
مستغانــم

  

  الحقوق

  تخصص القانون الدولي الجنائي

  :األستاذ الدكتور تحت إشـراف

  عباسة طاهر          

  ارئیســــــ  جامعة مستغانم

  مقـرراو مشرفا   جامعة مستغانم

  مناقشــاعضوا   جامعة مستغانم

  عضوا مناقشــا  جامعة مستغانم

  عضوا مناقشــا  عي غلیزانالمركز الجام

  عضوا مناقشــا  غواط

 

  اقتصادیات الدول

 

مستغانــم -جامعة عبد الحمید بن بادیس   

 كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسیة

  قسم القانون العام

الحقوق أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في

تخصص القانون الدولي الجنائي 
  

 

  

  

  

  

تحت إشـراف                                :

          

  

  

  :أعضاء لجنــة المناقشـــة
  

جامعة مستغانم  "أ"أستاذة محاضرة 

جامعة مستغانم  أستاذ

جامعة مستغانم  "أ"أستاذة محاضرة 

جامعة مستغانم  "أ"أستاذ محاضر 

المركز الجام  "أ"أستاذ محاضر   

غواطجامعة األ  "أ"أستاذ محاضر 
 

 2018/2019: الجامعیة السنة

اقتصادیات الدولأثـر اإلرهاب على 

 - السیاحـة نموذجـا -

  

  
  

  

 
 

  

  

  

 
  

:من إعـداد الطالـب    

  مجاهد توفیق      

  حمیدة نادیة. د

  عباسة طاهر .أ د

  بلحنافي فاطمة .د

  بن فریحة رشید .د

  دوبي بونوة جمال .د

  رابحي لخضر .د

أثـر اإلرهاب على 



  

  

  

  

  

  
  

 

﴿  
َ

�َوَ�ْسَعْون ُھ
َ
�َوَرُسول

َ
ھ

َّ
�الل

َ
�ُيَحاِرُ�ون ِذيَن

َّ
�ال �َجَزاُء َما

َّ
�           ِإن

ْيِد�ِ�ْم�
َ
�أ َع

َّ
ط

َ
ق

ُ
ْو�ت

َ
�أ ُبوا

َّ
ْو�ُيَصل

َ
�أ وا

ُ
ل

َّ
ت

َ
�ُيق

ْ
ن

َ
�أ َساًدا

َ
�ف ْرِض

َ ْ
�� ��ِ

�ِخْزٌي  ُ�ْم
َ
�ل ِلَك

َ
�ذ ْرِض

َ ْ
�� �ِمَن ْوا

َ
ف

ْ
ْو�ُين

َ
�أ ٍف

َ
�ِخال �ِمْن ُ�ْم

ُ
ْرُجل

َ
�     َوأ

�َعِظيٌم  اٌب
َ

�َعذ ِخَرِة
ْ

�� ��ِ� ُ�ْم
َ
�َول َيا

ْ
ن �الدُّ اُبوا�إ  ِ��

َ
�ت ِذيَن

َّ
�ال

َّ
     ال

وٌر�
ُ

ف
َ
�غ

َ
ھ

َّ
�الل نَّ

َ
�أ ُموا

َ
اْعل

َ
�ف ْ�ِ�ْم�ۖ

َ
�َعل ِدُروا

ْ
ق

َ
�ت ن

َ
�أ ْبِل

َ
�ق ِمن

ِحيٌم   . 34و�33سورة�املائدة،��يت�ن� القرآن�الكر�م، ﴾رَّ

 

 

  
  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html


 

  

  

  

  

  وتقديــــر شكـــر��لمــة�

  

���عاله�الذي��سرى����أمري����إعداد��ذه�ا��مد�والشكر���جالل�

  .البحث�املتواضع

�بالشكر� �أتقدم ��والعرفانثم �الفاضل �أستاذي �إ��           الدكتور��ستاذ

�طا�ر ��طروحة،�الذي عباسة ��ذه �ع�� �باإلشراف            �ان�و  تفضل

  أطال�هللابنصائحھ�ومالحظاتھ�وتوج��اتھ�القيمة،� �انجاز إ�������عونا�

  .ھ�وأ�لھم���عمره�و�ارك�لھ����عل

 � �كما �الشكر�أتقدم �بجز�ل �ال�� �جميلة �أحسن �الدكتورة �انت��������إ��

� �ف��ة �طيلة �سند ��� �انجاز��ذه �ولم �ع�طروحة، �بنصائح�ا�تبخل ��

  . ملا�يحبھ�و�رضاه��ااحفظ�ا�هللا�وسداد�خطودعم�ا�املعنوي�الكب��،�

� �بالشكر�و�دوري ���نة��،�فاضل�ألساتذةوالتقدير�لأتقدم أعضاء

�امل �الذین ��ذه�اجزءً �خصصواناقشة �ملراجعة �وق��م ��طروحة من

  .خ���ا��زاءع���جزا�م�هللا�،�ومناقش��ا

��وأخ��  �من�أتقدم ��ل �وإ�� �الكرام �أساتذ�ي �جميع �الشكر�إ�� بجز�ل

  .البحث�املتواضعساعد�ي�سواء�من�قر�ب�أو�من��عيد����إعداد��ذا�



 

  
  

  ــداءــــــــإ�ــــــ
  

  

  

  

إ���أرواح�ش�دائنا��برار�الذين���وا�بالنفس�والنف�س������������

���بلدنا�الغا���حفظھ�هللا�من��ل��را�ع�ش�أحراأن�من�أجل�

  مكروه�وأدام�عليھ��عمة��من�و�مان

  حفظ�ما�هللا�وأطال����عمر�ما��الكرم�ن الوالدينإ���

  املح��م�ن�أساتذ�يجميع�زوج���و و خو�ي�وأخوا�ي�إإ���

  إ����ل�من�أحب

  أ�دي��ذا�العمل�املتواضع



 

  

  

  قائمة المختصرات باللغة العربیة
  

  

  

  

  

  

  قائمة المختصرات باللغة األجنبیة

Article ART  

Conseil de l'union européenne CUE  

Le Groupe d'action financière GAFI 

The International Air Transport Association IATA 

Locution latine  signifiant «au même endroit» IBID 
Organization Aviation Civil International The ICAO 

International monetary fund IMF   

Nature of Conservation for Union International The IUCN 

Journal officiel des Communautés européennes JOCE  

Législation L  

Le Bureau international du travaille LE BIT 

European Police Office EUROPOL'L 

International Police Organization INTERPOL'L 

L'Organisation de coopération et de développement économiques  L'OCDE 

 Travail internationale du OrganisationL'  L'OIT 

L'Organisation des Nations Unies ONU'L 

internationale des organismes officiels du tourismeL'Union  L'UIOOT 

Middle East and North Africa Financial Action Task Force MENAFATF 

Numéro N°  

L'organisation mondiale du commerce OMC 

 tourisme du mondiale OrganisationL' OMT 

L'organisation des nations unies département des affaires 

économiques et sociales 
U DAESON 

Locution latine signifiant «dans l’ouvrage cité» OP.CIT 

L’office des publications universitaires  OUP  

 الصفحة  ص

 الفقرة ف

 العدد ع

جم  المجلد 

 الجریدة الرسمیة ج ر

 قبل المیالد ق م

 إلى آخره إلخ

أ.م.الو األمریكیةالوالیات المتحدة    



 

page P 

paragraphe PARAG 
Le schéma directeur d’aménagement touristique SDAT 

Institute Research Peace International Stockholm SIPRI 

The United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD 

Programme Environnement Nations United UNEP 

Organization Cultural and Scientific Educational, Nations United UNESCO 

Affairs Disarmament for Office Nations United UNODA 

Market Travel World The WTM 

 Fund Wildlife World The WWF 
  

  
  

  داولـــة الجــــــقائم
  

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم 

1  
سنة  ي العالمزة وعدد األشخاص المتعاطین لها فكمیة المخدرات المحجو 

2015  
114  

2  
     تقدیر التعویض الممنوح لألشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري

  من العمل بسبب األفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة
154  

3  
ملخص اإلنفاق الفیدرالي األمریكي على مكافحة اإلرهاب للسنوات المالیة 

  أمریكيبالملیار دوالر ) 2017 -  2001(
155  

4  

حجم اإلنفاق العسكري في بعض الدول بأسعار الدوالر األمریكي الثابتة 

بالملیون دوالر ( 2013وأسعار الدوالر سنة ) 2013 - 2004(للسنوات 

  )أمریكي

157  

5  
حجم االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في الفترة الممتدة من  تطور

  2013إلى  1990
163  

6  
 بعض المشاریع التي لم تنجز في العراق من طرف شركة نفط الشمال

"NorthOilCompany" بسبب تفاقم األعمال اإلرهابیة  
164  

7  
        1987من تطور حجم الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر في الفترة الممتدة 

  2016إلى 
172  

8  
حجم الناتج المحلي اإلجمالي لمصر حسب القطاعات االقتصادیة خالل 

  الخطة الخماسیة الثانیة والثالثة
173  



 

  209  تطور عدد السیاح في العالم وحجم األموال التي أنفقوها   9

10  
 2015األهداف المادیة والنقدیة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفاق 

  2007مقارنة بواقع السیاحة في الجزائر سنة 
211  

11  
من السیاحة  راداتهایإتطور عدد السیاح األجانب في بعض الدول وحجم 

  2017إلى  2010الدولیة في الفترة الممتدة من 
213  

12  
ترتیب الدول العشرة األكثر جذبا للسیاح والدول العشرة األكثر دخال         

  2017الدولیة في سنة من السیاحة 
214  

13  
فرص العمل المباشرة وغیر المباشرة التي وفرها قطاع السیاحة في بعض 

  2007الدول العربیة عام 
218  

14  
الجرائم اإلرهابیة الواقعة على السیاح في بعض الدول في الفترة الممتدة     

  2012إلى  1970من 
257  

15  
لغیر المهاجرین في الفترة الممتدة        عدد التأشیرات األمریكیة الممنوحة 

  2010إلى  2000من 
297  

16  
عدد األعمال اإلرهابیة التي وقعت في مصر في الفترة الممتدة من شهر 

  1997إلى شهر دیسمبر  1986أفریل 
301  

17  
              1988تطور عدد السیاح الوافدین إلى مصر في الفترة الممتدة من 

  1998إلى 
301  

18  
مقارنة          2001تطور عدد السیاح األجانب الوافدین إلى مصر في سنة 

  2000بسنة 
303  

19  

توزیع السیاح الوافدین إلى مصر حسب المناطق الرئیسیة في العالم خالل  

، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2001األربعة أشهر األخیرة من سنة 

2000  

304  

20  
     الدولیة  السیاحةراداتها من یمصر وإ تطور عدد السیاح الوافدین إلى 
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 یعتبر اإلرهاب من أقدم وأخطر الجرائم التي أصبحت تشكل انتهاكا جسیما لحقوق اإلنسان

وتهدیدا حقیقیا للسلم واألمن الدولیین، فلم تعد هذه الجریمة تظهر ثم تختفي بل باتت واقعا ألیما 

، بدرجة متفاوتة الخطورة، فال یكاد یمر یوما إال وتطلعنا 1تعاني منه كافة الدول والمجتمعات

  . 2وسائل اإلعالم بأبشع الجرائم اإلرهابیة المثیرة للرعب والفزع

ید جریمة اإلرهاب في الوقت المعاصر، اختالط مفهومها بمفهوم المقاومة وما زاد من تعق

     المسلحة، وارتباطها بالكثیر من الجرائم الخطیرة العابرة للحدود الوطنیة، وتعدد أسالیبها 

الوحشیة مثل االغتیال السیاسي واختطاف األشخاص والطائرات المدنیة وتخریب المنشآت          

إلخ، وتنوع أشكالها حیث بزغت في هذا العصر أنماط من اإلرهاب أشد          ...ویةوالمرافق الحی

خطورة وفتكا لم تكن موجودة فیما مضى كاإلرهاب النووي واإلرهاب الكیماوي واإلرهاب           

       اإللكتروني، باإلضافة إلى تعدد أسبابها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة 

  . قائدیة واإلعالمیةوالع

ولما أصبح اإلرهاب معضلة دولیة ال یمكن ألي دولة منفردة التصدي لها، وضع المجتمع 

الدولي مجموعة من الصكوك القانونیة الدولیة لمنع وقمع هذه الجریمة تحت إشراف منظمة األمم 

ومنظمة الطیران المدني  ،)IAEA(المتحدة ووكاالتها المتخصصة كالوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

)ICAO(الدولي 
3.  

