : المنھج الوصفي .2

ا األمن بمعنى الدولیة التي أفرزتھا نھایة الحرب الباردة والتحوالت التي عرفھ

 .التھدیدات الجدیدة التي غیرت في مضمون األمن

وتكمن أھمیتھ في الجانب التطبیقي للبحث، نموذج الدراسة ھو  : منھج دراسة الحالة .3

  .المغرب العربي

  : خطة الدراسة

الفصل حیث تطرقنا في لى خطة عمل تتكون من ثالثة فصول تم االعتماد في ھذه الدراسة ع

اني إلى األول  ي الفصل الث م ف اھیمي و النظري لظاھرة اإلرھاب ث ى اإلطار المف    أسالیب إل

ث دول المغاربیة، الو أنواع و أسباب الظاھرة اإلرھابیة و تأثیراتھا على  ي الفصل الثال ا ف أم

 .آلیات مكافحة اإلرھاب على مستوى منطقة المغرب العربي ناو األخیر ناقش
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  :تمھید 
لقد تزایدت مظاھر اإلرھاب بمختلف أشكالھ وأسالیبھ في السنوات األخیرة في   

كونھ كوسیلة وأداة و بالخصوص في منطقة المغرب العربي الساحة الدولیة واإلقلیمیة 

تلجأ إلیھا ھذه التنظیمات اإلرھابیة لتحقیق أھدافھا ومصالحھا المختلفة مھددة بذلك 

الدولي ومصالح الشعوب الحیویة وأمن وسالمة البشریة، خاصة بعد استقرار النظام 

یسمى  بإرھاب الدولة الذي تستخدمھ الدول ضد بعضھما البعض كبدیل  ظھور ما

   .1للحروب التقلیدیة لتحقیق مصالحھا

حیث مع بدایة القرن الواحد والعشرین وبروز األحادیة القطبیة تزایدت الحوادث   

ت تشكل خطرا جسیما على األمن والسلم الدولیین والعالقات الدولیة اإلرھابیة التي أصبح

بصفة عامة، خاصة بعد أن أصبحت المنظمات اإلرھابیة في العالم تمتلك العدید من 

وسائل التقدم التكنولوجي التي تمكنھا من تنفیذ حوادثھا اإلرھابیة بدرجة عالیة من الدقة 

و كذا العشریة السوداء التي عرفتھا  ،2001ر سبتمب 11واضحا في أحداث  یبدو وھذا ما

حیث أصبح اإلرھاب أداة فعالة في الصراع السیاسي والنزاعات التسعینیات الجزائر في 

الدولیة، وتحقیق أھداف إستراتیجیة لدى العدید من دول العالم وأحسن مثال على ذلك قیام 

ث المعمد والخاطئ بین حواد اللوبي الصھیوني داخل الوالیات المتحدة األمریكیة بالربط

و القضاء على اإلسالم  من أجل تحقیق  ھدف صھیوني  وھ سبتمبر اإلرھابیة واإلسالم 11

  .2، وقد شرعت في تحقیق رغبتھا وذلك بشن الحرب على أفغانستان والعراقوالمسلمین

 و لھذا سنتطرق في ھذا الفصل إلى اإلطار المفاھیمي و النظري لظاھرة اإلرھاب 

وتطوره اإلطار المفاھیمي لظاھرة اإلرھاب نعالج فرع إلى ثالثة مباحث، الذي بدوره یتو

 األوضاعلمحة عن   ستكون المبحث الثانيفي  أما  ،األول المبحثفي  التاریخي

 األطر نبرز الثالثو في  العربي المغرب لمنطقتي االقتصادیة و منیةاأل و الجیوسیاسیة

  .اإلرھاب لظاھرة المفسرة النظریة

 
                                                             

 الجامعة دار: اإلسكندریة ،العام الدولي القانون قواعد إطار في الدولة إرھابواصل، الرحمن عبد جاد سامي  -  1
  .3،ص2005الجدیدة، 

  ،اإلسالمي والفقھ العام الدولي القانون في مكافحتھ وسائل جوانبھ الدولي اإلرھاب حمودة، سعید منتصر -  2
  .6،ص2006الجدیدة،  الجامعة دار :اإلسكندریة
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   ماھیة االرھاب  :األول المبحث 
 اختالف بسبب األكادیمیة األوساط في عویصة إشكالیة إلى اإلرھاب ممفھو یشیر

 الباحثین بین إجماع وجود عدم جانب إلى القیم، وتناقض اإلیدیولوجیات وتباین المصالح

 اإلرھابي الفعل بتفسیر المرتبط الثقافي التنوع إلى یرجع وذلك المصطلح تحدید حول

على ھذا ، والمعنى في الصلة ذات األخرى المفاھیم مع المفھوم ھذا تداخل إلى إضافة

  .ب ھذا المبحث في ثالثة مطالسنعالج 

               

 التعاریف المختلفة للظاھرة اإلرھابیة: المطلب األول 
  : اإلرھاب لغة - 1

 الجذر من مشتق أرھب للفعل مصدر وھو والفزع، الخوف یعني العربیة، اللغة في

 رھب أن المصادر تلك في فجاء اإلرھاب معنى اللغویة المصادر ذكرت وقد "رھب"

 ورھبة رھبا الشيء ورھب خاف، أي بالتحریك أي  ورھب ورھبا، رھبة یرھب بالكسر

 رھبھ حتى رھبتھ استدعى استرھبھ، و وأرھبھ والفزع الخوف، ھي فالرھبة خافھ،

 یعني الذي  Terreur إرھاب لكلمة اللغوي األصل فإن الفرنسي األدب فيو .1الناس

 يـــتعن أیضا ھي Terrer ابـــاإلرھ لكلمة فالمرادف اإلنجلیزیة ةـــاللغ وفي 2. رجفال

  .terser 3 الالتینیة الكلمة إلى أصلھا ،الھول أو الرعب أو عـــالتروی

 ینتج اجتماعیة أو سیاسیة جنحة أو جنایة كل"  :اإلرھاب قبل من یعد الواسع فالتعریف

   ."عام خطر عنھا ینشأ طبیعة من لھا لما العام الفزع یثیر ما عنھا التعبیر أو تنفیذھا عن

 األساسي ھدفھا یكون التي اإلجرامیة األعمال كل"  :اإلرھاب أن ھو الضیق التعریف أما

 حالة خلق شأنھا من وسائل باستخدام وذلك شخصي كعنصر والرغبة الحقوق نشر

 .4"اديم كعنصر العام الخطر
                                                             

الثقافة  دار  :، عمانوتحلیلیة قانونیة رؤیة األمریكیة اإلستراتیجیة في اإلرھاب مكافحةالیاسري ،  طاھر یاسین  -1
  . 23 ص ، 2011 والتوزیع، للنشر

 الجامعیة، الدار  :اإلسكندریة،  مواجھتھ وكیفیة الفكریة أصولھ الدولي اإلرھاب بسیوني، خمیس أحمد هللا ھبة -  2
  .67ص ، 2009

  . 24 ص ،نفسھ المرجع الیاسري ، طاھر یاسین -  3
 2007 ،والتوزیع والنشر للطبع إیراك  :القاھرة ،الجدید العالمي النظام في الدولي اإلرھاب ،الشكري  یوسف علي -  4
  .25 ص .
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 في والفزع الخوف بإثارة وذلك العنف یستخدم اإلرھاب بأن نجد التعاریف ھذه خالل من

 یعرف االنجلیزي المعجم أما .جتماعیةاال أوالسیاسیة  أھدافھ تحقیق أجل من اآلخرین

 . " ةسیاسی أغراض لتحقیق خاصة بصفة والتخویف العنف استخدام" : بأنھ اإلرھاب

 تحقیق بغیة العنف إلى یلجأ الذي الشخص"   :نھأب اإلرھابي السیاسة قاموس وعرف

  . 1مالقائ بالنظام اإلحاطة تتضمن ما غالبا الذي سیاسیة أھداف

 بأن یؤكدان إذ السابقة، التعاریف سیاق نفس في نجدھما األخیرین التعریفین ھذین من

 عبالرونشر خاصة، بصفة سیاسیة ھدافأ تحقیق أجل من العنف یستخدم اإلرھاب

  .العام النظام على والفزع والخوف

بمعنى  فوردت ومعنى، موضع من أكثر في الكریم القرآن في وردت الرھبة كلمة أن إال

یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم و أوفوا  "  :تعالى قولھ في الخشیة

  .2"بعھدي أوف بعھدكم و إیاي فارھبون 

 . 3" و قال هللا ال تتخذوا إلھین اثنین إنما ھو إلھ واحد فإیاي فارھبون: " تعالى  وقولھ

 خاف أي رھب وأساسھ جدید مصطلح باعتباره اإلرھاب كلمة العربي المجمع أقر كما

 یملك الذي " ھو اإلرھابي أما خوف بمعنى وھي أرھب الفعل مصدر ھي إرھاب وكلمة

  .4" سیاسیة أھداف تحقیق أجل من واإلرھاب العنف سبیل

  : )والموسوعات القوامیس(االصطالح  المستوى على -2

  الحدیثة الدیمقراطیات أصل إلى اإلرھاب مصطلح یعود " : أكسفورد قاموس -

 حكم بعد وذلك،  1794العام في اإلنجلیزیة اللغة دخلت األصل، فرنسیة كلمةوھو 

  . 5"استعملھ من ضد بالعنف الرد سیاسة ھو ھنا الرعب واإلرھاب

 :بأنھ اإلرھاب یعرف )La Rousse( الصغیر الالروس  الفرنسي القاموس -

  . 6"الثوریة  المجموعات أو الحكومات تؤسسھ، العنف من نظام"

                                                             
  .26 ص ،نفسھ المرجع ،الشكري  یوسف علي -  1
  .40 اآلیة  ،البقرة سورة  -  2
  .51 اآلیة  ،النحل سورة  -  3
  .44ص ، 2008 الجدیدة، الجامعة دار  :اإلسكندریة ،الدولة إرھاب ، واصل الرحمن عبد جاد سامي  -  4

5 - Oxford world power dictionary  ، china: of Oxford university press ، 2006، P 416 
6- Dictionnaire de la pensée stratégique ، Gère François. Paris : la Rousse Bords/her،2000 ،
pp.22،23. 
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 الرھبة كانت وإن الخوف، و الفزع و الرعب معنى من مشتق  " : الوسیط معجم - 

 تھدید عن الناجم الفزعو الخوف عن للتعبیر المعتاد في استخدم لفظا العربیة اللغة في

 أھدافھم لتحقیق العنف سبیل یسلكون الذین على یطلق وصف طبیعیة أو حیوانیة قوى

  1."السیاسیة

      terror الالتیني الفعل من مشتق اإلرھاب لفظ یرھب، أي : السیاسة موسوعة -

 بھا تقوم قد أو المجتمع، على قبضتھا لتعزیز السلطة بھا قومت قد عملیة اإلرھاب و

 اإلرھاب یشكل أو خاصة أھداف لتحقیق وسیلة اإلرھاب في ترى للحكومة مناوئة عناصر

 .أھدافھا بلوغ إلى وحیدا طریقا العنف تتخذ التي السیاسیة رصیدا للحركات السیاسي

 والتعذیب والتشویھ كاالغتیال المختلفة بأشكالھ بھ التھدید أو القانوني غیر العنف استخدام

 االلتزام و المقاومة روح كسر مثل معین، سیاسي ھدف تحقیق بغیة والنسف، والتخریب

 عام مال، وبشكلال أو معلومات،ال على الحصول وسائل من كوسیلة أو األفراد، عند

  .2اإلرھابیة الجھة لمشیئة مناوئ طرف إلخضاع اإلكراه استخدام

 والنفسیة المادیة القوة یستخدم وسیلة أو عمل كل ھو  " : السیاسة علم موسوعة -

 أرضھم من وتجریدھم األبریاء، الناس أرواح وإزھاق والھلع، الذعر إلشاعة

 شریعة أو قانوني مسوغ أي أو حق، وجھ بدون الجماعیة لإلبادة ویعرضھم وممتلكاتھم،

 غیر أو سیاسیة أغراض تحقیق بھدف دولة، أو جماعة أو فرد بھ یقوم سماویة

  .3"سیاسیة

 حكومة تستخدمھا وسیلة اإلرھاب" :  الدولیة الشؤون و الدبلوماسیة معجم -      

 الحریات على االعتداء و االغتیال و القتل إلى اللجوء و الذعر نشر طریق عن استبدادیة

 لمطالبھا للرضوخ لھا واالستسالم الخضوع على الشعب أفراد إلرغام الشخصیة

  .4"التعسفیة

                                                             
  .183 - 182 ص ص ، 1994 النھضة، دار  :القاھرة، "إرھاب" مادة الوسیط المعجم، البعلبكي  منیر  -  1
، 1990 والنشر، للدارسات العربیة المؤسسة :بیروت. 3ط،  1ج ، السیاسة موسوعة ، الكیالني الوھاب عبد -  2

  . 153ص
  .47والتوزیع ، ص للنشر مجدالوي دار  :، األردن السیاسة علم موسوعةالجاسور ،  الواحد عبد ناظم - 3
  .48نفسھ، ص  ، المرجعالجاسور الواحد عبد ناظم -  4
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 إلى اإلرھاب یتحول عندما مستثار، خوف حالة ھو " : اإلستراتیجیة موسوعة -  

   1". عمل

  : والمنظمات الھیئات بعض مستوى على - 3

 خلق لغرض معینة حكومة ضد موجھ إجرامي عمل": 1937  األمم عصبة تعریف -

 تلك في الساكنین األشخاص من مجموع عند أو أشخاص، نفوس في الرعب من حالة

   2". الدولة

 من األولى المادة تضمنت:  1977 لعام اإلرھاب وقمع لمنع األوربیة االتفاقیة تعریف -

 قبیل من وأوردتھا بعینھا أفعاال حصرت أنھا بمعنى لإلرھاب حصریا تعریفا االتفاقیة

 :3 كالتالي اإلرھابیة األعمال

 االستیالء بقمع والخاصة ، 1970 "الھاي"  اتفاقیة في علیھا المنصوص الجرائم  -  أ

 .الطائرات على

 األعمال بقمع والخاصة ، 1971 "مونتریال"  اتفاقیة في علیھا المنصوص الجرائم  - ب

 .المدني الطیران ضد والموجھة المشروعة غیر

 الحریة أو الجسدیة والسالمة الحیاة على االعتداء تتضمن التي الخطیرة، الجرائم  - ت

 وأخذ الخطف تضمن التي والجرائم الدولیة، بالحمایة یتمتعون الذین لألشخاص

 .المشروع غیر واحتجازھم الرھائن

 والرسائل والمتفجرات الناریة واألسلحة والقنابل المفرقعات استعمال جرائم  - ث

 ومحاولة للخطر، األشخاص تعریض االستخدام ھذا على ترتب إذ المفخخة،

 . 4فیھا االشتراك أو السابقة الجرائم ھذه من أي ارتكاب

 التھدید أو العنف أفعال من فعل كل"   1998 :اإلرھاب لمكافحة العربیة االتفاقیة  -

 إلى یھدف جماعي، أو فردي إجرامي لمشروع تنفیذا یقع أغراضھ، أو بواعثھ كانت أیا بھ

       أمنھم أو حریتھم أو حیاتھم تعریض أو إلیذائھم ترویعھم أو الناس، بین الرعب إبقاء
                                                             

  .160 ص ، سابق مرجع الكیالني، عبد الوھاب - 1 
   :الموقع  2017/ 02/ 02التوقیت على الساعة العشرة صباحا بتاریخ   ،اإلرھاب ظاھرة ،سیتو حسین- 2

www.pydrojava.net/ara/index:php/option=com   
  .المرجع نفسھ  -  3

 العربیة نایف أكادیمیة :الریاض،  واالتجاھات واألنماط المنظمة الجریمةوآخرون ،  الصیفي مصطفى الفتاح عبد -   4
  147 .ص ، 1999األمنیة ، للعلوم
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         احتاللھا أو الخاصة أو العامة األمالك أو المرافق بأحد أو بالبیئة الضرر إلحاق أو

 .1"للخطر الوطنیة الموارد أحد تعریض أو علیھا االستیالء أو

 :  2001 أكتوبر الدوحة اإلسالمي العالم دول خارجیة وزراء مؤتمر تعریف -

 مخالف بھذا وھو عادلة، قضیة أو مشروع ھدف بغیر مجھول من عشوائیة عنف رسالة

 الذي  المسلح الكفاح بین الذریع الخلط یجوز ال كما الدولیة، واألعراف السماویة للشرائع

 .2ولبنان فلسطین في یحدث كما ،االحتاللو  الظلم ومجابھة العادلة القضایا خدمة بھ یراد

 بمثابة االتفاقیة ھذه تعد : 1937 لعام اإلرھاب قمع و بمنع الخاصة جنیف اتفاقیة -

 االتفاقیة ھذه تضمنت وقد اإلرھاب، قمع و منع أجل من الدولي تعاونلل األولى الخطوة

 لبعض تبیاني أو تعدادي تعریف خراآل و معیاري تعریف أولھما لإلرھاب، تعریفین

 إلى یتطرق اإلرھاب أن لتقرر الثانیة فقرتھا في األولى المادة جاءت فقد اإلرھاب مظاھر

 معینة شخصیات لدى الفزع إثارة شأنھا من والتي دولة، ضد الموجھة اإلجرامیة األفعال

  .3الجمھور لدى أو الناس من جماعات أو

 عن 24 المادة في المتحدة األمم میثاق نص:  اإلرھاب مكافحة و المتحدة األمم -      

    العنف لنبد االتفاقیات من العدید في وباشرت الدولیة العالقات في القوة استخدام تحریم

  منع أو مكافحة مفھوم معنى حول المتحدة األمم منظمة في اتفاق یوجد وال .. اإلرھاب و

             آلیاتھا و المواجھة سبل وحدة على ینعكس وھذا اإلرھاب معالجة أو التصدي و

 تعریف ویمكن الشأن ھذا في الدولي التعاون معوقات أھم من تعد التي إستراتجیتھا و

       اإلقلیمیة و الدولیة الشرعیة على تستند مستقرة و دائمة عملیة ابأنھ اإلرھاب مكافحة

 .4األمنیة النواحي كافة على لمواجھتھ مباشرة جیةیستراتاالو الداخلیة و

   : و سیاسیین مفكرینالمستوى الشخصي  على - 4

باستخدام  التھدید أو استخدام ھو اإلرھاب Walter Laqueur : " -الكیر  ولتر -      

القواعد  مع تتفق ال معینة، أھداف لتحقیق إستراتیجیة أو القتال من أسلوب وھو العنف،

                                                             
  .150، ص  سابقمرجع ،وآخرون  الصیفي مصطفى الفتاح عبد -  1
  . 55 ص،  2008الجدیدة، الجامعة دار :اإلسكندریة ، الدولة إرھاب، واصل الرحمن عبد جاد سامي -  2
  .46ص1991. دار العلم للمالیین،:بیروت ، اإلرھاب الدولي دراسة قانونیة نافذة، عزیز شكريمحمد  -   3
، أكتوبر  90، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد  ندوة العنف و السیاسة في الوطن العربيغانم السید عبد المطلب ،   -  4

  .49، ص  1987
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 في أساسي عامل وھو الضحیة، في الخوف من حالة إحداث إلى یھدف اإلنسانیة،

 .1"اإلرھابیة اإلستراتیجیة

ضد  العنف استخدام ھو اإلرھاب - Yonah Alescander : " ألكسندر یونا -      

 تحقیق لغرض المعمم المتفشي الخوف إنشاء أو تخویف أجل من عشوائیة، مدنیة أھداف

  .2"سیاسیة أھداف

 فرد أي قبل من باستعمالھ التھدید أو القلق استعمال - Mickoulus : " میكوالس -      

  .3"جماعة أیة أو

التعابیر  مختلفة صیغ أو بأسالیب االنتشار عالمي تھدید ھو"  : برقوق أمحند -      

 على تفوقت الوجود كلیة حادثة كونھ إلى باإلضافة تاریخیة، ظاھرة وھو والتوضیحات،

 لالستقرارتھدید بذلك وھو السیاسي، السیاق أو المحیط وكذلك االقتصاد، الدیانات، الثقافة،

  .4"الفردیة والجماعیة اإلنسان لحقوق تھدید كذلك واإلنساني، الدولي واألمن السیاسي،

 الرھبة بواسطة بمقتضاه الفاعل یرمي عنیف، نزاع منھج : العكرة أودنیس -       

 أو المجتمع على سیطرتھ فرض إلى أو السیاسي رأیھ تغلیب إلى العنف عن الناجمة

 .5" تدمیرھا أو تغییرھا أجل من أو ،االجتماعیة العالقات على المحافظة أجل من الدولة،

 والممتلكات واألموال األرواح، على اعتداء ھو" : سرحان محمد العزیز عبد -      

 .6"الدول قانون ألحكام بالمخالفة والخاصة العامة

 إلى لإلشارة المعاصرة األزمنة في یستخدم اصطالح ھو"  :عامر الدین صالح -      

 العنف أعمال جمیع خاصة وبصفة سیاسي، ھدف لتحقیق للعنف المنظم االستخدام

 بممارستھا سیاسیة منظمة تقوم التي )التخریب أو الجماعیة، أو الفردیة، االعتداء حوادث(

 .7" األمن عدم من جو وخلق المواطنین على

                                                             
،  1987، جویلیة  116، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد  الدولياألبعاد القانونیة لإلرھاب عصام صادق رمضان ،  -  1

  .22ص 
  .110، ص  سابق محمد عزیز شكري ، مرجع -  2
  .31، ص نفسھ عصام صادق رمضان ، المرجع  -  3
  .33، ص  نفسھ عصام صادق رمضان ، المرجع -  4
  .35، ص نفسھ عصام صادق رمضان ، المرجع  -  5
   .45، ص2007الجامعي ،  الفكر دار :، اإلسكندریة والدیمقراطیة اإلرھاب بین العالمبوادي ،  المحمدي حسین -  6
  .48، ص نفسھ  المرجع -  7
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  لإلرھاب التاریخي و التطور التأصیل  :الثاني المطلب
 جذورھا أن إال الحالي بمفھومھا قدیما تعرف لم اإلرھاب جریمة أن اإلشارة من البد

 قتل عندما األرض على البشریة الحیاة بدایة مع العنف بدأ فلقد اإلنساني التاریخ عبر تمتد

 .اإلنسانیة الحیاة في جریمة أول وتعتبر لیھاب أخاه قبیل

   :األشوریون عند اإلرھاب - 1

 الوسائل واستخدموا المیالد قبل السابع القرن في اإلرھاب األشوریون عرف

 والشیوخ والنساء الرجال یقتلون فكانوا البرابرة أعدائھم ضد واسع نطاق على اإلرھابیة

  1. علیھا یستولون التي المدن جمیع في تمییز دون

   :الفراعنة عند اإلرھاب - 2

 مصر واجھت حیث مصر الفرعونیة في اإلرھاب فكرة إلى تشیر متفرقة إرھاصات

 عن وأحداثھ ووسائلھ في خصائصھ یختلف قد اإلرھاب من نوعا الفرعوني العصر في

 إما واحدة، فھي ودوافعھ أسباب اإلرھاب فقد تكون ذلك ومع الحاضر، وقتنا في اإلرھاب

 إیدیولوجیة أو دینیة اتجاھات سببھا الحكم أو على السیطرة إلى تھدف سیاسیة دوافع نتیجة

 .2كانت الوسائل مھما أغراضھا لتحقیق الوصول تحاول

  :الروماني  العصر في اإلرھاب - 3

 والرومانیة الیونانیة الجمھوریات بعھد األفراد مارسھ الذي اإلرھاب ظاھرة عرفت لقد

 بولیوس اإلمبراطور اغتیال البعض یرى لإلرھاب التقلیدي المفھوم ضوء وفي القدیمة

 .اإلرھاب أمثلة من مثاال م.ق 44 عام قیصر

 في تمتد التي الدینیة جماعة حشاشین األوسط الشرق في نشأت عشر الحادي القرن وفي

 وتقالیدھم الدیني بمعتقدھم یحتفظوا أن الحشاشون أراد وحین اإلسماعیلیة إلى أصولھا

 3.المنطقة حكام یومھا كانوا نالذی السالجقة قاومھم االجتماعیة

 من االغتیال وكان والعنف، اإلرھاب أسلوب استعمالھم المقاومة ھذه على ردھم وكان

 وملك ، 1092عام الملك نظام في السلجوقي الوزیر اغتالوا وھكذا األسالیب ھذه أبرز
                                                             

  .27، ص1998،  العینة العامة: مصر  ، اإلرھاب الدولي و انعكاساتھ على الشرق األوسط ، حسین شریف فوزي -  1
  . 50ص ،2009دار الجامعة ، :  اإلسكندریة ، البیئي في قانون العقوبات اإلرھاب ،رفعت رشوان  -  2
  .29، ص  1988، دار الجیل للطباعة ،  السیاسي اإلجرامممدوح توفیق ،  -  3
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 الدین صالح اإلسالمي العربي القائد یغتالوا أن وحاولوا ،موتغیرا كونراي الصلیبي القدس

 اإلرھاب اعتمدت وسیاسیة دینیة جامعات األقصى الشرق في نشأت كما مرتین األیوبي

 معارضیھم خنق أفرادھا اعتاد التي الخناقین جماعة أبرزھا من وكان أھدافھا لتحقیق

 . حریریة بأشرطة

 الحاكم من سواء وذلك العنف صورة اتخذ الروماني العصر في اإلرھاب أن نجد كذلك

 م.ق 323خالل األدنى الشرق المقدوني إلسكندرا فتح فعندما العكس، أو المحكومین ضد

 العنف الوقت ذلك في الحكام واستخدم 333  أعوام الشرق شعوب ضد العنف استخدم

 االستبداد ھذا أمام األیدي مكتوفة تقف لم الشعوب ھذه أن غیر شعبھا، أفراد ضد السیاسي

 العلني التعذیب ویعد .الطغیان لھذا مقاومتھا في واإلرھاب العنف استخدام إلى لجأت بل

 لجأ بل ذلك على األمر یقتصر ولم الرومان، استخدمھا التي اإلرھابیة األسالیب أھم من

  .الرعایا لمصارعة الضاریة الوحوش استخدام إلى الروماني اإلرھاب

 اإلمبراطوریة في االنتشار في وبدأت المسیحیة الدیانة ظھرت عندما أنھ ویالحظ

 إلى باإلضافة ھذا، دینیة مسحة اإلرھاب وإعطاء استغاللھا اإلرھابیون حاول الرومانیة

 استھدفت التي اإلرھابیة المجموعات بعض ظھرت المیالدي األول القرن بدایة مع أنھ

 أعضائھا على یطلق كان 77 – 66 سنتي بین فیما الرومانیة اإلمبراطوریة تعریض

Sicari  الحركة ھذه واستخدمت السیكاري في دینیة مجموعة قوامھا إرھابیة ثورة حركة 

عن  وذلك " زیلوت"  اسم Le zilot " " الرومانیة اإلمبراطوریة ضد الشدید العنف

  .1أنواعھ باختالف ومؤسساتھا بقصورھا الدمار وإلحاق منشآتھا ضرب طریق

 في وتسببت الرومانیة اإلمبراطوریة غزت التي البربریة الحشود أن البعض ویرى

 في نجحت إرھابیة مجموعة إال ما ھي المیالدي والسادس الثالث القرنین بین فیما سقوطھا

 بعض عن القدیمة المصریة البردیات تتحدث كما، السلطة إلى للوصول العنف استخدام

 الدموي الصراع عن الناجم والعنف لقسوةا صورة تذكر حیث ،و الرھب الرعب وجوه

 القدیم المصري مؤرخال كتب وقد معینة، أفكار أعضاء من غیرھم أو الكھنة أحزاب بین

   .2" النھر ھي التحنیط أماكن وأصبحت  ...مكان كل في الدماء" بردیتھ  في
                                                             

  .53ص  ، مرجع سابق ، ممدوح توفیق -  1
  .55ص  سابق ،مرجع  ،رفعت رشوان  -  2
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  شقیقھ لقتل مؤامرة دبر قد "ست " أن  "واوزورس ایزیس" قصة  في ونجد

 أشبھ خصاما یختصمان األخوین القصة فصورت مصر، حكم في محلھ لیحل "الزوریس"

 عاد فقد الساعة، قیام حتى الحق ودولة ساعة النظام دولة أن أي  "وقابیل ھابیل" بخصام

 .مصر لیحكم وعاد  "أوزوریس"  بن  "حورس" االبن وانتصر الحق

 األسرة ملوك أول  "األول امتمحات"  ضد مؤامرة دبرت الوسطى، الدولة عصر وفي

 ھابن غیاب فرصة انتھزوا قد المؤامرة وأصحاب تقریبا سنة آالف أربعة منذ عشر الثامنة

 في "سنوسرت األول" باسم عرف الذي  "سنوسرت"  الحكم في وشریكھ عھده وولى

 ابنھا اعتقدت أن التي زوجاتھ إحدى بمشاركة المؤامرة ھذه فنفذوا اللیبیة الصحراء حملة

 للفوز  المالكة األسرة أفراد بین للتنافس المؤامرة كانت وبالتالي العھد بوالیة األحق ھو

  .1بالعرش

 الذي عشر الثانیة األسرة ملوك خامسة حتشیسوت انتھى حكم الحدیثة الدولة عصر في أما

 ،عاما 18 لمدة الحكم في وشریكھا ابنتھا وزوج أختھا ابن من إرھابي تدبیر إثر على جاء

 كل تدبیر إلى علیھا القضاء بعد  "األول تحتمي"  عمد وقد خاللھا، منفردة مصر حكمت

 الدیني مذھبھ وینھار فجأة  "اختانون" یختفي م.ق 1353 سنة وفي أیامھا، إلى ینتمي ما

 ھذا في یھمنا و ،"الحالیة العمارنة تل"  اختانون مدینة بتدمیر  "حورمحب" ویقوم الجدید

 مقامھ سیاسي إرھاب على تنطوي إنما السابقة الحوادث ھذه كل إلى اإلشارة المقام

 الجرائم وھذه العرش كرسي اعتالء أجل من وذلك والخطف، الدماء وسفك المؤتمرات

 ھي الكبرى المؤامرات ھذه وأبرز الحكم، نظام قلب بجرائم الحالي وقتنا في عنھا یعبر

 كبار وضمت م.ق 1186 سنة  "الثالث رمسیس" زوجة   "تي" الملكة  دبرتھا التي تلك

 فرعون على القضاء الھدف وكان والحراس والكھنة الوصیفات من وعددا القصر موظفي

 المتآمرین من ثالثة ومعھا المؤامرة رأس  "تي" الملكة  على بالحكم قضى األمر أن إال

 .2افانتحرو باإلعدام

 الموت عقوبتھا جریمة الخارج أو الداخل من الدولة تضرب التي  األعمال كانت أثینا وفي

 علیھا العار یفرض التي أسرتھ أیضا تشمل بل فقط، مجرم على مقتصرة العقوبة تكن ولم
                                                             

  .54، ص  نفسھمرجع ال -  1
  .14 ص،    2008 الجدیدة، الجامعة دار  :مصر ، اإلرھابیة الجریمة ،مطر السمیع عبد،  الفتاح عبد عصام -  2
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 من جزاء الموت كان فقد بھ بالمشتبھ العقاب لتنزیل تكفي وحدھا الشبھة وكانت الدھر

 .الحكم قلب یرید بأنھ فیھ یشك

 قاتل بأنھ شیشیرون ینعتھ وكان األمة میعد السیاسي المجرم یعتبرون الرومان وكان

 في المجتمع إلى توجھ التي الجرح أو القتل في تتمثل التي العنف أعمال أن بمعنى أبویھ،

          المجتمع أو الحاكم أن باعتبار التعبیر ھذا من شیشیرون یقصدھا التي ھي الداخل

 األمن على خطرا تشكل أن یمكن الداخلیة الجبھة وأن للفرد األب دور یمثل كالھما أو

و عدو  الداخلي التھدید أو الغزو أو الحرب منھا أتيت التي الخارجیة كالجبھة القومي

 .1الدولة لسالمة علیھ القضاء یجب الخارج كعدو الداخل

 وثیق نحو على عامة بصفة العشرین القرن بدایة في اإلرھاب مفھوم ارتبط وعلیھ،

 ھذه أن ھي خاصة رؤیة منطلقات من والتدمیر والموت والخراب العنف بأعمال

  .السیاسي المجال في خاصةو المجتمع في تغیرات تحدث سوف النشاطات

 : اإلسالمي العصر في اإلرھاب  -4 

 االعتداءات و اإلرھابیة الجماعات من األخرى ھي المشرق شعوب تسلم لم

 التي و بالفدائیین أنفسھم على أطلقوا الذین و'' الحشاشین'' جماعة  فقد ظھرت اإلرھابیة

 أعضاؤھا ینحدر فرقة ھي العنف، و استخدمت التي الحركات أكثر البعض من یعتبرھا

 عاداتھا و الدینیة بمعتقداتھا التمسك الجماعة ھذه أرادت و الطائفة اإلسماعیلیة، من

 .2الوقت ذلك في الحكام تعالیم و معتقدات تخالف كانت التي و االجتماعیة

 

  : الكنسي العصر في اإلرھاب - 5

 شرقا االنتشار في بدأ و اإلسالمي الدین الرومانیة، ظھر اإلمبراطوریة سقوط عقب

 لھا واسعة عقیدة اتخذتھا و اإلسالمیة للدعوة استجابت قد الشرق شعوب وغربا، كانت

 اإلسالمیة فترة الشریعة لحكم خضعت أن فبعد ذلك من النقیض على الغرب شعوب كانت

تنعقد  كانت والتي التفتیش بمحاكم یسمى ما وأنشأت الحكم، لھذا رفضت معینة زمنیة

                                                             
 2009 الحدیث، العربي المكتب :، اإلسكندریةوالمحلي الدولي المستوى على اإلرھاب جرائمالدین ،  حسین أسامة -  1

  .12، ص 
  .14 ص ، نفسھ مرجعال -  2
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ھذه  قسوة ورغم .المسیحیة الشریعة عن والمارقین الخارجین على القضاء بغرض

أنھ  إذ وصف، كل یفوق إسبانیا في المسلمین ضد مارستھ ما أن إال عامة، بصفة المحاكم

     التنصر على المسلمین بإرغام الكنیسة قامت األندلس، في اإلسالمیة الدولة سقوط بعد

 1.البالد من طردھم أو

 : بعد الحرب الباردة اإلرھاب - 6

 حركات أغلبھا كانت الفترة ھذه خالل في وقعت التي اإلرھاب حركة أن القول یمكن

 االتصال أوجھ زیادة وكذلك ،أبعاده بمختلف ملحوظا تطورا الفترة ھذه شھدت وقد، یمینیة

 قامت التي والحرب .الجماعات ھذه تدعم التي والدول اإلرھابیة الجماعات بین والتعاون

 والتي 2003 عام أبریل في وبریطانیا األمریكیة المتحدة الوالیات التحالف قوات بھا

 رئیسھا وأن الشامل الدمار ألسلحة امتالكھا في تمثلت مزاعم تحت العراق دولة استھدفت

 على القبض وإلقاء الحكومة سقوط الحرب ھذه عن نتج وقد ،مستبد طاغیة حسین صدام

 .العراق دولة أبناء من األبریاء الضحایا الفآ مصرع عنھا وتخلف ،رئیسھا

 باالقتصاد كثیرا أضر الحادث ھذا األقصى بمنطقة السائحین من عدد مقتل حادث

 2.خاصة بصفة والسیاحة المصري

 : الثانیة العالمیة الحرب منذ اإلرھاب  - 7

 فترة تمثل كانت إحداھما ،لإلرھاب تاریخین بین تحول نقطة الحرب ھذه كانت

 أحدث یستخدم والقارات للدول عابر إرھاب فترة تمثل وثانیھما المحدود، اإلرھاب المحلي

التنظیم  بقلة اإلرھاب اتسم البدایة ھذه وفي .االتصال ووسائل التكنولوجیا إلیھ وصلت ما