                                  
، مكتبة المجتمع العربي اإلرهاب وأثاره االقتصادیة على الدول العربیةكریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة،  1

 .126، ص 2016، الطبعة األولى، )األردن(للنشر والتوزیع، عمان 
، دار "دراسة مقارنة"الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة اإلرهابیة معراج أحمد إسماعیل الحدیدي،  2

 .07، ص 2017، الطبعة األولى، الفكر الجامعي، اإلسكندریة
الموقع اإللكتروني لمكتب  ، انظرمكافحة اإلرهابالمتعلقة بالدولیة  القانونیة الصكوك لإلطالع على جمیع 3

، تاریخ instruments.shtml-http://www.un.org/ar/counterterrorism/legal: األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب

  .10/09/2018: اإلطالع

 



 مقدمــــــة

 

 
   2 

 

 جریمةاإلرهاب باعتباره  مكافحة على لألمم المتحدة الجمعیة العامة كما انصب اهتمام

الجمعیة العامة ، ولكن بإلقاء نظرة فاحصة على القرارات التي أصدرتها 19721 سنةمنذ  دولیة

إلى بدایة  1972بشأن التصدي لإلرهاب الدولي، یتضح أن جمیع القرارات الصادرة منذ سنة 

كانت تتسم بنوع من الموضوعیة في معالجة هذه الجریمة، أما  ،تسعینیات القرن المنصرم

لممارس القرارات الصادرة بعد بدایة التسعینیات فتتمیز بالمیل بشكل جلي إلى العنف اإلرهابي ا

أ دون أن .م.من طرف المنظمات اإلرهابیة التي تحدد قائمتها الدول الكبرى وفي مقدمتها الو

تشیر إلى إرهاب الدولة الداخلي والخارجي وحق الشعوب في المقاومة المسلحة، ویعزى ذلك         

ة القطبیة       إلى تصدع االتحاد السوفیاتي بعد الحرب الباردة، وانتقال العالم من نظام الثنائی

  .      2النفراد بالزعامة الدولیةاأ .م.مما سمح للو ،إلى نظام األحادیة القطبیة

وٕالى جانب الجمعیة العامة لألمم المتحدة، یلعب مجلس األمن دورا مهما في مكافحة 

   شكالها واالمتناع أهذه الجریمة بجمیع ل بالتصدياإلرهاب الدولي من خالل إلزامه لكافة الدول 

وفي هذا  ،عن تمویل المنظمات اإلرهابیة وعدم جعل أراضیها مكانا آمنا النتشار هذه المنظمات

أحد ك بشكل جدياإلرهاب  معالجةفي قد بدأ مجلس األمن اإلطار تشیر إحدى الدراسات إلى أن 

رقم  اره في قر  القرن الماضي تسعینیات أوائل منذسلم واألمن الدولیین، لل الجرائم الدولیة المهددة

الحكومة اللیبیة وقف جمیع األعمال بموجبه الذي ألزم  1992 مارس 31المؤرخ في  748

  .3اإلرهابیة وٕاظهارها إلجراءات ملموسة تبین فعلیا تخلیها عن اإلرهاب

                                  
ألمم منظمة ا، على الموقع اإللكتروني للمكافحة اإلرهاب جمعیة العامةنظر اإلجراءات المتخذة من طرف الا 1

 . 10/09/2018: ، تاریخ اإلطالع http://www.un.org/ar/terrorism/ga.shtml:المتحدة
    آلیات مكافحة اإلرهاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة ، لونیسي علي 2

        تیزي  -جامعة مولود معمري كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، ، أطروحة دكتوراه في القانون،نفرادیةاال 

 .07إلى ص  06ص من  ،2011/2012وزو، 
        05/06/2016 بتاریخ، مقال منشور قرارات بال فاعلیة   واإلرهابمجلس األمن الدولي أحمد سید أحمد،  3

 .15/09/2018 :تاریخ اإلطالع، http://www.siyassa.org.eg :على الموقع اإللكتروني لمجلة السیاسة الدولیة
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     سواء  شاملة لنظرة اوفقهذه الجریمة في بدایة األمر  لم یعالج غیر أن مجلس األمن

 بتاریخ    المؤرخ  1269 اه رقمقرار  ات التي تلته، ولكنه استدرك ذلك فيفي هذا القرار أو القرار 

بشكل عام بغض النظر عن  اإلرهاب الدولي أدان بموجبه أعمالالذي  1999أكتوبر  01

إرهاب  بما فیهااإلرهاب  مكافحة جمیع أشكال على أن وأكد، هایدوافعها ومكان وقوعها ومرتكب

وبعد الهجمات التي تعرضت لها  ؛السلم واألمن الدولیین صونفي  رئیسیاإسهاما  یعتبرالدولة، 

على  اإلرهاب الدولي مكافحة مسألة في األمن مجلسركز  ،2001سبتمبر  11 أ في.م.الو

، وفرض آلیات مهما كانت دوافعها شجب األعمال اإلرهابیة :رئیسیة تتمثل فيأربعة محاور 

كل  عقوبات على وكذا تسلیط، على مكافحته هادراتإلرهاب، وبناء قل للتصديدول ال على ملزمة

األعمال  ارتكاب أو األشخاص الضالعین فيالمنظمات اإلرهابیة دعـم  دولة تتورط في

  . 1اإلرهابیة

من أهم القرارات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الدولي التي اعتمدها  1373رقم  ویعد القرار

 خاصة سمیت بلجنة لجنة، فبموجبه تم إنشاء 2001سبتمبر  11مجلس األمن عقب هجمات 

هذا القرار  تنفیذا ألحكامو  ؛األمن في مجلس األطرافالدول  كافةتتكون من  ،مكافحة اإلرهاب

التي اتخذتها بشأن  التدابیرعن كل اللجنة تقاریر مفصلة  هذهلزمت جمیع الدول بأن ترسل إلى أُ 

  .2یوما 90في أجل ال یتجاوز  األعمال اإلرهابیةمنع وقمع 

ها للوقوف على مدى لتحلیدراستها و بلهذه التقاریر تقوم مكافحة اإلرهاب تلقي لجنة  وبعد

 اللجنةهذه  عمدت، 1373مجال القرار رقم  لتشعب، ولكن نظرا هذا القرار امتثال الدول ألحكام

الجنائیة تتمثل األولى في مراقبة التشریعات  :للقیام بالمهام المسندة إلیهاتحدید ثالثة مراحل إلى 

المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، والثانیة في تقویة الدول ألجهزتها التنفیذیة للكشف والقبض  الوطنیة

توفیر  واالمتناع عن ،رهابیة واألشخاص المساندین لهمفي مختلف األنشطة اإل المتورطین على

                                  
 .مرجع سابقأحمد سید أحمد،  1
، 28/09/2001بتاریخ  4385الذي اتخذه في جلسته  1373رقم  من قرار مجلس األمن 06الفقرة  نظرا 2

 للوثائق الرسمیة ، على الموقع اإللكتروني28/09/2001الصادرة بتاریخ  ،S/RES/1373(2001)رمز الوثیقة 

   .01/04/2016 :تاریخ اإلطالع، http://www.un.org/ar/documents/index.html :لألمم المتحدة
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بمختلف  من الحصول على األسلحة لمنعهمووضع الضوابط الكفیلة  ،المالذ اآلمن لإلرهابیین

التعاون الدولي واإلقلیمي والثنائي  جهودفتكمن في تعزیز  واألخیرة الثالثةالمرحلة أما  أنواعها،

  .1األعمال اإلرهابیةلمكافحة 

       وباإلضافة إلى الجهود المبذولة من طرف منظمة األمم المتحدة في مكافحة

اإلرهاب، ُأبرمت العدید من االتفاقیات الدولیة ذات الطابع اإلقلیمي من أجل توحید السیاسة 

بیة لقمع و لمواجهة الجرائم اإلرهابیة على المستوى اإلقلیمي، ومن بینها االتفاقیة األور  الجنائیة

، المعدلة 1977جانفي  27غ الفرنسیة في ر سبو نبرمت بمدینة سترااألعمال اإلرهابیة التي أُ 

، واتفاقیة وارسو للوقایة من اإلرهاب التي وقعت 2003ماي  13بموجب البروتوكول المؤرخ في 

وكذا ، 20072ودخلت حیز النفاذ في عام  2005ماي  16علیها دول االتحاد األوروبي في 

           دخلـت حیـز النفـاذ والتي ،1998أفریل  22لعربیة لمكافحة اإلرهاب الصادرة بتاریخ االتفاقیة ا

  .19993ماي  07 فـي

تجنبت وضع تعریف         أغلبھا ورغم تعدد االتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب إال أن

الطائرات وأخذ الرهائن واكتفت للخروج من هذا المأزق بتجریم بعض صوره كاختطاف ، 4لھ

 وقد أرجع البعض عدم اتفاق ؛واالعتداء على األشخاص المشمولین بالحمایة الدبلوماسیة

المجتمع الدولي على تعریف موحد لإلرهاب إلى اختالف وجهات نظر الدول حول مفهومه، فما 

                                  
 ، مجلة العلومدور لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن في مكافحة اإلرهاب الدوليهشام بوحوش،  1

  .163إلى ص  162 ، من ص2015، 44 عب،  مج، 1 ةاإلنسانیة، جامعة قسنطین
        ، منشورات زین"دراسة تحلیلیة تأصیله مقارنة"المفهوم القانوني لإلرهاب محمود داوود یعقوب،  2

 .191إلى ص  188، من ص 2011الطبعة األولى، ،)لبنان(یروت بالحقوقیة، 
 اإلستراتیجیةمركز الدراسات  ،دراسات دولیةمجلة اإلرهاب، الجهود العربیة لمكافحة ، جبار علي صالح 3

 .115، ص 2010، 46، ع )العراق( ، جامعة بغدادوالدولیة
أطروحة دكتوراه في القانون الدولي  ،مكافحة اإلرهاب الدولي في منطقة الساحل األفریقي، عیــساوي سفیـان 4

 .02، ص 2017/2018مستغانم،  -الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس 
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ختالف بدوره اال اعمال بطولیا، وهذ األخرى بعض الدول تراه ،تعتبره بعض الدول عمال إرهابیا

  .1منع وقمع الجرائم اإلرهابیةصعوبة  یؤدي إلى

هذا وقد احتل موضوع اإلرهاب في وقتنا المعاصر حیزا واسعا من اهتمام الباحثین       

، نتیجة للخطر الذي 2في مختلف العلوم االجتماعیة خاصة فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي

الدولیین وما ینجم عنه من انعكاسات جسیمة على الحیاة أصبح یشكله على السلم واألمن 

  .السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

وبالرغم من الجهود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة المبذولة لمكافحة اإلرهاب، إال أن هذه 

     الجریمة تعاظمت آثارها خاصة على اقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة، حیث أصبحت 

        تخریب الممتلكات العامة مثل تكبد البلدان خسائر اقتصادیة جسیمة یصعب حصرها 

المصانع، المراكز التجاریة، المطارات، الطائرات، القطارات، الجسور، المنشآت        كوالخاصة 

          النفطیة، السدود، المرافق اإلداریة وغیرها من البنیة التحتیة التي تعتبر شریان االقتصاد

في أي بلد، وكذا قتل سواعد البناء كالعلماء والمفكرین ورجال األمن واألطباء واإلعالمیین 

  .3إلخ..والمستثمرین

                                  
تشریعات مكافحة اإلرهاب في الوطن "الندوة العلمیة حول ، اإلرهابتعریف محمد محیي الدین عوض،  1

،    95، ص 09/09/1998إلى  07جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، السودان، في الفترة من  ،"العربي

  :لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةعلى الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 

 https://repository.nauss.edu.sa ،05/05/2016: تاریخ اإلطالع. 
     ، أطروحة دكتوراه "دراسة مقارنة"السیاسة الجنائیة المنتهجة ضد الجرائم اإلرهابیة عمراني كامل الدین،  2

 .02، ص 2015/2016، تلمسان - ، جامعة أبو بكر بلقاید السیاسیةفي القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم 
                المجلة األردنیة  ،الجوانب االقتصادیة لظاهرة اإلرهاب من منظور اقتصاد إسالمي خلود أحمد طهش، 3

    ،2017، 04، ع 13 جم ،)األردن(، المرفق جامعة آل البیت  ،عمادة البحث العلميفي الدراسات اإلسالمیة، 

 .466إلى ص  465من ص 
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إلى أن عدد القتلى في العالم بسبب  1وفي هذا الصدد یشیر معهد االقتصاد والسالم 

 25673، و20153قتیال في سنة  29376، و20142قتیال في سنة  32685اإلرهاب بلغ 

خالل الفترة  4، فیما وصل في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة2016قتیال في سنة 

  .5قتیل فأال 10إلى حوالي  2016إلى  1970الممتدة من 

حجمها حسب مؤشر  أما عن الخسائر المادیة الناجمة عن األعمال اإلرهابیة فقد وصل

ملیار دوالر أمریكي في سنة  09الصادر عن ذات المعهد إلى  2017اإلرهاب العالمي لعام 

ملیار دوالر بسبب الهجمات التي تعرضت لها  76إلى  2001، ثم ارتفع في سنة 2000

                                  
غیر هو مؤسسة فكریة مستقلة  :  «The Institute for Economics and Peace»معهد االقتصاد والسالم 1

                 باللغة اإلنجلیزیة ارف اختصار عْ ، وتُ "سیدني"ربحیة، یقع مقرها الرئیسي في العاصمة األسترالیة 

في سنة          "Steve Killelea" "ستیف كیلیلیا"أسسها رجل األعمال في تكنولوجیا المعلومات السید  ،«IEP» :بـــ

، هدفه الرئیسي هو تطویر مقاییس لتحلیل السالم وتحدید قیمته االقتصادیة، وتقوم بذلك من خالل تطویر 2007

مخاطر في الدول، وتستخدم أبحاثه      مؤشرات عالمیة ووطنیة، وحساب التكلفة االقتصادیة للعنف، وتحلیل ال

على نطاق واسع من قبل الحكومات والمؤسسات األكادیمیة ومراكز الفكر والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات 

 الحكومیة الدولیة مثل منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي والبنك الدولي واألمم المتحدة، وقد تم

 Global Go To Think Tankمؤسسة فكریة في العالم على مؤشر 15ا ضمن أفضل المعهد مؤخرً هذا تصنیف 

Index  .نظر موقعه اإللكترونياهذا المعهد،  عن یلالتفصمزید من ل :  

economicsandpeace.org28/09/2018: خ اإلطالع، تاری.   
2 The Institute for Economics and Peace, GLOBAL TERRORISM INDEX 2015 «Measuring and 
understanding», p 02, sur le site internet: economicsandpeace.org, consulté le 28/09/2018. 
3 The Institute for Economics and Peace, GLOBAL TERRORISM INDEX 2016 «Measuring and 
understanding», p 02, sur le site internet: economicsandpeace.org, consulté le 28/09/2018. 