التي  للتكالیف أفرادھا عدد بقلة اإلرھابیة الجماعات واتسمت للعمل، میال أكثر وأصبح

 .اإلرھابیة العملیة تطلبھا أصبحت

 3:الحدیث  اإلرھاب خطورة مظاھر و من   

 . إلیھا ینظمون الذین وعدد اإلرھابیة المنظمات عدد ارتفاع  -  أ

  . األرواح في خسائر من عنھا نتج وما اإلرھابیة العملیات نسبة زیادة  - ب

                                                             
  .15 ص ، سابق مرجع ،الدین حسین أسامة -  1
  .51،ص  مرجع سابق ، رشوان رفعت -  2
  .52، ص سابق مرجع -  3
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 المشروعة غیر األنشطة من عدد في اإلرھابیة المنظمات ھذه بعض انخراط  - ت

 .عملیاتھا تمویل بھدف الذھب محالت على واالعتداء ،السرقة أو المخدرات كتجار

 محلیة حدودا یعرف ال اإلرھاب فأصبح ،الوطنیة عبر اإلرھابیة الجرائم انتشار  - ث

 .المقبل اإلرھاب بسلوك التنبؤ الصعب من معھ أضحى مما

  

  اإلرھابالمفاھیم المتداخلة مع مصطلح   :الثالث المطلب
 خریطة وترسم اإلرھاب مصطلح مع تتداخل التي المصطلحات من مجموعة ھناك

 .الظاھرة من تعقد مفاھیمیة

 : العنف - 1

 مظاھر أحد العنف یعتبر بحیث واإلرھاب، العنف بین واضح تمییز یوجد ال

      سیارتھ أو بیتھ كتفجیر ملكیتھ، على االعتداء أو الشخص اغتیال ھو فالعنف اإلرھاب

 جریمة أصبح والشمولي النفسي مضمونھ من العنفي العمل ھذا تجرد إذا  مصنعھ أو

     القوة أو السالح باستعمال كالتھدید العنف دون یقع نأ یمكن اإلرھاب أن بحیث عادیة،

 .1بھما التلمیح وأ

  : التطرف  - 2

        ولالغ ھو ھذا ...معین  موقف أو شيء في اإلفراط أو الشدة، ھو لغة التطرف

 تجاوز ھو التطرف وبالتالي مرونة أو تسامح دون معین موقف أو ذكره المبالغة في أو

 إذ التطرف من مظاھر الدولیة والمجتمعات العالم دول من العدید عرفت كما .االعتدال

 أسلوبا عندھا ویغدو الفكري أو المذھبي أو الدیني أو السیاسي الغلو في التطرف یمكن

 منھ مفر ال أمرا مقاومتھ تصبح وھنا الدول، لكیان والجماعات لألفراد ومدمرا خطرا

 .2صارم قانوني تكییف إطار في تضاف مباشرة عملیة إجراءات ضمن وذلك

 :  السیاسیة والجریمة اإلرھاب - 3

 یضیق موضوعي أولھما المعیارین ألحد وفقا سیاسیة بأنھا الجریمة توصف : تعریف -

 .السیاسیة الجریمة نطاق من
                                                             

  .7 ، ص 1982 المنصورة ، ن ، جامعة .د .، دالجنائي القانون في اإلرھابالدین،  محي مؤمن محمد -  1
  .39، ص  1986دار الكتاب ، : ، الشركة العالمیة ، لبنان  و العنف السیاسي اإلرھابالسماك محمد ،  -  2
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 على عدوانا تمثل كانت متى السیاسیة الجریمة تعتبر الموضوعي للمعیار ووفقا

 من الباعث عن النظر بصرف للفرد سیاسي حق على أو للدولة سیاسیةال مصلحةال

 علیھ انصبت الذي الموضوع من السیاسیة الضفة تستمد وبالتالي .ارتكابھا وراء

 .1علیھا اإلقدام إلى الجاني دفعت التي و عنھا تمخضت التي والنتیجة الجریمة

 السیاسیة الجریمة بین التمییز ویمكن:  اإلرھابیةو   السیاسیة الجریمة بین التمییز -

 2:  یلي فیما اإلرھابیة والجریمة

 تستخدم معینة وسیلة توجد ال:  الجریمة تنفیذ لیةآ و طریق حیث من  - أ

 المفخخة والعربات والقنابل الفتاكة األسلحة فكل، اإلرھابیة الجرائم لتنفیذ

 بصدد كنا فإذا، لتنفیذھا محدد أسلوب تتبع ما فغالبا السیاسیة الجرائم أما ،

 طائرة استخدام إلى الجاني یلجأ فقد الدولة رئیس ضد عسكري انقالب

 .بھدفھ للقیام مثال حربیة

 المجرم نجد اإلرھابیة الجریمة في:  الجریمة ارتكاب دافع حیث من  - ب

 أو مثال أموال الحصول على مجرد تكون قد حقیرة دوافع تحركھ اإلرھابي

 كانت الجریمة إذا العمل ھذا في المشاركة الدول إحدى جنسیة على الحصول

 . خارجیة اإلرھابیة

 تتسم – قلنا أن سبق كما – اإلرھابیة الجریمة :الجریمة  ثارآ حیث من  - ت

 ھو ما ثارھاآ تتخطى أن فالغالبتصیبھا  التي األھداف ناحیة من بالعشوائیة

 تمتد ما غالبا السیاحیة مثال المناطق حدأ على فاالعتداء ،ألھدافھا مخطط

 الطائفة ھم و فقط السائحین لیس و الوطنیین و السائحین لیشمل ثارهآ

 تقتصر ما فالغالب السیاسیة الجرائم أما الجریمة ھذه من أصال المقصودة

 ضد عسكري انقالب بصدد كنا فإذا الجریمة ھذه وقوع محل على ثارھاآ

 المساس دون الحكم عن فقط إزاحتھ في االنقالب ھذا نجح و الدولة رئیس

 .بجسده

 :الكفاح و اإلرھاب - 4
                                                             

  .56 ص ،2006 والتوزیع، للنشر الحامد دار :عمان ، اإلرھاب علم،  جویحان عرفات ، الترتوري عوض محمد، -  1
  .58ص ، نفسھ المرجع -  2
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 في بینھما اختالف مع المسلح الكفاح و اإلرھاب بین یجمع العنف من قدر وجود

 الظلم رفع و العدوان رد بدافع العنف استخدام نجد الكفاح ففي العنف الستعمال الدافع

 اإلرھابیة األعمال في یمارس الذي العنف بخالف وجائز مشروع الحال ھذا في ھو و

 اإلعالمیة الحمالت، شرعیة غیر غایات لھ تدفع و لھ مبرر ال و مشروع غیر نھإف

 التحرر أجل من المسلح الكفاح ضد االستعماریة الدولة إعالم أجھزة تشنھا التي

  .1 دولیا بھا المعترف المشروعیة سلب بقصد اإلرھاب وبین بینھ الربط ومحاولة

   : والمقاومة اإلرھاب بین التمییز - 5

 :  المقاومة تعریف  -

 الممانعة تعني وھي، مقاومة یقاوم قاوم الرباعي للفعل مصدر ھي المقاومة  :لغة

 .والمدافعة

 المشروع االستخدام خالل من الكفاحعلى أنھا  المكراوي محمد علي یعرفھا : اصطالحا

 ما شعب أو جماعة قبل من المسلحة القوة فیھا بما المادیة وغیر المادیة الوسائل لكافة

 قراره أو ثقافتھ أو وفكره أرضھ على السیطرة ورغبات والھیمنة العدوان لمواجھة أعمال

 القوة إلى المستند الظلم ودفع، صوره بكافة واالستعمار االحتالل وإزالة السیاسي

 وثقافیا سیاسیا الكامل االستقالل تحقیق أجل من االقتصادیة أو السیاسیة أو العسكریة

 .2 الدولیة والمواثیق المتحدة األمم مبادئ مع یتفق وبما وعسكریا

 :  ھي بمرحلتین مر ضیق مفھوم الشعبیة المقاومة مفھوم أنإلى  اإلشارة من البد

 أھم باصطالح عنھ یعبر كان حیث اضیق امفھوم الملحة الشعبیة المقاومة مفھوم أخذ -

 (Résistance) أو Movements de resistance ربط ھو التعریف ھذا میز ما

 عناصر بھ تقوم الذي النشاط  '' :  بأنھ وعرفھ األجنبي واالحتالل بالغزو المقاومة

 .'' واحتاللھ الوطن بغزو تقوم سلطة أو قوة مواجھة في المسلحة القوة باستخدام شعبیة

 جانب أن إال. 1919  جنیف ومؤتمر 1819 الھاي مؤتمر من كل التعریف ھذا وتبنى

                                                             
  .51 ،ص  1994 المعرفة ، شمس دار  :القاھرة ، اإلرھابصدقي ،  الرحیم عبد -  1
،  الوافي دار : القاھرة ،2ط،  المقاومة إرھاب أم اإلرھاب مقاومة :األوراق خلط لعبة ، المكراوي محمد علي -  2

  .50 ص، 2002
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 الحیویة المجاالت لتوسیع استعماریة ألغراض یستخدم المفھوم ھذا اعتبر، الفقھ من

 . للدول

 الشعبیة للمقاومة وشموال اتساعا أكثر مفھوم ظھر الثانیة العالمیة الحرب أعقاب في -

 على للتأكید كبیرا دورا لعبت التي الدولیة الساحة على حركات ظھور نتیجة المسلحة

 ( 15 ) دورتھا في العامة الجمعیة إصدار تم حیث، مصیرھا تقریر في الشعوب حق

 الشعبیة للمقاومة أصبح ،المستعمر لشعوب االستقالل بمنح قرارا  14-12-1960 في

 عناصر بھا تقوم التي القتال عملیات '': أنھا عرفت حیث أوسع مفھوما المسلحة

 تنظیم إطار في تعمل العناصر تلك كانت سواء أجنبیة قوى ضد قومیة أو وطنیة

 الخاصة مبادرتھا على بناءا تعمل كانت أم ،قانونیة سلطة وتوجیھ إلشراف یخضع

 .1'' اإلقلیم ھذا خارج قواعد أم الوطني اإلقلیم فوق النشاط ھذا باشرت سواء

 في الشعوب لحق أعماال للمقاومة المصاحب العنف سمات توضیح یمكن ھذا وعلى

 2:  یلي فیما الدولي لإلرھاب المصاحب العنف عن تمیزه والتي مصیرھا تقریر

 التي باألھداف یؤمن شعبمن  وأفراد جماعات تمارسھ جماھیري عنف أنھ  -  أ

 . لتحقیقھا العنف تستخدم

 . العالمي السالم ویخدم، الدولیة بالشرعیة مدعوم  - ب

 .الظالم مواجھة في والعنف النفس عن دفاع فھو أحد على بالعدوان وصفھ یمكن ال  - ت

 تعریف بتقدیم سنقوم الشعبیة والمقاومة اإلرھاب بین االختالف نقاط بإبراز تقوم أن وقبل

  .إلیھا المشار الدولیة االتفاقیات مختلف في شرعیتھا ومدى وممیزاتھا الشعبیة للمقاومة

 المقاومة وبین اإلرھاب بین الدولي القانون یلخصھ الذي التمییز على التأكید المھم من

 3: التالیة  ألسبابل اذوھ الشرعیة

المقاومة  تشریع على حرضت التي الدولیة القانونیة األحكام على التعرف ضرورة -

 . االستعمار ومكافحة المصیر تقریر في الحق لممارسة فاعلة كأداة الوطنیة

                                                             
  .54، مرجع سابق ، ص  صدقي الرحیم عبد -  1
  .50ص  ، سابق، مرجع  المكراوي محمد علي -  2
  .51 ص  ، سابقمرجع  -  3
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 بین الصداقة عالقات لتعمیم الحاالت بعض في فاعلة كأداة للمقاومة السماح -

 على والحفاظ الدولیة االجتماعیة والعدالة اإلنسان حقوق قاعدة الشعوب على

 .للدول السیاسي اإلقلیمیة واالستغالل الوحدة

أجل  من الدولیة الجھود بذل وضرورة الدولة وإرھاب األفراد إرھاب على التنبیھ -

 اإلرھاب على التركیز بمعنى، وحسب األفراد إرھاب ولیس الدولة إرھاب إدانة

 .إسرائیل الذي ترعاه

    :المصیر تقریر حق رھاب واإلز بین یتمیال - 6

 وتحدید مصیرھا تقریر في إرادتھا ورغباتھا عن بحریة للتعبیر لألمة المطلق الحق ھو

 : 1ھي مراحل بثالث مر الذي المصیر تقریر إلى اإلشارة من البد ،مستقبلھا

 وتوسیع االستعماریة لألغراض المصیر تقریر حق في یستخدم  :األولى المرحلة

 .مونرو مبدأ ذلك على مثال وأحسن دوللل الحیویة المجاالت

 التي للدول الفعلي الوضعى لع لمحافظةا ھو المصیر تقریر حق  :الثانیة ةلالمرح

 .الوضع ھذا على البقاء ترید محددا سیاسیا وضعا اكتسبت

 السیاسي استقاللھا فقدت التي الشعوب استخدمتھ المصیر تقریر حق : الثالثة المرحلة

 التحدید یعني المصیر تقریر حق أن البعض ویرى ،الطبیعیة مواردھا على والسیطرة

 تقریر لحق القانونیة الطبیعة حول اآلراء تباینت ولقد .بالسیادة یتصل فإنھ ثم الذاتي

   : ینیرئیس اتجاھین فسنجد المصیر

 مفھوم مجرد یعد ال المصیر تقریر حق أن االتجاه ھذا أنصار یرى  :األول االتجاه -

 في تحكیمي تفسیر إلى ذلك في واستندوا قانونیة قیمة أي من خال أخالقي أو سیاسي

 المصیر تقریر حق یعالج ال الذي المیثاق من 55 و 01 المادتین المتحدة األمم میثاق

 لھذا النظر یجب وأنھ القومیة للسیادة الواجب االحترام عن تتحدث وإنما ذاتھ حد في

                                                             
 والتوزیع للنشر الجامعیة المؤسسة مجد : بیروت ، العام الدولي القانون ضوء في والمقاومة اإلرھاب،  حماد كمال -  1

 .61ص  ، 2003
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 للجانب النظر دون تناسبھا التي الحكم نظام اختیار في الداخلي شقھ خالل من المبدأ

 . الدولیة النزاعات إثارة إلى یؤدي ذلك ألن باالستقالل والمتعلق الخارجي

 مبدأ أضحى قد المصیر تقریرأ بد أنھم االتجاه ھذا أنصار یرى  : الثاني االتجاه -

 خطر مثل الدولي النظام علیھا ینھض التي القانونیة المبادئ نفس إلى إذ یستند قانونیا

 .اإلنسان حقوق واحترام التدخل وعدم العدوان

 ذات السیادة الدول على قاصرا یكون بالحق التمتع ویعني : الداخلي المصیر تقریر حق

 في اإلعالم بعدم التدخل بشأن المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار یتضمنھ ما وھذا الكاملة

 على، بندھا السادس أكدتھ في ما وھذا وسیادتھا استقاللھا وحمایة للدول الداخلیة الشؤون

 ضغط دون وفي االستقالل تقریر مصیرھا في واألمم الشعوب حقوق احترام الدول جمیع

 .1أجنبي

 قرار فنجد بالسیادة المتمتعة غیر الدول إلى ینصرف  : الخارجي المصیر تقریر حق

 والشعوب اإلقلیم إلى االستقالل إعالن بشأن 14/12/1960 في الصادر العامة الجمعیة

 األمم میثاق ألحكام اانتھاك أجنبیة لسیطرة الشعوب إخضاع تعتبر حیث، المستعمرة

 .المتحدة

 المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرارات حددتھ كما المصیر تقریر مالمح أھم ومن

 2:  یلي ما الدولیة واالتفاقیات

 یرتكز ألنھ الدولیة العالقات في الدیمقراطیة األسس من المصیر تقریر حق یعتبر  .1

 . والدستوري السیاسي نظامھ اختیار في للشعب الحرة اإلرادة على

 وشرط المعاصر الدولي التنظیم إلیھ یستند قانوني مبدأ المصیر تقریر حق مبدأ .2

 . اإلنسان حقوق لكافة أساسي

 . العامة جمعیتھا وقرار المتحدة األمم لمیثاق شرعیتھ في المصیر تقریر حق یستند .3

  كالھما الطریقتین بأحد یتم الدولي التنظیم إطار في المصیر تقریر حق ممارسة .4
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 1:  قانوني و مشروع

  .المتحدة األمم إشراف تحت كاالستفتاء السلمیة بالوسائل  . أ

 . الوطني التحرر حركات بواسطة القوة استخدام  . ب

 وللشعوب األساسیة للحقوق إنكار یعتبر األجنبي لالستعمار الشعب خضوع  . ت

 بالسیادة تتمتع أي الخارجي المصیر تقریر في الحد، االحتالل تحت الواقعة

 . واالستقالل

 الداخلي المصیر تقریر في الحق، العنصریة من تعاني التي الشعوب  . ث

 . والخارجي

 استخدام عن واالمتناع لشعوبھا المصیر تقریر لحق الدول احترام وجوب  . ج

 .القوة

  : التمیز بین اإلرھاب والجریمة المنظمة - 7

ي اإلسكندریة انتھت الندوة التحضیریة الدولیة حول الجریمة المنظمة والتي عقدت ف

الجریمة المنظمة من وجھة نظـر علـم االجتماع بأنھا تعریف إلى  1997في نوفمبر 

التشكیل، تضم في عضویتھا مجموعة من تھجھ منظمات إجرامیة محترفة جیدة سلوك تن"

التقلیدیة، وتستعمل لف صورتھم عن األنماط اإلجرامیة األعضاء أو العمالء الذین تخت

ط نفوذھا وتأثیرھا وبس رة كوسیلة لتحقیق أرباحھا،یھذه المنظمات الجرائم الخط

  ".واستغاللھا لألفراداالقتصادي 

ویمكن حصر خصائص منظمات الجریمة المنظمة من خالل التعریف على النحو 

  : 2التالي 

 .جماعة غیر عقائدیة لیس لھا إیدیولوجیة وال منطلقات فكریة تدافع عنھا   -  أ

رجل، وكل لھ ابسط  انطالقا من القائد أو الزعیم إلىالتنظیم الھرمي المتدرج    - ب

 .اختصاصھ

 .بحیث ال ینقطع نشاطھا ألي سبب من األسباب االستمراریة   - ت

 .العضویة والتي ینظمھا قانون داخلي یوجھ نشاط األفراد   - ث
                                                             

  .271ص  ،سابقمرجع ،  الدراجي إبراھیم -  1
  .271ص   ، نفسھ المرجع -  2
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  .الربح من نشاط غیر مشروع   -  ج

ابیة، لیتم بعد استعراض ھذه الخصائص یمكن مقارنتھا بممیزات الجماعات اإلرھ

 : 1تي تشمل العناصر التالیةبینھما والاستنتاج أوجھ التشابھ 

االعتماد على تنظیمات سریة معقدة، تضفي نوعا من الرھبة والسریة على   - 1

من المبادئ والقواعد  العملیات اإلجرامیة التي تقوم بممارستھا، في ظل مجموعة

المتعاملین مع الجماعات ة لكل من یخالفھا من األعضاء، أو صارمة القسو الداخلیة

 .الجماعات اإلرھابیةالمنظمة أو 

ة األمنیة، لتنفیذ نقل مركز نشاطھا إلى خارج حدودھا الوطنیة تفادیا لعملیات المواجھ - 2

إعداد وتدریب كوادرھا عسكریا، إلعادة دفعھا لبالدھا لتنفیذ جرائمھا  مخططات تستھدف

 .المنظمة باستخدام العنف واإلرھاب

           وده مجموعات عن عنف منظم، تق اإلرھاب والجریمة المنظمة تعبیر كل من - 3

تنظیمیة كبیرة، وتتسم عملیاتھا بالتخطیط والتنفیذ  إمكانات وأو منظمات ذات قدرات 

أوساط المستھدفین لتسھیل تحقیق أھدافھا تمدة على إحداث حالة من الرعب في الدقیق مع

 .وبذلك یصبح اإلرھاب جزءا من الجریمة المنظمة

ما أصبحت تتسم بھ  أما الخاصیة األساسیة والتي تشكل قدرا كبیرا من الخطورة، فھي - 4

 فأصبحت عملیاتھا تتم عبر الحدود الجریمة المنظمة من طابع عالميعملیات عصابات 

عصابات الجریمة المنظمة بعضھا البعض، وبینھا روابط بین كذلك فقد تنامت العالقات وال

  .ت اإلرھابیةوبین العصابات أو المنظما

  : 2أوجھ االختالف بین اإلرھاب والجریمة المنظمة في العوامل التالیةیمكن حصر كما 

یسعى اإلرھابیون إلى على حین  : األھداف المقصودة والدوافع المحركة للنشاط  -

وأھداف سیاسیة والدعایة لقضیتھم ومبادئھم عن طریـق الفعل العنیـف تحقیق غایات 

  .غایات وأھداف مادیة بحتة ومنافع ومكاسب ذاتیةـل العصابات اإلجرامیة على تحقیق تعم

                                                             
  .18 - 17، ص ص 2004دار الفكر الجامعي ، : ، اإلسكندریة تجربة مواجھة اإلرھابالمحمدي بوادي حسنین ،  -  1
  .20، ص  نفسھمرجع ال -  2
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ن ـ مدافعا عن مبادئ یعمل اإلرھابي مجردا عن المصلحة الذاتیة ـ في أكثر األحیاكما 

لحتھ مقبولة في نظره ومقتنع بھا، فإن المجرم عادة ما یعمل لتحقیق منفعتھ ومصوقضایا 

بفكرة ما أو مبدأ معین، وعلى ذلك فاإلرھابي یعمل بدافع الذاتیة دون أن یكون مقتنعا 

مبدأ أو دعوة أو فكرة مشروعة من جل أقناعتھ التامة بأنھ یعمل من  معنوي یتمثل في

ارتكاب المزید اجة في نفسھ تدفعھ دائما إلى وجھة نظره، بینما یسعى المجرم إلى إشباع ح

الكسب المـادي والمیل إلـى كالحاجة إلى االستحواذ على المال والممتلكات ومن الجرائم، 

  .1وارتكاب أعمال العنف وإراقة الدماءالسطو 

 الحضریة كالمدنیشمل نشاط المنظمات اإلرھابیة عادة المناطق  : نطاق العملیات -

اإلجرامیة المنظمة تمتد لتشمل كال من الحضر والریف علـى حـد غیـر أن األنشطة 

أنشطتھا في المناطق الحضریة أكثر منھا كانت المنظمات اإلجرامیة تكثر من سواء، وإن 

 .2في المناطق الریفیة

ترك تأثیرا بالنسبة للفعل اإلجرامي فإنھ عادة ما ی : النتیجة المترتبة على الفعل  -

وعادة ما ال یتجاوز نطاق ضحایا عملیات المنظمات التي تمارس  نفسیا لھ نطاق محدود،

تأثیر نفسي لیس لھ نطاق محدد وغالبا ما بینما یترك الفعل اإلرھابي . منظماإلجرام ال

بھدف  اآلخریـنإلرھابیة، لیؤثر في سلوك الضحایا یتجاوز نطاق ضحایا العملیات ا

إلظھار أو  اللتخلي عن قرار أو موقـف م تعدیـل سلوكھم، أو لممارسة الضغوط علیھم

ي حمایة المجتمع الكیان السیاسي القائم بمظھر الضعف والعجز عن القیام بوظائفھ ف

من ھیبتھ داخلیا وخارجیا، كما أن التي تفرق  یضعف من مكانتھ ویقللوالمواطنین، مما 

تمثل قاسما مشتركا في رقیة بین اإلرھاب والجریمة المنظمة ھي أن الروابط العائلیة أو الع

  .العدید من عصابات الجریمة المنظمة

رھابیة وعصابات الجریمة وبالرغم من الفوارق الجوھریة الموجودة بین المنظمات اإل

  .یكن عائقا أمام وجود صور عدیدة من التعاونإال أن ذلك لم ، المنظمة

    رامیة فعصابات اإلجرام المنظم تقدم خبرات فنیة إج : تبادل الخبرات اإلجرامیة -

المتخصصین في :  التعبیرـ تفتقد إلیھا المنظمات اإلرھابیة مثلـ إذا جاز لنا استخدام ھذا 
                                                             

  .102ص، سابق مرجع  ،بسیوني خمیس أحمد هللا ھبة -  1
  .103 102ص ص  ،نفسھ مرجعال -  2
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ولیـس األمـر قاصرا على . السیاراتالھویة، في فتح الخزائن، في سرقة تزویر بطاقات 

بین عناصره شھد انتقاال المنظم واإلرھاب یمجـرد تبـادل الخبرات، بل إن عالم اإلجرام 

الجریمة المنظمة والعكس، كـما بمعنى أن ھناك الكثیر من اإلرھابیین انتقلوا إلى عصابات 

حاجة إلى عصابات الجریمة المنظمة تساعد المنظمات اإلرھابیة على حل مشكلة الأن 

ة لمنظمات اإلرھاب، كما الجریمة المنظمة توفر األموال الالزمالمال والسالح، فعصابات 

وفي المقابل توفر المنظمات اإلرھابیة  ،م من خالل تدخلھا في سوق السالحتوفر لھ

مسلحة لمزارع  الحمایة المسلحة لھا، فھناك بعض المنظمات اإلرھابیة تقوم بتوفیر حمایة

تھا ھیل عملیات التھریب وحمایإنتاج النباتات المخدرة في أمریكا الالتینیة من خالل تس

ھذا یعني أن ھناك اتجاھا لتالشي الفوارق وزوال الحواجز بین اإلرھاب  .الحدودعبر 

 .1والجریمة المنظمة

 

 اإلرھاب لظاھرة المفسرة النظریة األطر  :الثاني المبحث
 ولھذا وآلیاتھا، مسبباتھا عن والبحث تفسیرھا أجل من جاءت نظریات ظاھرة لكل

  .اإلرھاب ظاھرة تفسر جاءت التي النظریات إلى المبحث ھذا في سنتطرق

            .و علیھ ینقسم ھذا المبحث إلى ثالثة مطالب 

 الكلي االجتماعي المنظور  :األول المطلب
 نظریات عدة خالل من الكلي االجتماعي المنظور من اإلرھاب نظریة جاءت

 : 2و ذلك على نحو التالي االجتماعي الجانب من اإلرھاب ظاھرة اجتماعیة تدرس

 : االجتماعیة البیولوجیا النظریة  - 1

 التحول حالة عنھا ونجم الصناعیة بالثورة االجتماعیة البیولوجیا منظور ارتبط

 وآثارھا التصنیع حالة إلى باإلضافة األوروبي، المجتمع أصابت التي االجتماعي

                                                             
  .104صسابق ، بسیوني ، مرجع  خمیس أحمد هللا ھبة -  1
  : 05/01/2017 بتاریخ شوھد مساءا الرابعة الساعة على الموقع عن نقال ، لإلرھاب المفسرة النظریة ،عامر أحمد -  2

http://www.nadariamofasera.com.  
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 علم رواد إلى االجتماعیة البیولوجیا فكرة تعود إذ والفرد المجتمع على السلبیة االجتماعیة

 ."كونت اوغست"و "سبنسر ھربت" وخاصة األوائل االجتماع

 "سبنسر" دراسات ظھرت إذ العضویة، مماثلة فكرة أساس على یقوم ذلك على بناء

 على "االجتماعیة االستاتیكا" و  االجتماع، علم ودراسة االجتماعي التطور في وخاصة

 بتطور تقارن والتي االجتماعیة الحیاة تعقد على األخیر ھذا یقوم المجتمع، عضویة مبدأ

 أطروحتھ سبنسر عرض خالل من وذلك ونموه، تطوره في العضوي الكائن

اإلنساني  المجتمع تقسیم على والمبنیة والعضوي االجتماعي التطور في السوسیولوجیة

كطریقة  الموضعي المنھج " سبنسر" طرح كما ومعقد، مركب وآخر بسیط مجتمع إلى

تفسیر  في كونت وانطلق العلمي، التجریبي المنھج أساس على مرتكزة التفكیر في علمیة

إلیھا  تعرض والتي السریعة التحوالت حركة عن الناجمة ومشكالتھ االجتماعي النظام

الالھوتیة  المرحلة في والمتمثلة الثالث المراحل قانون خالل من الصناعي المجتمع

  الثبات) االستاتیكا(الثنائیة  یفظتو كونت واستطاع الوضعیة، والمیتافیزیقیة والمرحلة

النظام  وجود وآلیات بعوامل ترتبط االستاتیكا حالة أن كونت ویرى (الحركة )والدینامیكا(

  1.)التقدم أساس على االجتماعي والمبنیة

 التنشئة دور فشل عن ناجمة االجتماعیة المشكالت أن المنظور ھذا رواد یرى إذ

 وعلیھ للقیم، الخاطئ التعلم عن ناجمة االجتماعیة المشكالت أن إلى إضافة االجتماعیة،

 االجتماعیة التوقعات مخالفة عن ناجمة االجتماعیة البیولوجیا منظور من اإلرھاب فإن

 بد فال المجتمعیة صحة إعادة أجل ومن أھدافھا، تحقیق في االجتماعیة التنشئة فشل وكذلك

  .للمجتمع الصحي الدور ستلعب بدورھا والتي الصحیحة األخالقیة التربیة تأسیس من

  

 

 : الصراعیة النظریة  - 2

 للنظام تحلیلھ في ارتكز والذي ماركس كارل بالمفكر ترتبط النظریة ھذه جذور

 المجتمعات تاریخ أن إذ والطبقي، االجتماعي الصراع حتمیة مبدأ على االجتماعي

                                                             
  .سابق   ، مرجععامر أحمد -  1
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 ماركس أن كما تاریخیة، صیرورة و االجتماعیة الطبقات بین صراع في متمثل اإلنسانیة

 .االجتماعیة المشكالت وفھم االجتماعي التغیر إحداث في ولوجیایاالید دور ینكر

 إلى النظریة ھذه تستند كما تحلیل كوحدة الصراع مسألة من تنطلق الصراعیة النظریة إن

 االجتماعیة للعالقات كمحور والقوة األفراد بین المصالح منھا المتغیرات من مجموعة

 إیراداتھا فرض تحاول التي المستغلة الطبقات خالل من وذلك والفكریة الثقافیة والحتمیة

 1.واھتماماتھا مصالحھا لتحقیق وذلك االجتماعیة الطبقات باقي على وقیمھا

 المجتمع أفراد بین التكافؤ وعدم الالمساواة مبدأ من اإلرھاب الصراعیة النظریة تحلل إذ

 الجریمة في معدل ارتفاع بأن االتجاه ھذا رواد یرى بمعنى الطبقي االستغالل وأیضا

المجتمعات  في المتكافئ والتطور الالمساواة حالة عن یعبر المجتمعات المعاصرة

  .اإلرھاب ظھور إلى بدوره یؤدي والذي المعاصرة

 : الوظیفیة النظریة  - 3

 الوظائف دور حول تتمحور التي اجتماعیة مسلمات من الوظیفیة النظریة تنطلق

 ھذه رواد ومن االجتماعي، واالندماج واالستقرار التوازن على المحافظة في االجتماعیة

 النسق وظیفة خلدون بن وأبرز "خلدون بن الرحمن عبد" العربي المفكر النظریة

 لكل وأن والحضریة الیدویة المجتمعات خصائص أظھر كما الملك استقرار في السیاسي

 .والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة وخصائصھ أدوار، نموذج

 من وذلك الوظیفیة للنظریة والموضوعیة المنھجیة القواعد وضع "دوركایم" دور أما

 األولیة األشكال " و  "االنتحار "و المجتمع في العمل تقسیم في المشھورة مساھماتھ خالل

 إلى المجتمع وقسم االجتماعي النظام تحلیل في الثنائي النموذج في وانطلق  "الدینیة للحیاة

 واألخالقیة السكانیة الكثافة قلة بسبب وذلك والوظائف العمل تقسیم بقلة یتصف آلي مجتمع

 البناء في والوظائف األدوار فقدان بسبب االجتماعیة العالقات ضعف على تركز والتي

 2.والبدائیة باآللیة والمتصف االجتماعي

                                                             
  .سابق   ، مرجععامر أحمد -  1
  .38 ص ، 2006 والبحوث، الدراسات مركز  :الریاض ، القرن ھذا في اإلرھاب مستقبل ،العموش  فالح أحمد -  2
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 المتداخلة االجتماعیة الوظائف "دوركایم" أظھر فقد العضوي للمجتمع وبالنسبة

 في واألدوار الوظائف وتوزیع والتخصص العمل تقسیم تزاید بسبب وذلك والمتشابكة

 وذلك النظریة لھذه األساسیة القواعد وضع دوركایم أن نجد وعلیھ الكلي المجتمعي النظام

ً  آلیا أو كان سواء االجتماعي النظام أدوارو وظائف مسألة خالل من  .عضویا

 السامیة المالمح  "االجتماعي الفعل بنیة" مؤلفھ  في  "باستونز تالكوت"  حدد كما

 في النظر إعادة  "بارسونز" استطاع  مؤلفھ من األول الجزء وفي الوظیفیة للنظریة

النسق  أجزاء بین الوظیفي والتبادل التساند مسألة وخاصة الوظیفیة البنائیة دوركایم مقولة

  .المعیاري التضامن أھمیة على "بارسونز" وأكد االجتماعي

 وتتمحور االجتماعي النسق من تنطلق وظیفیة نظریة بناء  "رسونز"  استطاع وبعدھا

 .لنظریتھ البنائي اإلطار یشكالن حول متغیرین

 : 1وتشمل متغیرات خمسة حول تتمحور والتي النمط متغیرات

 .الخصوصیة مقابل العمومیة متغیر  -  أ

 .النوعیة مقابل االنجاز متغیر  - ب

 .الوجدانیة مقابل الوجداني الحیاد متغیر  - ت

 .االنتشار مقابل التخصیص متغیر  - ث

 .الذات مقابل الجمعیة متغیر  -  ج

 :حول  تتمحور والتي الوظیفیة المتطلبات علیھا أطلق والتي األربع الوظائف

 .التكیف -

 .الھدف تحقیق -

 .التكامل -

 .الكمون -

ً  نسقیا بناءا وتشكل تتداخل المتغیرات ھذه أن  "بارسونز"  ویرى  إلى یھدف مجتمعیا

 وبالتالي والمادیة المعنویة النسق حاجات إشباع طریق عن المجتمع واستقرار دیمومة

 ومترابطا متداخال نسقا یؤلف المجتمع أن باعتبار نسقي منظور من تنطلق باسونز نظریة

                                                             
  .40ص  ،نفسھ  المرجع -  1
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 للنسق واألدوار الوظائف حركیة في والمؤثرة الفاعلة النسق أداء معاییر تشكل وأیضا

 وجود یعزز الذي والتكامل الترابط لفقدان نتیجة النسق في خلل عن ینتج اإلرھاب وعلیھ

 .االجتماعي النسق

 : االنحرافیة النظریة  - 4

 دوركایم عند المعاییر فقدان األنومي فكرة إلى االنحرافیة النظریة جذور تكمن

 جبریة حالة نتیجة المعاییر فقدان أو تصدع إلى تعود األنومي حالة بأن ھذا األخیر ویرى