، رسمیا             «OCDE»تأسست منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التي یطلق علیها اختصارا باللغة اإلنجلیزیة  4

أ وكندا، ثم اتسع عدد الدول األعضاء    .م.دولة أوروبیة، والو 18بفضل تضافر جهود  1961سبتمبر  30في 

وتتمثل مهمتها     . ة من أمریكا الشمالیة والجنوبیة وأوروبا وآسیا والمحیط الهاديدول 36في هذه المنظمة إلى 

لمزید         . في تعزیز السیاسات التي من شأنها تحسین الرفاه االقتصادي واالجتماعي في جمیع أنحاء العالم

  . 28/09/2018: ، تاریخ اإلطالعhttp://www.oecd.org :نظر موقعها اإللكترونيامن التفصیل عن المنظمة، 
5 The Institute for Economics and Peace, GLOBAL TERRORISM INDEX  2017 «Measuring and 
understanding»,  p 04, sur le site internet: economicsandpeace.org, consulté le 28/09/2018. 
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ملیار دوالر، ثم بدأ             104حیث وصل إلى  2014أ، وقد بلغ ذروته في سنة .م.الو

  .20161في سنة ملیار دوالر  84و 2015سنة في  ملیار دوالر 91نخفاض إذ بلغ في اال

     وتعتبر صناعة السیاحة من أكثر القطاعات االقتصادیة التي تتأثر باإلرهاب بسبب

         عدم قدرتها على التكیف مع األزمات األمنیة مقارنة بالصناعات األخرى، فالسیاح غالبا

السیاحي  ، حتى ولو توفرت على جمیع مقومات الجذب2غیر اآلمنة ما یتجنبون المناطق

  .األخرى

األمن السیاحي العمود الفقري للسیاحة في أي وجهة سیاحیة          ومن هذا المنطلق یعد

الوافدین  سیاححمایة السیاحیة  ةدول أيتفرض على كانت، فقد أصبحت هذه الصناعة 

 لتي قد ترتكب ضدهم بما في ذلك الجرائم اإلرهابیة، منذ، من جمیع المخاطر والجرائم ا3إلیها

مقومات  إلیها إلى غایة مغادرتهم ألراضیها، فضال عن حمایتها لجمیعلحظة وصولهم 

المنظمات  الجذب السیاحي من كافة االعتداءات التي یمكن أن تتعرض لها من طرف

  . اإلرهابیة

ویكتسب موضوع هذه الدراسة أهمیة خاصة، ألن اإلرهاب أصبح الشغل الشاغل للمجتمع 

الدولي بسبب انتشاره في كافة أرجاء المعمورة، وتعدد أسبابه على الصعیدین الدولي        

والداخلي، وتشعب أسالیبه وتنوع أشكاله سواء من حیث الجهة الممارسة له أو الهدف منه      

عنه من آثار خطیرة على حقوق اإلنسان والحریات  یترتبذي یمارس فیه، وما أو النطاق ال

  . العامة واالستقرار السیاسي واالجتماعي

                                  
1 The Institute for Economics and Peace, GLOBAL TERRORISM INDEX  2017 «Measuring and 
understanding», op.cit, p 80. 

دراسة في دوافع استهداف التنظیمات اإلرهابیة لصناعة "اإلرهاب والسیاحة أشرف محسن محمد محسن،  2

، جامعة نایف العربیة للعلوم        "أثر األعمال اإلرهابیة على صناعة السیاحة"حول ندوة العلمیة ال، "السیاحة

      على الموقع اإللكتروني للمستودع ، 03، ص 06/07/2010إلى  04األمنیة، دمشق، في الفترة من 

 :تاریخ اإلطالع ،ository.nauss.edu.sahttps://rep: لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةالرقمي المؤسسي 

30/09/2018. 
      ، الطبعة)األردن( عمان ،دار الفكر ،السیاحي والتشریعات السیاحیة األمنبركات كامل المهیرات،  3

 .26 ص، 2009 األولى،
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من أبرز المعوقات التي تواجه عجلة یعد أن اإلرهاب في  وتكمن أهمیة هذه الدراسة أیضا

اإلرهابیة في العالم التنمیة االقتصادیة في الدول النامیة والمتقدمة بسبب تصاعد عدد األعمال 

بشكل مضطرد، وامتداد آثارها من البلد الذي ترتكب فیه لتشمل المنطقة التي یقع فیها أو العالم 

التي كان لها بالغ األثر على االقتصاد العالمي، وكذا  2001سبتمبر  11بأسره مثل هجمات 

التي من شأنها أن تلحق بالدول المستهدفة خسائر بشریة ألسـالیب اإلرهابیون ألخطر ااسـتخدام 

    ومادیة قد تفوق خسائر الكوارث الطبیعیة أو الحروب، باإلضافة إلى ارتباط اإلرهاب بالعدید 

من الجرائم االقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة العابرة للحدود الوطنیة التي استشرت في مختلف 

  .إلخ...ة، وتبییض األموال، واالتجار بالمخدرات واألسلحةالمجتمعات كالجریمة اإللكترونی

في وقتنا الحالي من أهم السیاحة أصبحت في أن  أهمیة هذه الدراسة أیضاكما تتجلى 

    القطاعات االقتصادیة، نظرا للدور المهم الذي تلعبه في تنشیط القطاعات االقتصادیة 

والحد من ظاهرة البطالة خاصة في الدول ، ياألخرى، ومساهمتها الفعالة في نمو الدخل القوم

   بین مد جسور التواصل، و لألفراد والصحي والثقافي المعیشي تحسین المستوىو ، النامیة

إال أن اإلرهاب أصبح من أخطر التحدیات التي  ،العالقات الدولیة الشعوب، وتعزیز السالم في

  .  ردي األوضاع األمنیةباتت تقوض نمو هذه الصناعة نظرا لحساسیتها المفرطة لت

  :عدة أسباب أهمها ما یليالموضـوع إلـى  لدراسة هذا نااختیـار  ویرجع

انتشار اإلرهاب في مختلف أنحاء العالم رغم الجهود التشریعیة واألمنیة المبذولة على المستوى  - 

  .الدولي واإلقلیمي والداخلي لمكافحة هذه الجریمة

یف شامل مانع لإلرهاب على الرغم من اعتباره أحد وضع تعر  عنعجز المجتمع الدولي  - 

أخطر الجرائم التي باتت تشكل تهدیدا حقیقیا للسلم واألمن الدولیین، خاصة في ظل سعي 

  .إلى امتالك أسلحة الدمار الشامل اإلرهابیین

محاولة البعض ربط اإلرهاب بالدین اإلسالمي الحنیف الذي یحرم التطرف وكل أشكال العنف  - 

  .    المشروعة ویدعو إلى التعایش السلمي بین األمم والشعوبغیر 

       ي كافة بقاع تعاظم الخسائر البشریة والمادیة والمالیة المترتبة عن تفاقم اإلرهاب ف - 

  .العالم، خاصة في البلدان التي تنتشر فیها األعمال اإلرهابیة بشكل كبیر
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وعلى وجه الخصوص قطاع  ،االقتصادیةتأثیر اإلرهاب على إیرادات جمیع القطاعات  - 

  . السیاحة نتیجة لحساسیته المفرطة ألعمال العنف المثیرة للرعب والخوف

تزاید استهداف المنظمات اإلرهابیة لصناعة السیاحة بشكل ملفت لالنتباه كقتل واختطاف  - 

دیا السیما وسائل النقل السیاحي، قصد إنهاك الدول اقتصاو السیاح وتخریب المنشآت السیاحیة 

واعتمدت على هذه الصناعة كمصدر رئیسي للنقد األجنبي بسبب  ،تلك التي لم تنوع اقتصادیاتها

ومن ثم جعل أراضیها مالذا آمنا  ،افتقارها للثروات الطبیعیة وذلك بهدف إغراقها بالدیون

  . ألعمال اإلرهابیةتنفیذ اللتخطیط ل

واالقتصاد  ،ت أثر اإلرهاب على االقتصاد بشكل عامالتي تناولالدراسات القانونیة  شبه انعدام - 

السیاحي بشكل خاص، وبذلك ستكون هذه الدراسة بمثابة إثراء للمكتبة الجزائریة، ومرجعا مهما 

  . للدراسات المستقبلیة المتعلقة بموضوع اإلرهاب

أما عن أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه الدراسة فتتمثل في ندرة المراجع 

ارتباط كذا سواء باللغة العربیة أو األجنبیة المتعلقة بموضوع الدراسة نظرا لحداثته، و  المتخصصة

األمر الذي دفع بنا إلى التركیز      ؛اإلرهاب بالعدید من الجرائم االقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة

        ضالفتنخر بدورها االقتصادیات الوطنیة،  أصبحتعلى بعض أخطر هذه الجرائم التي 

مما یحتم على الباحث ضرورة  ،طبیعة الموضوع ذاته الذي یرتبط كثیرا بعلم االقتصاد عن

، الناتج المحلي اإلجمالي، اإلجمالي الناتج القومياإللمام بمفاهیم المتغیرات االقتصادیة مثل 

الوضعیة التي ُیعتمد علیها لمعرفة  ،میزان المدفوعات، التجارة الدولیة ومیزان المدفوعات

   .شغال الفندقيبعض المفاهیم السیاحیة كالدخل السیاحي واإل باإلضافة إلىاالقتصادیة للبلد، 

ونسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من األهداف وعلى وجه الخصوص    

  : ما یلي

یمیزه      ،إلرهابل موحد إلى تعریف توصل المجتمع الدولي التي حالت دوناألسباب تحدید  - 

  .خصائصالالعنف األخرى التي تتقاطع معه في العدید من  صورعن باقي 
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 والتطرق إلىالمدلول اللغوي لإلرهاب في اللغة العربیة وبعض اللغات األجنبیة،  توضیح - 

التشریعات الجنائیة و ، المناهضة لهذه الجریمةاالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة  بعض تعریفاته في

  .   قارنة والفقه القانوني العربي واألجنبيالوطنیة الم

المعمورة،  أرجاءالتي أدت إلى انتشار اإلرهاب في كافة  الداخلیة والدولیة األسباب تحدید - 

عن بعض مظاهر العنف األخرى المشروعة وغیر المشروعة التي أقرتها المواثیق وتمییزه 

  . الدولیة

عام من خالل تشخیص العالقة بینه وبین  البحث في أثر اإلرهاب على االقتصاد بشكل - 

    انعكاساته السلبیة  وتفسیرالجرائم االقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة العابرة للحدود الوطنیة، 

  .على أهم المتغیرات االقتصادیة

عها وأهمیتها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة اتحدید مفهوم السیاحة والبحث في أنو  - 

  .والسیاسیة، وتوضیح دور األمن السیاحي في ازدهارهاوالثقافیة 

والبحث في أثر اإلرهاب          ،السیاحةصناعة لالوقوف على دوافع استهداف المنظمات اإلرهابیة  - 

لهذه  على الحركة السیاحیة، وما یترتب عن ذلك من انعكاسات على إیرادات األنشطة المكونة

  .الصناعة

خاصة  ،لمكافحة جرائم اإلرهاب من أجل حمایة القطاعات االقتصادیة اقتراح الحلول الكفیلة - 

علیه العدید من البلدان كمورد رئیسي للدخل القومي دون أن تأخذ  تعتمدالقطاع السیاحي الذي 

  .في الحسبان طبیعة صناعة السیاحة التي تتطلب ضرورة توفر األمن واالستقرار

 التي تقف حجرة عثرة أمام التنمیة وبما أن اإلرهاب أصبح من أخطر المعوقات

االقتصادیة، بات من الضروري البحث في هذا الموضوع والتعمق فیه انطالقا من اإلشكالیة 

  :التالیة

ما مدى تأثیر جرائم اإلرهاب على االقتصادیات الوطنیة وعلى وجه الخصوص االقتصاد 

  السیاحي؟ 

  :األسئلة الفرعیة التالیةیتفرع عن هذه اإلشكالیة الجوهریة مجموعة من و 

  ما مفهوم اإلرهاب؟ وما هي األسباب التي أدت إلى انتشاره في العالم؟ - 
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  ما عالقة اإلرهاب بالجرائم االقتصادیة؟  - 

  كیف یؤثر اإلرهاب على المتغیرات االقتصادیة؟ - 

  األمن السیاحي في نمو هذه الصناعة؟ دورما هي أهمیة السیاحة؟ وما مدى  - 

  ر الجرائم اإلرهابیة على صناعة السیاحة؟كیف تؤث - 

 دون أنهل تؤثر الجرائم اإلرهابیة على حركة السیاحة الدولیة في البلد الذي ترتكب فیه فقط،  - 

  یمتد أثرها لیصیب هذا القطاع في بلدان أخرى؟ 

ونظرا لخصوصیة موضوع الدراسة وتشعب عناصره من جهة، ومن أجل بلوغ األهداف 

  :التالیة البحث العلمي والنتائج المرجوة من جهة أخرى، تم االعتماد على مناهج المذكورة أعاله

  :المنهج التاریخي -

تطور اإلرهاب عبر            األول لدراسة ؛لقد اعتمدنا على هذا المنهج في موضعین 

مر العصور قصد توضیح أن هذه الجریمة ال ترتبط بدین معین كما ال تقتصر على دولة       

و منطقة دون أخرى، أما الثاني عند تعرضنا لتطور السیاحة من نشاط هدفه البحث عن المأكل أ

في العصور القدیمة إلى علم قائم بذاته یدرس في الجامعات والمعاهد وحق من حقوق اإلنسان 

  . وصناعة ال یستهان بها في التنمیة االقتصادیة في الوقت المعاصر

  :المنهج الوصفي -

وما یمیزه عن بعض  ،هذا المنهج لتحدید مفهوم اإلرهاب وأسبابه وأنواعهم اتم استخد

لتبیان مفهوم السیاحة و وتفسیر أثره في انتشار الجریمة االقتصادیة،  ،مظاهر العنف األخرى

وتحدید أنواعها وخصائصها وأهمیتها وكل ما یرتبط باألمن السیاحي والجرائم اإلرهابیة الماسة 

  .  به

  :لیليالمنهج التح -

اإلرهاب في بعض االتفاقیات الدولیة والتشریعات  مفهوم تحلیلل هذا المنهجتم االستعانة ب

 وما ذهب إلیه بعض الفقهاء حول هذه الجریمة، فضال عن تحلیل ،الجنائیة الوطنیة المقارنة

من بعض الدراسات السابقة والتقاریر الصادرة عن بعض المنظمات  اهانجمعالتي  اإلحصائیات

  .سیاحة قطاعالدولیة لتوضیح مدى أثر اإلرهاب على االقتصاد خاصة على 
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 ،وبغیة الوصول إلى األهداف المرجوة ،الجوهریة واألسئلة الفرعیةلمعالجة اإلشكالیة و 

ماهیة اإلرهاب " فیه تناولنااألول ، ینارتأینا إتباع خطة ثنائیة من خالل تقسیم البحث إلى باب

  :، حیث قسمناه إلى فصلین"وأثره على التنمیة االقتصادیة

وتمیزه عن  ،قصد الوقوف على إشكالیة تعریفهلماهیة اإلرهاب  تطرقنا فیه األولالفصل 

بعض صور العنف التي تتقاطع معه في العدید من الخصائص، وتحدید األسباب الكامنة وراء 

  .، وكذا تسلیط الضوء على أشكاله المتنوعةانتشاره

إلبراز أثره في انتشار  على التنمیة االقتصادیة اإلرهابألثر  تطرقنا فیه الثانيوالفصل 

حیث ركزنا على الجریمة اإللكترونیة وجریمة تبییض األموال وبعض جرائم  ،الجرائم االقتصادیة

   .التجارة غیر المشروعة كمثال لذلك، ثم بینا أثره على أهم المتغیرات االقتصادیة

      مع تقسیمه أیضا "أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة"الثاني فتناولنا فیه الباب أما 

مفهوم لتوضیح  إلطار المفاهیمي للسیاحة واألمن السیاحيل حیث خصصنا األول ،إلى فصلین

  .األمن السیاحي في نمو صناعة السیاحة دور ٕابرازو  ،السیاحة وأهمیتها

، جرائم اإلرهابیة الماسة باألمن السیاحي وأثرها على صناعة السیاحةوتطرقنا في الثاني لل

الت السیاحة واألسفار، والنقل حیث ركزنا على صناعة السیاحة، اإلرشاد السیاحي، نشاط وكا

لننهي هذه الدراسة  السیاحي باعتبارها من أهم األنشطة التي یتعامل معها السائح بشكل مباشر؛

  .المتعلقة بالموضوع واالقتراحاتالمتواضعة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الباب��ول 

�ر�ـــاب�وأثـــره�علـى�ما�يــة�

  ــة��قتصاديـــةـالتنمي
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إلى بدایة التاریخ اإلنساني الذي التاریخیة یعد اإلرهاب من أقدم الجرائم التي تمتد جذورها 

یمة في تلك الحقبة الزمنیة غیر معروفة بهذا ساد فیه قانون الغاب والقوة، وٕان كانت هذه الجر 

 1794إلى  1793 منالممتدة في الفترة  1المصطلح الذي ظهر في فرنسا خالل الثورة الفرنسیة

  . 2التي ُعرفت بعهد الرعب

وما ینطوي علیها من خطر على حیاة اإلنسان       ،وبالرغم من قدم جریمة اإلرهاب

ح اإلرهاب في العصر الحدیث في وسائل اإلعالم على لسان والبیئة، وكذا شیوع استعمال مصطل

إلخ، إال أن المجتمع الدولي عجز إلى یومنا ...اإلعالمیین والسیاسیین والمفكرین ورجال الدین

یكتنف هذه  مازال وضع تعریف شامل جامع لإلرهاب یرفع اللبس والغموض الذي عنهذا 

       أدى إلى تعدد وتباین تعریفاتها  هذا ماو الجریمة التي استفحلت في مختلف المجتمعات، 

في التشریعات الجنائیة الوطنیة والفقه القانوني، وطرح مشكلة صعوبة تمییزها عن باقي صور 

  .العنف األخرى المشابهة لها سواء المشروعة أو غیر المشروعة

وما زاد من تعقید جریمة اإلرهاب تعدد أسبابها وتنوع أشكالها سواء من حیث مرتكبي 

الفعل اإلرهابي أو نطاقه أو هدفه أو الوسیلة المستعملة في تنفیذه خاصة في ظل التقدم العلمي 

  ).الفصل األول(في مجال تصنیع األسلحة والذخائر والمواد الكیماویة وتطور تقنیة المعلومات 

اإلرهاب من أخطر معوقات التنمیة االقتصادیة، كون أن أثره ال یتوقف عند الخسائر  ویعد

البشریة والمادیة التي تنجم بشكل مباشر بعد وقوع العمل اإلرهابي، بل یمتد لیصیب میزانیة 

         الدولة بسبب المبالغ المالیة الضخمة التي یتم تخصیصها إلعادة إعمار ما تم تدمیره 

وتعویض ضحایا اإلرهاب ومعالجة الجرحى المدنیین والعسكریین، وكذا  ،كات عامةمن ممتل

مثل اللجوء إلى شراء األسلحة ورفع عدد  هذه الجریمةارتفاع نفقات القطاع األمني لمكافحة 

                                  
الجامعیة، ، دار المطبوعات اإلرهاب والبنیان القانوني للجریمة دراسة مقارنةإمام حسانین عطا اهللا،  1

 .03، ص 2005اإلسكندریة، بدون طبعة، 
2 ROBERT Emilie, l’état de droit et la lutte contre le terrorisme dans l’Union européenne 
«mesures européennes de lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001», 
thèse de doctorat en droit, Université de Lille 2 (France), 2011/2012, p 39. 
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وبذلك دخولها  ،الموظفین في جمیع األجهزة األمنیة مما قد یدفع بالدولة إلى االستدانة الخارجیة

  .لمدیونیة التي لها انعكاسات جسیمة على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیةفي دوامة ا

یؤثر اإلرهاب تأثیرا جسیما على المتغیرات االقتصادیة  ،وباإلضافة إلى ما سبق ذكره

األخرى كاالستثمار واألسواق المالیة والتجارة الدولیة والناتج المحلي اإلجمالي، ویتسبب من جهة 

توجه االستثمارات       و ارتفاع معدل البطالة نتیجة إلفالس الشركات العمومیة والخاصة، أخرى في 

إلى المناطق اآلمنة، وتخلي سكان األریاف عن العمل في قطاع الفالحة ونزوحهم إلى المدن  

  خوفا من تعرضهم لالعتداءات اإلرهابیة، األمر الذي یؤدي بدوره إلى تفاقم المشاكل االجتماعیة   

  .)الفصل الثاني(في المدن  كانتشار األحیاء القصدیریة وارتفاع معدل الجریمة 



 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل��ول 

  ما�يـــــة��ر�ـــــــاب
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 هذه قدم فرغم الموضوع، هذا في الباحث تواجه مشكلة أول اإلرهاب تعریف مسألة تعتبر

 أن إال الشاملة التنمیة وعلى اإلنسان حقوق على جسیمة أثار من علیها یترتب وما ،الجریمة

  : ویرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل أهمها الجریمة، لهذه تعریف وضع عن عجز الدولي المجتمع

التحرر الوطني بالمنظمات اإلرهابیة، ویكفي أن نستدل في هذا المقام نعت البعض حركات  - 

حیث ترى أنه یجب أن یشمل جمیع أعمال العنف  ؛أ من تعریف اإلرهاب.م.بالموقف السلبي للو

  .1اإلرهابي الفردي وصورا أخرى من العنف بما في ذلك المقاومة المسلحة

باحثون من مختلف العلوم االجتماعیة سواء  فقد اهتم بدراسته ،اتساع نطاق موضوع اإلرهاب - 

تباین وجهات نظر  عنه تترتب ماالقانونیة أو السیاسیة أو االقتصادیة أو الدینیة أو اإلعالمیة، 

  ).  المبحث األول( 2الباحثین حول مفهوم هذه الجریمة

بعض صور العنف عن  تمییزه ویعد اإلرهاب من الجرائم المعقدة لیس فقط لصعوبة

         وضع تعریف شامل مانع  عنالمجتمع الدولي  عجزوعة وغیر المشروعة بسبب المشر 

      سواء من حیث أشكالهه على المستویین الدولي والداخلي، وتنوع أسبابله، وٕانما أیضا لتعدد 

                  الممارسین له أو الهدف منه أو النطاق الذي تمارس فیه األعمال اإلرهابیة أو الطریقة

  ).المبحث الثاني(بها تركب  التي

  التطور التاریخي لإلرهاب وٕاشكالیة تعریفه: المبحث األول

مر العصور بتطور تطور مع وقد  رافق اإلرهاب المجتمعات منذ فجر تاریخ البشریة، قدل

ظرا حتى أصبح في وقتنا المعاصر الشغل الشاغل للمجتمع الدولي ن، مختلف مناحي الحیاة

     ).المطلب األول(یشكله على األمن والسلم الدولیین  أضحىللتهدید الذي 

                                  
األردن،  ، عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع،اإلرهاب وأحكام القانون الدوليجمال زیدان هالل أبو عین،  1

 .19، ص 2008 بدون طبعة،
الحدیث، القاهرة، ، دار الكتاب "مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  2

  .120، ص 2013الطبعة األولى، 
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وعلى الرغم من امتداد جذور اإلرهاب إلى بدایة التاریخ اإلنساني كما أشرنا إلیه سابقا، إال 

أن موضوع تعریفه مازال مثیرا للجدل في الفقه القانوني والتشریعات الجنائیة الوطنیة واالتفاقیات 

  ). المطلب الثاني(ؤتمرات الدولیة والم

  التطور التاریخي لإلرهاب: المطلب األول

   ، ولكن المنصرم البعض أن اإلرهاب لم یظهر إال في العقود األخیرة من القرن یعتقدقد 

، فقد عرفت كافة المجتمعات والدیانات العنف 1ضاربة في عمق التاریخ هذه الجریمةفالحقیقة في 

، وفي هذا الصدد تشیر العدید من الدراسات 2واإلرهاب بشكل خاص منذ قدم الزمنبشكل عام 

ابن النبي  "قبیل"األكادیمیة إلى أن أول عمل إرهابي ارتكب على وجه األرض تمثل في قتل 

  .3"هابیل"علیه السالم ألخیه  "آدام"

َلْیِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم واْتُل عَ ﴿وقد ُذكرت هذه الحادثة في القرآن الكریم في قوله جل جالله  