 إلى اآللیة المجتمعات انتقال نتیجة أنھ دوركایم ویضیف المجتمع، العمل في تقسم

 وأدوار اجتماعیة معاییر االجتماعي النظام یفقد ومتقدمة صناعیة عضویة مجتمعات

 .المجتمعي االغتراب من حالة إلى یؤدي فقدانھا وبالتالي اجتماعیة ووظائف

 وقوة األولیة العالقات قوة على والمرتكزة التقلیدیة المجتمعات فإن المدخل لھذا وطبقا

  معدومة تكون تكاد االجتماعیة والمشكالت االنحراف ظاھرة فإن المقدم الدیني الضابط

 معدل فإن المتقدمة المجتمعات وفي االجتماعي الضبط قوة یبین وذلك مفقودة، أو

 الضوابط فقدان أو األنومي حالة بسبب یزداد االجتماعیة المشكالت وتنوع االنحراف

 .1المجتمعي واإللزام القھر وغیاب المعاییر كقوة االجتماعیة

 خالل من وذلك  "میرتون روبرت"  األمریكي االجتماع عالم االنحراف مسألة وعالج

 خارجیة كضوابط االجتماعیة المعاییر قوة تراجع نتیجة تظھر التي الالمعیاریة مفھوم

 التفكك نتیجة یحدث االنحراف أن  "میرتون"  ویرى االجتماعي والتفكك لالنحراف

ً  المقبولة والوسائل األھداف وتضارب االختالف نتیجة وذلك االجتماعي  وخاصة اجتماعیا

  .والشعائریة و االنسجامیة واإلبداعیة متثالیةاإل حالة مثل التكیف بأنماط المتصلة

  

  

  الفردي المنظور  :الثاني المطلب
 ظاھرة تدرس نظریات عدة خالل من الفردي المنظور من اإلرھاب نظریة جاءت

 :الفردي و ذلك على نحو التالي الجانب من اإلرھاب
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 : الرمزي التفاعل نظریة -1
 على وترتكز االجتماعي النفس علم منظور من تنطلق الرمزي التفاعل نظریة إن

 ھذا وبالتالي االجتماعي وسلوكھ وعواطفھ وأفكاره الفرد بین والتفاعل والذات الفرد

 في بدء كنقطة الفرد من النطالقھ محدود مستوى على االجتماعیة العلوم في یعد االتجاه

 .االجتماعي التفاعل تحلیل

 خالل من طرحت والتي المتعددة النظریات خالل ومن الرمزي التفاعل نظریة أن كما

 على تطبیقھا یمكن واألصدقاء كاألسرة األولیة الجماعات عن توليال وخاصة روادھا

 كأطر النظریة ھذه وتسھم لھا والتصدي وقوعھا لمنع كآلیات وذلك االجتماعیة المشكالت

 المجتمعیة والشرطة الشرطي االجتماع علم وخاصة والشرطیة األمنیة العلوم في نظریة

 وخاصة ومنعھا االجتماعیة المشكالت من المجتمع لحمایة أولیة جماعة باعتبارھا

 .1المحلي المجتمع داخل األمنیة والثقافة الوعي ونشر األسرة مشكالت

 أنھا بمعنى الكلي االجتماعي للبناء إنكارھا مثل أساسیة انتقادات النظریة ھذه واجھت وقد

 في البدء كنقطة النفسیة العوامل على تركیزھا وأیضا إلنسانل االجتماعیة أھمیة تأخذ ال

 تفسر ال النظریة ھذه أن القول ویمكن االجتماعیة والمشكالت الظواھر وفھم تحلیل

  .الصغرى الوحدات على الكامل لتركیزھا وذلك اإلرھاب مثل االجتماعیة المشكالت

  :النقدیة النظریة - 2

 أساس على والمبني الماركسي التقلیدي لالتجاه فعل كرد النقدیة النظریة جاءت

 الرأسمالي، المجتمع بنیة وخاصة االجتماعي التغیر من ینطلق والذي االجتماعي الصراع

 وتنطلق النظریة ھذه رواد أشھر من "ھیرماس" و "ماركوزه"و "أدورنو" ویعد

 الھیجلیة، المقوالت من االجتماعیة والمشكالت الظواھر تحلیل في النظریة النقدیة

  "الواحد البعد ذو اإلنسان" كتابھ  في وخاصة  "ماركوزه"  إسھامات وأظھرت

 تشھدھا التي حالةال نتیجة وذلك المعاصرة المجتمعات في الفرد منھا یعاني التي المشكالت

 األزمات" ھیرماس"  حدد "الشرعیة األزمة" مؤلف وفي ،الحداثة بعد ما مجتمعات

 الظواھر لدراسة جدیدة رؤیا تمثل والتي اإلنسانیة المجتمعات منھا تعاني التي الشرعیة
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 ما مجتمعات أو المعاصرة المجتمعات أن  "ھیرماس"  یرى كما االجتماعیة والمشكالت

 على والمرتكز الثقافي البناء اختالل بسبب ثقافیة وأزمات مشكالت من تعاني الحداثة بعد

 الفعل نظریة" المشھور مؤلفھ وفي االجتماعیة، والتنشئة والشخصیة الثقافة متغیرات

 المجتمعات منھا تعاني التي االجتماعیة المشكالت طبیعة "ھیرماس" حدد "المتصل

 ھذه سبب أن  "ھیرماس"  یرى حیث ثقافیة، أزمات ھویة، أزمات علیھا وأطلق الراھنة

 االجتماعیة التنشئة ضعف في والمتمثلة الثقافیة البنیة تراجع ھو ومصدرھا األزمات

 والثقافیة االجتماعیة والتنشئة  "المعاش دنیا استعمار" علیھا وأطلق والشخصیة

 .1المجتمعیة

  

  المنظور األمني: المطلب الثالث 
 2:ھما  بعدین حول اإلرھاب تفسیر في األمني المنظور یتمحور

 :   الموضوعي البعد - 1

 ولذا اإلرھاب، بسبب المجتمع على یقع الذي والضرر األثر في البعد ھذا یتمثل

 على یقع وھنا معنویا أو مادیا سواء الضرر ھذا یكون أن یمكن كما وقیاسھ، إدراكھ یمكن

موضوعیة  علمیة مقاییس خالل من وذلك اإلرھابیة الظاھرة تفسیر األمني الباحث عاتق

 العلمي المنھج لقواعد وإخضاعھا األمنیة العلوم بتطویر تتعلق المسألة ھذه أن والشك

  :التالیة  التساؤالت طرح على المنظور یستند كما .والتطبیقي النظري

 اإلرھاب؟ یحدث متىو  اإلرھاب؟ ظھور أسباب ما -

 المستحدثة؟ اإلرھابیة الظواھر في األمنیة األبعاد ماو  اإلرھاب؟ تفسیر ما -

 والمنھجیة العامیة الحقائق على مبني ومنطقي علمي فھم إلى التساؤالت ھذه تستند وعلیھ

 الموضوعي البعد إن .والتطبیقي النظري الواقع على باالعتماد وذلك األمنیة للظواھر

 یمكن والتي واضح وضرر أثر ذات وملموسة موضوعیة حقائق یمثل األمنیة للظواھر

 الظواھر تفسیر في الموضوعي المدخل أن كما .المجتمعي أثرھا بروز خالل من رصدھا
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 الظواھر مع ومترابطة متداخلة األمنیة فالظواھر التعقید من عالیة بدرجة یتمیز األمنیة

 .األخرى

 ودراسة قیاس خاللھا من نستطیع والتي المقننة العلمیة الوسائل الموضوعي بالبعد ویقصد

 .بھا والتنبؤ األمنیة والمشكالت الظواھر

 : الذاتي البعد - 2

 قیاس خاللھا من یمكن والتي المجتمعیة والمعرفیة اإلدراكیة بالجوانب الذاتي البعد یرتبط

 دورا تلعب المحددات من مجموعة ھناك أنھ كما األمني، الطابع ذات األمنیة الظواھر

 ال المثال سبیل وعلى المجتمعیة بالقیم والمتصل الثقافي البعد وخاصة البعد ھذا في أساسیا

 وأیضا محافظ تقلیدي مجتمع في بالعنف تتصل أسریة مشكلة ضرر أو أثر قیاس نستطیع

 1.االنحراف مشكالت

 من حالة في االجتماعي النسق وتنظم السلوك وتوجھ اإلدراكیة الجوانب تمثل القیم إن

 انحرافا یمثل السائد التفكیر نمط عن الحدیث أو عنھا والخروج االجتماعي التناغم

 ً  والمشكالت الظواھر لدراسة ومنھجیة علمیة أسس وضع من البد وعلیھ اجتماعیا

 األسریة المشكالت وخاصة األمني البعد ذات االجتماعیة للمشكالت اإلدراكیة

 العام الرأي عن ویعبر یمثل كونھ ومعرفیا إدراكیا جانبا یمثل الذاتي البعد إن  .واالنحراف

 وبالتاليوأمنیة،  اجتماعیة ومشكالت قضایا حول الجمھور واتفاق إجماع یمثل وأیضا

 من إال قیاسھا یمكن ال المجتمع تواجھ التي األمنیة والمشكالت الظواھر بأن القول یمكن

 الخوف فمثال المجتمع قبل من وإدراكھا بالمشكلة الشعور یمثل والذي الذاتي البعد خالل

 والخوف والرشوة المنصب واستغالل العائلي والعنف اإلداري الفساد ومشكلة الجریمة من

  أفراد على سلبیة آثار لھا األمني البعد ذات والمشكالت الظواھر من وغیرھا الشرطة من

 مواقف وإدراك شعور معرفة خالل من إال موضوعیا ودراستھا قیاسھا یمكن وال المجتمع

  .2المشكلة لھذه المواطنین

 األھمیة الجیوسیاسیة لمنطقة المغرب العربي:  الثالث المبحث

                                                             
  .52ص  سابق ، مرجع ، العموش فالح حمدأ -  1
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 المغاربیة المنطقة في تواجھ التي ستراتیجیةاإل التحدیات و رھاباإل دراسة إن

 أن من أعمق رھاباإل فقضیة سواء، حد على إستراتیجیة و جیوسیاسیة أسس من تنطلق

               والسیاسیة االقتصادیة وضاعباأل مھم بشكل ترتبط و مؤقتة، أمنیة قضیة تعتبر

 في القاعدة تنظیم انتشار نقطة على ركزنا إذا ،للمنطقة ستراتیجیةاإل حتى و االجتماعیة و

 ھذا في أما ،توضیحھ سیتم ما ھو و التنظیم، بھا قام مھمة إستراتیجیة كخطوة منطقةال

 الوضع حیث من الساحلیة و المغاربیة المنطقة إلى التطرق المھم من نھإف المبحث

  .االقتصادي و األمني و الجیوسیاسي

  : مبحث في عدة المطالب على النحو التاليالو سنعالج ھذا 

 الوضع االقتصادي في منطقة المغرب العربي : المطلب األول
 الداخلي الناتج في زیادة و مھما اقتصادیا نموا الخمس العربي المغرب دول شھدت

 البنك یشیر  ، حیثآسیا شرق و جنوب مثل العالم في المناطق من بالكثیر مقارنة الخام،

 بین ما الفترة في المنطقة في سیتوفر عمل منصب ملیون 16 یقارب ما أن إلى العالمي

         .المنطقة في الشباب بین مھم مستوى ذات تزال ال البطالة إشكالیة لكن ،2020 إلى 2000

 من 4.58%ـب یقدر ما أي النفط، من برمیل ملیار   50 : على العربي المغرب یتوفرو

 یملك والطبیعي، الغاز من العربي االحتیاطي من7.34% نسبة و العالمي، حتیاطياال

 من 17.58%و العالمي، االحتیاطي من 3.93%نسبة ـب یقدر ما العربي المغرب

 من 34%نسبتھ ما تمثل حیث ،1الفوسفات من طن ملیون  44و،العربي االحتیاطي

 االحتیاطي من  10%أي  طن ملیون  134 أما الفحم فقدر بـ،العالمي االحتیاطي

 لخال من ،العالمي حتیاطياال من 2%بنسبة الزنك من طن ملیون 45 و،العالمي

 دول علیھا تتوفر التي الطبیعیة الثروات في الكبیر التنوع یبدو الذكر سالفة حصائیاتاإل

 الدول ھذه تشھد اقتصادیاتھا تقویة و التنمیة معادلة في مھمة تعتبر التي والمنطقة، 

                                                             
الخصوصیة التاریخیة والحضاریة لبلدان المغرب العربي ومدى انعكاساتھا على التنمیة  ، الكثیريمصطفى  -  1
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 قتصادیةاال زمةباأل تأثرت لكنھا متفاوت بشكل قتصادياال النمو نسبة في معتبرة زیادات

  1.أیضا متفاوت بشكل الماضیة العالمیة

 السنوات لخال موریتانیا و لیبیا من لكل بالنسبة قتصادياال النمو في  تذبذب ھنالك

 سنتي في تونس في ملحوظ بشكل قتصادياال النمو انخفض حین في ،2006ما بعد 

 حین في متوسطة، بنسبة النمو معدل فارتفع المغربیة للمملكة بالنسبة أما ،2010و  2009

 رتفاعاال یعاود ثم 2009  و 2008  سنتي في لیستقر بسیط بشكل جزائرفي ال انخفض

 یعتمد الذي و المغاربیة، المنطقة في جنبياأل ستثمارلال بالنسبة 2010 سنة معتبر بشكل

 دول اعتبار رغم الدول بین التفاوت حظنال تحدیدا، المحروقات مجال في ستثماراال على

  .المنطقة في أخرى دول من ناأم قلأ معینة مغاربیة

 ستثماراال من مھمة حصة على تحصل التي المغاربیة الدول أكثر لیبیا و الجزائر أن یبدو

 دول أھم تعتبران حیث المحروقات، على ساسباأل یرتكز نھأ تبیین تم الذي و جنبي،األ

 شكالیاتاإل بعض المغاربیة المنطقة دول تواجھ .البترول احتیاطي حیث من المنطقة

 بشكل یؤثر الذي العجز ھذا الدول، ھذه لمیزانیات بالنسبة عجز وجود أھمھا و قتصادیةاال

 ھناك لكن .لشعوبھا بالنسبة المعیشي المستوى و الفردي الدخل و التنمیة برامج على مھم

  .أخرى إلى دولة من العجز نسب في اختلف

 مرتفعة النفقات حیث الجزائر في المغاربیة للدول المیزانیة في عجز نسبة أھم تسجیل تم

 تواجھھ الذي العجز ھذا أسباب في المحللون یختلف .لیبیا أخیرا و المغرب ثم تونس تلیھا

 حیث الداخلي، الناتج لمصادر بالنسبة تنوع یوجد ال نھأ على غلبھمأ یركز لكن الجزائر،

 أسعار انخفاض و رتفاعال تخضع البترولیة قتصادیاتاال إطار في البترول على تعتمد

  2.مستقرة غیر اقتصادیات أنھا أي البترول،

 بالنسبة .نیجیریا و لیبیا بعد البترول احتیاطي حیث من الثالثة المرتبة في الجزائر تأتي

 احتیاطي حیث من الثانیة المرتبة الجزائر تحتلكما ، مختلف  حتیاطاال نفإ الطبیعي للغاز

 النسبة في كبیر بفارق مصر تلیھا متقاربة بنسب نیجیریا بعد إفریقیا في الطبیعي الغاز

                                                             
  .11، ص  سابقمرجع  ، الكثیريمصطفى  -  1
  58مطبعة المتوسط ، العدد :لبنان  مجلة قضایا عربیة ،  ، نظرة مستقبلیة:  المغرب العربيعبد هللا العروي ،  -  2

  .15، ص  1975أوت 
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 قدم تریلیون 58.5 مصر و مكعب قدم تریلیون  159 ـب یقدر ما الجزائر تملك حیث

 قدم تریلیون 38.1 ب یقدر ما نسبة تشكل و مكعب، قدم تریلیون 54.4 لیبیا ثم مكعب،

  1.فریقیةاإل الدول باقي في المادة ھذه من حتیاطياال من مكعب

          العربي المغرب في منياأل و سیاسيالالجیو الوضع :المطلب الثاني 
 إجمالیة مساحة على یمتد المعالم، واضح إقلیم العربي المغرب كون من انطلقا

 القارة شمال ویقع الغربیة الصحراء أراضي تشمل مربع كلم  6.048.141قدرھا

 البیض البحر منطقة إفریقیا،:  ھي ةسیاسیجیوال مناطقال بثلث یرتبط نھفإ فریقیة،اإل

 بشكل طلسياأل المحیط على یطل كونھ إلى شارةاإل یمكن كما .العربي العالم و المتوسط

 الجیوسیاسي الوضع لخال من .موریتانیا و قصىاأل المغرب لخال من ذلك و مھم،

 آسیا قارات ثلث ملتقى كونھا مھمة، إستراتیجیة أبعاد أربعة خیرةاأل ھذه تكتسب للمنطقة

 وربیةاأل امتداداتھ و المتوسطي البعد  :من كل في بعاداأل ھذه تحدید یتم، أوربا إفریقیا،

 2.غربا طلسياأل البعد و شرقا أوسطي يالشرق البعد جنوبا، فریقياإل البعد ،شماال
 سیاساتھا توجھات لتنویع فرصة المغاربیة الدول یعطي المھم ستراتیجياإل الموقع ھذا

 في قاتھاعال تتسم .متعددة أطراف مع تتعامل لكونھا أكثر، مرونة و بسھولة الخارجیة

 ھذا یومنا إلى و تاریخیا تشھد فالمنطقة. المصالح على الصراع و بالمنافسة غلباأل

 بیضاأل البحر حوض منطقة على للسیطرة الكبرى القوى طرف من كبیرة منافسة

 ال لكن الطاقة، رأسھا على تأتي التي ثرواتھا لاستغال و استراتیجي، كمكسب المتوسط

 القوى علیھ ركزت ما أھم من ھي و البحریة و المعدنیة الزراعیة، الثروات زالت

 .الماضي في ستعماریةاال

 لتحقیق سیاساتھا توجھ أن مغاربیة دولة كل تحاول الجیوسیاسي الوضع ھذا لخال من

 ھذه في أقوى بشكل نفسھا تمثیل على الدول ھذه قدرة لكن المصالح، من قدر كبرأ

 الجزائر ھي ذلك یمكنھا التي الدول أھم و مواردھا، و قدراتھا على تعتمد ثةالثال المناطق

                                                             
  .23ص  ، سابقمرجع عبد هللا العروي ،  -  1

2  -  Andre Charles Julieu، l’Afrique du Nord. en marche، paris : gollimard  ،  1975. p 23. 
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 نحو بتأثیرھا تتوجھ فإنھا للجزائر بالنسبة. قصىاأل المغرب نجد الثانیة بالدرجة و لیبیا و

 كون ھو إلیھ شارةاإل یجب ما لكن .المتوسط بیضاأل البحر منطقة و إفریقیا ،العربي العالم

 العالم مع بالمقارنة المتوسطیة والمنطقة إفریقیا في أكثر تنشط الجزائریة الدبلوماسیة

 األزمة من عقد بعد الجزائر حاولت حیث 2000 لخال  خسرتھ ما بناء إعادة ( العربي،

  1.الجزائر تسلكھ الذي المسار نفس في الجوار دول تسیر و ،1992 ) بدایة من سنة 

 كانت كما تعود لن تحدیدا العربي المغرب و فریقیاإ شمال منطقة أن المحللین بعض یرى

 بن العابدین زین السابق التونسي الرئیس غادر 2011 جانفي 14 في و حیث .السابق في

 في مبارك حسني المصري الرئیس استقالة تلتھا .التونسي الشارع ضغط تحت البلد علي

 الممثل و بنغازي في اللیبي نتقالياال المجلس تشكل بأیام بعدھا 2011 فیفري  11

 یاتالوال رأسھا على الدولیة القوى من العدید دعم المجلس ھذا تلقى اللیبیة، للمعارضة

 اللیبي بالنظام طاحةلإل عسكریا طلسياأل الحلف تدخل إذ أوربا، و مریكیةاأل المتحدة

 حداثاأل ھذه، القذافي معمر العقید اللیبي الرئیس مقتل عن المجلس لیعلن ،السابق

 لھا تعرضت التي الدول نأل مھمة، نتائج لھا سیكون المنطقة اشاھدتھ التي المتسارعة

       .المتوسطیة المنطقة و إفریقیا و وسطاأل الشرق منطقة في كبیر استراتیجي ثقل ذات

 مستوى على المستجدات حیث من حدا على مغاربیة دولة لكل نتطرق سوف علیھ و

  2.السیاسي الوضع

 : الجزائر -

 أن إذ ،االستقالل بعد ما موالید أي الثمانینات شباب ھم الجزائر في احتج جیل أول كان

 اجتماعیة و سیاسیة أفكار یحملون الكفاحیة تجاربھم و تھماخبر من قاانطال و الثورة جیل

 أولى كانت و الخارجي، العدو و االستعمار فكرة من قاانطال الجیل، ھذا عن مختلفة

 في ةمازیغیاأل الربیع أحداث مع 1980 في تحدیدا الثمانینات بدایة في االحتجاج مظاھر

 عقد لفترة الجزائر دخلتھا التي المنیة زمةاأل تلتھا،  1988أكتوبر أحداث ثم القبائل، منطقة

 السكن أزمة، البطالة  :كبیر حد إلى تدھور الفترة تلك في االقتصادي فالوضع. الزمان من

 الشباب جعلت ، 1985سنة البترول أسعار في كبیر انخفاض مع سعار،األ ارتفاع
                                                             

1   - Andre Charles Julieu، op.cit  ، p 24.  
2  - Andre Charles Julieu، op.cit  ، p 26.  
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        السبعینات موالید ھم احتج الذي الثاني الجیل أما .األمل من حالة في یدخل الجزائري

 المنتمین السیاسیین حدأ وقتھا صرح حیث ،2001 سنة مع احتجاجاتھم أتبد الثمانینات، و

 فنحن قتلنا یمكنھم ال " قائل المحتجین تفریق المن رجال بمحاولة یتعلق فیما ولاأل للجیل

 في السیاسي المستوى على المھمة التغیرات من العدید حدثت  ،"صلاأل في میتون

  یوم بوتفلیقة العزیز عبد الجزائري الرئیس تصریح التغیرات ھذه أھم و مؤخرا، الجزائر

 تقویة جلأ من دستوریة و تشریعیة حاتإصال إدخال ضرورة عن، 2011 فریلأ 15

  1992فیفري 09 منذ البلد دخلتھا التي الطوارئ حالة رفع كذا التمثیلیة، الدیمقراطیة

  .1 2011 فیفري 24 یوم في رئاسي بأمر ذلك تم حیث

 الشرق في التغییر لموجة راجعة السیاسیة حاتصالاإل ھذه أن إلى المحللین بعض یشیر

 تعود ، 2011جانفي بدایة في االحتجاجات من سلسلة الجزائر عرفت فقد وسط،األ

 2.الزیت و السكر مثل الغذائیة المواد أسعار خاصة األسعار الرتفاع

 الجزائریة المدن بعض و العاصمة في آخرون 800 جرح و أشخاص خمسة توفي حیث

 محمد التونسي انتحار حادثة مع و نھأ كما .القبائل منطقة و وھران و قسنطینة غرار على

       العنف إلى تلجا لم الجزائریة السلطات لكن متفرقة، انتحار حوادث حدثت بوعزیزي

 مقارنة المالیة القدرات و الموارد الجزائریة السلطة تملك .سعاراأل بخفض قامت و

 .حسن وضع في تعتبر فإنھا للبلد قتصادیةاإل و المالیة للحالة نظرنا فإذا تونس، و بالمغرب

 الذي الجزائر، في االقتصادي النمو نسبة في المھم االرتفاع على الدولي النقد صندوق أكد

 .20113  سنة4  %إلى 2009 سنة  2.4% ـب یقدر كان

 ملیون35  یقارب ما تمثل حیث جانب،األ للمستثمرین بالنسبة مھمة سوق الجزائر تعد

 جنبياأل االستثمار أمام مھمة قیود وضع 2009 لسنة التكمیلي المالیة قانون لكن .مستھلك

 االستثمار لتشجیع ذلك و جزائري، شریك للمستثمر یكون أن بینھا من مختلفة  شروط و

 عدم من التخوف لكن المنافسة، من حمایتھا و الجزائریة السلع و  نتاجاإل دعم و الداخلي

                                                             
، كراسات  االرھاب الدولي في افریقیا بین االزمات الداخلیة و تھدیدات تنظیم القاعدةأحمد إبرھیم محمود ،  -  1

  .22، ص  2008، جانفي  183إستراتیجیة ، العدد 
  . 25-23المرجع نفسھ ، ص ص  - 2
، العالقات االقتصادیة والسیاسیة في أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیا: جیران متباعدون،  نزیھ األیوبي - 3

  .125، ص 1996، 124مجلة السیاسة الدولیة ، مركز األھرام للدراسات السیاسیة و اإلستراتیجیة ، القاھرة ، العدد 
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 االستثمار نسبة على أیضا ھو ثرأ قد العربي المغرب منطقة تشھده الذي االستقرار

 الجزائرعرفت ( 2010 سنة 2.3  %ـب یقدر بما انخفضت التي الجزائر، في جنبياأل

 سبیل فعلى كبیرة مالیة میزانیة لھ خصصتحیث  2010 ) سنة الثالث الخماسي المخطط

 قد الجزائر نبأ لسال المالك عبد المائیة بالموارد المكلف الجزائري الوزیر صرح المثال

 السدود بناء و للشرب الصالحة المیاه لتوفیر ردوال ملیار 40 ـب مقدرة میزانیة خصصت

 تترقب و ر،دوال ملیار 25 ـب یقدر ما صرفت حیث البحر، میاه تحلیة و المیاه أنابیب ومد

 .1 2014 - 2010 بین ما الممتد الخماسي المخطط لخال ردوال ملیار 15 صرف

 الطرقات ،المصانع ،الجسور بناء ،القاعدیة البنیة جلأ من كبیرة مبالغ البلد صرفت

 مع المنازل، من فالاآل مئات بناء و البحر، میاه تحلیة ،غرب شرق طریق مشروع

 أن إلى اإلحصائیات تشیر الوقت نفس في لكن. عمل منصب یینمال ثلث یقارب بما الوعد

   البطالة من یعانون سنة 30 عن أعمارھم تزید ال الذین المتخرجین الشباب أرباع ثلث

     الصحة ،التعلیم مثل مختلفة قطاعات في اإلضرابات من موجة 2010 سنة كما شھدت

 .غیرھا و

 : الیبی -

 وضاعاأل تدھور كذا و ميسالاإل التطرف ظھور أساسیتین مشكلتین لیبیا تواجھ

 نبی ما إلى وصلت قد لیبیا في البطالة أن إلى حكومیة غیر أرقام تشیر حیث االقتصادیة

 : ھي لیبیا في الجھادیة الجماعات أھم نفإ السلمي للتطرف بالنسبة℅  40 إلى ℅   30

 اللیبیة الخارجیة للسیاسة بالنسبة 1995 سنة ظھرت التي و للقتال السلمیة اللیبیة الجماعة

 إلى العروبیة من تحولت  1969سنة في الحكم إلى القذافي معمر العقید وصول فمنذ

 مرتبطة كونھا عن بإفریقیا أكثر مرتبطة لیبیا اعتبار اللیبي القائد حاول حیث .فریقیةاإل

 من المشترك العربي العمل مبادرات من یزدري اللیبي الزعیم كان فقد ،العربي بالعالم

 الجذب مركز أن بدا حیث، العرب القادة ببعض فیھا یستھزئ التي تصریحاتھ لخال

 أیضا حظیال كما فیھا، اللیبیة االستثمارات نسبة ترتفع إذ أفریقیا، ھي اللیبیة للدبلوماسیة

  .2القارة في الدیني و الثقافي بالتأثیر یتعلق فیما اللیبي الدعم
                                                             

  .132سابق ، ص مرجع ،  نزیھ األیوبي -  1
  .16ص ، 1965دار المعارف ،  :،القاھرة  تاریخ المغرب العربي ، الحمیدسعد زغلول عبد  -  2
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 في حدث بما تأثرا  فریقیةاإل الصحراء في میةسالاإل المراكز و المساجد بناء لخال من

 ضد 2011 فیفري  15 في لیبیا في المظاھرات و االحتجاجات بدأت مصر، و تونس

 المعارضون نظم، بیدا و غازي بن مدینتي من كل في القذافي معمر الراحل اللیبي الرئیس

 الغربي الدعم و الترحیب تلقى الذي ،االنتقالي الوطني المجلس بإنشاء قاموا و أنفسھم،

 مجلس قرر مارس  17في و الطرفین بین المواجھات بدأت حیث ،الخصوص وجھ على

 بالقیام ذلك و القذافي، جنود ضد العسكریة القوة استخدام إلى اللجوء وجوب مناأل

       فرنسا طرف من بمبادرة دولیة عسكریة عملیة حدثت ،مارس 19 في جویة بھجمات

 ما وربياأل تحاداال قدم طرابلس، على مریكیةاأل المتحدة یاتالوال و المتحدة المملكة و

 فارقةلأل الشرعیة غیر الھجرة إیقاف و تقلیص لمحاولة ذلك و أورو، ییرمال خمسة قیمتھ

  بإفریقیا أوربا تربط فھي للیبیا الجغرافي الموقع من قاانطال و نھأ حیث لیبیا، عبر

 الغربیة الدول و بارووأل الشرعیین غیر المھاجرین عبور مناطق أھم حدأ تعتبر أصبحت

 إن ،المغربیة المملكة و الجزائر إلى إضافة ایطالیا و مالطا ثم لیبیا بدخول ذلك و عموما،

 الغربیة الدول نحو السریون المھاجرون منھا یأتي التي فریقیةاإل المناطق أھم بین من

 من غیرھا و الغربیة إفریقیا دارفور، اریتریا، الصومال، نجد المغاربیة، المنطقة عابرین

 االقتصادي النمو كان ھلیة،األ الحروب لدرجة تصل داخلیة مشاكل تعرف التي المناطق

 سنة مفاجئ بشكل صعد لكن 2009  سنة 2.3  %إلى وصل حیث منخفضا، لیبیا في

 دولة الطاقویة خاصة االقتصادیة الموارد ناحیة من لیبیا تعتبر10.6  %إلى  2010

 . 2010سنة جدید بترولي اكتشاف 24 یقارب ما إلى الوصول تم فقد .1ثریة

 یقارب بما الغاز و النفط من كبیرا امخزون تملك التي فریقیةاإل الدول أھم من لیبیا تعتبر

 تقدیرات إلى استنادا الغاز من مكعب متر ملیار 1500 و بترول،من ال برمیل ملیار  46

 من برمیل ملیون 2 فتعادل الحالیة نتاجیةاإل القدرة أما .النفط لمصدري الدولیة المنظمة

  .2یطالیاإل االقتصادیین الشركاء أھم حدأ قصیرة فترة منذ طرابلس أصبحت .یومیا بترولال

                                                             
  .20- 17ص ص ،سابق مرجع ،  سعد زغلول عبد الحمید -  1
  .23ص  ،نفسھ المرجع  -  2
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 البنكیة المجموعة مال رأس من 07  %نسبتھ بما تشارك لیبیا أن نجد المثال سبیل فعلى 

 إحدى ھي و ،فانمیكانیكا یطالیةاإل الشركة مع 02  %نسبتھ بما تتعاون و كریدیكت یوني

  .1اإلیطالي الطیران قطاع و العسكري للقطاع التابعة اإلیطالیة الشركات أھم

 : قصىاأل المغرب -

 في البیضاء الدار ضربت التي االنتحاریة الھجمات سلسلة منذ تحدیدا سنوات ثمانیة بعد

 في 2011 فریلأ 28 في أخرى مرة قصىاأل المغرب رھاباإل ضرب ، 2003 ماي  16

 بعد عن تحكم ذات قنبلة تفجیر لخال من الفنا، جامع منطقة مراكش لمدینة السیاحي القلب

 قاعدة تنظیم تبنى أجنبیا سائحا 13 بینھم من شخصا 16 قتل إذ المقاھي، إحدى في

 الحادثة حول شامل و عام بتحقیق بدئھا عن وقتھا المغربیة السلطات أعلنت و الھجوم،

 الدیمقراطیة حاتصالاإل لتجمید عذرا رھاباإل مكافحة تكون ال أن المعارضة طالبت لكن

 2.النظام بھا بدأ التي

 الشرق في الدول من للعدید الشعبیة باالحتجاجات بدورھا المغربیة المملكة تأثرت

 مصر و لیبیا و تونس غرار على العربیة الدول بعض أنظمة بسببھا سقطت التي وسط،األ

 الملك أعلن المغربي الشعب أمام لھ خطاب في و ، 2011مارس 09 في الیمن، و

 أھم مبرزا السیاسیة، و االقتصادیة شعبھ بمطالب یرحب نھأ على السادس محمد المغربي

 احترام الوزراء، رئیس دور تقویة رأسھا على و ت،التعدیال منھا تنطلق التي المحاور

 في مازیغاأل بحقوق االعتراف كذا القضاء، لیةاستقال الفردیة، والحریات الحقوق

 للنھوض بھا القیام یجب و مھمة، الدیمقراطیة و الدستوریة حاتصالاإل أن نامبی المغرب،

 .استقراره على الحفاظ و بالبلد

 یتم الذي و الحكومة، رئیس یقودھا دستوریا المغربیة المملكة في التنفیذیة للسلطة بالنسبة

 تقید یتم لھخال من و للبرلمان، ولىاأل الغرفة في غلبیةباأل الفائز الحزب طرف من تعیینھ

 اللطیف عبد برئاسة الدستور لمراجعة لجنة تعیین تم .الحاكمة للطبقة بالنسبة السلطة

 2010  سنة في البرلمان و الحكومة و الملك من كل بین التنسیق مستوى رفع و منوني
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 الدبلوماسیة قاتالعال مستوى تراجع حیث سبانیةاإل المغربیة قاتالعال على التوتر ظھر

 .الغربیة الصحراء وى لیل قضیتي بسبب

 البیض البحر و الساحل منطقة قلاأل على إفریقیا في وجوده تقویة قصىاأل المغرب یحاول

 البحر حوض في وجوده بتقویة أكثر یھتم قصىاأل المغرب أن الواضح من لكن المتوسط،

 الحسن الراحل المغربي الملك أعلن 1987 سنة في .فریقیةاإل القارة عن المتوسط بیضاأل

 المصالح مستوى ضعف عن ناتج ھو وربیة،األ الجماعة مع التقارب أن على الثاني

 وزیر صرح 1993 سنة في و .العربي المغرب منطقة دول تجمع التي المشتركة

 مھمة و خاصة علقة في دخل قد المغرب أن على ليفیال اللطیف عبد المغربي الخارجیة

 من باوورأل فریقیةاإل الدول قربأ قصىاأل المغرب لكون ذلك ،بيووراأل تحاداال مع

   .1الداخلیة السیاسات حتى و الدبلوماسیة االقتصادیة النواحي

 : تونس -

 من زاد علي بن العابدین زین السابق التونسي الرئیس قدوم نأ المحللین بعض یرى

 المقرر ھو أصبح حیث، بورقیبة سبقھ الذي الرئیس بھ قام ما من أكثر الرئیس حیاتصال

 االقتصادیة الناحیة من لكن ،حیاتالصال و السلطات بكل ممسكا و اسيیالس و الوحید

 بن شجع حیث مھم، بشكل جنبياأل االستثمار جذب و االقتصادي باالنفتاح اھتمامھ ظھر

 المستوى على مھمة خطوات تونس خطت سنة 21 لخال و االستثمار على علي

 الناتج قدر و ، 3.8 %ـب تقدر االقتصادي النمو نسبة كانت 2010 سنة في و   االقتصادي

 عدم و االقتصادي الفساد من تعاني كانت البلد أن غیر ر،دوال ملیار 43.9 ـب الداخلي

 % 40 نسبتھ ما السلطة من مقربة جماعات تملك المثال سبیل فعلى ،التوزیع في التوازن

  .التونسياالقتصاد  من

 سنة مع و، الجنوبیة و الداخلیة المناطق تھمیش تم فقد التنمیة ببرامج یتعلق فیما أما 

 في العدالة غیاب و فساد و بطالة من التونسي االقتصاد عیوب بوضوح ظھرت 2010

 ما الشھادات حاملي بین البطالة وصلت المثال سبیل فعلى التنمیة، برامج تنفیذ و التوزیع