َبا ُقْرَباًنا َفتُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُیَتَقبَّْل ِمَن اْآلَخِر َقاَل َألَْقُتَلنََّك َقالَ  ِإنََّما َیَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن  ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َیِدَي ِإَلْیَك ِألَْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ ) 27(اْلُمتَِّقیَن 

ِلَك َجزَاُء  (28) اْلَعاَلِمینَ  ِإنِّي ُأِریُد َأن َتُبوَء ِبِإْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوذَٰ

  .4﴾)30( َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخیِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِرینَ  (29) الظَّاِلِمینَ 

وٕاذا كانت العدید من الدراسات قد اعتبرت جریمة قتل قبیل ألخیه هابیل أول عمل إرهابي 

الباحثین یرون أن هذه الجریمة لیس فیها شيء من اإلرهاب ألن على وجه األرض، فإن بعض 

  .  5والحسد ولیس بهدف بث الرعب والفزع ةالقتل كان بدافع الغیر 

                                  
 .10ص ، مرجع سابقعمراني كمال الدین،  1
اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونیة والسیاسیة في ضوء أحكام القانون الدولي عثمان علي حسن ویسي،  2

 .18، ص 2011، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون طبعة، العام
 ،في القانون ، أطروحة دكتوراهاإلرهاب لمكافحة العربیة الجزائري واالتفاقیة التشریع بین اإلرهابقاسم نادیة،  3

 .112 ص إلى 111 صمن ، 2014/2015، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق،
 ).30(إلى اآلیة ) 28(القرآن الكریم، سورة المائدة، من اآلیة  4
، الطبعة      )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت اإلسالمیةمفهوم اإلرهاب في الشریعة هیثم عبد سالم محمد،  5

 .67، ص 2005األولى، 
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استخالف والجدیر بالبیان أن الحوار الذي دار بین اهللا جال في عاله ومالئكته الكرام حول 

        ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِلیَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ﴿ في األرض اإلنسان

 َما َال  ِفیَها َمن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلمُ 

  .رافق البشریةیسبما في ذلك اإلرهاب یشیر بشكل واضح إلى أن العنف ، 1﴾َتْعَلُمونَ 

إال أن سماته تختلف من زمن إلى آخر، فاإلرهاب  ،بالرغم من أن جوهر اإلرهاب واحدو 

مارس في وقتنا المعاصر الختالف أهدافه یُ أصبح الذي ُمورس في قدم الزمن لیس كالذي 

  . على أمن واستقرار البلدان كبیراالتي أصبحت تشكل خطرا  2وأشكاله وأسالیبه

سبق ذكره، سنتطرق في هذا المطلب إلى تطور اإلرهاب في العصور وتأسیسا على ما 

وأخیرا العصور الحدیثة التي انتشرت  ،)الفرع الثاني(والعصور الوسطى  ،)الفرع األول(القدیمة 

   ).الفرع الثالث(فیها هذه الجریمة على نطاق واسع 

  اإلرهاب في العصور القدیمة: الفرع األول

 ورس منذ العصور الغابرةاإلرهاب مُ  أنمن النصوص التاریخیة القدیمة  لقد أكدت العدید

والزجر والغلبة    بالقوة  والحكم والجهلاالستبداد أین كانت المجتمعات تعیش في ظلمات 

ضد أعدائهم  األعمال اإلرهابیة أبشع م قاألشوریون في القرن السابع  ، فقد مارس3لألقویاء

یسیطرون التي  الجنس في جمیع المدن للسن أو همل شخص دون تمییز ك یقتلون وافكان ،البرابرة

   .4عبید لهمك جمیع سكانها جعلإلى  في بعض األحیان یلجؤونكانوا و  ،علیها

                                  
 ).30(القرآن الكریم، سورة البقرة، اآلیة  1
     للعلوم التربویة  األساسیةمجلة كلیة التربیة ، الجذور التاریخیة لظاهرة التكفیر، سجى عبد مسرهد 2

 .406، ص 2015، 22، ع )العراق( جامعة بابل ،واإلنسانیة
، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي الظاهرة اإلرهابیة بین القانون الدولي والمنظور الدینيعباس شافعة،  3

 .63ص ، 2010/2011، باتنة -والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
 .18 عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص 4
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كما تنوعت صور األعمال اإلرهابیة في العصر الفرعوني خاصة من طرف الحكام ضد 

كان  حیث، 1والتصدي للمؤامرات وقمع أي محاولة للعصیان ،رعایاهم من أجل فرض الوالء

     القوانین أیضا ویصدر ه بهاتأمر بتنفیذ التعلیمات التي یقوم  ؛ابن اآللهةیعتبر  في تلك الفترة الملك

  .2لهذه القوانینإال أن یحكموا وفق  القضاةوما على  التي تملیها علیه

 بسبببريء  كان حتى ولورغم على ال سوبة إلیهمرغما بكل التهم المن یعترفوكان المتهم  

فقد كان یتم تقیید یداه ورجاله وضرب بالعصي ویهدد بقطع  ،الذي كان یتعرض لهعذاب قسوة ال

أذنه وبتر أنفه، كما كانت العقوبات التي تطبق على من تثبت إدانته تتسم بالشدة والبشاعة 

سلط یرها من العقوبات الوحشیة التي قد تُ أو صلبه أو بتر أعضائه وغ كحرقه حیا أو قطع رأسه

   علیه، وقد بّین القرآن الكریم في العدید من المواضع اإلرهاب الذي مارسه الفراعنة ضد 

ْیَناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َیُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ﴿، ومنها قوله سبحانه وتعالى 3رعایاهم ِإْذ َنجَّ

بُِّكْم َعِظیمٌ  ُیَذبُِّحوَن َأْبَناَءُكمْ  ِلُكم َبَالٌء مِّن رَّ    .4﴾َوَیْسَتْحُیوَن ِنَساَءُكْم  َوِفي ذَٰ

وباإلضافة إلى ما ورد في القرآن الكریم عن بشاعة األعمال اإلرهابیة في هذا        

والرسوم القدیمة في مصر معاناة المواطنین من ویالت العنف واإلرهاب  5العصر، بّینت البردیات

  . 6غیرهم من الفئاتو الناتج عن همجیة الصراع الذي كان قائما في تلك الفترة بین كهنة المعابد 

                                  
 .35ص  مرجع سابق، ،"مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  1
 .64عباس شافعة، مرجع سابق، ص  2
، الطبعة العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، جامعة نایف هابموقف اإلسالم من اإلر العمیري،  اهللامحمد بن عبد  3

 .94إلى ص  93ص من ، 2004األولى، 
 ).49(، اآلیة البقرةالقرآن الكریم، سورة  4
هو نبات ینمو في المستنقعات تحت سطح المیاه، استخدم المصریون القدماء سیقانه لصناعة ورق : البردي 5

    تطور صناعته  –وظیفته  –نشأته "الورق عبد اللطیف محمد سلمان،  :نظرالمزید من التفصیل . الكتابة

         إلى 167، من ص 2006، 02، ع 22 جم ،)سوریة( ة دمشق للعلوم الهندسیة، مجلة جامع"التاریخعبر 

 .168ص 
 .93محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، ص  6
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   قامت على أنقاضها التي الفرعونیة القدیمة في ظل الفوضى التي سادت في الدولة و 

 الوعيانتشر  ق م، 1730إلى  2000 الزمنیة الممتدة من خالل الحقبةالدولة الوسطى 

     ،ق م 1730عام لمصر في الهكسوس  احتالل لم یدم طویال بسببذلك  غیر أن ،االجتماعي

   .1طغیان الهكسوسل نتیجة من جدید واالستبدادالظلم  مختلف صور ظهور عنه ترتب مام

الیونانیة ُمورس فیها اإلرهاب وتذهب بعض الدراسات والبحوث أیضا إلى أن الحضارة 

السیما أثناء الصراع الذي نشب بین الدیمقراطیین واألولكارشین في مدینة  ،على نطاق واسع

"Corcyca" اككورسی
2
.  

 "صولون"بالشدة والقسوة في الفترة التي أعقبت عهد الحاكم أیضا اتسمت العقوبات  كما 

"Solon"،  كل یجب إعدامه ومصادرة  ألثینافي قلب نظام الحكم عدًوا  یفكرمن حیث اعتبر كل

  3.یمجد من یقوم بإعدامهكان و  ،أبنائهأمواله ونفي 

أما في عهد الدولة الرومانیة القدیمة التي قامت على أنقاض الدولة الیونانیة كان  

مثل  حتى أن أسرى الحرب كانوا یباعون في األسواق ،على نطاق واسعفیها االسترقاق ُیمارس 

إذ  ،الفترة التمییز بین الجریمة السیاسیة والجریمة اإلرهابیة تلك، وكان من الصعب في 4العبید

كان الفیلسوف والسیاسي  وفوق ذلكرومانیة، الدولة للكان المجرم السیاسي یعتبر عدوا 

 "قاتل أبویه"بنعته  في ذلك فة ویغاليیرفض وصف المجرم السیاسي بهذه الص "شیشرون"

  .5باعتبار أن الحاكم والمجتمع الروماني یمثالن األبیون بالنسبة للفرد

                                  
 .64عباس شافعة، مرجع سابق، ص  1
، مركز جریمة اإلرهاب والمسؤولیة المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدوليیوسف كوران،  2

 .30، ص 2007، بدون طبعة، )العراق(سات اإلستراتیجیة، السلیمانیة اللدر  كردستان
منشور على الموقع  مقال، مفهوم جرائم اإلرهاب في ضوء التشریعات القدیمة والحدیثة، علي حسن الطوالبه 3

  :اإللكتروني لمركز اإلعالم األمني التابع لوزارة الداخلیة البحرینیة

 http://www.policemc.gov.bh/research/terrorism ،06/06/2016: تاریخ اإلطالع. 
 .35ص  مرجع سابق، ،"مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  4
 .19عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  5
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حیث كان من أهمها  ،وقد لجأ الرومان إلى العدید من األسالیب اإلرهابیة إلرعاب األفراد 

لعمومیة حتى أسلوب التعذیب العلني مثل المبارزات الدمویة التي كانت تجرى في الساحات ا

استخدام وكذا  ،"gladiateurs de combats Les"التي تعرف بمبارزات الجالدین و الموت 

، أو تعلیقهم في أماكن مرتفعة وتقطیع أجسادهم 1المتهمین بالجرائم المفترسة لمصارعة الحیوانات

  .2مع إضرام النار تحت أقدامهم حتى تظهر عظامها

 أصنافاستخدم أبشع  "اإلسكندر المقدوني" أنتشیر أیضا بعض الدراسات إلى كما  

 عامي        بین ما الممتدة  الفترةاحتالله لهذه المنطقة في  خالل األدنىالشرق العنف ضد شعوب 

 .3ق م 333و 323

وفي نهایة القرن األول میالدي، تم تشكیل أول جماعة من الیهود المتطرفین في فلسطین 

كانت تمارس أبشع األعمال اإلرهابیة ضد الحكم ، Les sicaires"4" "ینیالسیكار "عرفت باسم 

الروماني في واضح النهار وأثناء الحفالت العامة واألماكن المزدحمة بالناس، وقد اشتق اسمها 

وهي األسلحة التي كان عناصر هذه  ،التي تعني السیوف القصیرة "sica" "سیكا"من كلمة 

هذه انبثقت وقد مها ضد كل من یروه عدوا لهم، ادالجماعة یحملونها تحت عباءاتهم الستخ

التي بدأت تخطط في العام  ،5الیهودیة  "Les zélotes"" الزیلوت"المنظمة اإلرهابیة عن طائفة 

 60اإلجرامي لمدة  همفي نشاط السیكاریین استمر وقد، 6ق م لطرد الرومان من فلسطین 06

  . 7میالدي 70سنة إلى غایة تدمیر الرومان للقدس عام 

                                  
 .20مرجع سابق، ص  عثمان علي حسن ویسي، 1
 .93إلى ص  92ص من محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق،  2
 .13عمراني كمال الدین، مرجع سابق، ص  3
، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، الطبعة تجفیف مصادر تمویل اإلرهابمحمد السید عرفة،  4

 .07، ص 2009األولى، 
 .05مرجع سابق، ص إمام حسانین عطا اهللا،  5
دبي ، في العالقات الدولیة ساسیةالمفاهیم ال ، ترجمة مركز الخلیج لألبحاث،تیري أوكاالهانو  مارتن غریفیثس 6

   .47، ص 2008، الطبعة األولى، )العربیة المتحدة اإلمارات(
7 VALERIE Assaf, La perception du phénomène terroriste dans la presse écrite libanaise, 
américaine et française à travers les attentats du 11 septembre 2001 et l’assassinat du Premier 
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  اإلرهاب في العصور الوسطى: الفرع الثاني