 بما السیاحة قطاع یساھم و لتونس، االقتصادیین الشركاء أھم بارووأ تمثل، 30 % یقارب
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 بارووأ تورید في الخامسة المرتبة تونس تحتل كما الداخلي، الناتج من 8%  نسبتھ

 الكھربائیة المیكانیكیة الصناعات بینھا من تونس في أخرى صناعات ھناك .بالنسیج

 السیاحة و السیاحة قطاع على تونس تعتمد كما .غیرھا إلى دویةاأل صناعة و لكترونياإل

 العربي المغرب من مریض 110000 یقارب ما 2009 سنة تونس استقبلت إذ جیة،العال

  .1 ملیون 158 یقارب ما إلى مصاریفھم وصلت حیث الكبرى، فریقیةاإل الصحراء و

 حیث خیرة،األ السنوات في القطاع ھذا ھمشت الدولة نفإ الزراعة، لقطاع بالنسبة أما

 بعض یرىأیضا،  المناخیة التغیرات بسبب و التھمیش ھذا بسبب  ھمرد ودیات انخفضت

 التي و الثورة، اسم علیھا أطلق التي تونس في الشعبیة االحتجاجات موجة أن المحللین

  .اقتصادیة أسس من انطلقت قد ، 2010جانفي 14 في بدأت

      سنة 25 سن تحت یعتبرون التونسیین من 40  %كبیرة نسبة فیھا الشباب یمثل حیث 

 قدمھا التي الوعود و السیاسي الفساد ظل في معروف، غیر مستقبل و البطالة یواجھون و

 وعودا یعتبرونھا التونسیین جعل مام بتنفیذھا، یبدأ لم التي و علي، بن العابدین زین نظام

 .لتھدئتھم شكلیة

   البطالة و الفساد، اقتصادیة سبابأل قفصة مدینة من البدایة في االحتجاجات انطلقت

 لنشر االنترنت التونسي الشباب استخدم ،السیاسیة بالحریات المطالبة إلى لتنتقل

 الفایسبوك رأسھا على التي االجتماعیة الشبكات من منطلقین احتجاجاتھم، و تھمانشغاال

 بالكامل تونس تعم ثم سفاقس إلى لتنتقل قفصة احتجاجات قوة زادت ، قلأ بدرجة وتویتر

 وصل ،االحتجاجات لحركة التونسي للعمل العام تحاداال مضان،  2010 دیسمبر نھایة في

 التونسي الرئیس ذلك ثرإ على فصرح. تونسي مواطن 243 یقارب ما الوفیات عدد

 كان لكن العمل، مناصب سیوفر و إصالحیة، إجراءات سیتخذ بأنھ العابدین، زین السابق

 أكثر تجمع 2011 جانفي 14 في و .النظام ضعف خاللھا من ظھر حیث تأخر، قد الوقت

 في تونسي الجیش طرف من محمي المحللین بعض یعتبره نظام ضد مواطن  40000من

   .فجأة البلد علي بن فغادر ، تونس العاصمة
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 حیث البلد، شلت عمالیة إضرابات تتخللھا اقتصادیة و سیاسیة في فوضى تونس وقعت 

 االنتخابات تاریخ السیبسي قاید باجي حكومة حددت دوالر، و ملیار 8یقارب  ما خسرت

  .20111جویلیة  24  للمجلس الدستوري في

 : موریتانیا -

 منذ البلد دخلتھا التي االنتقالیة المرحلة انتھاء 2006 فریلأ 19 في موریتانیا شھدت

 ولد محمد بن أعلي العقید الوطني مناأل مدیر بھ قام الذي و ،20052  أوت 03 بانقال

 الحرس قائد االنقالب في شاركھ الحاكم، العسكري المجلس رئیس أصبح الذي و فال،

 بالنظام طاحةاإل ھو ھدفھم أن حینھا بیونالنقا أعلن حیث العزیز، عبد ولد محمد الرئاسي

   .الطایع حمدأ سید ولد معاویة المخلوع للرئیس التسلطي

 لتقلیص ذلك و ،2006 سنة الدستور على تتعدیال بعدة الموریتاني العسكري المجلس قام

 كذا التشریعیة، و التنفیذیة السلطة مواجھة في الجمھوریة رئیس بھا یتمتع التي السلطات

 انتخابھ إعادة للرئیس یحق و سنوات، ستة عن عوضا سنوات خمس الرئاسة مدة أصبحت

 .أقصى حد بدون مفتوحة العھدة كانت فقد ،28 المادة بھ جاءت ما حسب فقط واحدة لعھدة

 العزیز عبد ولد محمد فوز مع ھادئ، موریتانیا في السیاسي الوضع و 2009 جویلیة منذ

 أصبح الموریتاني، الجیش في قدیم جنرال ھو و الرئاسیة، االنتخابات في ولاأل الدور في

 منتخب مدني رئیس أول ضد 2008 أوت 16 في حصل الذي االنقالب مع دللبال رئیسا

 مؤسسات أزمة في دالبال وضع االنقالب ھذا، هللا عبد الشیخ ولد سیدي دیمقراطي بشكل

 أكد و انتخابات، إجراء على داكار في االتفاق تم 2009 جوان في. كاملة سنة استمرت

 أبد الفترة ھذه لخال و االنتخابات، ھذه على الدولیة بالرقابة سیسمح نھأ العزیز عبد

 اإلرھاب مكافحة في للمشاركة الدولیة القوى طرف من الموریتاني الرئیس على الضغط

  .3الساحل و الصحراء منطقة في
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  ھمیة اإلستراتیجیة للمغرب العربياأل:  الثالثالمطلب 
فھو  یة اإلستراتیجیةي من المـواقع ذات األھمرب العربالجغرافي للمغـیعد الموقع 

یمثل ھمزة وصل بین ضفتي المتوسط، أي بین أوروبا وإفریقیا ما جعلھ ممر للتواصل 

على البحر موقعھ  قتصادیة والثقافیة بحكمالحضاري والدیني، و مركز للتبادالت اال

ثالثة قارات آسیا، إفریقیا وأوروبا، ونظرا و ھو یعتبر نقطة التقاء ل. األبیض المتوسط

إلطالل بلدانھ على البحر األبیض المتوسط نجد المنطقة اعتبرت ھمزة وصل إستراتیجیة 

لكثیر من الطرق المائیة والتجارة الدولیة، بحیث إذا نظرنا على سبیل المثال إلى مضیق 

األرضیة، وأما  لكرةجبل طارق فنجده یربط البحر المتوسط بالمحیط األطلسي ونصف ا

المتوسط بالمحیط الھندي قناة السویس عبر البحر األحمر فنجدھا تربط البحر األبیض 

من البترول المستھلك من % 50ا للتجارة العالمیة، إذ الشيء الذي یجعلھ ممر والھادي،

با الغربیة یمر عبر المتوسط، حیث تعامد كل من إیطالیا والیونان وسویسرا والنمسا وأور

من البترول المتدفق بالموانئ الجنوبیة للمتوسط، و أن أي توقف طویل % 100على نسبة 

  .1 اسوف یتسبب في انھیار اقتصادیاتھ لإلمداد

كما تزخر منطقة المغرب العربي بالثروات الطبیعیة األخرى، أي ھناك تنوع في ثرواتھ 

لھا في مشاریع مشتركة لصالح إذ یمكن استغال. االقتصادیة المتفاوتة بین الدول المشكلة لھ

یظھر المتوسط مع نھایة ":  صرح أحد جنراالت الحلف األطلسيشعوب المنطقة،  كما 

نجد فیھ المغرب حارسا على ": ، ویضیف"ھذا القرن العشرین فضاء ذا أھمیة حیویة

مضیق جبل طارق بینما تھیمن الجزائر بسواحلھا على الممرات البحریة نحو مضیق جبل 

أین تحرس تونس على ضمان أھمیتھا وموقعھا االستراتیجي طیلة قرون، بینما صقلیة 

تحرس لیبیا في إطار مجالھا الحیوي االستراتیجي جزءا كبیرا من السواحل الشمالیة 

  .2"للمتوسط الممتدة من ایطالیا إلى الیونان

                                                             
مركز دراسات  ، مجلة المستقبل العربي،  21 االندماج االقتصادي المغاربي في القرن ،  میالد مفتاح الحراثي -  1
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مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في  ، السیاسة األمریكیة في منطقة شمال إفریقیا بد الحرب الباردة ، علیلي مونة -  2
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حساسیة في كما یشكل البحر األبیض المتوسط أحد المجاالت الجیواستراتیجیة األكثر 

، و ما یتمتع بھ من موقع استراتیجي مھم جدا وكذلك الثروة البشریة أي  العالقات الدولیة

، إال أنھ یعتبر من المناطق أو البلدان المتخلفة، بل وزیادة "قدرات طبیعیة وبشریة" لھ 

على ذلك یعاني من تھدیدات ومخاطر كثیرة تھدد الدول واألفراد، رغم أن ھذه التھدیدات 

تتمیز بالعالمیة، بمعنى أنھا تؤثر في جمیع الوحدات السیاسیة إال أن المغرب العربي 

یعرفھا بحدة كبیرة، و البعض یعتبره ھو مصدر ھذه التھدیدات، أي أن الدول المتخلفة ھي 

  .1والمغرب العربي بصفة خاصة سبب ظھور ھذه التھدیدات بصفة عامة
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  :  الفصل األول خالصة

         على اختالفات  ثنایاه، و یحتوي في مفھوما معقد باعتبار أن مفھوم اإلرھاب

، إال أن ما یمیزه ھو انفراده بالطابع ینة و متناقضة كغیره من المفاھیمو وجھات نظر متبا

في الشرعیة على مستعملھ ض، كما أنھ یحتوي على حموالت تلمن یوظفھالمطلق و الكمي 

 استنتجنا في دراستنا للفصل أنھ ال لمختلف مفاھیم اإلرھاب و معانیھ و من خالل تحدیدنا

فما تعتبره دولة ، حول اإلرھاب) ف إجرائي و موضوعي تعری( یوجد اتفاق عام و موحد 

  .أو طرف ما إرھاب، یعد في عقیدة اآلخر عمال مشروعا

حل لھا، حتى في لم یتم التوصل إلى إیجاد  و إذا كان اإلرھاب كظاھرة من الظواھر التي

مھمة دول المغرب العربي في كیفیة ، فإن ھذا األمر صعب من إطار المنظمة األممیة

  .معالجة و القضاء على الظاھرة اإلرھابیة في المنطقة
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  :تمھید 
      بعید  ناإلرھاب ظاھرة اجتماعیة معقدة و مركبة تمتد جذورھا في التاریخ لزم

  ھر االجتماعیة التي تھدد العالم و أخذ یتطور إلى أن أصبح الیوم من أھم و أخطر الظوا

سیلة العنف كتست ھذه الظاھرة أھمیتھا من وو تؤرق المتخصصین في ھذا المجال و قد ا

        ذه الظاھرة سرعة االنتشار السریع ، ما أكسب ھلبلوغ أھدافھا ةطریقكالتي تتخذھا 

وسائل ولوجي و استخدامھ في االتصاالت و و استخدامھا بل تمكنھا من التطور التكن

، ھذا التطور في األسلوب عبر التاریخ صاحبھ تطور و اختالف تحدید للترویج لھ اإلعالم

              على دول المغرب العربي  اإلرھابیةظاھرة أسباب و أھداف ال إشكالیةو طرح 

  .على ھذه الدول اانعكاساتھو 

و على ھذا األساس سنقوم بالتطرق في ھذا الفصل إلى أنواع و أسالیب الظاھرة 

في المبحث  في المنطقة المغاربیة ھاو دوافع ھاأسباب، ثم إلى في المبحث األول  اإلرھابیة

  .العربي المغرب دول أمن على ھاتأثیرات سنعالج، و في األخیر الثاني

   یةاإلرھابالظاھرة  و أسالیبأنواع  :  األول لمبحثا
  

 ن الذین تناولوا الظاھرة واختالف أطرھم الفكریة لذلك تعددت معاییرھموتعدد الباحث

 فكري ،نفسي أو حسب الفاعل ،إلرھاب اعتمادا على معیار تاریخيفنجد من صنف ا

 مبتغاھم تحقیق أجل من وذلك أسالیب من مجموعة لإلرھاب كما أن  النطاقوالھدف و 

 .لى ھذا سنعالج ھذا المبحث في مطلبینو ع، لھ مسبقا المخطط ھدفھم إلى والوصول

  

 إلرھاب المختلفة ل نواعاأل:  المطلب األول
 كنسون یمیز بینلیو نجد أنھناك عدة تقسیمات مختلفة حول أشكال اإلرھاب حیث 

  :  1  أشكال لإلرھاب ثالثة
  . غراض الكسب المادياستخدام الترھیب ألیتمثل في  : اإلرھاب الجنائي -

                                                             
  .33، ص2008، دار الوافي: ، القاھرة 1ط ، اإلرھاب العولمي وانھیار اإلمبراطوریة األمریكیة،  غولي ھارون -  1
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  .ینطوي على أغراض صوفیة دینیة وسحریة   : اإلرھاب النفسي -

یسعى إلى شل العدو واستنزاف مقاومتھ واختزال قدرتھ على القتال  : اإلرھاب الحربي -

 بین اإلرھاب المدني واإلرھاب "لكنسونیو"ومیز  ،ھو الھدف الختامي وتدمیرھم

  .العسكري وذلك أن األول یھدف عموما لإلبادة والثاني یھدف إلى السیطرة

ویعرف اإلرھاب السیاسي على أنھ االستخدام المنھجي للعنف أو التھدید بھ لتحقیق 

  .أغراض سیاسیة

  :1الثالث على النحو التاليكما سنتناول أشكال اإلرھاب من خالل النظر إلى جوانبھ 

 .اإلرھاب وفقا لمرتكبیھ -

 .اإلرھاب وفقا لنطاقھ -

 .اإلرھاب وفقا للھدف -

  : وفقا لمرتكبیھاإلرھاب    -  أ

 ذلك " : ذھب بعض الفقھاء إلى تعریف اإلرھاب الدولي على أنھ : إرھاب الدولة - 1

 التياألعمال والسیاسات الحكومیة اإلرھاب الذي تقوده الدولة من خالل مجموعة 

 إلى ضمان خضوعھم تستھدف نشر الرعب بین المواطنین في الداخل وصوال

بغرض تحقیق بعض األھداف التي ال تستطیع  أو في الخارج لرغبات الحكومة

 .2"الدولة وال تمكن من تحقیقھا بالوسائل واألسالیب المشروعة

ونجد من مظاھر ممارسة الدولة لإلرھاب على المستوى الداخلي من خالل   

د ینسانیة والوحشیة وتقیإ الالالتعسف في السلطة مثل أعمال التعذیب والمعاملة 

التطبیق التعسفي للقوانین وھو ما یطلق علیھ اإلرھاب  أو الحریات األساسیة

  .القمعي

ھما رھاب على صورتین إحداأما على المستوى الخارجي فالدولة تمارس اإل

األولى تتمثل في العملیات التي تنفذھا وحدات  مباشرة واألخرى غیر مباشرة،

                                                             
  .22، ص  2001دار الشافعي ،: ، بیروت 1، ط 2001سبتمبر  11ساعات ھزت العالم ،  فرید مالیداي -  1
دار الجامعة : اإلسكندریة ،إرھاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام،  سامي جاد عبد الرحمن واصل -  2

  .78، ص  2005الجدیدة، 
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بینھما والفرق  "إرھاب عسكري"عسكریة ضد المدنیین في دولة أخرى وسمي 

السیطرة علیھ في حین یھدف  یھدف إلى تجمیع الشعب قصد أن اإلرھاب القھري

  . 1الشعب وإضعاف إرادتھ وتحطیمھاإلرھاب العسكري إلى تفریق 

        تسییر  یام الدولة بتشجیع أو تحریض  أوقھو غیر مباشر الو یقصد بإرھاب الدولة 

أو إیواء أو تقدیم العون والمساعدات لجماعات نظامیة  أو غیر نظامیة  أو 

   .2أنشطتھم التي ترمي إلى القیام بأعمال العنف ضد دولة أخرىالتغاضي  عن 

  .صور إرھاب الدولة ما تقوم بھ إسرائیل ضد الشعب الفلسطینيومن أمثلة 

أول ما عرفھ التاریخ الحدیث من إرھاب األفراد كرد  : إرھاب األفراد والجماعات - 2

فعل على إرھاب الدولة ویسمى باإلرھاب الغیر السلطوي الموجھ ضد الدولة من 

ومن صور  ،النتحاریةالصفة ابویتصف إرھابھما جانب الجماعات واألفراد 

  : 3إرھاب األفراد والجماعات نجد

  یتمیز بمجموعة من الخصائص أھمھا :اإلرھاب الثوري :  

   .النشاط الجماعي و یبرز في إطار إیدیولوجیة ثوریة •

 . تركیزه على المنظمة •

   .نظاملیھدف إلى تغییر شامل في التركیبة السیاسیة و االجتماعیة ل •

  یھدف إلحداث بعض التغیرات البنائیة والوظیفیة في  :اإلرھاب شبھ ثوري

 .نظام سیاسي معین

 لیس ھدفھ القضاء على النظام القائم دون وجود تصور لنظام :  اإلرھاب العدمي

 .بدیل

 یمارسھ األفراد بدافع أناني لتحقیق مصالح شخصیة اقتصادیة  : اإلرھاب العادي

 .اجتماعیةأو 

 

  
                                                             

  .42، ص  2009الثقافة ، دار : ، عمان 1ط ، الشرعیة الدولیة لمكافحة االرھاب،  العربي شمور بخیت -  1
  .43ص  ،نفسھمرجع ال - 2

  .23، ص  2007دار الفكر الجامعي ، : ، مصر و مكافحة اإلرھاب الدولي التجریم ، حسین المحمدي بوادي -  3
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  : وفقا لنطاقھ اإلرھاب  - ب

  : 1اإلرھاب وفقا لنطاقھ إلى نمطین إرھاب محلي وإرھاب دوليینقسم 

ویقصد بھ اإلرھاب الداخلي أي المنحصر داخل إقلیم الدولة من  : اإلرھاب المحلي - 1

 .حیث التنظیم أو التنفیذ أو اإلعداد

ویقصد بھ اإلرھاب الذي یتعدى حدود الدولة أو اإلقلیم سواء من  : اإلرھاب الدولي - 2

  : 2التنظیم و قد یأتي على إحدى الصور التالیةحیث اإلعداد أو 

 .خطف الطائرات وتغییر مسارھا بالقوة •

 .األعمال التخریبیة •

  .االغتیاالت •

 : وفق الھدف منھاإلرھاب  -جـ

  :  3عدة أشكال منھافیھ ونمیز  

یسمى أیضا اإلرھاب العقائدي یھدف لتحقیق إیدیولوجیة  : اإلرھاب اإلیدیولوجي - 1

  .1917ن أجل نجاح الثورة البلشفیة في روسیا م معینة مثل ما حدث

ینسب إلى الحركات التي تستخدم تكتیكات اإلرھاب من  : "اثني" إرھاب انفصالي - 2

و          أجل تحقیق االنفصال عن دولة األم و االعتراف باالستقالل السیاسي 

        IRAاإلقلیمي بمجموعة أو جنس معین مثل منظمة الجیش الجمھوري األیرلندي 

التي تطالب باالنفصالیة عن إقلیم إلباسك  ETAو منظمة آیتا االنفصالیة في إسبانیا 

 . عن إسبانیا

ھو اإلرھاب الذي تحركھ دوافع أنانیة و شخصیة اقتصادیة أو  : اإلرھاب اإلجرامي - 3

اجتماعیة متخذا لذلك عدة أسالیب لتحقیق أھدافھ مثل االبتزاز و السطو المسلح و أخذ 

                                                             
الجزائر كلیة ، مجلة الصراط  اإلرھاب بین الحضارة العربیة المعاصرة والعربیة اإلسالمیةمحمد عوض لھزایمة ،  -  1

  .36، ص2002، ، 6، العدد العلوم اإلسالمیة 
، حامد للنشر و التوزیع  دار المكتبة: عمان ،  علم اإلرھاب،  وري وأغادیر عرفات دوي جانتمحمد عوض التر - 2

  .  112ص،  2005
  . 115، صنفسھ مرجع ال -  3
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كما أنھ ھنالك صور أخرى لإلرھاب المعاصر  .ئن و نھب األموال و الممتلكاتالرھا

  : 1تتمثل في 

ھناك العدید من اإلرھاصات التي تتبنى عن إمكانیة استخدام  : اإلرھاب النووي -

األسلحة النوویة في ھجمات إرھابیة، وھذا عند تمكن طالب ثانوي أمریكي من 

التوصل لتركیب قنبلة نوویة صغیرة وقد أدى انتشار المفاعل النوویة مما مكن 

عاظم معھ انتشار المعرفة النوویة حتى في الكتب والمجالت المتخصصة مما یت

احتمال وصولھا إلى اإلرھابیین خاصة، وتظھر خطورة اإلرھاب النووي من 

خالل اآلثار الوخیمة التي یمتد أثرھا لعشرات السنین بسبب األمراض التي 

تتركھا، وذلك باعتبار أن االنفجار النووي من أكبر القنابل الذریة تدمیرا، كذلك 

ة فائقة إضافة لألشعة النوویة التي الحرارة المحرقة التي تسبب الحرائق بسرع

ویقصد باألسلحة  .تدخل الخالیا الحیة للنباتات والحیوانات وتسبب الموت السریع

النوویة كل استخدام ألي من العوامل النوویة من أجل الحصول على طاقة ھائلة 

 .جدا

اإلرھاب الذي یستعمل المواد الكیماویة أثناء تنفیذ  بھونقصد  : الكیماوياإلرھاب  -

تم اكتشاف عدد من البرامیل  1985عام  فيمثلة على ذلك، األالجرائم، ومن 

جالوتا من سم السیانید المعروف بسم الزرنیخ الذي كان معدا  35تحتوي على 

لیفرغ في مصدر من مصادر المیاه إلحدى المدینتین واشنطن أو نیویورك، 

د باألسلحة الكیماویة كل استخدام للخصائص السمیة ألي عامل كیماوي من ویقص

أجل إحداث تأثیرات فیزیائیة أو فسیولوجیة في أي من الكائنات الحیة أو 

 .2الممتلكات

                                                             
د ب ن ، مطبعة العشري،  ، التجریم وسبل المواجھة-المنظمةاإلرھاب والجریمة ،  أحمد إبراھیم مصطفى سلیمان -  1

  .208، ص2006
  .209ص  ،نفسھ  المرجع - 2 
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وتنقسم األسلحة الكیماویة إلى أسلحة تعمل على األعصاب وأخرى من شأنھا 

  : 1إحداث تبترات وھي على النحو التالي

) إكس–فى(تتمثل في غاز السرین وغاز  : الكیمیائیة العصبیة األسلحة - 1

)V-X ( التي تعمل على تعطیل اإلنزیمات الموجودة داخل الجسم

 .والمعروفة باالستریزس

وتتمثل في غاز الخردل التي تظھر على :  األسلحة الكیمیائیة التبتیریة - 2

 .حساس باالحتراقاإلھیئة االلتھاب مع 

كل استخدام للكائنات الحیة الدقیقة من أجل الحصول :  اإلرھاب البیولوجي - 3

 .على نتائج مغایرة لما ھو متوفر آنیا في أي الكائنات الحیة األخرى

 .تعد األسلحة البیولوجیة من أقوى أسلحة الدمار الشامل فتكا وتدمیرا

) إنثكس(بكتیریا  وأشھر الجراثیم المستخدمة من خالل اإلرھاب البیولوجي

 م البوتیولینیوم، تفرزھا بكتیریاسمو مرض الجمرة الخبیثة، العضویة تسبب

الھوائیة تسبب شلل األعصاب، بكتیریا الطاعون التي تسبب مرض 

  .الجذري مى الموت األسود، فیروس االیبوالالطاعون أو ما یس

 
  اإلرھاب التي ینتھجھا  سالیباأل : الثاني المطلب

 بالجماعات خاصة إرھابیة أھداف تحقیق أجل من الدولي اإلرھاب أسالیب تتعدد

 في الحظناه ما وھذا العمل في ودقة تقني بأسلوب الجماعات ھذه تتمیز كما، اإلرھابیة

 : اإلجرامیة األعمال لتنفیذ المستعملة اإلرھابیة األسالیبأھم  ومن، 2001  انفجارات

  : 2الرھائن وحجز اختطاف عملیات - 1

 قیام في األسلوب ھذا یتمثل  :والبري والبحري الجوي النقل وسائل اختطاف -   

 الطائرات اختطاف أسلوب یتمثل إذ والمركبات، والسفن الطائرات باختطاف اإلرھاب

                                                             
المركز :، األردن  الحرب القذرة من انتھاك السیادة الدولیة حتى انتھاك الكرامة اإلنسانیةمحمد تیسیر التمیمي،  -  1

  .43، ص2005القومي للنشر،  
 ،ص 1994 العربیة، والدراسات البحوث معھد : القاھرة ، والقانون الممارسة في الطائرات خطف ،مجذوب محمد -  2

150  
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 إذ والدعایة، التأثیر من قدر أكبر إحداث بقصد واألفراد الجماعات مارستھ إرھابي تكتیك

 تابعة طائرة على البیرو ثوار استولى عندما 1930 عام طائرة اختطاف حادثة أول كانت

  .البالد من الھرب بقصد محلیة طیران شرطة إلى

 وھذا اإلرھابیة الجماعات لدى المفضلة اإلستراتیجیات بین من الخطف عملیة تعتبر

 وسائل على إما الخطف یقع وقد، التنظیمات فاأھد دعم أجل من األموال توفر لكونھا

 كالطائرات الجوي النقل وسائل أو البحریة بالقرصنة یسمى ما وھو كالسفن البحري النقل

 باختطاف اإلرھابیة الجماعات تقوم كما البریة النقل وسیارات الحافالت اختطاف وأیضا

 ممارسةأجل  من األشخاص من مجموعة وتھدید أسر''  بھ قصدی و الرھائن واحتجاز

 سیاسي بھدف الرھائن احتجاز یتم ما األحیان غالب وفي. 1 ''الثالث الطرف على الضغط

  .)السیاسي اإلرھاب (

 وتھدید بأمر واحتجازھم األفراد باختطاف یقصد : احتجازھم و األفراد اختطاف -

 اختطاف من والغایة ثالث طرف قبل من الضغط ممارسة بھدف األشخاص من مجموعة

 دعم أجل من وبحیاتھم بھم المحدق الخطر باستغالل وذلك علیھم المساومة ھي األفراد

 لھم والداعمة لھم المستخدمة السیاسیة للقوى أو مباشرة للخاطفین التفاوضي الموقف

   .مباشرة غیر بصورة

 المبادئ من لكثیر خرقا توشكل اإلرھاب جوانب بعض الرھائن حجز ممارسة تكشف إذ

 شخصي أو سیاسي االختطاف من الھدف یكون وقد .األخالقیة للقواعد وانتھاكا اإلنسانیة

 "تیودورس" اإلمبراطور بھا قام التي 1853 سنة فااختط عملیة أول وكانت، فرديأو 

 علماء من واثنین وبریطانیا فرنسا من لكل العام والقنصل انجلیز ستة اختطف الذي

 وفرنسا بریطانیا رفض على ردا وذلك حصینة قلعة في واحتجزھم ألمانیا في الطبیعة

   2.الحكم المتالك عسكریا مساعدتھ في طلبھ إجابة روبیةواأل الدول وبقیة

  

 
                                                             

 ص ، 2004 األوروبیة ، العربیة الدراسات مركز  :باریس ، الدولیة والمواثیق اإلرھاب طیار، بكر بن صالح -  1
35.  

  .36،ص نفسھمرجع ال -  2
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 :  العصابات حرب   - 2

 الالتینیة أمریكا دول خاصة العالم دول معظم في أبعادھا العصابات حرب أخذت لقد

 ماال وغواتي كولومبیا في الحرب ھذه مورست وقد 1959 عام الكوبیة الثورة نجاح بعد

نفس وكذلك . 1الالتینیة أمریكا في العصابات حرب رائد یفاراكتشی ویعد ،فنزویال وحتى

 .1956أوت  20مر الصومام تالجزائر بعد عقد مؤ الشيء في

  : السیاسي االغتیال  -3

 في ظھرت إذ اإلرھابیة اتممارسال أقدم من السیاسي االغتیال عملیة تعتبر

 الكثیرین بعدھم اغتیل كما راشدین، مسلمین خلفاء ثالث غتیلا حیث السیاسیة التنظیمات

 التي اإلسماعیلیة للطائفة التابعة الحشاشین جماعة ید على عرفت االغتیال كلمة أن إال

     Assassin .القتل أعمال من بالعدید قامت متطرفة جماعة وھي ،اسمھا من اشتق

 السیاسي للوجود السابقة المراحل في وذلك دینیة دوافع السیاسي لالغتیال كان كذلك

 أحیانا السیاسي القاتل یسمى كان حیث جماعیة، دینیة اغتیاالت أوروبا شھدت إذ .للدول

  .2عشر والسابع عشر السادس القرون إبان خاصة لنبیلاب

 بصفة واالغتیاالت العنف حوادث إعداد في العالم مناطق أكثر الغربیة أوروبا وكانت 

 اختطاف االغتیاالت أشھر ومن األمریكي المجتمع في الظاھرة ھذه برزت كذلك خاصة،

 .19783  عام وقتلھ االیطالي الوزراء رئیس أولدمور

 والتخریب والتدمیر العنف صورة ویأخذ والخاصة العامة الممتلكات ضد االغتیال یعد كما

 وسیلة االغتیال أن البعض یرى إذ .سیاسي لھدف تحقیقا أو بالثأر أخذا إما یجري ھو

 في وتلقائي كلي بشكل دمجھ دون تحول التي الخصائص یتضمن ولكنھ مستخدمة إرھابیة

 منھ والھدف ووسائلھ، أسالیبھ كأحد االغتیال یستخدم األخیر ھذا بحیث السیاسي، اإلرھاب

 في لیسوا بأنھم تبلیغھم أجل من وذلك السیاسیین القیادیین نفوس في والفزع الرعب بث

   .االغتیال من مأمن

                                                             
  .37، ص سابق طیار، مرجع  بكر بن صالح -  1
  .42ص  ،نفسھ المرجع  -  2
  .153، ص سابق ، مرجع  مجذوب محمد -  3
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 العصور عبر رواجا تأخذ وأخذت القدم منذ متبعة كانت السیاسي االغتیال عملیة بأن نجد

 السلطة ذوي األشخاص لكل تھدیدا یشكل السیاسي االغتیال عملیة استخدام أصبح إذ

  .والرعب الخوف نفوسھم في یزرع مما والنفوذ،

 : التفجیرات استخدام  - 4

 أجل من اإلرھابیة للتنظیمات المفضل األسلوب المتفجرات استخدام أصبح لقد

  1:أسباب لعدة وذلك ھدفھا تحقیق

 .علیھا الحصول سھولة عن فضال المتفجرات استخدام سھولة -

 تحدثھ ما عن فضال تخلفھا التي والبشریة المادیة الخسائر وحجم االستخدام كفاءة -

 .والشعبیة الرسمیة األوساط في نفسي وتأثیر فعل ردود من

 تقنیات استعمال بفضل وذلك مستخدمیھا على تحققھ الذي واألمان السالمة درجة -

 .بعد عن التحكم

 العملیات تنفیذ طریق عن المستھدف المكان أو الشخص إلى الوصول دقة -

 .الناسفة األحزمة بواسطة االنتحاریة

 التطور نتیجة وذلك ما نوعا الحدیثة الوسائل من المتفجرات وسیلة تعتبر -

 بھا یكون والتي وبشریة، مادیة خسائر من تحدثھ لما وكذلك والعلمي، التكنولوجي

 2.األخرى األسالیب من أقوى صدى

  

في المنطقة  یةاإلرھابالظاھرة دوافع أسباب و  : الثانيالمبحث 
 المغاربیة
 أنحاء مختلف في مخیفة بصورة وانتشاره اإلرھاب لظھور ودوافع أسباب عدة ھناك

 الحالي العصر في التقلیدیة للحروب كبدیل تستخدم وسیلة أصبح حیث الدول المغاربیة

                                                             
  .45، ص سابق مرجعطیار،  بكر بن صالح - 1

  .46، ص نفسھمرجع ال -  2
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 الھائل نتشارلال إضافة جدیدة قدرات لإلرھاب أتاح الذي العصري للتقدم نظرا ذلك

  1 .یةاللدع كوسیلة إلیھا اللجوء اإلرھاب تشجع التي اإلعالم لوسائل

 تدفع التي ھي األسباب وھذه أخرى إلى منطقة من وتختلف تتعدد اإلرھاب دوافع أن كما

 تم وعلیھ وغیرھا الصغار واألطفال األبریاء وتقتیل وترویع شنیع بعمل لقیامل إلرھابيبا

 .أربع مطالب إلى المبحث تقسیم

     

 الجزائر في اإلرھابیة الظاھرة وتنامي تطور أسباب  :األول المطلب
 تبني إلى االشتراكیة الدول معظم سارعت وتفككھ االشتراكي المعسكر سقوط بعد

 نفس وفي، النظام ھذا بھا نادى التي الدیمقراطیة المبادئ واعتناق الغربي اللیبرالي النظام

 االشتراكیة األنظمة على كبیر ضغط فرض إلى أدت التي الدولیة التحوالت نذكر اإلطار

 .الدیمقراطي الخیار تبني نحو ودفعھا

 النظم من ترسانة بإصدار قامت الفترة تلك في االشتراكیة الدول من وكغیرھا الجزائر

 من كان حر، لیبرالي نظام إلى موجھ اشتراكي نظام من االنتقال لعملیة الممھدة القانونیة

 المتعلق 11-89 رقم والقانون 1989 فبرایر 23 دستور وفي مقدمتھا القوانین أبرز

  .الطابع السیاسي ذات بالجمعیات

 الفكر علیھا یقوم التي الدیمقراطیة مظاھر من كمظھر الحزبیة التعددیة أقر والذي

 االحتجاجات موجة ظھور ھو الجزائر في األمر حدة من زاد ومما، الرأسمالي اللیبرالي

 ھذه تالزم ظل في خاصة 1988 سنة الجزائري اجتاحت الشارع التي والمظاھرات

ا األمر زاد القبائل، ومما منطقة ألزمة األحداث  بدایة اإلسالمیة الحركات ظھور ھو تعقیدً

 السیاسي للمعترك الحركات ھذه لإلنقاذ وغیرھما ودخول اإلسالمیة ، والجبھة التسعینات

 مع وباألخص الفترة تلك في الجزائري المجتمع سادت التي االحتقان حالة بذلك مستغلة

 المتطرفة باألفكار متشبعین األفغانیة الحرب في شاركوا ممن الجزائریین من الكثیر عودة

ًا جھادیًا، معھم حاملین  العصابات حرب مجال في كبیرة وخبرة میدانیة بتجربة منطق

                                                             
،  561، جھة مشتركة لمكافحة االرھاب ، مجلة الجیش ، العدد الساحل اإلفریقي في عین اإلعصارص ، .مساعد  -  1

  .27-26، ص ص 2010أفریل 
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ا اإلرھابیة  الجرائم أنماط ومختلف  اإلسالمیة األحزاب لفوز ونتیجة ذكر، ما على تأسیسً

 ومختلف النظام بین ما صراع في الدخول إلى أدى الذي االنتخابي المسار توقیف تم

ا المنظم العسكري بجناحھا مستعینة اإلسالمیة الجماعات ً  الدخول إلى أدى ما ، وھومسبق

 ملیون 20من  قتیل، وأكثر ألف 150 عن ما ال یقل خلفت شاملة عنف دوامة في

 .1متضرر

 تونس في اإلرھابیة الظاھرة وتنامي تطور أسباب  :الثاني المطلب
 في عمیقة، خاصة اقتصادیة أزمة في تونس دخلت الماضي القرن ثمانینات بدایة مع

 إعالن تم لذلك وكنتیجة  "بورقیبة"  استخالف بضرورة المنادیة األصوات تصاعد ظل

 عانتھ الذي و االقتصادي الكبیر السیاسي الضغط من للتخفیف كمحاولة الحزبیة التعددیة

 .آنذاك تونس

 الساحة من أقصیت اإلسالمیة الحركات أن غیر ، الحزبیة التعددیة إقرار من وبالرغم

 ھذه قبل من السلطة إلى للوصول محاولة كل إلجھاض استباقیة محاولة في السیاسیة

 إلى  "اإلسالمي االتجاه"  بحركة یعرف ما خاصة األخیرة بھذه دفع ما وھو، الحركات

 األحزاب إنشاء یحظر الذي تونس دستور مع تماشیًا  "النھضة حركة" لـ اسمھا تغییر

        السیاسي المعترك لدخول منھا خطوة في وذلك لغوي، أو عرقي أو دیني أساس على

 نحو  اإلسالمي التیار إثرھا على حاز مستقلة برلمانیة انتخابات تنظیم تم لذلك و كنتیجة

 االنتخابي، وقمع المسار إجھاض إلى التونسیة بالسلطات دفع ما وھو، األصوات عدد ربع

  .2اإلسالمي التیار أعضاء أغلب

 االتجاه األصولیین، وحركة كجماعة محلیة إرھابیة جماعات ظھور إلى أدى ما 

 الحركات تأثیر تزاید ومع التونسیة المسلحة والمقاومة الشعبیة الثورة وحركة اإلسالمي،

 إجراءاتھا وتشدید تحسیسیة حمالت تنظیم على التونسیة الحكومة ، عملتاإلسالمیة

 العملیات أن إال ذلك من وبالرغم .األوربي اإلتحاد بخبرة ذلك في مستعینة األمنیة

                                                             
، اللجنة العلمیة للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم  أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف،  صالح بن غانم السدالوي -  1

  .35ص ، 2002، جامعة اإلمام محمد بن سعود:، السعودیة  من اإلرھاب
  .18، ص1998ب د ن ، :  ، عمان اإلرھاب في العالمین العربي والغربي،  احمد یوسف البل -  2
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 الرئیس حكم إسقاط بعد ما فترة في خاصة للنظر، ملفت بشكل زادت تونس في اإلرھابیة

  1 .علي بن العابدین زین

 بین ما كبیر صراع للحكم وبروز اإلسالمي التیار وصول ھو األمر حدة من زاد ومما

 إلى أدت كبیرة عنف موجة أوجد ، ماالفرونكوفوني اللیبرالي والتیار اإلسالمي التیار

 .2011  ینایر بثورة تونس في یعرف ما منذ الضحایا من العدید وقوع

 المغرب في اإلرھابیة الظاھرة وتنامي تطور أسباب  :الثالث المطلب
 ما بین ما عنیفة صدامات الماضي القرن ستینیات منذ المغربیة المملكة شھدت

 الحركة ھذه زوال عن أسفرت ،الملكي والنظام "اإلسالمیة الشبیبة" بحركة یعرف

 إقرار ومع ."والتجدید اإلصالح" وحركة ،"واإلحسان العدل حركة" ھما حركتین ومیالد

 الحیاة في ملحوظ حضور المذكورتین للحركتین المغرب، كان في الحزبیة التعددیة

 تم المغرب في اإلسالمي التیار على الكبیر للتضییق ونتیجة أنھ بید المغربیة، السیاسیة

 من أفغانستان حرب مقاتلي قبل من "اإلسالمیة الشبیبة"بجماعة  یسمى ما تأسیس

 وإقلیمیًا محلیًا القاعدة لتنظیم العون ید ومد المغربیة، الدولة دعائم إرساء بھدف المغاربة

 تنظیم زعماء وإشراف لواء تحت یعملون أفغان مغاربة من تشكل التنظیم ھذا أن لطالما

 الملكي، قامت والنظام المغرب في اإلسالمي التیار بین ما للصراع ونتیجة، القاعدة

 الدار ھجمات المغربیة، أبرزھا األراضي داخل العملیات من بالعدید اإلرھابیة الجماعات

  .2  2003 ماي في البیضاء

 كان المغربیة اإلرھابیة العناصر من الكثیر أن المغربیة االستخبارات أجھزة كشفت كما

 بالنسبة "الموسوي زكریا" بینھم التخریبیة، ومن العملیات من عدیدال في كبیر دور لھا

 بالنسبة "المتصدق منیر"األمریكیة، و المتحدة بالوالیات 2001 سبتمبر 11 لھجمات

  .3وغیرھم بألمانیا، فرانكفورت لتفجیرات

                                                             
، 2013دار الجامعة الجدیدة ، :  اإلسكندریة ،1، ط الجریمة اإلرھابیة ،السمیر مطر.، عبد عصام عبد الفتاح -  1

  .58ص
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  موریتانیا في اإلرھابیة الظاھرة وتنامي تطور أسباب : المطلب الرابع
التحول األكبر للعنف عرفتھ منطقة الغرب األفریقي عن طریق الجزائر مطلع 

التسعینات، بعد إلغاء نتائج االنتخابات التي فازت بھا الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ وحل الجبھة 

اإلسالمي لإلنقاذ، ومن رحم العنف في الجزائر خرجت  واعتقال قیاداتھا، وتأسیس الجیش

ات الجھادیة المقاتلة التي تحولت فیما بعد إلى القاعدة في بالد المغرب أبرز الجماع

  : 1اإلسالمي و من أبرز العملیات التي كانت ھي

العسكریة في  المغیطي قاعدة  على 2005یونیو  4وقع أول ھجوم إرھابي في موریتانیا 

ا  18منطقة صحراویة قرب الحدود الشمالیة الشرقیة، وأسفر عن مقتل  ً وجندیًا ضابط

وتبنتھ الجماعة السلفیة للدعوة والقتال الجزائریة والتي صار اسمھا تنظیم القاعدة في 

اغتیل أربعة مواطنین فرنسیین  2007دیسمبر  24، وفي 2007المغرب اإلسالمي عام 

في ھجوم نفذه ثالثة شبان موریتانیین ینتمون إلى » أالك«من أسرة واحدة قرب مدینة 

  .المغرب اإلسالميتنظیم القاعدة في 

مقھى قرب السفارة اإلسرائیلیة في نواكشوط وجرح على  موجھالتم  2008وفي مارس 

 ي كمان قرب بلدة تورین في الشمالجندیًا ف 11قتل  2008سبتمبر  9فیھ شخصان، وفي 

، وفي سبتمبر 2009یونیو  23وتبنت القاعدة قتل مواطن أمریكي في نواكشوط في 

 2009نوفمبر  29استھدفت السفارة الفرنسیة في نواكشوط بتفجیر انتحاري، وفي  2009

سبان على الطریق السریع الرابط بین نواكشوط ونواذیبو، ثم أفرج إاختطف ثالثة رعایا 

ھاجمت القاعدة بسیارة مفخخة مقر قیادة  2010طس أغس 25عنھم بعد دفع فدیة، وفي 

المنطقة العسكریة في مدینة النعمة شرقي موریتانیا على الحدود مع مالي، وقد أسفرت 

كما یمكن القول أن التمویل كان من ، العملیة عن مقتل جندي موریتاني وجرح آخرین

أبرز قادة القاعدة ھو في الوقت نفسھ » األعور« الشھیر بلقب "مختار بلمختار"طرف 

  .جائر والمخدرات في منطقة الصحراءأبرز مھربي الس

                                                             
، التحدیات و الرھانات ، مذكرة  د األمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء االفریقیةالبعظریف شاكر ،  -  1

  .155، ص  2010باتنة ،  –مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق بجامعة الحاج لخضر 
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طة ویبدو الفقر وانعدام فرص العمل وغیاب العدالة أبرز دوافع االنخراط في األنش

وأبرزھا تھریب السجائر والمخدرات والسالح  اإلجرامیة المرتبطة باإلرھاب،

یین، وتعد منطقة غرب أفریقیا نقطة عبور رئیسیة ألنواع من والمھاجرین غیر الشرع

المخدرات أبرزھا الھیروین القادم من أفغانستان وباكستان والكوكایین القادم من أمریكا 

الالتینیة، وھناك عالقة وثیقة وتعاون وتداخل بین عصابات التھریب والجماعات 

أحد أبرز قادة » األعور«لشھیر بلقب اإلرھابیة، فعلى سبیل المثال یعد مختار بلمختار ا

ا لعصابات التھریب، حیث شارك في تھریب  ً ا مھم ً تنظیم القاعدة في بالد المغرب زعیم

السجائر وتجارة السالح والمخدرات والوقود حتى قبل ظھور تنظیم القاعدة والجماعة 

ھذا باإلضافة لعملیات خطف الرھائن للحصول على  ،اإلسالمیة للدعوة والقتال من قبلھ

الفدیة التي جناھا تنظیم القاعدة من عملیات   فدیة، ویقدر باحث في معھد كارنیجي أن مبالغ

، وھو رقم ضخم في منطقة 2008ملیون دوالر منذ العام  65و 40الخطف قد بلغ ما بین 

، وفي الوقت تالءاالووشراء الصحراء یتیح للتنظیم الحصول على التمویل وضم األتباع 

نفسھ تسبب تكرار عملیات احتجاز الرھائن في تعریض السیاحة في منطقة الساحل 

  1.والصحراء إلى االنھیار، وبالتالي الحد من فرص العمل والربح خارج النشاط اإلجرامي

  لیبیا في اإلرھابیة الظاھرة وتنامي تطور أسباب : الخامسالمطلب 
 منحت نفسھا الحق في ممارسة العنفجھات غیر الحكومیة الفاعلة التي إن ال

وتعززت جمیع أنواع التجمعات العرقیة  ،زعزعة االستقرار الرئیسيلأصبحت عامل 

البنیة  إضعافوالسیاسیة والطائفیة والقبلیة على أنقاض الدولة، وفي الوقت نفسھ واصلت 

  ولظھور وتطور الجماعات اإلرھابیة، كان من الكافي تغییر التوازن العرقي  ،الحكومیة

واختالل التوازن بین الحركة من أجل  ،أو الطائفي المعتاد للقوى في الھیاكل الحكومیة 

التغییر واستقرار الدولة نتیجة التدخل الخارجي عملیات الناتو في لیبیا، وعملیة التدویل 

 2.سوریافي  السریع للحرب األھلیة

                                                             
  .161سابق ، ص مرجع ظریف شاكر ،  -  1
 27/04/2017زواال بتاریخ، الزیارة على الساعة الثانیة  التوسع –و األفاق –النشأة  -لیبیا - في–الدولة  –تنظیم  -  2
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ھناك رأي مفاده أن الزیادة في عدد الجھات الفاعلة غیر الحكومیة، جاء نتیجة االبتكارات 

ظروف نشأة وتكوین تنظیم  بشانو  في جوھرھا كنولوجیة وعدم الكفاءة الحكومیةالت

منصور الحصادي أن ما یحدث في  المؤتمر الوطني العام الدولة بلیبیا رأى عضو

الذي یتشكل وینتقل من منطقة إلى " اإلرھاب"كونھ دورة حیاة  ال یخرج عن وسرت درنة

أخرى حسب رأیھ، ویتمیز بالقدرة على التدحرج والتحول إلى تنظیمات أخرى إذا تمت 

" الواقع العربي"من برنامج  13/6/2015وضع الحصادي في حلقة السبت  و،محاربتھ

  وتنظیم الجھاد والحوثیین كلھا في سلة واحدة، وأوضح أنھا أنصار الشریعة تنظیمات

 مناطق ذات الضعف األمني، وقال إنتعكس معا صورا للتنظیم التكفیري الذي ینشط في ال

 عابرین للحدود باالنضمام إلى ھذهاألقالیم یغري الغیاب سیطرة الدولة على بعض 

 مما وصفھ وحذر ،التنظیمات، وأكد أن الفكر التكفیري یحتاج إلى معالجات جذریة

 اسة بتصویرھم المؤتمر الوطني علىبالتوظیف السیاسي الخاطئ الذي یمارسھ بعض الس

 لم تكن علي زیدان ق، وأوضح أن حكومة رئیس الوزراء اللیبي الساب"لإلرھاب"أنھ داعم 

 ھابیة، بینما تقوم حكومة المؤتمرجادة بما فیھ الكفایة لمحاربة من یقومون باألعمال اإلر

 ورغم تأكیده على متابعة حكومتھ، ومن یقفون وراءه" اباإلرھ"الوطني اآلن بكشف بؤر 

 منع حدوث خروقات ة عبر اجتماعات یومیة بھدفظممنلملفي اإلرھاب والھجرة غیر ال

 كما طرابلس في التسلل إلى" اإلرھابیة"فإنھ لم یستبعد أن تنجح بعض التنظیمات   أمنیة

 في الغرب" إرھابي"ي نشاط لتنظیم ، وأكد على عدم وجود أبباریس نجحت في التوغل

  .1اللیبي باستثناء سرت

  المغاربیة دولال أمن على اإلرھابیة الظاھرة تأثیرات:  الثالث ثالمبح 
 الختالف نتیجة ألخرى دولة من إفریقیا شمال في اإلرھابیة الظاھرة تأثیرات تختلف

 ھذه دراسة ضرورة علینا یحتم ما وھو، العربي المغرب دول بین ونشاطھا حدتھا

الثاني  المطلبفي   السیاسیة ثم األول المطلب في منھا األمنیة سواء، التأثیرات

 .ثم النفسیة و االجتماعیة في المطلب الرابع الثالث المطلبفي  فاالقتصادیة

                                                             
  .سابقالتوسع ، مرجع  –و األفاق –النشأة  - لیبیا -في–الدولة  –تنظیم  -  1
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  المغاربیة دولال على اإلرھابیة للظاھرة األمنیة التأثیرات  :األول المطلب
 اإلطالق على التأثیرات وأخطر أھم من یعتبر العربي المغرب دول أمن تھدید إن

 في وباألخص المنطقة، دول عرفتھا التي اإلرھابیة الھجمات عدد تزاید ظل في وخاصة

 الالأمن حالة من الفترة ھذه في الجزائریون عایشھ السوداء، وما العشریة أثناء الجزائر

 وتطور المنظمة، واتساعھا اإلجرامیة التنظیمات العدید من ظھور من ذلك عن ترتب وما

 . وأسالیبھا وسائلھا

 في مقاتلة إسالمیة حركات ظھور ھو كذلك األمنیة الساحة على االنعكاسات أھم ومن

 لجھودھا نتیجة الجزائر خاصة العربي المغرب دول أرھقت والصحراء الساحل منطقة

 جدیر، و الالحركات ھذه میالد شھدت التي المناطق مع المشتركة حدودھا تأمین في

  اإلرھابیة األعمال من بالكثیر قامت الحركات ھذه بأن التنویھ المقام ھذا في بالذكر

 الدبلوماسیین باختطاف قامت حینما "والجھاد التوحید حركة" بھ قامت ما أبرزھا

 إلطالق الجزائریة السلطات تستجب لم إذا بتصفیتھم والتھدید ماليال دولة في الجزائریین

  1 .أورو ملیون 15 بقیمة فدیة ودفع الحركة ھذه في قیادات عدة سراح

 والذي الجزائري، الشرقي بالجنوب  "تیقنتورین"   محطة على االعتداء كذلك نذكر

 على والقضاء الرھائن كافة تحریر في ونجحت باقتدار، الجزائریة القوات لھ تصدت

 لھا تعرضت التي األمنیة التھدیدات القول فإن وعموم، األضرار بأخف اإلرھابیین جمیع

 ناھیك الدول، ھذه بین ما كبیر أمني بتنسیق القیام ضرورة حتمت العربي المغرب دول

   .ظاھرة اإلرھاب بمكافحة خاصة قوانین إصدار ضرورة عن

 وتمویل األموال تبییض بمحاربة المتعلق 01-05 القانون رقم إصدار تم الجزائر ففي

 03- 03 شریف ظھیر إصدار فتم المغرب في أما، ھاب و مكافحتھما المعدل و المتمماإلر

 تشدید وتم 2003 لسنة 75 رقم القانون صدر تونس وفي، المتعلق بمكافحة اإلرھاب

 .2اإلرھابیة العملیات وقوع لمنع وقائي كإجراء مسبوق غیر بشكل األمنیة اإلجراءات

                                                             
      مجلة دفاتر السیاسة  ، )الجزائر و المغرب تونس ، (جرائم اإلرھاب في دول المغرب العربي باخویة دریس،   - 1

  .104،ص 2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أدرار ،جوان  116العدد ، و القانون 
  .105، صنفسھ مرجع  -  2
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 المغاربیة دولال على اإلرھابیة للظاھرة السیاسیة التأثیرات : الثاني المطلب
 اإلرھاب مكافحة ألن اإلرھاب، بظاھرة وثیقة صلة الدولة في السیاسي النظام ألداء

 اإلنسان حقوق واحترام الدیمقراطیة المبادئ تعزیز الدولة في السیاسي النظام من تتطلب

 أجل من یسوقونھا التي الحجج من اإلرھابیة األعمال بھذه نوالقائم حرمان بغیة وذلك

 .اإلجرامیة عملیاتھم تنفیذ

 الحقوق لممارسة لمواطنیھا كافیة ضمانات توفر التي السیاسیة األنظمة فإن و علیھ

 في أما اإلرھاب، ضد حربھا في للمساھمة المجتمع تعبئة فرصة لنفسھا تتیح والحریات

 .اإلرھابیة الجماعات لعمل خصبة بیئة توفیر على یساعد ذلك فإن العكسیة الحالة

 خاصة ھامة، سیاسیة بإصالحات العربي المغرب دول بعض لقیام نتیجة اإلطار ھذا وفي

 ثم الوئام لسیاسة نتیجة اإلرھابیة الظاھرة احتواء األخیرة ھذه استطاعت الجزائر في

 السیاسیة لإلصالحات نتیجة كذلك و، الجمھوریة رئیس عنھا أعلن التي الوطنیة المصالحة

 تزال ال والتي، التسعینات منذ المتعاقبة الحكومات عنھا أعلنت التي و االقتصادیة

 1.اآلن لحد متواصلة

 العربي المغرب دول في اإلرھابیة الجماعات على الحرب ذلك، فإن من العكس وعلى

 وتعزیز اإلنسان حقوق احترام مجال في السیما، الحكم أنظمة على سلبیة تأثیرات أفرزت

 اإلرھابیة الظاھرة مكافحة قصد الدول ھذه سنتھا التي للقوانین نتیجة المشروعیة، مبدأ

ا شملت والتي ً  اإلعالن علیھ ینص ما مع تتناقض، اإلرھاب مواجھة في متشددة أحكام

 كما - اإلرھابیة بالجماعات یدفع ما الصلة، وھو ذات والمواثیق اإلنسان لحقوق العالمي

 المصالحة جھود ویضفت بغیة العام الرأي یبنوتأ الوضع الستغالل -بالجزائر الشأن ھو

 .المحقق النسبي االستقرار وضرب الوطنیة

 المغاربیة دولعلى ال اإلرھابیة للظاھرة االقتصادیة التأثیرات  :الثالث المطلب
 مجاالت في السیما، خطیرة سلبیة اقتصادیة انعكاسات في اإلرھابیة العملیات تتسبب

 وأن خاصة آثار من العملیات تلك عن یترتب ما بحكم وذلك، والنقل و االستثمار السیاحة

                                                             
  105، صسابق مرجعباخویة دریس،  -  1
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 لذلك وكنتیجة، والدفاعیة األمنیة والمراكز، األجانب تستھدف اإلرھابیة العملیات أغلب

 قطاعات حساب على المذكورین للقطاعین المخصص اإلنفاق زیادة على الدولة تعمل

  1. ىاألخر التنمویة القطاعات ومختلف والتعلیم كالبحث أخرى

ا  اإلرھابیة الظاھرة انعكاسات أن واالقتصادیة األمنیة الدراسات تشیر، سبق لما و تأكیدً

 تلك تداعیات مع التعامل في دولة كل كفاءة حسب ألخرى دولة من تتباین االقتصاد على

 .االقتصادي التقدم درجة وحسب العملیات،

 والتنمیة التعاون منظمة تقریر في ورد ما وحسب العربي المغرب لدول وبالنسبة

 وحدت إفریقیا، شمال بدول التنمیة مسار أربكت اإلرھابیة العملیات تأثیر فإن االقتصادیة

 كبیرة صعوبات من شك دون من ستعاني والتي الدول ھذه اقتصادیات نمو معدالت من

  2.الخارجیة االستثمارات جذب في

  المغاربیة دولعلى ال جتماعیةاالنفسیة و التأثیرات ال: المطلب الرابع 
أخصائي في علم النفس، أن مشاعر القلق  ي ھذا الصدد یرى عمر الطھراويوف

ًصبحت متفشیة في المجتمعات، تعتبر نتیجة مباشرة لألعمالوالخوف من   المجھول التي أ

ً، ذلك أن الفرد أص  بح لدیھ توجسٌ من أي شيء، وھو مااإلرھابیة التي ال تستثني أحدا

ً لھم اآلمنینیتلذذ بھ اإلرھابیون الذین یرون في ترویع وتخویف  ً وھدفا   .3"سبیال

األطفال الصغار ھم أول ضحیة لھذا  ": ) ارفع صوتك(ویردف المتحدث لموقع 

اإلرھاب، فتأثیر العنف من خالل المجازر المرتكبة والتي تنقلھا وسائل اإلعالم واالتصال 

في وسط مشاعر الخوف وعدم الشعور باألمن واألمان  ، ویقويتقویة الفوبیات منیزید 

  ".األطفال وباقي األفراد داخل المجتمع

 : )إرفع صوتك(لموقع  "علي الشعباني"من جھة أخرى، یقول الباحث في علم االجتماع 

       فالمؤسسات الحیویة حكومیة كانت ، بشكل جلي في المجتمعات یؤثر اإلرھاب إن" 

 شآت السیاحیة لم تعد آمنة، ألنھاأو غیر حكومیة، ووسائل المواصالت والمدارس والمن

                                                             
  .105، صسابق مرجع ، باخویة دریس -  1
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الكثیر من الضحایا مستھدفة بشكل مباشر من طرف اإلرھابیین الراغبین في إسقاط 

  .1" وإحداث خسائر مھمة

ویضیف األستاذ والباحث في علم االجتماع أن حالة من الرعب والخوف أصبحت تحیط 

ً من  ً في أي مكان، وھمھ الوحید ھو العودة سالما بحیاة اإلنسان الیومیة، إذ لم یعد مرتاحا

  .أي اعتداء إرھابي مفاجئ

 ي یتسبب بھا اإلرھاب في المجتمعاألضرار التشیر إلى عامل فقدان الثقة كأحد نو

حینما تغیب الثقة بأفراد مجتمع معین فإن ذلك بسبب اإلرھاب، والدلیل على  " : ویضیف

     سیة عربیة بدول الغرب، إذ یكفي أن تكتشَف أنك من جن فوبیاال و تنامي اإلسالم ذلك

  ".أو تدین باإلسالم، فذلك كاف لكراھیتك والتھرب منك والتحفظ على عدم معاملتك
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  : الفصل الثانيخالصة 

ودوافع لتنفیذ أعمالھا عدة أسالیب و أشكال ن للجماعات اإلرھابیة نستنتج أ

باختالف حجم العملیات المراد تنفیذھا وكذا األھداف  ةاإلجرامیة، وتختلف ھذه األخیر

المراد تحقیقھا، ونجد أن الشریعة اإلسالمیة كانت السباقة لتحریم مثل ھذه األعمال 

األعمال اإلرھابیة التي أضحت و تأثیرات ، وھذا لیس بغریب أن ھول وجسامة اإلجرامیة

مدنیة والعسكریة و غالبا ما مظاھرھا تتطور بشكل یتوازى والتطورات التكنولوجیة ال

تجعل صناع القرار یطرحون أسئلة أضحت عادیة وتتكرر باستمرار عقب األحداث 

اإلرھابیة، تنصب وتركز باألساس على من قام بالفعل؟ وكیف قام بھذا الفعل؟  في حین 

 لماذا تم القیام بھذا الفعل؟:  یتم إھمال سؤال محوري وضروري وھام وھو
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  :تمھید
 ي منطقة المغرب العربي و تفاقمھاف اإلرھابیةأمام تزاید حجم و عدد التھدیدات 

 و خاصة البشریة ،إلخ...، االجتماعیة و تنوع الخسائر مابین االقتصادیة ارتفاعإلى  باإلضافة

 مختلفة تشمل آلیاتعبر كافة بلدان المنطقة، عملت ھذه األخیرة على إیجاد أطر ووضع 

 ستوى األمني و السیاسي، المستوىمنھا الم اإلرھابیةمستویات عدیدة للقضاء على الظاھرة 

  .اإلقلیمي و في األخیر المستوى الدوليالقضائي و القانوني، و كذا المستوى 

بدایة ال بد من اإلشارة إلى أنھ ما لم ینجح في تحقیقھ اتحاد المغرب العربي قد نجح فیھ تنظیم 

      شمل الجماعات اإلرھابیة و اندماجھا في تكتل واحد عبر كافة ھذه البلدان القاعدة في لم 

و ھذا بدوره یعطینا صورة حقیقیة عن عدم التكامل و االنسجام السیاسي لھاتھ البلدان 

ائیة، منھا ما حدث بین الجزائر كذا الخالفات الثنبب عدم توفر اإلرادة السیاسیة والمغاربیة بس

یة الصحراء الغربیة، باإلضافة إلى عدم وجود بوادر التعاون المغرب حول قضو

          حتى الثقافي بین ھذه البلدان، ما من شأنھ أن یعرقل أنظمة و االجتماعي، االقتصادي

أطر تعاونیة مشتركة لمكافحة الخطر وضع استراتیجیات وآلیات وحكومات ھذه الدول في و

  .  1األمني، العسكري أو السیاسي و الدبلوماسيسواء في الجانب ) اإلرھاب(المشترك 

رغم ذلك ظھرت بعض المحاوالت في شكل ندوات، مؤتمرات و اجتماعات لدراسة  و

و تبادل الملفات األمنیة الشائكة التي تھدد ھذه البلدان، باإلضافة إلى التعاون العسكري 

  .المعلومات حول مختلف التھدیدات المشتركة

في منطقة المغرب العربي لھا  اإلرھابیةإلیھ فیما یخص التھدیدات  اإلشارةیجب  غیر أنھ ما

ن طبیعة إبالتالي ف و رتبطت بتنظیم القاعدة على الخصوص، اإیدیولوجیاخصوصیة 

اإلرھاب في الجزائر و تجربتھ الفریدة في محاربتھ یشكل حالة خاصة بالخصوص قبل 

 ال لدى ،بعد ذلك عربي األخرى حول ھذا التنظیمو التفاف بلدان المغرب ال" القاعدة " ظھور 

استعملتھا بلدان المنطقة  يعسكریة و أمنیة فعلیة مشتركة بالمعنى الحقیق آلیةنجد ھناك 

  .ا سیتناول ھذا الفصل أربعة مباحث، وعلى ھذاإلرھابیةلمكافحة الظاھرة 

                                                             
قسم العلوم  ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر ، األمن و اإلرھاب في المغرب العربي مقاربة إستراتیجیة رتیبة ، برباش - 1

  .105، ص  2012السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 
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   اإلرھاب في المغرب العربيكافحة لم اإلستباقیةلیات الوقائیة اآلسنتناول األول المبحث ي ف

 حول فسیتمحور الثالث المبحثالمكافحة القانونیة لإلرھاب، أما نتطرق إلى سفي الثاني ثم 
مكافحة اإلرھاب في المغرب العربي على المستوى اإلقلیمي، و في المبحث الرابع و األخیر 

 .مستوى الدوليالمكافحة على الآلیات سنعالج 

لمكافحة اإلرھاب في المغرب  اإلستباقیة الوقائیة اآللیات : األول المبحث 

  العربي

          لقد سخرت دول المغرب العربي ترسانة قانونیة متعددة األبعاد تتضمن قوانین 

 أعضاءفمن حیث التزامات منع و مكافحة اإلرھاب في المنطقة، و تشریعات تھدف عملیة ال

اإلرھاب، في إطار االتفاقیة و مكافحة كل دولة من دول المغرب العربي في مجال منع 

       مراجعة القوانین الوطنیة  : من االلتزامات في ھذا الشأن ھي نوعین اإلفریقیة تم تحدید

 المستخدمة الحلول كأحد العسكري القمع أسلوب فشل بعدماو، اإلرھابیةو تجریم األعمال 

 وقائیة إجراءات الدول ھذه تبنت ،العربي المغرب بدول اإلرھابیة الخالیا على للقضاء

 سنقوم لذلك ،عنھا المترتبة اآلثار وتجنب، 1الظاھرة حدة من التخفیف شأنھا من استباقیة

 الثاني المطلبفي  تونس في ثم ،األول المطلبفي  الجزائر في الوقائیة اآللیات ھذه بدراسة

 .الثالث المطلبفي  فالمغرب

  الجزائر في اإلرھابیة الجرائم لمنع الوقائیة اآللیات  :األول المطلب
 المفتاح بمثابة یعتبر اإلصالح منھج على االعتمادو الحوار سیاسة أن في الشك

 المتبعة اإلجراءات خالل من تجسد ما ھو و بالجزائر اإلرھاب ظاھرة على للقضاء الرئیسي

ا ،لذلك المكرسة و ً  الدولة في السیاسیة للمؤسسات المنظمة والقوانین الدستور بمراجعة بدء

 إعطاء و االنتخابیة العملیة في الشفافیة یضمن بما ،األحزاب قانون و االنتخابات كقانون

 2.البرلمان في التمثیل حق التیارات لجمیع الفرصة

                                                             
  .107، ص  سابقمرجع  رتیبة ، برباش -  1
  .152، ص2002مركز الدراسات الوحدة العربیة،: ، بیروت مستقبل الدیمقراطیة في الجزائراسماعیل قیرة و أخرون،  - 2
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 تحقیق إلى الھادفة القانونیة النصوص من مجموعة الجزائر أصدرت آخر صعید وعلى

 اإلطار ھذا في بالذكر ونخص، الجزائري المجتمع أطیاف مختلف بین وئامال و مصالحةال

ا تضمن الذي و95  رقم األمر بمقتضى الصادر المدني الوئام قانون ً  على بالعفو تسمح أحكام

 توافرھا الواجب الشروط و ،العفو و الرحمة تدابیر القانون ھذا حدد كما، بھ غرر تائب كل

 تعھدوا و، المختصة للسلطات تلقائیًا أنفسھم وسلموا إرھابیة بجرائم المتبعین األشخاص في

 القانون ھذا أحكام من لالستفادة وذلك، التخریبیة أو اإلرھابیة األنشطة ممارسة عن بالتوقف

 تقوم التي المجتمع و للدولة المناھضة اإلرھابیة الجماعات و التنظیمات على األمر یقتصر و

  .1سنة 15 لمدة المؤقت بالسجن علیھا معاقب بأعمال

 بارتكاب المتھمین استفادة ھو الجزائریة الدولة قررتھا التي الوقائیة اإلجراءات بین ومن

 حق للرئیس تخول حیث 74 مادتھ في 1989 دستور في المقرر العفو حق من إرھابیة جرائم

 2.إرھابیة شبكات تفكیك في ساھموا و ،طواعیة أنفسھم یسلمون الذین على العفو إصدار

 جدیدة وقائیة أمنیة أجھزة باستحداث الجزائریة الدولة قامت، كذلك الوقائي الصعید على

 والمتضمن  266 - 96  رقم المرسوم بمقتضى وذلك" البلدي الحرس"  باسم یعرف ما أھمھا

 بین من ،1996أوت  03المؤرخ في  البلدي الحرس لموظفي األساسي القانون

 بغیة القوة باستعمال الترخیص اإلرھاب محاربة مجال في لھم المخولة االختصاصات

 .العام النظام على المحافظة

 بمقتضى أنشأ الذي "الذاتي الدفاع" ـب یعرف ما كذلك المستحدثة األمنیة األجھزة بین من

 وسمحت منظم إطار في المشروع الدفاع حق ممارسة لشروط المحدد 04- 97 رقم المرسوم

 .المواطنین حمایة و اإلرھابیة الخالیا محاربة في الحق الجماعات و األجھزة لھذه

  تونس في اإلرھابیة الجرائم لمنع الوقائیة اآللیات  :الثاني المطلب
 يھ اإلرھاب محاربة مجال في تونس بھا قامت التي اإلستباقیة المبادرات أبرز من

 الكفیلة السبل دراسة أجل من المتحدة األمم إشراف تحت دولي مؤتمر عقد إلى دعوتھا

                                                             
المتعلق باستعادة الوئام ، 06الجریدة الرسمیة ، العدد ،  08- 99قانون رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   - 1

  .04، ص 1999جوان سنة 13الموافق لـ  1420ربیع األول عام  29مؤرخ في ، الالمدني
،  العربي اإلصالحمبادرة  ، تكشفھ رغم محدودیتھااإلصالحات الدستوریة في العالم العربیة و ما أمینة السعودي ،  - 2

  .32، ص2010، كانون الثاني 08، العدد  القاھرة
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 كفیلة مشتركة دولیة مقاربات و، الدولي التنسیق و التعاون آلیات إیجاد و ،اإلرھاب بمحاربة

 قصوى أھمیة التونسیة الحكومة أعطت، ذلك تجسید إطار وفي، اإلرھابیة للظاھرة بالتصدي

        اجتماعیًا مواطنیھا بانشغاالت التكفل على بالسھر اھتمت كما، الدیني التطرف لمكافحة

 من استغاللھا یتم ما غالبًا التي الجوانب وھي ،الصحة و بالتعلیم یتعلق ما خاصة، اقتصادیًا و

 .1الشبان تجنید في اإلرھابیة الخالیا قبل

 التنموي الجانب بین ما الربط على العمل اآللیات ھذه خالل من تونس حاولت ،القول عموم

 علیھ صادقت للتضامن عالمي صندوق إنشاء إلى فدعت، السلم و األمن جانب و، اإلصالحي

  .والحضارات األدیان حوار تنشیط إلى دعت كما، المتحدة لألمم العامة الجمعیة

 المغرب في اإلرھابیة الجرائم لمنع الوقائیة اآللیات  :الثالث المطلب
 بالوالیات 2001 سبتمبر 11 ھجمات أحداث في مغربیة عناصر لتورط كان لقد