لقد انتشر اإلرهاب في هذه الفترة على نطاق واسع في أوروبا، حیث استخدمت فئة النبالء 

یات أسیادهم عصابات كوسیلة إلرهاب بعضهم البعض، وكان العبید الذین یفرون من إقطاعال

القتل والتخریب والسطو المسلح لالنتقام مثل یقومون بتشكیل عصابات تمارس األعمال اإلرهابیة 

 كما لجأت اإلمبراطوریات البریطانیة والفرنسیة واإلسبانیة  ؛من أسیادهم وٕاثارة الرعب والفوضى

     للحرباستخدام قراصنة البحر ضد بعضها البعض كبدیل في تلك الحقبة الزمنیة إلى 

  . 1یقدمون خداماتهم لمن یدفع أكثرآنذاك كان القراصنة  حیثالتقلیدیة، 

كما تمیزت التشریعات الجنائیة للبلدان األوروبیة في العصور الوسطى بالشدة، فقد نص 

أحد القوانین األلمانیة على أنه كل من یقوم بإزالة لحاء جذوع أشجار الصفصاف التي ترتكز 

نص قانون كما مكان اللحاء الذي قام بنزعه، وتلف حول  ؤهأمعا نزعوتبطنه  تحتف ،الجسورعلیها 

أنه كل من یقوم بتحویل المعالم الفاصلة بین أرضه وأرض جاره یتم دفنه إلى ما تحت  آخر على

  الذین لم یسبق لهم القیام بحرث  واألفرادسلط علیه مجموعة من الثیران ومن ثمة تُ  ،رأسه

  . 14542ذا القانون ساري المفعول إلى غایة وقد بقي ه ،األرض

 الباباعلى أمالك الكنیسة بفرنسا، طلب  االستیالءوفي ظل تنامي مطامع النبالء في 

          فرنسا شمالمن ملك  1207في عام  " III PAPE INNOCENTLe" "أنوسنت الثالث"

     جنوب ال النبالء فيلقیام بحملة صلیبیة ضد ا "Philippe Auguste" "تغسو فلیب أ"

 الفرصةتخوف من أن تستغل اإلمبراطوریة البریطانیة " تغسو فلیب أ"الملك أن  غیر، يفرنسال

                                                                                               
ministre libanais Rafic Hariri le 14 février 2005, thèse de doctorat en sciences de l’informations et 
de la communication, école doctorale de sciences économiques et de gestions, sciences de 
l’information et de la communication, Université de Panthéons-Assas Paris II (France), 2010/2011,       
p 33.  

  :أیضا نظـرا. 106ص  محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، 1

 .10ي حسن الطوالبـة، مرجع سابق، ص لع -
  :أیضا نظـرا. 107ص  محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، 2

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة في ضـوء أحكام القـانون الدولـي اإلرهابجریمـة طالب یاسیــن،  -

 .12، ص 2014/2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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عن هذه  بنفسه إلعالنا "أنوسنت الثالث" دفع بالبابا ما الشمال الفرنسي، على اهجوم لتشن

 وأمال في الحصول على ذلك ؛علیهمالغنائم فیها بتوزیع ووعد المشاركین  ،1208 عام في الحملة

     في خسائر  قد تسببت تلك الحملةو  من شمال فرنسا، من المتطوعین اآلالفذه الدعوة استجاب له

            إرهابي عمل وأخطر أكبرولذلك تعتبر  األبریاء،من السكان  15000راح ضحیتها  إذجسیمة 

   .1في تلك الفترة

العدید من األعمال اإلرهابیة التي مارسها الیهود كما شهدت البشریة في العصور الوسطى 

ولعل خیر مثال على ذلك قیام  ،المتطرفین ضد المسحیین بإیعاز من اإلمبراطوریة الرومانیة

كان هدفها قتل  "القوة الخفیة"جماعة من الیهود بإنشاء منظمة إرهابیة سریة عرفت باسم 

هم، ولكن بعد انتشار المسیحیة انقلبت الموازین المسحیین والتنكیل بجثثهم إلثارة الرعب في نفوس

لصالح المسحیین خاصة بعد استرجاع القدس من قبضة اإلمبراطوریة الفارسیة ودخولها تحت 

أمرا یقضي بتنصیر  "هرقل"، حیث أصدر اإلمبراطور 614رایة اإلمبراطوریة البیزنطیة في عام 

  . 2منهم في مختلف بقاع أوروباضطهاد الموجدین الالملوك  جمیع جمیع الیهود وراسل

الحضارة  ، بزغت أضواءالمسیحیة الشریعةوخارج القارة األوروبیة التي انتشرت فیها 

       كان لها بالغ األثر  التي بعض الممارسات اإلرهابیةمن  تاریخها والتي لم یخل اإلسالمیة

والسلم والتسامح، ففي بدایة بناء العدل و الوسطیة  ة علىالقائم یةاإلسالمالشریعة  على صورة

  . 3اغتیال الرسول صلى اهللا علیه وسلم قریشو  الیهود تحاولأركان الدولة اإلسالمیة 

كما استخدمت قریش في عصر صدر اإلسالم كافة أسالیب اإلرهاب المادیة والفكریة ضد 

  .4ةالمسلمین كتهدیدهم بالسجن وتعذیبهم وتجویعهم والتشكیك في الدعوة اإلسالمی

         عهد الخالفة الراشدة العدیدأیضا ، شهد صلى اهللا علیه وسلموبعد وفاة الرسول  

عمر بن "كان أبرزها االغتیاالت التي طالت الخلفاء الراشدین الثالثة  ،من األعمال اإلرهابیة

                                  
 .38ص  مرجع سابق، ،"اإلرهاب الجويمكافحة "السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  1
 .16إلى ص  15من ص عمراني كمال الدین، مرجع سابق،  2
 .15إلى ص  14مرجع سابق، من ص  ـن،یطالب یاس 3
 .115ص  محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، 4
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رضي اهللا عنهم لدوافع یغلب علیها الطابع  "علي بن أبي طالب"و "عثمان بن عفان"و "الخطاب

  .1السیاسي

      ظهور العدید  ،سجل التاریخ اإلسالمي في العصور الوسطى وباإلضافة إلى ذلك 

  :، ومنهایةإلسالمللشریعة االمتطرفة التي أساءت  من الجماعات

   :الخوراج - )1

 وتعد هذه ،هجري 37عقب معركة صفین التي وقعت في عام  الخوارج جماعة برزتلقد 

لقبوله  "علي بن أبي طالب" كل من الصحابي حیث كفرت ،المتطرفة الطائفة من أخطر الطوائف

 موسى"والصحابیان  ،لخروجه عن طاعته" أبي سفیانمعاویة بن "الصحابي و  ،للتحكیم

أبي معاویة بن "و "علي بن أبي طالب"لقیامهما بالتحكیم بین " عمر بن العاص"و "األشعري

   .2رضي اهللا عنهم "سفیان

الخوارج هم أول من كفر         "شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه اهللا أن  قالوفي هذا السیاق، 

على  رش إنهم" وقال أیضا، "المسلمین، یكفرون بالذنوب، ویكفرون من خالفهم في بدعتهم

 فإنهم ،ىالنصار  الو  الیهود ال منهم على المسلمین ار ش أحد یكن لم فإنهم ،غیرهم من المسلمین

 ،أوالدهم قتلوأموالهم و  المسلمین لدماء مستحلین یوافقهم، لم مسلم كل قتل مجتهدین في كانوا

  .3"المضلة بدعتهمو  جهلهم لعظم بذلك،متدینین  كانواو  ،لهم مكفرین

  :القرامطة - )2

الذي قام بنشر أفكاره  "حمدان القرمطي"لقد سمیت هذه الجماعة بهذا االسم نسبة إلى 

وظاهر هذه الطائفة التشیع آلل  ؛هجري 378الضالة في منطقة الكوفة الواقعة بالعراق في عام 

                                  
 .07إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، ص  1
 .121قاسم نادیة، مرجع سابق، ص  2
، أطروحة )نموذجا مصر(الفكریة  المراجعات ضوء اإلرهاب في لدعاة الشرعیة األسانیدنصر الدین وراش،  3

،      2014/2015ة، بن یوسف بن خد 1دكتوراه في العلوم اإلسالمیة، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة الجزائر

 .262ص  إلى 261من ص 
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ولكن بطنها التطرف واإللحاد والكراهیة  "إسماعیل بن جعفر الصادق"البیت واالنتساب إلى 

  .1والرغبة في القضاء على الدولة اإلسالمیة

بیت اهللا الحرام  ولعل أخطرها الهجوم علىألعمال اإلرهابیة ا أبشع القرامطة ارتكبقد ف 

بئر زمزم وسرقوا الحجر األسـود الذي وخربوا  هجري، أین قام عناصرها بقتل األبریاء 319 سنة

  .2جريهـ 339 أخفوه في معقلهم إلى غایة استرجاعه في عام

  :الخناقة أو الرضاخون - )3

لجأت  ،"المغیرة بن سعید"و "صور العجليأبو من"وهي جماعة متطرفة كان یتزعمها 

ركزت على قتل معارضیها بالحجارة والعصي  حیثلإلرهاب من أجل بلوغ أهدافها السیاسیة، 

 حتى یظهر فیهملهم كون أن حمل األسلحة في معتقدها ال یحل  ،وأشرطة قماش الحریر فقط

  . 3الشخص الذي ینتظرونه

  :نیالحشاش - )4

ة یأخطر الجماعات اإلرهابیة المتفرعة عن الطائفة الشیع تعتبر جماعة الحشاشین من

   على ید الشیخ  5میالدي 11، ظهرت في القرن الخامس هجري الموافق للقرن 4اإلسماعیلیة

جبال الموت یقع بالرئیسي  معقلهاوقد كان  ،"حسن الصّباح"ثم بعد ذلك تزعمها  "عالء الدین"

  .6الواقعة بإیران

تمارس نشاطها اإلرهابي على نطاق جغرافي كانت ن هذه الجماعة تجدر اإلشارة إلى أو  

     واسع یمتد من منطقة قزوین إلى مصر، كما كانت تتمیز بالسریة التامة حتى أن المجندین 

      هافی یتدربونكانوا یمرون بتسعة مراحل تغسل فیها أدمغتهم بأفكار متطرفة، صفوفها في 

                                  
 .123إلى ص  122من ص  محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، 1
 .16مرجع سابق، ص  طالب یاسیــن، 2
 . 78هیثم عبد السالم، مرجع سابق، ص  3
 .07إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، ص  4
تاریخ وعقائد أخطر فرقة سریة      "أسرار الباطنیة والفرق الخفیة حركة الحشاشین محمد عثمان الخشت،  5

 .11، ص 1988، بدون طبعة، لنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرةابن سینا لمكتبة ، "في العالم اإلسالمي
 .31ص  ،یوسف كوران، مرجع سابق 6
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مكنهم اإلطالع على أسرار ال حلة األخیرة من مراحل االنتماء یُ على إشارات سریة وببلوغهم المر 

  . 1تتاح لغیرهم ممن لم یصل إلى هذه الدرجة من التدریب

جماعة، فقد ذهب البعض إلى أن الحشاشین الن حول أصل تسمیة هذه و الباحث فقد اختل

كانوا یصمدون في مواجهة الحصر العسكریة التي كانت تفرض علیهم لمدة طویلة من طرف 

 ،في قالعهمالمخزنة بعد نافذ الطعام والمؤن ) العشب(الجیوش حتى أنهم كانوا یأكلون الحشیش 

هذه التسمیة یرجع  ى أن أصلفیما ذهب أغلب الباحثین إل، 2وبذلك جاءت تسمیتهم بالحشاشین

  . 3مجندیهالإلى مخدر الحشیش الذي كانت تعطیه هذه الجماعة 

        وقد استخدمت جماعة الحشاشین اإلرهاب كبدیل للحرب بسبب قلة عدد أفرادها

       على أسلوبكثیرا  اعتمدت، حیث 4ونقص إمكانیاتها المادیة في شن الحروب على أعدائها

 ،10925، فقد قامت على سبیل المثال باغتیال الوزیر السلجوقي في سنة ياالغتیال السیاس

كما  ،Conrad"6" "كونراد"من اغتیال ملك بیت القدس  1192أفریل  28وتمكنت أیضا في 

  . 7إال أن جمیع هذه المحاوالت باءت بالفشل" صالح الدین األیوبي"حاولت أربع مرات اغتیال 

وقد استمرت هذه المنظمة اإلرهابیة في ارتكاب أبشع الجرائم بشتى األسالیب الوحشیة 

الذین احتلوا  المغولمن طرف  1256المثیرة للرعب والفزع إلى غایة القضاء علیها في عام 

لفلولها           1270في عام " الظاهر بیبرس"قلعتها المعروفة باسم قلعة الموت، واستئصال الملك 

  .8لشامفي ا

                                  
  .79إلى ص  78هیثم عبد السالم، مرجع سابق، من ص  1
 .05محمد عثمان الخشت، مرجع سابق، ص  2
 .125إلى ص  124من ص  محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، 3
 .07عطا اهللا، مرجع سابق، ص إمام حسانین  4
 .31ص  ،یوسف كوران، مرجع سابق 5
 ، الطبعة الثانیة، مكتبةالحشاشون فرقة ثوریة في تاریخ اإلسالمبرنارد لویس، ترجمة محمد العزب موسى،  6