           استباقیة آلیات إقرار نحو المغربیة المملكة تحرك في األكبر األثر األمریكیة المتحدة

 یتم للبیانات عامة قاعدة إنشاء على فعملت ،اإلرھاب على حربھا إطار في أمنیة سیاسیة و

  المراقبة تحت ووضعھم، تخریبیة أو إرھابیة بأعمال تورطھم في ینالمشتبھ تقیید فیھا

 .ألفغانستان الدخول لھم سبق ممن خاصة

 بیاناتھ لتقویة األمنیة األجھزة مختلف بین للتنسیق آلیة المغرب أوجد اإلطار نفس وفي

 ووزارة لألمن التابعة العامة االستعالمات إدارة اإلجراء ھذا شمل حیث، اإلستخباریة

  .2األمنیة الھیئات و المدیریات من غیرھا و للدراسات العامة المدیریة و الداخلیة

      الفردیة الحریات على التضییق وتماالعتقاالت،  رقعة اتسعت اإلجراءات لھذه كنتیجة و

 ضرورة المغرب على حتم ما ،بالخارج ھابیةراإل والخالیا الشبكات بصالت االھتمام زاد و

 المملكة حاولت آخر جانب من، اإلرھاب محاربة إطار في الدولي المجتمع مع التعاون

 یسمون لمن الشعبي التأیید من الحد بغیة بتعیینھم تقوم كانت الذین األئمة تعبئة المغربیة

 على تعتمد السیاسة ھذه بأن یدرك الوقائیة المغربیة للسیاسة المتتبع إن، بالجھادیین أنفسھم

                                                             
  .32سابق ، ص أمینة السعودي ، مرجع  -  1
  . 34ص ،  المرجع نفسھ -  2
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 على القضاء خالل من و، داخلیًا المستحدثة البیانات قاعدة خالل من اإلرھابیة الخالیا عزل

 1.ثالثة جھة من الدولي و اإلقلیمي التعاون على و، أخرى جھة من المتطرفة الجھادیة األفكار

 المغرب بدول لإلرھاب الداخلیة القانونیة المكافحة  :الثاني المبحث

 العربي

 ھذه سعت، العربي المغرب دول بین فیما اإلقلیمیة و الدولیة الجھود تنسیق على عالوة

 الظاھرة بةرمحا إلى خاللھا من تسعى داخلیة وطنیة قانونیة آلیات إقرار إلى األخیرة

  .في الدول المغاربیة   اآللیات ھذه بدراسة سنقوم لذلك، اإلرھابیة

 الجزائر في اإلرھابیة الظاھرة لمكافحة القانونیة اآللیات  :األول المطلب
 الوقائیة القانونیة النصوص بإصدار اإلرھاب محاربة إطار في الجزائر تكتف لم

 النصوص من عدیدال إقرار إلى تعداه بل ،فحسب الوطنیة المصالحة و بالوئام المتعلقة

 فأصدرت اإلرھابیة، الجریمة ارتكاب بعد ما الظاھرة بمكافحة المتعلقة الردعیة القانونیة

 اإلرھاب بمكافحة المتعلق 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92 رقم التشریعي المرسوم

 لقانون المعدل 10-95 رقم األمر بعده صدر الذي و الجزائیة اإلجراءات لقانون المعدل

 بأعمال یقوم من كل على قاسیة عقوبات أقر الذي و ،2010مارس  17المؤرخ في  العقوبات

 السجنمن  المثال سبیل على العقوبة رفع تم حیث ،الدولة بأمن ماسة إرھابیة أو تخریبیة

 بجرائم یقوم من لكل سنة  20 إلى سنوات 10 من المؤقت السجن و ،اإلعدام إلى المؤبد

 كل المؤبد بالسجن ویعاقب. 2الدولة بأمن ماسة تخریبیة أو إرھابیة إجرامیة أنشطة تتضمن

 أعمال ارتكاب أو الترھیب ھدفھا ویكون، إلیھا ینتمي أو منظمة أو جمعیة بتأسیس یقوم من

 تتراوح لفترة الوطنیة الحقوق من والحرمان الحجز ذلك إلى ویضاف، العنف أو التخریب

 رقمالمتمم  و المعدل بالقانون التنویھ المقام ھذا في بالذكر جدیر، سنوات وعشر سنتین بین

 اإلرھاب وتمویل األموال تبییض بمحاربة المتعلق و 2005فیفري  06المؤرخ في  05-01

                                                             
  .34ص،  سابقمرجع  ، أمینة السعودي -  1
المتعلق بمكافحة اإلرھاب المعدل لقانون ، 03-92:المرسوم التشریعي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 2

  .1992سبتمبر30المؤرخ في  ، الجریدة الرسمیة ،اإلجراءات الجزائیة
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 منابع وتجفیف اإلرھابیة الظاھرة محاربة في الكبیر الفضل لھ كان الذي و مكافحتھما و

 1.تمویلھا في المستخدمة وكذا، اإلرھابیة األعمال عن المترتبة المشروعة غیرال األموال

 تونس في اإلرھابیة الظاھرة لمكافحة القانونیة اآللیات  :الثاني المطلب
ا ً  إلى تونس سعت اإلرھاب مكافحة مجال في الجزائر بھا قامت التي الخطى على سیر

 كفیلة أحكام و بنود إضافة إلى فعمدت اإلرھابیة الظاھرة مكافحة مجال في قوانینھا تعزیز

 المضافة، العقوبات قانون من مكرر 52 الفصل بینھا من، الظاھرة محاربة و بتجریم

 .19932 سنة بھ قامت الذي التعدیل بمقتضى

 عمل كل في المتمثلة و ،إرھابیة جرائم بأنھا توصف التي األفعال المذكورة المادة في ورد إذ

ا الممتلكات أو األشخاص من للنیل یھدف جماعي أو فردي ً  .الترویع أسلوب مستخدم

 القانون ذلك بعد أصدرت، اإلرھاب مكافحة مجال في تونس بذلتھا التي للجھودواستكماال 

 تضمن والذي ،األموال غسیل عملیات ومنع اإلرھاب بمكافحة والمتعلق 203-75رقم 

ا ً  كافة بمقتضاه فجرمت ،األموال غسیل وعملیات اإلرھاب مكافحة مجال في صارمة أحكام

   3.الدیني التعصب أساس على القائمة األعمال كافة و ،علیھ التحریض و العنف أشكال

 

 المغرب في اإلرھابیة الظاھرة لمكافحة القانونیة اآللیات  :الثالث المطلب
 في یأتي، اإلرھاب محاربة مجال في ھامة تشریعیة نصوص أقرت بدورھا المغرب

 أعماال تعتبر التي األفعال حدد والذي، اإلرھاب بمكافحة المتعلق 03-03 رقم القانون مقدمتھا

 والعنف الترھیب وسائل فیھا تستخدم و العام بالنظام الماسة األفعال تلك خاصة، إرھابیة

  االختطاف و التخریب و التزویر و صوره بمختلف األشخاص على االعتداء أفعال وتشمل

تتمثل في  قاسیة عقوبة لھا أفرد حیث ، ذلك نحو و بھا المتاجرة أو األسلحة استعمال و

 عن نتج إذا المؤبد إلى العقوبة وترفع، سنة عشرین إلىعشرة  بین ما تتراوحلمدة السجن 

                                                             
  .المرجع السابق، 03-92:المرسوم التشریعي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 1

 .13/01/2017زیارة على الساعة عاشرة بتاریخ  ، جدید لمكافحة اإلرھابالحكومة تصادق على مشروع قانون  -  2
 http://ww.magharebin.com                                                                                              المصدر

3  - Document – Tunisian ، In The Name of Security ،Routine Abuses in Tunisian   ،2012، p11. 
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 العقوبة وتكون، أخرى مستدیمة عاھة أیة أو، األعضاء أحد بتر أو فقد المذكورة األفعال

  1.الوفاة ذلك عن ترتب إذا اإلعدام

 لمرتكب المساعدة أو المشورة بتقدیم یقوم من كل على المغربي المشرع عاقب لذلك إضافة

 500.000  من غرامة و سنة عشرین إلى سنوات خمس من بالسجن أعاله الواردة األفعال

 إلى درھم 1.000.000 من غرامةب و ،الطبیعي للشخص درھم 2.000.000 إلى درھم

 على توقع التي بالعقوبات اإلخالل دون االعتباري، للشخص بالنسبة درھم 5.000.000

 .2ةالعود حالة في المذكورة العقوبات وتضاعف ،یناالعتباری األشخاص ھؤالء مسیري

 1. 93.147مرققانون تحت  المغرب أصدر،اإلرھاب تمویل مصادر محاربة إطار وفي

 والذي ،ومراقبتھا االئتمان مؤسسات نشاط بممارسة المتعلق 1993جویلیة  06المؤرخ في 

 غیر ابأنھ مصدرھا في مشتبھ عملیة أیة حول معلومات طلب حق للملك العام للوكیل أجاز

 یمكن حینھا ،رھابیةاإل عملیاتال تمویل أجل من ارصدھ ھام فیكون امشتبھ أو، ةمشروع

        .بالتحقیق المتعلقة التدابیر اتخاذ و األموال ھذه تجمید

 لنا جاز العربي المغرب دول أقرتھا التي القانونیة اآللیات أھم رصد بعد و القول عموم 

 الدول ھذه على حتم المشترك المصیر و االجتماعي و الثقافي و الجغرافي التقارب أن القول

 3.والسیاسي األمني التعاون ضرورة المذكورة و المتبعة القانونیة لآللیات إضافة

 "إفریقیا لشمال المشتركة العسكریة القوة" ـب یسمى ما إنشاء نذكر التعاون ھذا مظاھر من إذ

 األمن تحقیق على المساعدة مھامھا ومن ،2009 أفریل في الجزائر ترأستھا التي و

       المنظمة الجریمة و اإلرھابیة النشاطات محاربة و إفریقیا شمال ةمنطق في االستقرارو

 .الدولي و اإلقلیمي البعد ذات الجرائم من غیرھا و الشرعیة غیر الھجرة و

  لیبیا في اإلرھابیة الظاھرة لمكافحة القانونیة اآللیات  :الرابع المطلب
  إال عبر كافة  اإلرھابیةالجماعات  انتشارمع في المنطقة  اإلرھابیةورغم تفاقم الظاھرة 

  .4اإلرھاب واضحة و صریحة في مجال مكافحة ال توجد منظومة تشریعیة قانونیةأنھ 

                                                             
  .87، ص  2006 دار ناجد للنشر و التوزیع،: لبنان  ، مكافحة اإلرھاب بین الساسة و القانونوقاف العیاشي ،  -  1
  .2003ماي  29، الصادرة یوم الخمیس 5112رقم  ،الجریدة الرسمیة بالمغرب - 2 

  .نفسھ ، المرجع5112رقم  ،الجریدة الرسمیة بالمغرب -  3
  .167برباش رتیبة ، مرجع سابق ، ص  -  4
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 موریتانیا في اإلرھابیة الظاھرة لمكافحة القانونیة اآللیات :الخامس المطلب
، حیث صادق مجلس اإلرھابعت أطر قانونیة و تشریعیة لمكافحة ھي األخرى وض

 لإلرھابقانون جدید  مشروععلى  2010جانفي  27الموریتاني في اجتماعھ یوم  الوزراء

  .یحل محل القانون السابق الذي أفتى المجلس الدستوري بعدم دستوریة عدد من مواده

 2005/047القانون رقم أفعال  علىتعدیالت  الوزراءیحدد القانون الجدید طبقا لبیان مجلس 

و لكن المجلس الدستوري  اإلرھابالمتعلق بمكافحة  2005جویلیة  26الصادر بتاریخ 

و ال العقوبات المطبقة كما أنھا  اإلرھابیة األفعالاعتبرھا غیر دستوریة نظرا ألنھا ال تحدد 

  .1تبیح متابعة القاصرین و تجاوز الخصوصیات الشخصیة

مكافحة اإلرھاب في المغرب العربي على المستوى :  الثالثالمبحث 
  اإلقلیمي

ارتبط تطور التعامل المغاربي على المستوى الجھوي و اإلقلیمي مع ظاھرة اإلرھاب 

بتطورات فعلیة محددة، تتعلق إما بوقوع عملیات إرھابیة كبرى داخل المغرب العربي، على 

وث تطورات جوھریة في ظاھرة اإلرھاب ، أو بحدإلخ...غرار تفجیرات الجزائر و المغرب 

 في الوالیات المتحدة األمریكیة 2001سبتمبر  11على الساحة الدولیة، على غرار ھجمات 

 رة اإلرھابیة عبر الحدود الوطنیةبحیث أدت ھذه النوعیة من األحداث إلى انتشار الظاھ

  .2الجھویة و اإلقلیمیة

لدان المغرب العربي للظاھرة اإلرھابیة في كما أدت إلى حدوث تطور تدریجي في مكافحة ب

       اإلفریقیة و اإلتحاد اإلفریقي لمنع  االتفاقیة على مستوىو كذا ، 1998العربیة  االتفاقیةإطار 

. في ھذا المبحث ھذا ما سنتناولھ و ،اإلرھاب، و كذا دول الساحل و الصحراءو مكافحة 

 اإلرھاباالتفاقیة العربیة لمنع و مكافحة  إطارلتعاون في ا إلى األولفي المطلب سنتطرق 

 التعاون اإلقلیمي في إطار االتفاقیة اإلفریقیة و االتحاد سنتطرق إلى المطلب الثاني في أما

  .اإلفریقي لمنع و مكافحة اإلرھاب

                                                             
  .سابق، مرجع  الحكومة تصادق على مشروع قانون جدید لمكافحة اإلرھاب - 1

  .22ص .2008.دار ابن نادیم للنشر و التوزیع: الجزائر ،  لإلرھابمن أجل نظریة معرفیة  ، محمد الطیبي -  2
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  العربیة لمنع و مكافحة اإلرھاب االتفاقیةالتعاون في إطار : المطلب األول 
 نظمة الوحدة اإلفریقیة و اإلتحادالمغرب العربي على مستوى مفضال عن تعاون دول 

 م التعاون و التنسیق على المستوىاإلفریقي، باإلضافة إلى دول الساحل و الصحراء، فقد ت

  .1998 لسنة االتفاقیة العربیة لمنع و مكافحة اإلرھاب العربي في إطار

الداخلیة العرب في اجتماعھما  العربیة بقرار من مجلسي وزراء العدل و االتفاقیةصدرت 

       22/04/1998بتاریخ المشترك الذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

ولى بتعریف بعض و جاءت في مادتھا األ 40، وفقا للمادة )1999ماي  7 یوم اذبدء النف(

  .الدولة المتعاقدة، اإلرھاب، و الجریمة اإلرھابیة المصطلحات منھا

  أسس التعاون العربي لمكافحة اإلرھاب: الفرع األول 

 : 1في تتمثلو التي وضع تدابیر منع و مكافحة الجرائم اإلرھابیة  : في المجال األمني  . أ

               بعدم تنظیم أو تمویل أو ارتكاب األعمال اإلرھابیة  تتعھد الدول المتعاقدة .1

فیھا بأیة صورة من الصور، و التزاما منھا بمنع و مكافحة الجرائم  االشتراكأو 

  .لكل منھاالداخلیة  اإلجراءاتاإلرھابیة طبقا للقوانین و 

     اتخاذ أراضیھا مسرحا لتخطیط أو تنظیم أو تنفیذ الجرائم اإلرھابیة  الحیلولة دون .2

العمل على منع  فیھا بأیة صورة من الصور، بما في ذلك االشتراكأو الشروع أو 

            تسلل العناصر اإلرھابیة إلیھا أو إقامتھا على أراضیھا فرادى أو جماعات 

 .أو استقبالھا أو إیوائھا أو تدریبھا أو تسلیحھا أو تمویلھا أو تقدیم أیة تسھیالت لھا

التعاون و التنسیق بین الدول المتعاقدة، و خاصة المتجاورة منھا، التي تعاني من  .3

 .الجرائم اإلرھابیة بصورة متشابھة أو مشتركة

      تطویر و تعزیز األنظمة المتصلة بالكشف عن نقل و استیراد و تصدیر و تخزین  .4

      و القتل  االعتداءو استخدام األسلحة و الذخائر و المتفجرات و غیرھا من وسائل 

تقالھا من دولة متعاقدة و إجراءات مراقبتھا عبر الجمارك و الحدود لمنع ان. و الدمار

 .إلى أخرى، أو إلى غیرھا من الدول إال ألغراض مشروعة على نحو ثابت

                                                             
زیارة الموقع على الساعة ثامنة   ،22/04/1998، ، القاھرة العدلوزراء  الخارجیة و الوزراءاالتفاقیة العربیة لمجلس  - 1

  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages:    على الموقع  22/03/2017: مساءا بتاریخ 
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تطویر و تعزیز األنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة و تأمین الحدود و المنافذ البریة  .5

 .و البحریة و الجویة لمنع حاالت التسلل منھا

 . یویة ووسائل النقل العامتعزیز نظم تأمین و حمایة الشخصیات و المنشآت الح .6

     الحمایة و األمن و السالمة للشخصیات و للبعثات الدبلوماسیة و القنصلیة تعزیز  .7

الدولیة  لالتفاقیاتو المنظمات اإلقلیمیة و الدولیة المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا 

 .التي تحكم ھذا الموضوع

نشطة اإلعالمیة في كل دولة وفقا تعزیز أنشطة اإلعالم األمني و تنسیقھا مع األ .8

لسیاستھا اإلعالمیة، و ذلك لكشف أھداف الجماعات و التنظیمات اإلرھابیة، و إحباط 

 .االستقرارمخططاتھا، و بیان مدى خطورتھا على األمن و 

تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بیانات لجمع و تحلیل المعلومات  .9

الجماعات و الحركات و التنظیمات اإلرھابیة و متابعة الخاصة بالعناصر و 

مستجدات ظاھرة اإلرھاب، و التجارب الناجحة في مواجھتھا، و تحدیث ھذه 

، و ذلك في حدود ما المعلومات، و تزوید األجھزة المختصة في الدول المتعاقدة بھا

 .تسمح بھ القوانین و اإلجراءات الداخلیة لكل دولة

  : 1لمكافحة الجریمة اإلرھابیة تمثلت في قانونیة إجراءاتووضعت    

 ھمالقبض على مرتكبي الجرائم اإلرھابیة و محاكمتھم وفقا للقانون الوطني، أو تسلیم .1

الثنائیة بین الدولتین الطالبة و المطلوب إلیھم  االتفاقیات، أو االتفاقیةوفقا ألحكام ھذه 

 .التسلیم

 .العدالة الجنائیة تأمین حمایة فعالة للعاملین في میدان .2

 .و الشھود فیھا تأمین حمایة فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم اإلرھابیة .3

 .توفیر ما یلزم من مساعدات لضحایا اإلرھاب .4

إقامة تعاون فعال بین األجھزة المعنیة و بین المواطنین لمواجھة اإلرھاب بما في ذلك  .5

غ عن األعمال اإلرھابیة، و تقدیم إیجاد ضمانات و حوافز مناسبة للتشجیع على اإلبال

 .المعلومات التي تساعد في الكشف عنھا و التعاون في القبض على مرتكبیھا
                                                             

  .12ص،  ، المرجع السابق العدل االتفاقیة العربیة لمجلس الوزراء الخارجیة و وزراء - 1
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و تتعاون الدول المتعاقدة لمنع و مكافحة الجرائم اإلرھابیة، طبقا للقوانین و اإلجراءات 

  : 1حولالداخلیة لكل دولة، من خالل تبادل المعلومات 

الجماعات اإلرھابیة و قیاداتھا و عناصرھا و أماكن تمركزھا و أنشطة و جرائم  -

و  تدریبھا ووسائل و مصادر تمویلھا و تسلیحھا، و أنواع األسلحة و الذخائر

و القتل و الدمار، ووسائل  االعتداءالمتفجرات التي تستخدمھا، و غیرھا من وسائل 

أسلوب عملھا، و تنقالت  و اإلرھابیة ماعاتو الدعایة التي تستخدمھا الج االتصال

 .قیاداتھا و عناصرھا، ووثائق السفر التي تستعملھا

 ى، على وجھ السرعةتتعھد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أیة دولة متعاقدة أخر  -

تقع في إقلیمھا تستھدف المساس  بالمعلومات المتوفرة لدیھا عن أیة جریمة إرھابیة

، و تتعھد الدول المتعاقدة بالتعاون فیما بینھا لتبادل بمصالح تلك الدولة أو بمواطنیھا

المعلومات لمكافحة الجریمة اإلرھابیة، و أن تبادر بإخطار الدولة أو الدول األخرى 

  .  المتعاقدة

فر لدیھا من ابما یتو ة، بتزوید أیة دولة متعاقدة أخرىكما تتعھد كل من الدول المتعاقد

  : 2معلومات أو بیانات من شأنھا

یمة إرھابیة ضد مصالح تلك أن تساعد في القبض على متھم أو متھمین بارتكاب جر  . أ

 .أو التحریض االتفاقفیھا سواء بالمساعدة أو  االشتراكالدولة، أو الشروع أو 

  أن تؤدي إلى ضبط أیة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت   . ب

 .أو أعدت لالستخدام في جریمة إرھابیة

كما تتعھد الدول المتعاقدة بتعزیز التعاون فیما بینھا، و تقدیم المساعدة في مجال   . ت

علیھم بجرائم و القبض على الھاربین من المتھمین أو المحكوم إجراءات التحري 

 .یة وفقا لقوانین و أنظمة كل دولةإرھاب

         اإلرھابیةلبحوث لمكافحة الجرائم تبادل الخبرات من خالل تبادل الدراسات و ا  . ث

حدود إمكانیاتھا على توفیر المساعدات الفنیة المتاحة إلعداد و تتعاون الدول في 

                                                             
  .32ص  ، سابقمرجع  ، محمد الطیبي - 1
  .13، ص  سابق، مرجع  االتفاقیة العربیة لمجلس وزراء العدل - 2
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ة من الدول أو خاصة بدولة أو مجموع امج أو عقد دورات تدریبیة مشتركةبر

  .اإلرھابللعاملین في مجال مكافحة  المتعاقدة عند الحاجة

، ھو التعاون بین السلطات القضائیة في یقصد بالتعاون القضائي : في المجال القضائي -ب

، و یجري ءات االستدالل و التحقیق و الضبط، و إجراءات محاكمة مرتكبیھامجال إجرا

  .، و اإلنابة القضائیةواد المدنیة و الجنائیةالتعاون القضائي في الم

تتعھد كل من الدول "  : ینمن االتفاقیة العربیة من تسلیم المجرم 05كما أكدت المادة 

طلوب تسلیمھم من أي الم ،اإلرھابیةالمتعاقدة بتسلیم المتھمین أو المحكوم علیھم في الجرائم 

  .1"، وذلك طبقا للقواعد و الشروط المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیةمن ھذه الدول

القضائیة في القضایا المدنیة  اإلنابةعلى أن ترسل طلبات  15ي مادتھا فكما نصت االتفاقیة 

و قضایا األحوال الشخصیة مباشرة إلى الجھة المختصة لدى الطرف  اإلداریةو التجاریة و 

في  اإلنابةأما  ،لدى أي طرف متعاقد اإلنابةالمتعاقد الطالب إلى الجھة المطلوبة إلیھا تنفیذ 

قدة فترسل مباشرة عن طریق المسائل الجزائیة المطلوب تنفیذھا لدى أي من األطراف المتعا

مجال التعاون القضائي ضوابط و یراعي في تنفیذ االتفاقیة في وزارة العدل لدى كل منھا، 

اعتبارات  ون القضائي معھو ما یضمن عدم التعرض للتعاعلیھم، والمحكوم  تسلیم المتھمین

  .2لدولةل اإلقلیمیةالسیادة 

   القانون تنفیذ آلیات :الفرع الثاني 

مختصة في الدول المتعاقدة طلبات التسلیم بین الجھات الیكون تبادل  : إجراءات التسلیم  . أ

    بالطریق الدبلوماسي  أو، مقامھا ، أو عن طریق وزارات العدل بھا أو ما یقوممباشرة

  : 3وبا بما یليو یقدم طلب التسلیم كتابة مصح

  صادرة طبقا نفس القوةأو أیة أوراق أخرى لھا أو أمر القبض  اإلدانةأصل حكم ،

 .، أو صورة رسمیة مما تقدمالمقررة في قانون الدولة الطالبةلألوضاع 

                                                             
ص ،  1978 دار األھرام  للنشر و التوزیع ،: مصر ، ، أحكام اإلنابة القضائیة في القانون الدولي شوقي بدر عبد المنعم - 1
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  بیان باألفعال المطلوب التسلیم من أجلھا، یوضح فیھ زمان و مكان ارتكابھا و تكلیفھا

 .إلى المواد القانونیة المطبقة علیھا، و صورة من ھذه المواد اإلشارةالقانوني مع 

 المطلوب تسلیمھ بأكبر قدر ممكن من الدقة، و أیة بیانات أخرى من  أوصاف الشخص

 .شأنھا تحدید شخصھ و جنسیتھ و ھویتھ

  : یجب أن تتضمن طلبات اإلنابة القضائیة البیانات التالیة : إجراءات اإلنابة القضائیة   . ب

 الجھة المختصة الصادر عنھا الطلب. 

 موضوع الطلب و سببھ. 

 ھویة الشخص المعني باإلنابة و جنسیتھ بقدر اإلمكان تحدید. 

 و العقوبة المقررة على، ، و تكییفھا القانونيلجریمة التي تطلب اإلنابة بسببھابیان ا 

، بما یمكن من دقة تنفیذ اإلنابة ممكن من المعلومات عن ظروفھا قدر أكبر و اقترافھا،

  .القضائیة

إلى وزارة العدل في الدولة  وزارة العدل في الدولة الطالبةن القضائیة م اإلنابةو یوجھ طلب 

و یمكن أن یوجھ طلب اإلنابة القضائیة مباشرة من الجھات القضائیة، إلى  ،االمطلوب إلیھ

الردود مباشرة عن طریق ھذه  تحالالجھة المختصة في الدولة المطلوب إلیھا، و یجوز أن 

  .یكون مسبباالجھة، كل رفض لإلنابة القضائیة یجب أن 

أنھ ال یجوز ألیة دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ  41و أكدت االتفاقیة في مادتھا 

  .1عن أھدافھا خروجالینطوي على مخالفة نصوص ھذه االتفاقیة، أو 

  

 اإلفریقيتحاد التعاون اإلقلیمي في إطار االتفاقیة اإلفریقیة و اال : المطلب الثاني

  لمنع و مكافحة اإلرھاب
  اإلفریقي بمكافحة اإلرھاب على المستوى ياالھتمام المغارب إرھاصات: الفرع األول 

لة رھاب یعود إلى فترة طویھتمام المغاربي بقضایا مكافحة اإلاالعلى الرغم من أن 

، فإن ھذا االھتمام في الوالیات المتحدة 2001سبتمبر  11، و حتى من قبل ھجمات مضت
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ریة ، أو المتعلقة بالتطورات الجااإلفریقیة و اإلقلیمیةظل یتطور ببطء شدید على الساحة 

، السیما ما یرتبط منھا بتطور ظاھرة اإلرھاب و ظھور على الساحة الدولیة بشكل عام

  .1، أو على امتداد الساحة الدولیةراق و امتدادھا إلى شمال إفریقیاالقاعدة في أفغانستان و الع

، بدایة إلى أن منظمة الوحدة اإلفریقیة لم تكن تبدي اھتمام ملموسا من اإلشارة ھنا و البد

بظاھرة اإلرھاب، في إطار الموقف التقلیدي للمنظمة القائم على االلتزام الصارم بمبدأ عدم 

ذي التزمت بھ نشأتھا في عام ، و ھو المبدأ الي الشؤون الداخلیة للدول األعضاءالتدخل ف

، و كان ھذا االلتزام سببا رئیسیا وراء امتناع المنظمة عن تبني بدایة التسعینات، حتى 1963

   ةبما في ذلك أعمال العنف الداخلی أي موقف إزاء التطورات الداخلیة في الدول األعضاء،

ھر في العدید من الدول و من بینھا اإلرھاب، و ھو ما كان قد تسبب في تفاقم تلك الظوا

وقفت المنظمة عاجزة عن القیام بأي دور إزاء ذلك، بل كان دور األطراف ، بینما اإلفریقیة

یفوق كثیرا دور منظمة الوحدة اإلفریقیة في " الدولیة ى و المنظماتالقوى الكبر" الدولیة 

  .التعامل مع تلك الظواھر

، حینما أدى انتھاء الحرب تدریجیا إال في بدایة التسعینیاتو لم یبدأ ھذا الوضع في التغییر 

الباردة و التحول في بنیة العالقات الدولیة إلى أشكال عدة من العنف السیاسي في الوطن 

الناحیتین الكمیة و النوعیة، أي من حیث ارتفاع عدد العربي و منھا دول المغرب العربي من 

للتفكیر رب العربي تلك الحاالت أو من حیث ازدیاد حدة العنف فیھا، و ھو ما دفع دول المغ

في زیادة دور منظومة الوحدة اإلفریقیة في التعامل مع تلك الظواھر، و بدأ ذلك بالفعل مع 

، بإنشاء آلیة منع 1992صدور قرار من القمة اإلفریقیة الثامن و العشرین في داكار في عام 

لتمكین  ،من ھیكل منظمة الوحدة اإلفریقیة و إدارة و حل الصراعات في إفریقیا، كجزء

و امتداد لھذا مع الصراعات التي تقع في إفریقیا، المنظمة من امتالك قدرة أكبر على التعامل 

في مجال  األعضاء، قررت القمة ذاتھا أیضا تشجیع التعاون و التنسیق بین الدول التوجھ

مكافحة التطرف، باعتبار أن ظاھرة التطرف كانت قد باتت في التصاعد منذ ذلك الحین، بل 

و بدا واضحا أن ھذه الظاھرة بات في طریقھا ألن تكون واحدة من مصادر الصراع 

   ة، إال أن قرار القمة اإلفریقیةفي فترة ما بعد الحرب البارد اإلفریقیةالرئیسیة على الساحة 
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م شبكة من مراكز المعلومات التي تعمل على تجمیع و تحلیل المعلومات ضو التي كانت ت

من أجل القیام  لآللیةبشأن الصراعات الداخلیة في إفریقیا، تم تقدیمھا إلى الجھاز المركزي 

  .1لمنع و إدارة و حل الصراعاتبعملیة صنع القرارات المتعلقة بالمسائل األمنیة المختلفة 

خطوة أبعد في اتجاه مؤسسة  1994یة الثالثون في تونس لعام و قد خطت القمة اإلفریق

إطار التعامل في العالقات " التعامل مع ظاھرة اإلرھاب في إفریقیا بإصدارھا ما عرف بـ 

، و الذي تضمن بندا متعلقا بالرفض القاطع للتعصب و التطرف و استخدام " اإلفریقیة البینیة

ذلك األعمال اإلرھابیة و كان ھذا اإلعالن متأثرا عنف، بما في الالدین الرتكاب أعمال 

  .خاصة الجزائرو اإلرھاب التي كانت قد تفاقمت بأعمال العنف 

  مكافحة اإلرھاب في إطار االتفاقیة اإلفریقیة:  الفرع الثاني

جرى إقرار ھذه االتفاقیة من جانب القمة اإلفریقیة الثالثة و الثالثین في الجزائر في عام 

و تضمنت  قي في مجال منع و مكافحة اإلرھابوفر إطار للعمل الجماعي اإلفری ، مما1999

ھذه االتفاقیة تعریفا محددا لإلرھاب، و حددت بدقة مجاالت التعاون بین الدول اإلفریقیة في 

، كما حددت نطاق التفویض الممنوح من جانب اإلرھابو مكافحة مختلف مجاالت منع 

  .ا بلدان المغرب العربيالدول في ھذا المجال بما فیھ

ھي مكلفة بمتابعة تنفیذ ، ووحدة لمكافحة اإلرھاب قيیتحاد اإلفرو في الوقت نفسھ، أنشأ اال

و البروتوكوالت الملحقة بھا و خطط العمل المنبثقة  في إفریقیا اإلرھاباتفاقیة منع و مكافحة 

لدراسات و بحوث عنھا و سوف تعمل ھذه الوحدة بصورة مباشرة مع المركز اإلفریقي 

اإلرھاب و سوف تتلقى الوحدة التقاریر الوطنیة من الدول األعضاء في االتحاد اإلفریقي 

ثم تقوم بإعداد قائمة باألفراد و المنظمات المتورطة في  ،ببشأن قضایا منع و مكافحة اإلرھا

حدود، و التي األنشطة اإلرھابیة فضال عن قادة شبكات الدعم المالي و اللوجیستیكي العابرة لل

  .2تتولى تمویل و إسناد العملیات اإلرھابیة

و لكن التطور األبرز في الجھود اإلفریقیة لمكافحة اإلرھاب یتمثل في إقرار معاھدة االتحاد 

اإلفریقي لعدم االعتداء و الدفاع المشترك، التي قطعت خطوات أبعد في اتجاه تعزیز التعاون 

منھا على إنشاء المركز  13اإلفریقي في مجال منع و مكافحة اإلرھاب، كما نصت المادة 
                                                             

  .33، ص سابق مرجع، حسین سوبران أحمد  - 1
  . 36ص ، نفسھالمرجع  - 2



 العربي المغرب منطقة مستوى على اإلرھاب مكافحة آلیات                            الثالث الفصل
 

87 
 

     ، و الھدف منھ جمع و نشر المعلومات و الدراسات قي لدراسات و بحوث اإلرھاباإلفری

، كما یوفر برامج تدریبیة من تنظیم عن اإلرھاب و الجماعات اإلرھابیةو التحلیالت 

، من أجل منع و مكافحة األعمال اإلرھابیة في إفریقیا، كما یتولى ؤتمراتاجتماعات و م

           ریقیة في تطویر الخبرات و االستراتیجیات الخاصة بمنع المركز مساعدة الدول اإلف

  .1و مكافحة اإلرھاب

السیما فیما یتعلق بتنفیذ اتفاقیة منع و مكافحة اإلرھاب و البروتوكول الملحق بھا و خطة 

تحاد العمل المنبثقة عنھا و القرارات األخرى ذات الصلة التي صدرت عن أجھزة اال

بدور  القیام ركز ودعت المعاھدة الدول األعضاء لتقدیم المساندة الكاملة للماإلفریقي، كما 

قررت القمة ذاتھا أیضا تشجیع التعاون و التنسیق بین الدول  لھذا التوجھ او امتداد، فعال

األعضاء في مجال مكافحة التطرف، باعتبار أن ظاھرة التطرف كانت قد باتت في التصاعد 

في طریقھا ألن تكون واحدة من  تدا واضحا أن ھذه الظاھرة باتب منذ ذلك الحین، بل و

مصادر الصراع الرئیسیة على الساحة اإلفریقیة في فترة ما بعد الحرب الباردة، إال أن قرار 

مجال معینة للتعاون و التنسیق بین دول األعضاء في  آلیاتالقمة اإلفریقیة المذكور لم یحد 

منع و إدارة و حل الصراعات  آلیةاحدة من مجاالت عمل ، و إنما جعلھا ومكافحة التطرف

م شبكة من مراكز المعلومات التي تعمل على تجمیع و تحلیل ض، و التي كانت تاإلفریقیة

إفریقیا، ثم تقدیمھا إلى الجھاز المركزي لآللیة من  المعلومات بشأن الصراعات الداخلیة في

أجل القیام بعملیة صنع القرارات المتعلقة بالمسائل األمنیة المختلفة لمنع و إدارة و حل 

  .2الصراعات

  مكافحة اإلرھاب في إطار االتحاد اإلفریقي:  الفرع الثالث

بدأ التحول من منظمة الوحدة اإلفریقیة إلى االتحاد اإلفریقي منذ أن دعت لیبیا إلى قمة 

، من أجل التباحث بشأن تطویر و تعزیز 1999في سبتمبر  إفریقیة في سرتاستثنائیة 

التعاون و الوحدة بین الدول اإلفریقیة، و التي ركزت على سبل التغلب على أوجھ الفشل التي 
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مة الوحدة اإلفریقیة، السیما في مجال التعامل مع الصراعات الداخلیة في أداء منظ شابت

  .1إفریقیا، و عجزھا عن دفع عجلة التعاون بین الدول األعضاء في كافة المجاالت

  ةو قد استحوذت مسألة مكافحة اإلرھاب على حیز رئیسي في اھتمامات المنظمة الجدید

مع ظاھرة اإلرھاب في إطار االتحاد اإلفریقي على تعامل بلدان المغرب العربي ز حیث ارتك

، و انتھاكا جدیا لحقوق اإلنسان، و إنما یعتبر أیضا عتبر فقط عامال خارجا عن القانونأنھ ال ی

 المغاربیةبصفة عامة و  اإلفریقیةعقبة كبیرة أمام التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة في الدول 

 اإلرھابأعمال  إدانة اإلفریقي لالتحادق التأسیسي فقد تضمن المیثا بصفة خاصة و لذلك

، كما أن األھم من ذلك أن اإلفریقيباعتبار ذلك واحدا من المبادئ الحاكمة لعمل االتحاد 

 تضمن تأكیدات واضحة على قضایا اإلفریقيالبروتوكول المؤسس لمجلس السلم و األمن 

  جندة أعمال ھذه المنظمة الجدیدةئیسیة على أاإلرھاب باعتبارھا مسألة رمنع و مكافحة 

     في منع  القاریةضمن أغراض المجلس إلى التنسیق و تناغم الجھود  اإلشارةحیث جرت 

اإلرھاب الدولي في كافة أبعاده، كما أعطیت للمجلس سلطة التأكید من تنفیذ و مكافحة 

، و كافة االتفاقیات الدولیة و القاریة و اإلقلیمیة و مكافحة اإلرھاب االتفاقیة اإلفریقیة لمنع

المجلس لمھمة تنسیق و تناغم الجھود على المستویات  ليتوعالوة على  األخرى ذات الصلة،

  .2اإلقلیمیة و القاریة لمكافحة اإلرھاب الدوالي

 اإلرھاب، قطعت جھود التعاون اإلفریقي في مجال منع و مكافحة و على الصعید العملي

   اإلرھابفي مجال منع و مكافحة  اإلفریقیةمن صیاغة خطة العمل  االنتھاءخطوات مھمة 

یقیا الذي انعقد في العاصمة الجزائریة فرإفي رفیع المستوى و التي أقرھا االجتماع الحكومي 

، و تضمنت ھذه الخطة تحدید مجاالت التعاون بین الدول 2002سبتمبر  14-11خالل الفترة 

    التشریعیة و القضائیة اإلجراءاتو  الت الشرطة و السیطرة على الحدودفي مجا اإلفریقیة

 اإلفریقیةو تبادل المعلومات بین الدول  اإلرھابیةو القضاء على مصادر تمویل الجماعات 

        اإلقلیمیةمستویات التنسیق الجھود على  و اإلرھابفي مختلف مجاالت منع و مكافحة 
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 م و األمن اإلفریقي دقیقا ألدوار مجلس السل االدولیة، كما تضمنت الخطة تحدیدو القاریة و 

  .1و بحوث اإلرھاب لدراسات و المركز اإلفریقي

األدوار الدولیة في منع و مكافحة اإلرھاب في المغرب :  الرابعالمبحث 

  العربي
 إفریقیافي  اإلرھابو الوقایة من  الدور األمریكي و الدولي دورا محوریا في منع یلعب

حیث  سبتمبر في الوالیات المتحدة 11ت بعد ھجما و منطقة المغرب العربي في فترة ما

تحتل األولویة المطلقة في السیاسة الخارجیة و الدفاعیة للوالیات  اإلرھابأصبحت مكافحة 

األمن القومي األمریكي التي  إستراتیجیةالمتحدة، و جرى التعبیر عن ھذا التحول في 

تھدیدا رئیسیا لھذا األمن ، فھو عدو  اإلرھاب، و التي اعتبرت 2002صدرت في سبتمبر 

جدید ذو ذراع عالمیة، وال یمكن احتواؤه أو ردعھ من خالل استراتیجیات الردع التقلیدیة، و 

بیق إستراتیجیة استعمال سیاسة اإلكراه و أسلوب المواجھة العسكریة و إنما من خالل تط

أمن  مالذل على و حرمانھا من الحصو اإلرھابیةطویلة المدى تقوم على ضرب الجماعات 

، و ذلك نت مستھدفة من جانب تلك الجماعاتمساعدة و حمایة الدول التي كا ، وأو دعم مالي

اشلة بالدول الف اإلستراتیجیة، كما اھتمت ھذه اإلرھابیةعن طریق الوقایة و استباق العملیات 

رئیسیا في إستراتیجیة األمن القومي  اءلإلرھاب، مما جعلھا بالتالي جز مرتعاباعتبارھا 

  .2األمریكي

 األوروبي كأطراف فاعلة بما یحدث حلف األطلسي و االتحادالخر نبرز دور آو من جانب 

لیبیا  و طارئة في اآلونة األخیرة في تونسفي منطقة المغرب العربي خاصة مع التطورات ال

  .بالخصوص، ھذا ما سنتناولھ بالتفصیل في ھذا المبحث
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  لدور األمریكي في مكافحة اإلرھابا: المطلب األول 
بلدان الواقعة في الضفة الجنوبیة للمتوسط الو الجدیر بالذكر أنھ من الصعب توحید مواقف 

دات إدراك التھدی ، ذلك أنإلخ...اإلرھاب و الجریمة المنظمة كلمواجھة التحدیات المشتركة 

  .خر و من منطقة إلى أخرى في البحر المتوسطمتفاوت من بلد آل
 : دوافع االھتمام األمریكي و الدولي باإلرھاب في المغرب العربي -

 الھتمام األمریكي و الدولي بجھودوراء ا تكمنھناك دوافع محددة كانت و ما تزال 

  : 1على وجھ التحدید فيمكافحة اإلرھاب في المغرب العربي، وھي تتمثل 

خصبة أمام كثیر من الدول اإلفریقیة بما فیھا دول المغرب العربي تعتبر ساحات  أن:  أوال

ب األفراد إلى أفكارھا المتطرفة و تجنیدھم للمشاركة في عملیاتھم ذالجماعات اإلرھابیة لج

اإلرھابیة و نشر إیدیولوجیاتھا المتطرفة على أوسع نطاق ممكن، عبر االستفادة من ظروف 

و ضعف الدولة و الفراغ السیاسي و اإلیدیولوجي في تلك الدول مثل تنظیم  المدقعالفقر 

 د بالغ الخطورة للجھود األمریكیةسي و األمني مصدر تھدیالقاعدة و تعتبر حالة الفراغ السیا

 اعات المرتبطة بھ أو التي تستلھمو الدولیة المبذولة للقضاء على تنظیم القاعدة و الجم

  .نموذجھ

ة في بعض و حالیة لتنظیم القاعدة ببعض الجماعات المتطرف ةعالقات قدیم وجود:  اثانی

، حیث كان لتنظیم القاعدة روابط وثیقة للغایة بین القاعدة و الجماعات مناطق القارة اإلفریقیة

ھذه ، و واصل التحالف بین الطرفین إلى درجة تحویل بالجزائر لسلفیة للدعوى و القتالا

، ثم قیامھا 2007في ینایر " تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"سمھا إلى ا األخیرة

  .المغرب العربي في ة في الجزائر و المغرب و كل منطقةبتنفیذ عملیات إرھابیة واسع

في  اإلرھابتحولت بالفعل إلى ساحة ساخنة من ساحات الحرب على  إن إفریقیا:  اثالث

، حیث وقعت في القارة رنا، بل باتت من أسخن ھذه الساحاتإفریقیا، على نحو ما سبق أن ذك

المغرب أو الجزائر أو تونس، وھو ما زاد اإلفریقیة عدة عملیات إرھابیة خطیرة، سواء في 

من وثیرة االھتمام الدولي و اإلقلیمي بجھود اإلرھاب في إفریقیا عامة و منطقة المغرب 

  .العربي بصفة خاصة
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الدول اإلفریقیة تبدي تعاونا مع الوالیات  على الرغم من أن معظم في أنھ یتمثل:  ارابع

بما فیھا دول المغرب العربي و ھي تفتقر إلى المتحدة في إطار حربھا على اإلرھاب، 

  .نع و مكافحة اإلرھاب داخل حدودھاالقدرات الذاتیة التي تتیح لھا امتالك قدرة على م

خر تجد الوالیات المتحدة لنفسھا مصلحة أساسیة في المشاركة في جھود منع آو على جانب 

قیة في بناء قدراتھا في المجاالت و مكافحة اإلرھاب، ألن مساعدتھا للدول و المنظمات اإلفری

األمنیة و العسكریة إنما تقلل من حاجة الوالیات المتحدة إلرسال قوات لمناطق األزمات، بما 

 ملھا في إطار حربھا على اإلرھاب یقلل من التكالیف المادیة و البشریة التي یمكن أن تتح

زید من الدول بروز الم كما أن جھود احتواء وحل الصراعات اإلفریقیة یساعد على منع

  .، و التي یمكن أن تكون بمثابة بیئات مولدة لإلرھاب و األنشطة اإلجرامیةالفاشلة في إفریقیا

           ة للدول یكیو لوجیست نیةفإن الدور األمریكي ال یقتصر على تقدیم مساعدات مالیة و 

ن األكثر من ذلك أنھ أاب، و یا في مجال منع و مكافحة اإلرھو المنظمات اإلقلیمیة في إفریق

یة محددة في إطار الوالیات المتحدة و بعض الدول الغربیة بمھام عملیات نھوضیمتد إلى 

ي الكثیر من الدول ، للتعویض عن غیاب أو ضعف الحكومات الوطنیة فمكافحة اإلرھاب

في منطقة  ، بما في ذلك نشر قوات فعلیة للتدخل في مناطق الفراغ السیاسي السیمااإلفریقیة

  .1الساحل

  : تطور الجھود األمریكیة و الدولیة لمكافحة اإلرھاب في إفریقیا  -

إلى منطقة المغرب  إطار جھود منع و مكافحة اإلرھاب انصب االھتمام األمریكي في

 تنظرالعربي و التي تعتبر أیضا واحدة من ساحات اإلرھاب الرئیسیة في إفریقیا، حیث 

 ھا قاعدة خلفیة لتنظیم القاعدةاإلدارة األمریكیة إلى منطقة الساحل و المغرب العربي باعتبار

بسبب محوالت عناصر القاعدة البحث عن مالذ أمن في مناطق شمال إفریقیا سواء في 

، مستفیدة في ذلك من ضعف سیطرة السلطات في المغرب العربي منطقة الساحل أو

و صراعات  رباتطضإال عن وجود ضالمناطق في تلك الدول، فكثیر من الحكومیة على ال

ن في تلك الدول یداخلیة فیھا على نحو یتیح لتنظیم القاعدة العثور بسھولة على حلفاء محلی

  . 1975منھا نزاع الصحراء الغربیة منذ 
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، تمثلت في ة في تلك المنطقة تطورات تدریجیةو قد شھدت جھود مكافحة اإلرھاب األمریكی

 نوعة من البرامج التدریبیة للدولمبادرات منذ تسعینات و تم إنشاء و تفعیل مجموعة مت عدة

اإلفریقیة یتم تقدیمھا إما في صورة ثنائیة أو جماعیة و من أھمھا مبادرة التفاعل مع األزمات 

، و البرنامج EIPC، و برنامج القدرات المتقدمة لحفظ السالم الدولي ACRIاإلفریقیة 

  .IMET1، و برنامج التدریب و التعلیم العسكري الدولي ARPلحفظ السالم اإلفریقي 

حیث قدم مكتب مكافحة اإلرھاب بوزارة  PSI عموم الساحلكما تم اإلعالن عن مبادرة 

واستھدف أربع دول ھي  2002ر نوفمب 07في  عموم الساحلالخارجیة األمریكیة مبادرة 

، موریتانیا، نیجر و التشاد بھدف تحقیق التعاون و االستقرار اإلقلیمي، إذ صمدت مالي

     الحدود بھا في مواجھة األنشطة المریبة النتقال األشخاص  سحرلتدعیم قدرات وحدات 

         و السلع و التصدي لعملیات تھریب السالح و المخدرات و انتقال العناصر اإلرھابیة 

بیة بتقدیم خدمة التدریب لرفع وبرنامج قامت القوات الخاصة بالقیادة األورو بموجب ھذا ال

قوة كفاءة القوات المحلیة و بناء قدراتھا، األمر الذي اشتمل على موضوعات التكتیكات 

البریة الكتساب مھارة المیدان عند العمل في األقالیم الصحراویة  الملحةالصغرى و 

وسائل االنتقال المناسبة لطبیعة األرض و معدات االتصال باإلضافة للدعم المادي بتوفیر 

من جانب اإلدارة األمریكیة في " مبادرة الساحل"باإلضافة إلى تدشین ما یعرف ب . المتقدمة

، و تضمنت تقدیم مساعدات تدریبیة لتأھیل القوات المسلحة في كل من المالي 2002نوفمبر 

دراتھا في مجال منع و مكافحة اإلرھاب، و قامت و موریتانیا و تشاد و النیجر، و تعزیز ق

   برفع المیزانیة المخصصة لإلنفاق على ھذه المبادرة من  2004اإلدارة األمریكیة في عام 

ملیون دوالر من أجل تقدیم كمیات من األسلحة إلى دول المنطقة  125مالیین دوالر إلى  7

بعض التقاریر إلى أن اإلدارة األمریكیة  لزیادة قدراتھا في مجال مكافحة اإلرھاب، كما تشیر

جندي في مكان  400قامت بنشر قوة من الوحدات الخاصة األمریكیة مؤلفة  من حوالي 

  .2قریب من منطقة تمنراست بالجزائر
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      و تدعیمھا  TSCTI، قامت اإلدارة األمریكیة بتوسیع مبادرة الساحل 2005و في عام 

 الجزائر ، تشاد: دول ھي  10تضم  ، و أصبحت"حل الكبیرمبادرة السا"تحمل اسم و باتت 

تونس مع إمكانیة انضمام لیبیا إلى  و لنیجر، السینغال، نیجریا، المغربمالي، موریتانیا، ا

ملیون دوالر لھذه المبادرة  500مبلغ  تخصیص 2005المبادرة، و أعلنت اإلدارة في جوان 

للدول المشاركة في ھذه المبادرة، و ذلك بھدف  من أجل تنفیذ عملیات تدریب القوات المسلحة

من فرضیة الخواء  التحسین السیطرة على أراضیھا انطالق مساعدة حكومات المنطقة

منا للجماعات اإلرھابیة و ذلك بإتباع منھج شامل آي في اإلقلیم حتى ال یصبح مالذا الجغراف

مع التطرف  في صراعلمنطقة لبناء القدرات المحلیة و تیسیر التعاون بین حكومات دول ا

اإلسالمي و امتد مجال المبادرة الجدیدة جغرافیا بضم دول أخرى من شمال إفریقیا و غربھا 

تانیا و المغرب و النیجر و الجزائر و تشاد و مالي و موری( ككل و التعامل مع المنطقة 

  .1العالقات معھاغال و نیجیریا و تونس وربما لیبیا في وقت الحق إذا تحسنت السین

كما امتد نطاق أھداف المبادرة لیشمل المساعدات على تعزیز القدرات اإلقلیمیة لمكافحة 

اإلرھاب و تعزیز التعاون بین قوات األمن في المنطقة و ترسیخھا و تعزیز الحكم 

الدیمقراطي و تساعد المبادرة في حمایة الحدود و استغالل الفرص المتاحة الكتشاف 

ن وردعھم عن طریق توفیر التدریب و المعدات األساسیة و التركیز على المساعدة اإلرھابیی

إلى لیات بین دول المنطقة، باإلضافة في تعزیز تقاسم المعلومات و تحسینھا و تخطیط العم

          الشعبیة و حمالت التوعیة  لوماسیةبالدنشطة األالھتمام بالجوانب التنمویة و توسیع ا

ى االستخبارات ورفع كفاءة القیادة و السیطرة و تأمین االعتبارات اللوجیستیة و تحسین مستو

و اإلمداد و التموین بغرض تحقیق تأمین أفضل للمنطقة الحدودیة بدعم إمكانات وحدات 

     الحدود و معاونتھا على إغالق حدودھا و تأمینھا و تعزیزھا في مواجھة عملیة التھریب 

       رھاب ورفع مھارات استخدام السالح و توفیر سبل االتصاالت و تجارة األسلحة و اإل

  .2و المالحة و الدوریات و الرعایة الصحیة
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فالمھمة الرسمیة لقیادة إفریقیا حسب البیانات األمریكیة و موقع القیادة على االنترنت ھي 

لدعم العسكري اإلشراف على األمن في القارة و إدارة التعاون العسكري مع دولھا و تقدیم ا

  .للبعثات العسكریة و تنفیذ العملیات العسكریة في حالة صدور أوامر بذلك

القیادة الجدیدة قبل ھذه األھداف في الخطاب الذي خصھ إلعالن إنشاء  و قد فصل بوش

دول اإلفریقیة و مساعدة الوكاالت الحكومیة ال، حیث ركز على الشراكة مع 2008أكتوبر 

ریقي مع سیاسات األمن و إدارة أنشطة األمن و التعاون في المسرح األفاألمریكیة في تنفیذ 

  .1منطقة الصحراء الكبرىالتركیز في نشاطھا على 

من جھة أخرى ساھمت الوالیات المتحدة األمریكیة في مكافحة اإلرھاب عن طریق تمویل 

ا التابع لجامعة ملتقى الجزائر من قبل المركز األمریكي للدراسات اإلستراتیجیة حول إفریقی

ھي التابعة للبنتاغون و )NATIONAL DEFENAL DNIVERSITY NDU(الدفاع الوطني 

، قام بتدعیم اجتماع الجزائر حول "المارشال سنتر"مراكز أقدمھا  5الجامعة التي تتوفر على 

مكافحة اإلرھاب في منطقتي المغرب العربي و الساحل الصحراوي و لقد كلف الملتقى ما 

 اإلفریقي سوى علىفیھ المركز  صألف دوالر أمریكي، في وقت لم یخص 400قیمتھ 

مت المصادقة علیھا ا كلھ تذھ ملیون دوالر كمیزانیة للمركز و 2اعتمادات مالیة ال تتعدى 

  .2005في قمة االتحاد اإلفریقي بالخرطوم شھر جانفي 

 : دور األفریكوم  -

الرئیس األمریكي  اتخذ، التي " اإلفریقیةالقوات األمریكیة "ھي اختصار  كومأفری

كي تكون مركزا مستقال للقیادة  2007فیفري  06ار بتكوینھا في قر" جورج بوش"السابق 

في  األمریكیةبعدما كانت مرتبطة بقیادة القوات العسكریة  إفریقیاالعسكریة األمریكیة في 

على ثالث قیادات فرعیة فریكوم مؤلفة من ألف عنصر موزعین و یذكر أن األ، أوروبا

تشمل كامل القارة اإلفریقیة، باستثناء مصر التابعة للقیادة المركزیة في میامي، إلى جانب 

  .2جزر في المحیط الھندي مثل السیشل و مدغشقر

                                                             
 .52، ص  المرجعنفس أحمد إبراھیم محمود،  -  1
زیارة على الساعة ثاسعة و ، مخططات التدخل الدولي،  ناصري صمار ، الجزائر القاعدة في بالد المغرب االسالمي -  2

  htt://www.afran.ir/arabic :المصدر    .12/03/2017عشرة دقائق بتاریخ 
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و تتولى مھمة تنفیذ البرامج المتعلقة باألمن و االستقرار في القارة اإلفریقیة التي كانت 

القیادة المركزیة  یفت ھذهضأالواقع ، وفي وزارة الخارجیة األمریكیةمباشرة تشرف علیھا 

أما اختصاصاتھا فھي مطالبة بتقدیم تقریر ، القیادة األمریكیة للمحیط الھادياألمریكیة، و 

  .إلى الرئیس األمریكي أسوة برؤساء القیادات اإلقلیمیة الخمس األخرى في العالم مباشرة

استضافة ھذه القاعدة لقد حاولت الوالیات المتحدة مرات عدیدة الضغط على الجزائر بقبول 

الصحراء من  ، و نقل خلیة العملیات المكلفة بمالحقة خالیا القاعدة في دولعلى أراضیھا

 اإلرھاب، و لخبرتھا الطویلة في مكافحة ألمانیا إلى الجزائر، باعتبارھا األقرب من أوروبا

ائر ظلت ترفض ھذه الدعوات حفاظا على استقالل ھذه الدول و حفاظا على أمن لكن الجز

  .1المنطقة

 "یزید زرھوني" األسبقوزیر الداخلیة الجزائري  ي أدلى بھذرد الجزائري سریعا الالو جاء 

عوى محاربة اإلرھاب برفض الجزائر د 2007عقب استھداف مقر الحكومة الجزائریة 

في  للتدخل إقلیمیة لزج بھا في مخططاتاریعة ذفریكوم و الضغط علیھا تحت بقبول مقر األ

و لفكرة  األمریكيشؤون الدول اإلفریقیة، ھذه األخیرة سرعان ما سجلت رفضھا للمشروع 

 األمریكيالمخطط  نعلى اعتبار أالزج ببلدانھا في الحرب األمریكیة على اإلرھاب 

أن اإلرھاب ال یسبق الوجود  القریبةیستھدفھا بالدرجة األولى، كما سجلت من التجربة 

 اإلصرار، و ھذا ما یفسر مثال بل یتبعھ، و في أحسن األحوال یرافقھ األمریكيالعسكري 

الرسمي الجزائري على التأكید بأن األعمال اإلرھابیة التي كانت تحصل في الجزائر ھي من 

  .2سلفیة للدعوة و القتالالفعل الجماعة 

  

في مكافحة  االتحاد األوروبيو  األطلسيشمال الدور حلف : الثاني المطلب

   اإلرھاب
  حلف الشمال األطلسيعلى مستوى :  األولالفرع  

 ول المغرب العربي و جنوب الصحراءمشاكل بالنسبة لد األطلسي حلفالواجھ أعضاء 

  :تمثلت في 
                                                             

  .55سابق ، ص مرجع ،  أحمد إبراھیم محمود - 1
   .22، ص  17/02/2010،  05المغرب الموحد ، العدد ، مجلة  من مواجھةللماذا أفریكوم و حمد مالكي، مأ -  2
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     ، تفشي الفقر، الفساد و الطوائف البقایا االستعماریة:  متجدرة أسبابمشاكل ذات  -

 .و انخفاض مستوى التعلیم

جارة بالمعادن و األحجار تالتجارة األسلحة و :  األمن الخاص و المشاكل المتعلقة بھ -

نسبة الھجرة  ( ، التطرف الدیني، حالة عدم االستقرار التي تشھدھا الحدودالكریمة

 ).الغیر الشرعیة المتزایدة و كذا الھجرة

على طرح ذو  االعتمادبأن الخیار الوحید لھم ھو  األطلسيشمال الو یرى أعضاء حلف 

  : 1ثالثة مستویات

  : ة مراحلدتغییر الجوار المتوسطي تدریجیا و ذلك یمر بع  : المستوى األول

 .توسیع العالقات الثنائیة : المرحلة األولى  - أ

تطویر مسار خاص بالحوار المتوسطي العابر لألوطان و ذلك  : المرحلة الثانیة  - ب

 .بالتركیز على إصالح القطاع األمني العسكري

شراكة حقیقیة بدال من  إقامةتفعیل برنامج الجوار المتوسطي ب :المرحلة الثالثة   - ت

توسیع مشاركة كل الدول المطلة على البحر المتوسط في  / أوروبیة إدارةبرنامج و 

        إقامة روابط قویة من خالل البرامج و الملتقیات  /لبنان ذلك لیبیا و سوریا و 

 .و العملیات المتعددة الجنسیات

ل األطلسي في شماالاإلجراءات الخاصة بأمن حلف  بعض اتخاذ : المرحلة الرابعة  - ث

 .بالد المغرب العربي

 .تعزیز نوع الحلف نحو الجنوب : المرحلة الخامسة  - ج

السھر على إشراك الجوار المتوسطي التابع للحلف مع الجھود  : المرحلة السادسة  - ح

من  اإلفریقي، اتحاد المغرب العربي و االتحاد األوروبيالتي تبذلھا كل من االتحاد 

 .إفریقیاتوفیر غطاء أمني شامل في 

                                                             
  .151، المرجع السابق، ص  رتیبة برباش -  1
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بعد إنعاش عالقات الحلف مع دول المغرب العربي و مواصلة عالقاتھ  : المستوى الثاني

حلف أطلسي " شمال األطلسي إنشاءالالثنائیة مع دول جنوب الصحراء یمكن لحلف 

 .إن صح التعبیر و ذلك بحل المشاكل األجنبیة التي تعاني منھا المنطقة" محلي

، لكن عندما یتعلق األمر بدول عربي اھتمام راسخ بأمنھا المشتركلدى دول المغرب ال

جنوب الصحراء و التھدیدات األمنیة التي تعاني منھا فإن الوسائل التي تستعملھا لمعالجة 

    ھذه المشاكل محدودة و منفصلة على بعضھا البعض و ذلك بسبب عدم الثقة المتبادلة 

الحلف  اھتمقت إذا بلد من ھذه البلدان و في نفس الو توترات الداخلیة السائدة في كلو ال

 األفارقةن یجد أول جنوب الصحراء فعلیھ أن یضمن بالبعید بالقضایا األمنیة الخاصة بد

  .1حلول للمشاكل اإلفریقیة
  

إفریقیا و منھ دول إقامة تعاون بین الحلف و االتحاد األوروبي في  : المستوى الثالث

  .المغرب العربي

فریقیة بصفة عامة نذكر إعدیدة و ھي احتیاجات  اإلفریقيإن االحتیاجات األمنیة لالتحاد 

  : 2منھا

 .وسائل مالئمة للسیطرة على النزاع -

الخاصة  اإلصالحاتأو وسائل لتحدید النزاعات و الوقایة منھا بما في ذلك  إمكانیات -

 .بقطاع األمن

القدرة على نشر القوات األمنیة ( صة بردود األفعال أثناء النزاعاتوسائل خا -

 ).و الغربیة على حد سواءاإلفریقیة 

  .النزاع انتھاءبعد  اإلعمارالوسائل الكافیة من أجل إعادة  -

المذكورة أعاله فیمكن للحلف و االتحاد األوروبي خالل ملتقى  االحتیاجاتمن أجل تلبیة 

  : 3مشترك حول السلم و األمن في إفریقیا إعداد بروتوكوالت تھدف إلى

 .وواضحة لكل منظمةإسناد أدوار مسؤولیات محددة  - 1
                                                             

  .151سابق، ص ، مرجع  رتیبة برباش -  1
  .152، صنفسھ المرجع  -  2
  .153، ص  نفسھ المرجع -  3
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 .اإلفریقيدعم االتحاد نة العسكریة التابعة للحلف على حث اللج - 2

بعد اتخاذ ھذه القرارات  إفریقیافي  األمنرعایة ملتقى البحث الدولي حول السلم و  - 3

 : القیام بالخطوات األوربیة التالیةعلى لحلف و االتحاد األوروبي ا نتمك

 .الدول المارقةفرض عقوبات قاسیة على رؤساء  -

 .یر لمھمة ما بعد النزاعیتنفیذ تس-

 .شمال األطلسي من أجل مواجھة التحدیاتالتغییر حلف -

ن في ھذا المجال إلى السیاق التاریخي الذي تتخذ عنھ فكرة واسیالسی نوو یتعرض الباحث

 تأخرإنشاء االتحاد المغاربي و ھذا بعد استقالل كل من البلدان المشكلة لبالد المغرب لكن 

 سنة تجسید ھذه الفكرة بسبب عدة مشاكل من بینھا حرب الرمال بین المغرب و الجزائر

و مشكلة الصحراء الغربیة  1969ا في سبتمبر ، االعتراف المتأخر للمغرب بموریتانی1963

اتحاد د االستقالل تم إنشاء ما یسمى بو بعو التي لم تتحدد مصیرھا بعد،  1975ابتداء من 

في ظل كان غیر تام  لكن التكاملالمغرب العربي بین الدول الخمسة المشكلة للمغرب العربي 

من المبادالت الخارجیة   %4تصل إلى حیث أن التجارة داخل ھذه المنطقة ال ، ھذا االتحاد 

و بقي اتحاد المغرب اإلصالحات المشتركة لم تتجسد بعد، لبلدان المغرب العربي كما أن 

، و لقد ساھمت عنھا انبثقالتي  1989العربي مجرد بناء افتراضي من معاھدة مراكش 

نطقة في توسیع مالالبطالة و تردي األوضاع و مختلف االحباطات التي تواجھھا الشعوب في 

  .اإلسالميالمد 

  على مستوى االتحاد األوروبي:  الفرع الثاني

إن دول المغرب العربي تعتبر من الشركاء المھیمنین على الحلف في الحوار 

الحلف و الدول األخرى المشاركة في الحوار المتوسطي مصالحھم  كریدالمتوسطي و علیھ 

  .1المغرب العربي في  اإلستراتیجیة

إن الجزائر التي لطالما ناضلت من أجل إدراج محاربة اإلرھاب ضمن اإلطار الدولي بدأت 

     حول ھذا المشروع السیما بعد ھجمات  المتوسطینتجني ثمار نضالھا بالتفاف شركاءه 

                                                             
  .153، مرجع سابق ، ص  رتیبة برباش -  1
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الحوار  إطار، و لقد انضمت الجزائر إلى مسار التعاون مع الحلف في 2001سبتمبر  11

  : 1سباب التالیةألیجابي لإالمتوسطي و ھذا شيء 

 .األمن الداخلي على المدى القصیر و المتوسط تحین -

 .في مجال المھارة المدنیة و العسكریة اإلسھام -

 .االنخراط في برنامج احترافي للجیش و على المدى المتوسط -

ن التقارب الذي سیتم بین بلدان المتوسط و أوروبا سیجعل بعض الدول األوروبیة مثل إلذلك ف

ق النطاق على المجموعات یبریطانیا و ھولندا و بعض الدول االسكندینافیة مضطرة لتضی

 التوازن في عالقاتھا مع شركائھا اإلسالمیة الفاعلة على أراضیھم و یحتمل أن یعید للجزائر

 فسة على الھیمنة على منطقة البحربدخول الوالیات المتحدة في دائرة المنااألوروبیین 

طار العالقات إات المتحدة دعما عسكریا أكبر في طلب الجزائر من الوالیالمتوسط وقد ت

الثنائیة و یمكن أن تكون القوة األمریكیة في البحر المتوسط مفیدة للمصالح األمنیة من خالل 

قوم بھا الحلف لكن ید تشارك الجزائر في المھام التي و ق، التعاون في مجال مكافحة اإلرھاب

یمكن أن تؤول ھذه المشاركة على أنھا انضمام ضمني إلى النھج الجدید المتمثل في حق 

 و إقرار السلم و تسییر أزمات و حل اإلنسانیةالتدخل تحت غطاء المھام الجدیدة للمساعدات 

لجزائر النزاعات و علیھ فھذه المشاركة تتعارض مع المبادئ التوجیھیة للسیاسة الخارجیة ل

  .2التي تؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول و مبدأ تقریر المصیر للشعوب

  

  

  

  

  

                                                             
  .156 – 154، ص ص   سابق، مرجع  رتیبة برباش -  1
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  : الفصل الثالث خالصةال
 اإلجرامیةللتكیف مع ھذه الظاھرة  آلیاتن دول المغرب العربي استعملت عدة إ

العابرة للقارات و ذلك باالنتقال من أسلوب المواجھة و الحل العسكري و التحول إلى 

، فالجزائر التي اإلرھابیةاالعتماد على سیاسات وقائیة و استباقیة لمنع وقوع الھجمات 

عانت تجربة مریرة من ھذه الظاھرة أیقنت أن معالجة مسبباتھا تكون بالعودة إلى الطرق 

م بالجانب االقتصادي مصالحة الوطنیة إلى قانون العفو الشامل و كذا االھتماالسلمیة بدءا بال

    ، الحوار یكون قوامھا التسامح، الفقر، التنشئة التي و االجتماعي، القضاء على التھمیش

في محاربة الظاھرة و ذلك  تونس و المغرب كذلك تعدان بمثابة نجاحو نبذ العنف، 

، أما الخ ....تماعي و االقتصادي و تحقیق سبل التنمیة و التعلیمبارتكازھا على البعدین االج

كبیر و ارتباطاتھا  نظرا النتشار أشكال الجریمة المنظمة بشكللیبیا و موریتانیا و 

باإلرھاب فإنھا لم تستطیع خلق أطر و آلیات ناجعة للقضاء أو التقلیل من ھذه الجرائم 

  .البشعة

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                     



  الخاتمة
 

102 
 

  : خاتمةال

نھایة الحرب الباردة، منعطفا في دراسة العالقات السیاسیة الدولیة، بحیث  لقد شكلت

عرفت ھذه المرحلة الجدیدة سلسلة من التحوالت مست العدید من النظریات و المفاھیم ، التي 

من  اإلرھاباستخدمت سابقا في فھم سلوكات الفواعل ضمن النظام الدولي، و یعتبر مفھوم 

أكثر المفاھیم التي عرفت تحوال في دالالتھا، بحیث خرج ھذا المفھوم عن إطاره الضیق 

و من خالل ھذه الدراسة حاولنا الوقوف على أھم . الذي استخدم خالل الحرب البادرة

التحوالت التي عرفھا ھذا المفھوم، و كیف انعكست الحقا على الواقع األمني في منطقة 

المنطقة أو اإلقلیم التي لم تبقى بمعزل عن سلسلة التحوالت التي عرفھا  المغرب العربي، ھذه

النظام الدولي الجدید، بل تفاعلت معھا بشكل كبیر، نظرا للموقع االستراتیجي و الحساس 

خاصة على المستوى الذي تتمتع بھ، األمر الذي جعلھا تدخل في مسار ھذه التحوالت، 

فرضت علیھا ضرورة  یة مصادر جدیدة لتھدید أمنھا،األمني، بحیث عرفت الدول المغارب

ضمن  و الحد منھا، ااالستراتیجیات المناسبة لمواجھتھ، و محاولة وضع االتفاعل معھ

، و من خالل ھذه الدراسة اإلرھابالتحوالت التي عرفھا النــظام الدولي و كذا مفھوم 

ئج و االستنتاجات ، یمكن أن إلى مجموعة من النتا -في ھذا اإلطار - المتواضعة، توصلنا 

  : نوجزھا في النقاط التالیة

 ، بل ھناك عدة تعاریفاإلرھابنستنتج أنھ ال یوجد تعریف شامل و جامع لمصطلح  -

تختلف باختالف االنتماءات و المنطلقات الفكریة لكل جھة، غیر أن المتفق علیھ بین مختلف 