  .171، ص 2006مدبولي، القاهرة، 
 .07إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، ص  7
 .32ص  ،یوسف كوران، مرجع سابق 8
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   اإلرهاب في العصور الحدیثة :الفرع الثالث

      التي شهدتها الدول األوروبیةالثورة الفكریة بتطور اإلرهاب في العصور الحدیثة  ارتبط لقد

   بعد سقوط الملك ف، 1الثورة الفكریةالتي كانت نتاج الثورة السیاسیة واالجتماعیة في فرنسا و 

زعیم  شن، 2الذي كان سائدا في فرنسا يالنظام اإلقطاع والقضاء على" لویس السادس عشر"

 ما بینفي الفترة  "Maximilien Robespierre"" میلیان روبسبیریماكس"اإلیدیولوجیة الیعقوبیة 

ضد معارضیه السیاسیین والتي راح حملة من اإلعدامات بالمقصلة  1794و 1792 عامي

   .3شخص 2600ضحیتها 

حكم "باسم  كما تمت اإلشارة إلیه سابقا التاریخ الفرنسي الحدیثرفت هذه الفترة في عُ  قدو 

على تعزیز سلطته وردع أعدائه  "میلیان روبسبیریماكس"الذي حاول من خالله  "اإلرهاب

إما أن نسحق " ةأمام الجمعیة التشریعیة بمقولته الشهیر صرح  حیث، يالداخلي والخارج المستویین

ومن ثم أن یكون الشعار األول  ،لجمهوریة وٕاما أن نهلك بهالكهماألعداء الداخلیین والخارجیین ل

  .4"أعداء الشعوب لعقل تُقاد الشعوب وباإلرهاب ُیقادلسیاستكم هو با

أوت  28إصداره لمرسوم في عهد اإلرهاب ببدأ " میلیان روبسبیریماكس" والجدیر بالبیان أن

وتفتیشها دون الحصول  فیهم یقضي بالسماح للسلطات الثوریة بمداهمة منازل المشتبه ،1792

على إذن مسبق من السلطة القضائیة، كما قام في تلك الفترة أفراد الحرس الوطني وجموع من 

 زعماء السیاسیین للثورة الفرنسیة بالهجوم على السجونالالشعب الفرنسي بناًء على دعوة أحد 

بحجة إمكانیة تعاونهم مع األعداء  هاار أصو كل من كان داخل  وقاموا بقتل، والمعتقالت

إعدام قائدها الحكومة الیعقوبیة في ارتكاب الجرائم اإلرهابیة إلى غایة الخارجیین، وقد استمرت 

                                  
 .72عباس شافعة، مرجع سابق، ص  1
 .23عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  2
 .42ص  مرجع سابق، ،"مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  3
 .43ص المرجع نفسه،  4
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تشیر اإلحصائیات إلى أن عدد الفرنسیین حیث  ،1794جویلیة  28في " میلیان روبسبیریماكس"

  .1شخصا 1322 بلغالحكومة هذه م خالل األسابیع الست األخیرة من عهد تم إعدامه نالذی

الصورة  1794إلى  1792من الممتدة خالل الفترة الذي شهدته فرنسا اإلرهاب  ویعتبر

        أن بعض الفقهاء  إالوقتنا المعاصر، في أو إرهاب األقویاء حقیقیة إلرهاب الدولة ال

 اإلرهاب اسم دكتاتوریة الدولة أو الدكتاتوریة الثوریة الدمویةیطلقون على هذا النمط من 

      وحجتهم في ذلك أن اإلرهاب سبیل الضعفاء وأن الدولة ال یمكنها ممارسة ،المتطرفة

بشكل مباشر أو غیر  سواء متجاهلین األعمال اإلرهابیة التي ترتكبها بعض الدول ،اإلرهاب

والدعم  ،ضد الشعب الفلسطینيمارسها الكیان الصهیوني التي یقمعیة العملیات مثل المباشر 

  . 2أ لمتمردي الكونترا في نیكاراجوا.م.الذي تقدمه الو

وفي القرن التاسع عشر لم یعد اإلرهاب حكرا على الدولة أو السلطة الحاكمة بل أصبح 

 المنظمات، فقد ظهرت خالل هذا القرن العدید من 3ظاهرة شائعة بین األفراد والجماعات

  :، ومن أبرزها4بیةو أ وأغلب الدول األور .م.اإلرهابیة في الو

  :"ku Klux klan"حركة كو كلوس كالن  - )1

أ بوالیة .م.وهي جماعة متطرفة تضم مجموعة من الجماعات السریة، تأسست في الو

الملقب " Forrest Bedford Nathan" "فورست دناثان بدفور "على ید  1865تینسي عام 

ریكیة وهو أحد الضباط السامین في الجیش االتحادي خالل الحرب األهلیة األم ،حر األكبربالسا

 ما كانت هذه المنظمة تستخدم ا، وغالب1865في عام  وانتهت 1861التي اندلعت  في عام  

                                  
 .32ص  ،یوسف كوران، مرجع سابق 1
 .14إلى ص  13إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، من ص  2
 .32عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  3
 .78هیثم عبد السالم، مرجع سابق، ص  4



 التنمیة االقتصادیةعلى ه أثر ماهیة اإلرهاب و : الباب األول

 

 
28 

 

، وكان من أبرز وأخطر األسالیب اإلرهابیة التي لجأت إلیها لبث 1العنف اإلرهابي ضد الزنوج

 .   2نفوس الزنوج أسلوب الشنق على األشجارالرعب في 

  :"L'anarchisme"الحركة الفوضویة  - )2

حیث استندت إلى أفكار  ،ظهرت هذه الحركة في العقدین األخیرین من القرن التاسع عشر

 "Joseph Proudhon"" جوزف بردون"والفرنسي  ،"Max Stirner"" ماكس سترنر"األلماني 

وهي حركة ال تعترف بالسلطة واأللوهیة ، "Bakunin Mikhail"" میخائیل باكونین"والروسي 

  .3والدولة، وتؤمن فقط باإلرهاب كوسیلة للقضاء على أنظمة الحكم واألدیان وهدم المجتمعات

     في أوروبا خاصة في  الحركة انتشرت األعمال اإلرهابیةوتحت تأثیر أفكار هذه 

          قام الفوضویون من أجل إثارة الرعب والفوضى باغتیال إذفرنسا وٕایطالیا وروسیا وٕاسبانیا، 

              "وي كارنادماري فرانسوا س"من الشخصیات السیاسیة مثل اغتیال الرئیس الفرنسي  العدید

"Marie François Sadi Carnot"  كانوفا" األسبانياألول  والوزیر، 1894في سنة" 

"Canova"  إلیزابیث"ٕامبراطورة النمسا و  ،1897في سنة" "Elisabeth"  18984في سنة
 .  

بعض البلدان المتضررة إلى إبرام  لجأت أوروبا، فيتفاقم األعمال اإلرهابیة وفي ظل 

ن من مبدأ عدم وییمن نطاق الجریمة السیاسیة، واستثنت الفوض عدت اإلرهابباتفاقیات ثنائیة است

المنعقدة بین  1885اتفاقیات عام االتفاقیات،  بین هذه جواز تسلیم المجرمین السیاسیین ومن

  . 5بروسیا وروسیا وبافاریا

  

  

  

                                  
 .32عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  1
 .70هیثم عبد السالم، مرجع سابق، ص  2
 .71إلى ص  70من ص ، المرجع نفسه 3
 .17إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، ص  4
 . 35إلى ص  34من ص  ،سابقیوسف كوران، مرجع  5
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         :"Le nihilisme" الحركة العدمیة - )3

الثوریة، ویقصد بها  االشتراكیةإلى الحركة الفوضویة والتیارات  هذه الحركةیرجع أصل 

حریته سواء النظام السیاسي القائم أو األعراف  وُیقیدالتحرر الذاتي للفرد من كل ما یحیط به 

  .1والتقالید السائدة في المجتمع الذي یعیش فیه

األمر الذي نجم عنه تصاعد األعمال  ،ن لفلسفة هذه الحركةو وقد تبنى الروس االشتراكی

لبلوغ  كمنهجإلرهاب لة الحاكمة السیما بعد اعتماد منظمة إرادة الشعب طاإلرهابیة ضد السل

 قیصر روسیا اغتیال ،الحركةومن أبرز األعمال اإلرهابیة التي نفذتها هذه  ،فها السیاسیةاأهد

  .2جناح القیصريالقصر الشتاء المتضمن ل وتفجیرها، 1881عام في  "ألكسندر الثاني"

تأسس الحزب االشتراكي الثوري الذي مارس بدوره اإلرهاب  ،وعقب انهیار هذه المنظمة 

بارتكاب  1910إلى  1902من  الفترة فيقام  حیثلتحقیق الحریة السیاسیة،  كوسیلة السیاسي

في سنة  "بلهیف"كان من أبرزها اغتیال وزیر الداخلیة الروسي  ،العدید من الجرائم اإلرهابیة

  .3كونه واحد من أقوى وأهم القیادات في النظام القیصري 1904

       لى غایة اندالع الحرب العالمیة وخالل الفترة الممتدة من بدایة القرن العشرین إ

التي  1917برز الفكر الشیوعي المتطرف الذي نجم عنه قیام الثورة البلشفیة في عام  ،األولى

من المجازر البشریة البشعة مثل المجزرة التي تعرضت لها أسرة القیصر،  الكثیرتسببت في 

أن البالشفة جمعوا بین إلى  ذهب "رةأدونیس العك"أن األستاذ  في هذا المقام والجدیر بالذكر

      قبل قیام الثورة البلشفیة اإلرهابمارسوا  ، حیثالنقیضین إرهاب الضعفاء وٕارهاب األقویاء

اتخذ زعیم  بعد أن، 4كما مارسوه بعد استیالئهم على السلطة ،من أجل الوصول إلى سدة الحكم

 إجراءات استثنائیة لقمع "لینین"باسم  المعروف "فالدیمیر ألییتش أولیانوف"البلشفیة الثورة 

                                  
 .71هیثم عبد السالم، مرجع سابق، ص  1
 .74عباس شافعة، مرجع سابق، ص  2
 .18إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، ص  3
 .22 ص عمراني كمال الدین، مرجع سابق، 4
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ضرورة حتمیة للحفاظ  كون أن اإلرهاب في نظره ،األعداء بسجنهم وٕاعدامهم بدون محاكمة عادلة

  .1تحقیق أهداف الثورةو على األمن الداخلي 

  :الصهیونیة العالمیة - )4

 "erzlH Theodor"" تیودر هرتزل" المتطرف على ید الصهیونیة العالمیةتأسست لقد 

 وتعتبر هذه ،1897في سنة  السویسریةالصهیوني األول الذي انعقد بمدینة بازل  المؤتمر خالل

       كان لها ید طویلة في نشر اإلرهابم كافة المنظمات اإلرهابیة الصهیونیة التي أُ  المنظمة

   .2العربیة منطقةالفي 

اإلرهابیة التي ظهرت في الدول األوروبیة واألسیویة قبل  المنظماتوٕاذا كانت معظم 

اإلرهابیة التي نشأت بعد هذه  المنظماتالحرب العالمیة األولى ذات توجه یساري متطرف، فإن 

عمال شهد العالم بین الحربین العالمیتین العدید من األ حیث، متطرفة أغلبها یمینیة تالحرب كان

، ثم توالت 1934في سنة  الفرنسيملك یوغسالفیا ووزیر الخارجیة اإلرهابیة كان أبرزها اغتیال 

األعمال اإلرهابیة التي نفذت بأسالیب لم تكن معروفة فیما مضى مثل اختطاف الطائرات المدنیة 

 المجتمعلفت انتباه  وهذا ما، من اإلرهابأدى إلى ظهور أشكال جدیدة  مما ،والشخصیات الهامة

ومنذ على المستوى الدولي،  ذه الجریمةالعدید من المؤتمرات للتصدي لهعقد ب الذي قام الدولي

  .3ظل موضوع مكافحة اإلرهاب الدولي یطرح نفسه في أغلب المؤتمرات الدولیةذلك الوقت 

واستمرت  الدولي الوضععلى ألمانیا  انتهزت الدول المنتصرةالحرب العالمیة الثانیة  وعقب

   ، 4الضعفاء ضد األقویاءرهاب إ عن طریق تحت سیطرتها كانت في نهب ثروات الدول التي

ولعل خیر مثال على ذلك وصف  ،في حین كانت هذه الدول تنعت المقاومة المسلحة باإلرهاب

  .    المستعمر الفرنسي للمجاهدین باإلرهابیین

                                  
 .29إلى ص  28ص من عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق،  1
 .123إلى ص  122من ص  محمد بن عبد اهللا العمیري، مرجع سابق، 2
 .23إلى ص  22إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، من ص  3
 .75عباس شافعة، مرجع سابق، ص  4
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وأصبح  ،ات القرن المنصرم توسع النطاق الجغرافي لإلرهابیوخالل ستینیات وسبعین