 .یتضمن التھدید أو الخوف، مھما اختلفت أشكالھ و مصادره اإلرھابالدارسین ھو أن 

تحوال في مضمونھ، حیث  تیجة التحوالت بعد الحرب الباردةن اإلرھابعرف مفھوم  -

 ، طرح جدید لألمنظھر إلى جانب األمن القومي المرتبط بالدولة كفاعل في العالقات الدولیة

ساني المرتبط باألفراد، و تطورت ھذه من زاویة مغایرة، حیث أصبح الحدیث عن األمن اإلن

، و من جھة أخرى أصبحت الفواعل في العالقات مع النظریات و المقاربات النقدیةالنظرة 

 اإلرھاب و باألخص لتھدید أمنھمو معقدة  في عصر العولمة تعرف مصادر جدیدةالدولیة 

 التھدیداب ھذا و استراتیجیات قادرة على استیع مر الذي یستدعي ضرورة وضع آلیاتاأل
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التقلیدیة التي اقتصرت فقط على التھدید العسكري أو العدوان  المصادر تجاوز ذيال

 .الخارجي

           دیة اقتصا : یتسع لیشمل أبعادا متنوعة اإلرھابھذه التحوالت جعلت مفھوم  -

 .و على مستویات متباینة ،و اجتماعیة، سیاسیة و أمنیة 

          أما ھذه التحوالت األمنیة الجدیدة، دخلت منطقة المغرب العربي كباقي الدول  -

          و المناطق األخرى في العالم في مرحلة جدیدة، ملیئة بالتھدیدات األمنیة المستعصیة 

     و المتعددة من حیث طبیعتھا أو مصادرھا، فقد عرفت ھذه المنطقة العدید من التــھدیدات 

المخاطر، و رأینا كیف أن من أھم و أكثر ھذه التھدیدات خطورة ھو اإلرھاب، الذي سبب  و

أزمات و حالة من الفوضى للنظم الحاكمة و كذلك للمواطنین، خاص بعد تطوره و ارتباط 

التنظیمات المحلیة في الجزائر و المغرب و كذلك لیبیا بتنظیم القاعدة في إطار ما عرف 

المغرب اإلسالمي، التي باتت الیوم تشكل تحدي كبیر للنظم السیاسیة  بتنظیم القاعدة في

 مثلالمغاربیة، باإلضافة إلى اإلرھاب تشھد المنطقة بل تعج بالكثیر من التھدیـدات األخرى، 

المشاكل االجتماعیة من آفات و مخدرات، و كـــذلك مشاكل البیئة و التلوث، و عجز النظم 

و المستلزمات الضروریة للعیش من سكن و صحة و تعلیم، مع  الحاكمة على تأمین الغذاء

المستدامة و الحكم الراشد و الدیمقراطیة، باإلضافة إلى  مرضیة للتنمیةغیاب مؤشرات 

التداعیات السلبیة للھجرة السریة، كل ھذه المشاكل تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة أو بركان خامد 

 .قد یھز كیان ھذه الدول و یھدد استقرارھا

لذلك وعت النخب الحاكمة و كذا المجتمعات المغاربیة بخطورة الوضع و تأزمھ، ما  -

المستمرة من  دفعھا للبحث عن الطرق و السبل الناجعة و المناسبة للخروج من ھذه الدوامة

، و رأینا كیف أن ھذه الدول  لم تسعى للعمل المشترك ضمن مؤسسات طر و التھدیدالخ

االتحاد المغاربي، بسبب ھشاشتھا و كذلك غیاب اإلرادة السیاسیة إلحیاء ھذا الدور لالتحاد 

بعاد، خاصة في ظل  سیطرة النزعة القطریة على ربة تكاملیة فاشلة بكل األالذي یعتبر تج

الدول المغاربیة في وضع استراتجیات لحل و تجاوز المشاكل األمنیة التي تعیشھا ھذه 

الدول، و على ھذا المستوى رأینا أن الدول المغاربیة تعاملت مع ھذه التھدیدات  بشكل 
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محلیة لمواجھة المخاطر، مثال الجزائر و سیاسة مكافحة  منفرد، كل دولة تضع استراتیجیات

 .اإلرھاب

كما نستنتج في ھذا الصدد أن إمكانات و قدرات ھذه الدول، لم تؤھلھا لتجعلھا قادرة  -

لتدخل لعلى إیجاد الحلول و االستراتیجیات الفعالة لوضع حد لمختلف التھدیدات، ما دفعھا 

االتحاد المغاربي كإطار للعمل المشترك، و نتیجة في شراكات بعدما عجزت عن إحیاء دور 

لھا تتجھ للبحث عن شركاء عالمعوقات البنیویة و السیاسیة التي تحول دون ذلك، كل ھذا ج

 .خارج اإلقلیم المغاربي، كخطوة لتطویر آلیاتھا الدفاعیة أمام ھذه التھدیدات

استراتیجي، فلم  كیشر با باعتبارھاوبناءا على ھذا توجھت الدول المغاربیة إلى أور -

تتردد الدول المغاربیة في قبول االنضمام في تفعیل مختلف المبادرات و المشاریع المقترحة 

 ومتوسطیةبي،  و قد تبلورت  ھذه السیاسة عبر مشروع الشــراكة األورومن الجانب األور

غیر أن النتائج . 5+5و االتحاد المتوسطي، و كذلك مختلف التفاعالت في ضمن مبادرة 

بي لم یحقق كل وبینت أن االعتماد على الطرف األور قعیة التي ترتبت على ھذه الشراكةالوا

األھداف المرجوة، بحیث بینت التجربة أن المكاسب لم تكن متكافئة، بل كانت لصالح الطرف 

            حساب الطرف المغاربي، ما جعل العالقة تخرج عن إطار الشراكة بي على واألور

 .و التعاون إلى شكل التبعیة و الھیمنة

 لمغاربیة حتى تجد الشریك المناسبكبدیل لھذه االستراتیجیات الفاشلة، عملت الدول ا -

فنسجت وفق ھذه القناعات المتمثلة في أن اإلستراتیجیة المناسبة ستكون عبر العمل المشترك 

مع طرف قوي خارجي، دعمت الدول المغاربیة التوجھ نحو الو،م،أ، فعرفت عالقات 

مبادرة ( الطرفین العدید من أوجھ التعاون و العمل المشترك على الصعــید االقتصادي 

، و على الصعید )مشروع الشرق األوسط الكبیر( ید السیاسي و على الصع) إیزنستات

، غیر أن ھذه الشراكة لم تختلف عن نظیرتھا )التعاون األمني ضمن حلف الناتو( األمني 

بیة، فسیاسات الدول الكبرى سرعان ما تعلن عن نیاتھا و أھدافھا الحقیقیة في منطقة واألور

بیة أو األمریكیة كانت لھا وح القومیة األورالمغرب العربي، بحیث استنتجنا أن المصال

 اإلرھاباألولویة على حساب مصالح الدول المغاربیة المتمثلة في القضاء على مصادر 

صراع القوى الكبرى خاصة على الصعید جعل المغرب العربي یتحول لساحة  األمر الذي
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ذھا االقتصادي على دھا و نفووبا إلثبات وجواالقتصادي، بحیث سعت كل من الو،م،أ و أور

، و حتى وإن بدت اإلرھابحساب وجودھا كشریك إلعانة الدول المغاربیة على مواجھة 

بي في مواجھة اإلرھاب و مخاطر الھجرة و تسلط وھناك محاوالت جادة من الشریك األور

، فھي ستدعم الدول المغاربیة للحد من ھذه المظاھر ألن مصلحتھا تملي علیھا كمام الحاالنظ

القیام بمثل ھذه التحركات، فتتعامل مع الدول المغاربیة كدول حاجزة أو مانعة خوفا من 

 .انتقال ھذه المخاطر إلى أقطارھا

با أو الو،م،أ، مخیبة وبناءا على ھذا جاءت اتفاقیات الشراكة و العمل المشترك مع أور -

تھدیدات بل تحولت ھي ألنھا لم تحد من ھذه المخاطر و ال. آلمل الدول المغاربیة و شعوبھا

       نفسھا إلى مصادر لتھدید أمن ھذه الدول المغاربیة و مجتمعاتھا، من خالل تكریس التبعیة 

و استغالل ثرواتھا، و بالتالي تكریس الفقر و البطالة بل إن وجودھا و حضورھا القوي في 

واجد للقوى المغرب العربي سیشجع أكثر قیام الحركات اإلرھابیة المناھضة لھذا الت

 .اإلمبریالیة أو الكافرة في بالد المسلمین

وھكذا، یبدو جلیا الیوم أنھ بات من المستحیل للدول المغاربیة التعاطي المجدي مع  -

أھم التحدیات باالعتماد فقط على السیاسات الوطنیة، أو عبر اللجوء ألطراف و شركاء 

الثقافیة والسیاسیة، مما یفرض علیھا خارجیین في كافة المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة و

فلم یعد  .تكثیف الجھود من أجل إحداث نقلة نوعیة في العمل التكاملي واالندماجي المغاربي

معقوال وال مقبوال، ونحن نشاھد ما یجري في العالم، أن نواصل التعامل مع قضایانا 

ّ ما یبعث على . فیھ الیوم التاریخیة وإشكاالتنا السیاسیة بالطرق التي أوصلتنا إلى ما نحن إن

ّ أكثر اإلكراھات تحدیا یفرض النزوع إلى معاودة تفعیل البناء  -نسبیا  -االطمئنان  أن

رق تمع تنامي التطرف واإلرھاب تضع مفالمغاربي، فبعد أن كانت الخالفات إزاء التعاطي 

ّ ھذا الھاجس قضیة مشتركة بین األطراف كافة،  ،طرق بین العواصم المعنیة  إلى درجة أن

وبعد أن كان نزاع . الفرقة السابقة باتت تحتم المزید من التنسیق وتبادل المعلومات والخبرات

الطرفین الرئیسیین في  الجزائریة -ي العالقات المغربیة الصحراء حاجزا أمام أي انفراج ف

 –ربیة معادلة البناء المغاربي، صار في اإلمكان ترحیل خالفاتھما إلى المفاوضات المغ

  .الصحراویة تحت رعایة األمم المتحدة
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ّ دول المغرب العربي، التي تتوفر على إمكانیات مھمة  - وھكذا، یحدونا األمل بأن

خاصة  ومؤھالت ھامة، ستكون قادرة على التعاطي المجدي مع التحدیات والصعاب

فت جھودھا من أجل إقرار اآللیات اإلرھاب ّ و ذلك إن  ،االندماالكفیلة بالسیر قدما نحو ، إذا كث

 : التزمت بمجوعة من التوصیات، نوجزھا فیما یلي

  ضرورة اإلیمان بضرورة التعاون و التفاھم حول كیفیة مواجھة المشاكل      

یاء عبر إح العمل على حل جمیع المشكالت البینیة القائمة ، وو طرح الحلول المناسبة

االقتصادي، ألن العالقات  على تحقیق التكامل االتحاد المغاربي، و التركیز

االقتصادیة و تشابك المصالح المادیة بین الدول و كذلك الشعوب سیؤدي إلى تراجع 

دور القضایا السیاسیة التي عادة ما تكون مصحوبة بحساسیة كبیرة، والحقیقة أن 

و أساسیا في نجاح  تجربة تكاملیة سیلعب دورا كبیرا األساس االقتصادي في أي

 .بیة التي أسفرت عن تبلور االتحاد األوربيومثل التجربة األور مسار التكامل

  إعادة النظر في محتوى المعاھدة المنشئة لالتحاد المغاربي و معالجة ما

 .یشوبھا من نقائص

  ضرورة تحقیق التوازن و االنسجام بین متطلبات األمن القومي و األمن

        ن األفراد مشاكل التي تھدد أالفردي اإلنساني، من خالل االھتمام بالقضایا و الم

الدولة داخلیا و خارجیا، لتحقق ھي  استقرارو بالتالي األمن اإلنساني، الذي سیدعم 

 .األخرى أمنھا القومي

  ضرورة أن تأخذ القوى المجتمعیة مكانتھا ودورھا بفاعلیة لبناء المغرب

للرأي العام الضامن ألي خطوة تعبر عن أمانیھ وتطلعاتھ  ممثلةالعربي، باعتبارھا 

ومصالحھ، وھنا یتعین أن تتركز الجھود على إقامة أنظمة حكم دیمقراطیة معبّرة عن 

اإلرادة الحرة للشعوب المغاربیة، تحرص على سلطة القانون وتوفیر الحریات 

تفاعل معھ للمواطنین، وتحترم حقوق اإلنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وت

 .كشریك حقیقي في إدارة شؤون البالد وتنفیذ برامج التنمیة
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تبقى التنمیة المستدامة والحكم الصالح و الدیمقراطیة في المغرب العربي اآللیات الضروریة 

إذا التزمت و طبقت آلیات الحكم  - إلحداث التغییر داخل األنظمة المغاربیة، التي ستجد نفسھا 

 سار تكاملي مع توفر إرادة سیاسیةمؤھلة للدخول في م - مستدامةالراشد و التنمیة ال

، و مختلف مظاھر الممارسة الدیمقراطیة یعات ضامنة ومؤسسات وقضـاء مستقلوتشر

ّ التنسیق والتكامل المغاربي ھكذا الرشیدة، یمكن أن یخلقا إمكانیة تنمیة حقیقیة تلبي  فإن

 .الحاجات األساسیة للشعوب المغاربیة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                     



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س الرئاسةلمج  

 الھیئة القضائیة

 مجلس الوزراء األول

وزراء الخارجیةس لمج  
الشورىمجلس   

 لجنة المتابعة األمانة العامة اللجان الوزاریة المتخصصة

اللجنة 
الوزاریة 

المتخصصة 
باألمن 
 الغذائي

اللجنة 
الوزاریة 

المتخصصة 
المكلفة 
و  دباالقتصـا
 المالیة

اللجنة الوزاریة 
بالبیئة  المكلفة 

 األساسیة

 

اللجنة 
الوزاریة 

 المكلفة
بالمواد 
 البشریة

 

مجلس وزراء 
 الداخلیة

 

ت التقلیدیة
ف بالسیاحة و النشاطا

س الوزاري المكل
 المجل

ف بالسیاحة
س الوزاري المكل

 المجل

س الوزاري ال
المجل

ف بالطاقة و المعادن
مكل

 

ف بالتجارة
س الوزاري المكل

 المجل

ف بالمالیة و النفط
س الوزاري المكل

 المجل

ت
صال

ف بالبرید و الموا
س الوزاري المكل

 المجل

ف باإلسكان و العمران
س الوزاري المكل

 المجل

ف بالتجھیز و األشغال العمومیة
س الوزاري المكل

 المجل

ف بالسكان
س الوزاري المكل

 المجل

ف بالمالیة و النفط
س الوزاري المكل

 المجل

ف بالتكوین و النقل و الشؤون 
س الوزاري المكل

المجل

ف باللغة و اإلعالم
س الوزاري المكل

 المجل

ضة
ب و الریا

ف بالشبا
س الوزاري المكل

 المجل

ضائیة
ف بالشؤون القانونیة و الق

س الوزاري المكل
 المجل

 

 

  .األمانة العامة التحاد المغرب العربي: المصدر/ هیكلة الجهاز المؤسساتي التحاد المغرب العربي



110 
 

 

 

2011المغرب العربي لسنة  تسلیح جیوش بلدان   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 2007 - 2001أبرز العملیات اإلرھابیة ما بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                     



 قائمة المراجع
 

113 
 

  قائمــــــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــــــــــــــع

   المراجع باللغة العربية

 موسوعات و معاجم :  

  .1994،للنشر و التوزیع النھضة دار  :إرھاب، القاھرة" الوسیط مادة البعلبكي ، المعجم منیر  -1

 للدارسات العربیة المؤسسة :بیروت ،3ط.  1ج ، السیاسة موسوعة الكیالني ، الوھاب عبد - 2

  .1990والنشر، 

  .والتوزیع للنشر مجدالوي دار  :، األردن السیاسة علم الجاسور ، موسوعة الواحد عبد ناظم - 3

 الكتب :  

  العام الدولي القانون قواعد إطار في الدولة إرھاب ،واصل الرحمن عبد جاد سامي - 1

  .2005الجدیدة،  الجامعة دار: اإلسكندریة

 والفقھ العام الدولي القانون في مكافحتھ وسائل جوانبھ الدولي اإلرھاب حمودة، سعید منتصر  - 2

  .2006الجدیدة،  الجامعة دار : اإلسكندریة اإلسالمي،

وتحلیلیة  قانونیة رؤیة األمریكیة اإلستراتیجیة في اإلرھاب الیاسري ، مكافحة طاھر یاسین - 3

  . 2011 والتوزیع، الثقافة للنشر دار  :عمان

 للطبع إیراك  : القاھرة الجدید، العالمي النظام في الدولي اإلرھاب الشكري ، یوسف علي - 4

  .والتوزیع والنشر

دار األھرام  للنشر : شوقي بدر عبد المنعم ، أحكام اإلنابة القضائیة في القانون الدولي ،مصر  - 5

  . 1978و التوزیع ، 

  .40 اآلیة  البقرة، سورة  - 6

  .51 اآلیة  النحل، سورة  - 7

 .2008 الجدیدة، الجامعة دار  :اإلسكندریة الدولة، إرھاب واصل ، الرحمن عبد جاد سامي  - 8



 قائمة المراجع
 

114 
 

 : الریاض ،واالتجاھات واألنماط المنظمة وآخرون ، الجریمة الصیفي مصطفى الفتاح عبد - 9

  . 1999األمنیة ، للعلوم العربیة نایف أكادیمیة
منشورات : ،  لبنان1في ظل المتغیرات الدولیة ، ط: سوبران ،  االرھاب الدولي أحمد حسین  -10

  .2005الجلبي الحقوقیة ، 

   1991. دار العلم للمالیین،:بیروت ،اإلرھاب الدولي دراسة قانونیة نافذة،محمد عزیز شكري -11
الجامعي   الفكر دار :والدیمقراطیة ، اإلسكندریة اإلرھاب بین بوادي ، العالم المحمدي حسین -12

2007.  

العینة : حسین شریف فوزي ، اإلرھاب الدولي و انعكاساتھ على الشرق األوسط ، مصر  -13

  .1998العامة ، 

  .2009دار الجامعة ، : رفعت رشوان ، اإلرھاب البیئي في قانون العقوبات ، اإلسكندریة  -14

  . 1988دار الجیل للطباعة ، ن ، .ب .دممدوح توفیق ، اإلجرام السیاسي ،  -15

 الجدیدة الجامعة دار  :مصر اإلرھابیة ، الجریمة مطر، السمیع الفتاح ، عبد عبد عصام -16

2008   . 

 المكتب :اإلسكندریة  والمحلي، الدولي المستوى على اإلرھاب الدین ، جرائم حسین أسامة -17

 . 2009 ، الحدیث العربي

 دار النھضة: دولي العام، القاھرةالدولي وفقا لقواعد القانون ال حلمي أحمد نبیل ، اإلرھاب -18

  .1988العربیة ، 

  . 1982 المنصورة ، ن ، جامعة. د. الجنائي، د القانون في الدین، اإلرھاب محي مؤمن محمد -19

  .1986دار الكتاب ، : السماك محمد ، اإلرھاب و العنف السیاسي ، الشركة العالمیة ، لبنان  -20

 للنشر الحامد دار :عمان اإلرھاب ، جویحان ، علم عرفات الترتوري ، عوض محمد، -21

  .2006 والتوزیع،

  .  1994 المعرفة ، شمس دار  :القاھرة صدقي ، اإلرھاب، الرحیم عبد -22

  2المقاومة ، ط إرھاب أم اإلرھاب مقاومة :األوراق خلط المكراوي ، لعبة محمد علي -23

 .2002، الوافي دار : القاھرة



 قائمة المراجع
 

115 
 

 المؤسسة مجد : بیروت العام ، الدولي القانون ضوء في والمقاومة حماد ، اإلرھاب كمال -24

  .2003 والتوزیع للنشر الجامعیة

 منشورات : الدولیة ، بیروت القانونیة المسؤولیة ومدى العدوان الدراجي ، جریمة إبراھیم -25

  .2005 الحقوقیة ، الحلبي

 .2004دار الفكر الجامعي ، : ندریةاإلسكحسنین ، تجربة مواجھة اإلرھاب ، المحمدي بوادي -26

 ضاریة لبلدان المغرب العربي ومدىمصطفى الكثیري ، الخصوصیة التاریخیة والح -27

 .1986منشورات المنطقة العربیة للعلوم اإلداریة ، : انعكاساتھا على التنمیة اإلداریة ، األردن 

 مطبعة :نان لب نظرة مستقبلیة ، مجلة قضایا عربیة ، : ، المغرب العربي عبد هللا العروي  - 28

  . 1975أوت   58المتوسط ، العدد 

 الداخلیة و تھدیدات تنظیم األزماتبین  إفریقیاالدولي في  اإلرھابأحمد إبرھیم محمود ،  -29

  . 2008، جانفي  183القاعدة ، كراسات إستراتیجیة ، العدد 

 لسیاسیة في أوروبا والشرق األوسطالعالقات االقتصادیة وا: جیران متباعدون،  نزیھ األیوبي -30

 یاسیة و اإلستراتیجیة ، القاھرة وشمال إفریقیا، مجلة السیاسة الدولیة ، مركز األھرام للدراسات الس

 .1996، أفریل 124العدد 

  .1965عارف ، دار الم: سعد زغلول عبد الحمید ، تاریخ المغرب العربي ،القاھرة  -31

 والبحوث الدراسات مركز  :الریاض القرن ، ھذا في اإلرھاب مستقبل العموش ، فالح أحمد -32

2006 .  

 دار: ، القاھرة 1ط ، اإلرھاب العولمي وانھیار اإلمبراطوریة األمریكیة ، غولي ھارون -33

  . س.، د الوافي

  .2001دار الشافعي ،: ، بیروت 1ط،  2001سبتمبر  11، ساعات ھزت العالم  فرید مالیداي -34

 مركز الدراسات الوحدة: ر، بیروت اسماعیل قیرة و أخرون، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائ -35

 .2002العربیة،

  .2009دار الثقافة ، : ، عمان 1ط ، اإلرھاب، الشرعیة الدولیة لمكافحة  العربي شمور بخیت -36

 دار الفكر الجامعي: الدولي التجریم و مكافحة ، مصراإلرھاب  ، حسین المحمدي بوادي -37

2007 .  



 قائمة المراجع
 

116 
 

 دار المكتبة: لم اإلرھاب ، عمان محمد عوض الترتوري وأغادیر عرفات دوي جان ، ع -38

  . 2005حامد للنشر و التوزیع ، 
 ن.ب .د التجریم وسبل المواجھة،-اإلرھاب والجریمة المنظمة،أحمد إبراھیم مصطفى سلیمان -39

  .2006مطبعة العشري، 

 ة حتى انتھاك الكرامة اإلنسانیة محمد تیسیر التمیمي، الحرب القذرة من انتھاك السیادة الدولی -40

  .2005المركز القومي للنشر،  :األردن 

 والدراسات البحوث معھد : القاھرة ، والقانون الممارسة في الطائرات خطف , مجذوب محمد -41

  . 1994 العربیة،

 العربیة الدراسات مركز  :باریس ، الدولیة والمواثیق طیار، اإلرھاب بكر بن صالح -42

 .2004 األوروبیة ،

 رف ، اللجنة العلمیة للمؤتمرالتطصالح بن غانم السدالوي ، أسباب اإلرھاب والعنف و -43

  .2012جامعة اإلمام محمد بن سعود، :العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرھاب ، السعودیة 

  .1998ب د ن ، : احمد یوسف البل ، اإلرھاب في العالمین العربي والغربي ، عمان  -44

 دار الجامعة: ، اإلسكندریة 1، ط السمیر مطر، الجریمة اإلرھابیة.عصام عبد الفتاح ، عبد-45

 .2008الجدیدة ، 

 للنشر و التوزیعدار ناجد : وقاف العیاشي ، مكافحة اإلرھاب بین الساسة و القانون ، لبنان  - 46

2006 .  

 .التوزیع دار ابن نادیم للنشر و: الجزائر محمد الطیبي ، من أجل نظریة معرفیة لإلرھاب ،  -  47

2008. 

 أطروحات الدكتوراه : 

   ، التحدیات  اإلفریقیةد األمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء عظریف شاكر ، الب  - 1

 اسیة ، كلیة الحقوق بجامعة الحاجشھادة الماجیستیر في العلوم السیو الرھانات ، مذكرة مقدمة لنیل 

 .2010باتنة ،  –لخضر 

  



 قائمة المراجع
 

117 
 

 رسائل الماجيستير : 

علیلي مونة ، السیاسة األمریكیة في منطقة شمال إفریقیا بد الحرب الباردة ، مذكرة لنیل شھادة   - 1

 قسم العلوم السیاسیة ، جامعةماجستیر في العالقات دولیة ، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ، 

 .2002 -2001الجزائر ، 

 ة إستراتیجیة ، مذكرة لنیل شھادةرتیبة ، األمن و اإلرھاب في المغرب العربي مقارب برباش  - 2

  .2012الماجیستر ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

 المجالت : 

 ، مجلة السیاسة الدولیة العربي  غانم السید عبد المطلب ، ندوة العنف و السیاسة في الوطن  - 1

  . 1987، أكتوبر  90العدد 

  116لة السیاسة الدولیة ، العدد عصام صادق رمضان ، األبعاد القانونیة لإلرھاب الدولي ، مج - 2

  . 1987جویلیة 

 ،  مجلة المستقبل العربي 21قرن  صادي المغاربي في المیالد مفتاح الحراثي ، االندماج االقت - 3

  . 1994، سبتمبر 187مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد 

 عاصرة والعربیة اإلسالمیة ، مجلةمحمد عوض لھزایمة ، اإلرھاب بین الحضارة العربیة الم - 4

  .2002، الجزائر كلیة العلوم اإلسالمیة ، 6الصراط ، العدد 

 ة مشتركة لمكافحة االرھاب ، مجلةص ، الساحل اإلفریقي في عین اإلعصار ، جھ.مساعد  - 5

  .2010، أفریل  561الجیش ، العدد

  ربیة و ما تكشفھ رغم محدودیتھا أمینة السعودي ، اإلصالحات الدستوریة في العالم الع - 6

  .2010، كانون الثاني 08مبادرة اإلصالح العربي ، القاھرة ، العدد 

 )تونس ، الجزائر و المغرب (عربي باخویة دریس، جرائم اإلرھاب في دول المغرب ال .د - 7

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أدرار ،جوان  116مجلة دفاتر السیاسة  و القانون ، العدد 

2014.  

 تنظیمأحمد إبراھیم محمود ، اإلرھاب الدولي في إفریقیا بین األزمات الداخلیة و تھدیدات  - 8

  . 2008، جانفي  183العدد  ،القاعدة ، كرسات استرتیجیة



 قائمة المراجع
 

118 
 

 ، 05مجلة المغرب الموحد ، العدد أمحمد مالكي، لماذا أفریكوم و لمواجھة من ،  - 9
17/02/2010.  

 الجريدة الرسمية : 

 06، الجریدة الرسمیة ، العدد  08-99الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  - 1

 جوان 13الموافق لـ  1420ول عام ربیع األ 29المتعلق باستعادة الوئام المدني، المؤرخ في 

  .1999 سنة

 70العدد ، 03-92:الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التشریعي رقم  - 2

في ، المؤرخ ، الجریدة الرسمیةالمتعلق بمكافحة اإلرھاب المعدل لقانون اإلجراءات الجزائیة

 .1992 سبتمبر 30

  .2003ماي  29، الصادرة یوم الخمیس 5112الجریدة الرسمیة بالمغرب رقم  - 3

 تاالنترن : 

   ، الزیارة على الساعة الثانیة زواال  التوسع –و األفاق –النشأة  -لیبیا -في–الدولة  –تنظیم  - 1

                                                                                                               :على الموقع  27/04/2017بتاریخ

http://www.aljazeera.net/programs/arabpresent Situation                                    

، نقال على الساعة ثامنة صباحا بتاریخ أمحند برقوق ، اإلشكالیات الجدیدة لألمن في المتوسط  - 2

  berkouk-mhand.yolasite.com/research.php                   : موقع 12/03/2017

 شوھد مساءا الرابعة الساعة على الموقع عن نقال لإلرھاب ، المفسرة النظریة عامر، أحمد - 3

  http://www.nadariamofasera.com                               : 2017/ 05/01 بتاریخ

  2017/ 02/ 02التوقیت على الساعة العشرة صباحا بتاریخ   اإلرھاب ظاھرة .سیتو حسین - 4

 www.pydrojava.net/ara/index:php/option=com:                               الموقع

مشروع قانون جدید لمكافحة اإلرھاب ، زیارة على الساعة عاشرة الحكومة تصادق على  - 5

  http://ww.magharebin.com                        :      المصدر. 13/01/2017بتاریخ 

 



 قائمة المراجع
 

119 
 

 السالمي ، مخططات التدخل الدوليناصري صمار ، الجزائر القاعدة في بالد المغرب ا - 6

 : المصدر .   12/03/2017اسعة و عشرة دقائق بتاریخ تزیارة على الساعة 

http://www.afran.ir/arabic                                                                          

زیارة  ،22/04/1998، ، القاھرة العدلوزراء  الخارجیة و الوزراءبیة لمجلس االتفاقیة العر - 7

 :    على الموقع  22/03/2017: الموقع على الساعة ثامنة مساءا بتاریخ 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages                                            

   جنبيةالمراجع باللغة األ 

 قواميس باللغة الفرنسية :  
1- Oxford world power dictionary، china: of Oxford university 

press،2006. 

2- Dictionnaire de la pensée stratégique ، Gère François، Paris : la Rousse  

Bords  ، 2000. 

 الكتب : 

- Andre Chaeles Julieu، l’Afrique du Nord. en marche., paris : gollimard   

  1975.  

  المجالت: 

 - Document – Tunisian ، In The Name of Security ،Routine Abuses in     
  Tunisian، N 43  2012، . 



 
  

  نالعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  

  رقم الصفحة
  ...........................................................................................ـــــــة قدمـــــــــالم

  ..............................................................اإلطار النظري للدراسة:  الفصل األول
  ...............................................................ماهية اإلرهاب:  المبحث األول      

  .......................................التعاريف المختلفة للظاهرة اإلرهابية:  المطلب األول      
  ...................................... لإلرهاب التاريخي التأصيل و التطور:  يالمطلب الثان                
  ................................المفاهيم المتداخلة مع مصطلح اإلرهاب : المطلب الثالث                 

  
  .........................................اإلرهاب لظاهرة المفسرة النظرية األطر:  المبحث الثاني     

  .................................................الكلي االجتماعي المنظور : المطلب األول     
  .........................................................المنظور الفردي .: المطلب الثاني                

  ..........................................................ظور األمنيالمن :المطلب الثالث                 
  

  .يالعرب المغرب لمنطقتي االقتصادية و منيةاأل و سياسية الجيو األوضاعلمحة عن :الثالثالمبحث      
  ..............................الوضع االقتصادي في منطقة المغرب العربي :لمطلب األول ا      

  .......................العربي المغرب في األمني و الجيو السياسي الوضع : المطلب الثاني                 
  .....................................األهمية اإلستراتيجية للمغرب العربي :المطلب الثالث                  
  

  .............. هابية و تأثيراتها على دول المغاربيةأساليب و أنواع و أسباب الظاهرة اإلر :  الفصل الثاني
  ............................................. أنواع و أساليب الظاهرة اإلرهابية:  المبحث األول     

  ............................................... نواع المختلفة لإلرهاباأل:  المطلب األول                 
  .......................................... اإلرهاب أساليب التي ينتهجها :  المطلب الثاني                 

  
  .................أسباب و دوافع الظاھرة اإلرھابیة في المنطقة المغاربیة : المبحث الثاني          

  ...........................الجزائر في اإلرهابية ةالظاهر  وتنامي تطور أسباب:  المطلب األول                
  ............................تونس في اإلرهابية الظاهرة وتنامي تطور أسباب:  المطلب الثاني                

 .........................المغرب في اإلرهابية الظاهرة وتنامي تطور أسباب: المطلب الثالث       
  ..........................موريتانيا في اإلرهابية الظاهرة وتنامي تطور أسباب: طالب الرابع الم      

  ...........................ليبيا في اإلرهابية الظاهرة وتنامي تطور أسباب : الخامسالمطلب                 
  

  

  أ
07  

     08  
     08   

     14  
     19    

       
     28  
     28  
     33  
     34  

  
     36  
     36  
     38  
     47    
       
     51  
     51  
     51  
     56  
       
     59  
     60  
     61  
     62  
     63  
     64  
       

 
  

  المحتويات فهرس



  ..............................اربيةلمغا دول أمن على اإلرهابية الظاهرة تأثيرات:  لثالمبحث الثا      
  ........................المغاربية دول على اإلرهابية للظاهرة األمنية التأثيرات: المطلب األول        

  .....................المغاربية دول على اإلرهابية للظاهرة السياسية التأثيرات: المطلب الثاني                
  ..................المغاربية دول على اإلرهابية للظاهرة االقتصادية التأثيرات: المطلب الثالث                

  ..............................المغاربية دول على تأثيرات نفسية و اجتماعية: المطلب الرابع                
  

  ......................... على مستوى منطقة المغرب العربي اإلرهابمكافحة  آليات: الفصل الثالث 
  ............... اآلليات الوقائية اإلستباقية  لمكافحة اإلرهاب في المغرب العربي: المبحث األول      

 ..........................اآلليات الوقائية لمنع الجرائم اإلرهابية في الجزائر : المطلب األول          
  ............................ اآلليات الوقائية لمنع الجرائم اإلرهابية في تونس: المطلب الثاني               

  ......................... اآلليات الوقائية لمنع الجرائم اإلرهابية في المغرب  :المطلب الثالث              
 

  ......................لداخلية لإلرهاب بدول المغرب العربيالمكافحة القانونية ا  :المبحث الثاني     
  .....................اآلليات القانونية لمكافحة الظاهرة اإلرهابية في الجزائر  :المطلب األول          

 ......................اآلليات القانونية لمكافحة الظاهرة اإلرهابية في تونس  :المطلب الثاني                
 ...................اآلليات القانونية لمكافحة الظاهرة اإلرهابية في المغرب  :المطلب الثالث                
  ........................اآلليات القانونية لمكافحة الظاهرة اإلرهابية في ليبيا  :المطلب الرابع                

  .................ليات القانونية لمكافحة الظاهرة اإلرهابية في موريتانيااآل : المطلب الخامس                
  

  ...................مكافحة اإلرهاب في المغرب العربي على المستوى اإلقليمي: المبحث الثالث      
  ..................التعاون في إطار االتفاقية العربية لمنع و مكافحة اإلرهاب: المطلب األول                 

                       التعاون اإلقليمي في إطار االتفاقية اإلفريقية و االتحاد اإلفريقي لمنع:  المطلب الثاني                
  ......................................................................اإلرهاب مكافحة و                 

 
    .................. األدوار الدولية في منع و مكافحة اإلرهاب في المغرب العربي:  المبحث الرابع     

 ...................................... الدور األمريكي في مكافحة اإلرهاب: المطلب األول                
   .......... لف شمال األطلسي االتحاد األوروبي في مكافحة اإلرهابدور ح:  المطلب الثاني               
  

  ................................................................................................ الخاتمة
                  ................................................................................................المالحق

    ..........................................................................................قائمة المراجع

     65  
     66   

     67  
     67   
     68  
       
     72      
     73   
     73  
     74     
     75      
       
     76   
     76  
     77    
     77      
     79  

     79  
       
     79  
     80  
       
     85  

       
     89  

     90  
     96  

  
    102  
    109  
    113  

      
 