       ألمن والسلم الدولیین، حیث بلغ عدد األعمال اإلرهابیة التي ارتكبت على ادیدا یشكل ته

عمال إرهابیا، أدت إلى مقتل  3336حوالي  1979إلى  1968 منالممتدة في العالم في الفترة 

  .1ضخمةفي خسائر مادیة  هاتسببفضال عن آخرین  5955وجرح  ا،شخص 2689

ات یخالل سبعینیات وثمانین بیةو األور اإلرهاب الممارس في الدول تجدر اإلشارة إلى أن و 

باإلرهاب الیساري نسبة إلى األعمال اإلرهابیة التي نفذتها المنظمات سمي القرن الماضي 

الجیش "وفي إیطالیا،  "الحمراء األلویة"وفي إسبانیا،  "إیتا"اإلرهابیة ذات التوجه الیساري مثل 

  .2في ألمانیا "الجیش األحمر"و" الخالیا الثوریة"وریطانیا، في ب "الجمهوري اإلرلندي

     كما ظهرت في العقود الثالثة األخیرة من القرن العشرین الكثیر من المنظمات  

           ومنها الجماعة  ،اإلرهابیة في الدول العربیة واإلسالمیة التي أثارت الرعب على نطاق واسع

     ، وأنصار اإلسالم في3فیر والهجرة وتنظیم الجهاد في مصرالفنیة العسكریة وجماعة التك

       العراق، وتنظیم القاعدة الذي نفذ العدید من األعمال اإلرهابیة الخطیرة في السعودیة وكینیا 

  .      ، وغیرها من الدول األخرى العربیة واألجنبیة4والیمن

نقلة نوعیة  2001سبتمبر  11 بتاریخ أ.م.التي تعرضت لها الو االعتداءات اإلرهابیة وتعد

خلفت ما یربو  حیث ،هزت هذه االعتداءات أركان أقوى دولة في العالم فقد ،في تاریخ اإلرهاب

  .5أ.م.للو خسائر مادیة جسیمةوتسببت في  ،الف قتیلآ 05عن 

       مدى خطورة اإلرهاب ل تمام اإلدراك هذه االعتداءات أدرك المجتمع الدولي بعدو  

على األمن والسلم الدولیین والعالقات الدولیة وحقوق اإلنسان واقتصادیات الدول، كما اقتنع 

                                  
 .33ص عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق،  1
 . 35ص  ،یوسف كوران، مرجع سابق 2
 .32إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، ص  3
 . 36ص  ،یوسف كوران، مرجع سابق 4
 .36ص عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق،  5
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قرارات البحتمیة تكثیف جهود التعاون الدولي لمواجهة هذه الجریمة، وهذا ما بینته العدید من 

  .    الصادرة عن مجلس األمن والجمعیة العامة لألمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب

  إشكالیة تعریف اإلرهاب: الثانيالمطلب 

وهذا ما أكدته  ،مشكلة تعریف اإلرهاب من أبرز معوقات البحث في هذا الموضوع تعتبر

ألیكس " نثیباحال بها قامسات األكادیمیة، ولعل أهمها الدراسة التطبیقیة التي اأغلب الدر 

  ""Leyde "لید"من جامعة  "Albert Jongman" "ألبرت جونغ مان"و  "Alex Schmid""شمید

     بتحلیل اقامثم  من الجامعیین والموظفین، لإلرهاب تعریفا 109 جمعالهولندیة، حیث قاما ب

 ،سیاسیةال األهداف على %65و ،العنف ركزت على %83.5أن فتوصال إلى  التعریفات،هذه 

 %17.5تكلمت وأخیرا  ،األهداف العشوائیة إلى %21فیما نوهت ، إلى الرعب %51 وأشارت

  .1المدنیین ضداألفعال التي تقع  منها على

في اللغة  ولإلحاطة بجزئیة تعریف اإلرهاب، سنتطرق في هذا المطلب إلى مدلوله اللغوي

 )الفرع الثاني(في االتفاقیات الدولیة  اتهتعریفو  ،)الفرع األول( العربیة واللغات األجنبیة

  . )الفرع الرابع(الفقه القانوني كذا و  ،)ثالثالفرع ال(التشریعات الجنائیة المقارنة و 

  التعریف اللغوي لإلرهاب: الفرع األول

لتعریفهم لهذه أساس ك الفقهاء بعضعلیه  ارتكز ،تعریف اللغوي لإلرهابال نظرا ألهمیة

الفاصلة بینها وبین باقي صور العنف األخرى  اخصائصهوبیان  ،اعناصرهوتحدید  الجریمة

  .2المشابهة لها

  :اإلرهاب في اللغة العربیةمدلول  /أوال

معاجم اللغة  في اردتلم " إرهابي"و "إرهاب" ن كلمتيأتشیر معظم الدراسات األكادیمیة إلى 

 َرْهَبةً و  وَرَهًبا َرْهًباالشيء  َرِهبَ و ، باً هَ ورُ  ةً بَ هْ رَ  بُ هَ رْ ، یَ َرِهبَ "الفعل ، غیر أنها ذكرت 3العربیة القدیمة

                                  
       والعالقات الدولي القانون ، رسالة ماجستیر فيالدولي القانون في واإلرهاب المقاومةرضا،  هداج 1

 .61إلى ص  60، من ص 2009/2010، 1الجزائر الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة
  .100 ص مرجع سابق، حسانین عطا اهللا، إمام 2
 .17، ص 2008اإلسكندریة، الطبعة األولى،  دار الفكر الجامعي،تمویل اإلرهاب، سامي علي حامد عیاد،  3
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 "َرِهبَ "وَرهََّبه وٕاْسَتْرَهَبه أي أخافه وفزعه، واسم الفعل  أرَهَبهأي  إذا توعده، غیره تَرهَّبَ ي خافه، و أ

الّرْهُب، والرُّْهبى، والرََّهُبوْت، والرََّهُبوتى، ورجل رهبوت، ویقال رهبوت خیر من رحموت، أي ألن 

  .1"ُتْرَهَب خیر من ُتْرَحمَ 

    حدیثة في اللغةال المصطلحاتمن  أن مصطلح اإلرهابالمجمع اللغوي  قد أقرو 

 ووصف ،الذي یعني الخوف والفزع الناتج عن أعمال العنف "َرِهبَ "الفعل  أصله ،العربیة

  .2سیاسیة أهدافیسلك سبیل العنف لتحقیق بأنه كل من في معجمه الوسیط " اإلرهابي"

ل وٕالقاء الرعب الذي تحدثه أعمال العنف كالقت"أنه باإلرهاب  "معجم الرائد"عرف كما 

       من یلجأ إلى اإلرهاب بالقتل أو إلقاء المتفجرات " بأنه "اإلرهابي"عرف ، و "المتفجرات أو التخریب

نوع من الحكم " بأنه "الحكم اإلرهابي"عرف و  ،"أو التخریب إلقامة سلطة أو تقویض سلطة أخرى

االستبدادي یقوم على سیاسة الشعب بالشدة والعنف بغیة القضاء على النزعات والحركات 

     .3"التحرریة واالستقاللیة

مجموعة أعمال العنف التي "اإلرهاب بأنه  "في اللغة العربیة المنجد معجم" عرففیما 

یة أو خاصة أو محاولة قلب تقوم بها منظمة قصد اإلخالل بأمن الدولة وتحقیق أهداف سیاس

من یشترك في عمل إرهابي ویسلك سبیل العنف لتحقیق أهداف "اإلرهابي بأنه عرف ، و "الحكومة

حكم یقوم على إرهاب الشعب واستعمال العنف     "والحكم اإلرهابي بأنه " سیاسیة أو خاصة

  .4"لكبت حریته

الســور بمعــاني مختلفــة منهــا  ذكــرت كلمــة اإلرهــاب فــي العدیــد مــن ،أمــا فــي القــرآن الكــریم

ــْیُكْم ﴿ :ىخشــیة اهللا وتقــواه فــي قولــه ســبحانه وتعــال َیــاَبِني ِإْســرَاِئیَل اْذُكــُروا ِنْعَمِتــَي الَِّتــي َأْنَعْمــُت َعَل

                                  
 ،بیروت ،دار صادرب، /أ 1 مج ،لسان العرب أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور المصري، 1

 .436ص الطبعة األولى، بدون سنة النشر، 
، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون اإلرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العاممسعد عبد الرحمان زیدان،  2

 .37إلى ص  36، من ص 2005طبعة، 
 .48، ص 1992، دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة السابعة، الرائدجبران مسعود،  3
 .280، ص 2001المشرق، بیروت، الطبعة الثانیة، ، دار معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة نظرا 4
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ْلـَواَح َوَلمَّـا َسـَكَت َعـن مُّوَسـى اْلَغَضـُب َأَخـَذ األَ ، ﴿1﴾َوَأْوُفوا ِبَعْهـِدي ُأوِف ِبَعْهـِدُكْم َوإِیَّـاَي َفـاْرَهُبونِ 

َوَقاَل اللَّـُه َال َتتَِّخـُذوْا ِإَلَهـْیِن اْثَنـْیِن ِإنََّمـا ، ﴿2﴾َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة لِّلَِّذیَن ُهْم ِلَربِِّهْم َیْرَهُبونَ 

ا َلـُه َزْوَجـُه ِإنَُّهـْم َكـاُنوا َفاْسـَتَجْبَنا َلـُه َوَوَهْبَنـا َلـُه َیْحَیـى َوَأْصـَلْحنَ ، ﴿3"ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َفِإیَّاَي َفاْرَهُبونِ 

ــِعینَ  ــا َخاِش ــاُنوا َلَن ــا َوَك ــا َوَرَهًب ــْدُعوَنَنا َرَغًب ــرَاِت َوَی ــي اْلَخْی ــارُِعوَن ِف ــي ، ﴿4﴾ُیَس ــًة ِف ــدُّ َرْهَب ــُتْم َأَش ْن َأل

  .5﴾ُصُدورِِهم مَِّن اهللا

إرعاب أعداء اإلسالم بإعداد العدة والعتاد واالستعداد للقتال والظهور بالمظهر كذا و 

َباِط اْلَخْیِل ﴿ ىقوله تبارك وتعالفي العسكري القوي،  وَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ

ُكْم َوآَخِریَن ِمن ُدوِنِهمْ  َال َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َیْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء  ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

  .6﴾ِفي َسِبیِل اللَِّه ُیَوفَّ ِإَلْیُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُمونَ 

ُتْرِهُبـوَن َعـُدوَّ اللَّـِه "وقد اختلف علماء تفسیر القرآن الكریم في معنى قولـه سـبحانه وتعـالى        

ُكمْ  ، فیمــا فســره العــرب وكفــار وقــریش الیهــود بــه تخیفــون بمعنــى القرطبــي د فســره اإلمــام، فقــ"َوَعــُدوَّ

  .7المنافقین به تخیفون ىبمعناإلمام بن كثیر 

وقــال قریظــة، بــأنهم  "مجاهــد" ، فقــد قــال"آَخــِریَن ِمــن ُدوِنِهــمْ و "كمـا اختلفــوا أیضــا فــي تفســیر 

هــم أن إلـى "الــرحمن بــن زیـد بــن أســلمعبـد "و "مقاتـل بــن حیــان" فیمـا ذهــب ،أنهــم فـارس "السـدي"

  .    8نیالمنافق

                                  
 ).40(، اآلیة ةسورة البقر ، القرآن الكریم 1
 ).154(القرآن الكریم، سورة األعراف، اآلیة  2
 .)51(القرآن الكریم، سورة النحل، اآلیة  3
 ). 90(القرآن الكریم، سورة األنبیاء، اآلیة  4
 ).13(القرآن الكریم، سورة الحشر، اآلیة  5
 ).60(القرآن الكریم، سورة األنفال، اآلیة  6
      ، "اإلسالم والتحدیات المعاصرة"، مؤتمر مفهوم اإلرهاب بین اإلسالم والغربمحمود یوسف الشوبكي،  7

           ، 03/04/2007إلى  02، في الفترة من )طینفلس(غزة  - كلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة 

 تاریخ ،islamport.com/w/amm/Web/2955/1.htm :اإللكتروني لكلیة أصول الدینعلى الموقع  ،857ص 

  .08/08/2016: طالعاإل
8 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura8-aya60.html, consulté le 08/08/2016.  
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ـــة"ویـــرى بعـــض الفقهـــاء أن  كلمـــة تســـتعمل فـــي اللغـــة العربیـــة للتعبیـــر عـــن الخـــوف " الرهب

ـــــف اإلرهـــــابي، وأن لفـــــظ اإلرهـــــاب        المقـــــرون بـــــاالحترام، ولـــــیس الخـــــوف والفـــــزع النـــــاتج عـــــن العن

      وهـــي ترجمـــة غیـــر صـــحیحة ألن الخـــوف  ،"Terrorisme"" یـــزمتیرور "ترجمـــة للكلمـــة الفرنســـیة 

           عـــن األعمـــال اإلرهابیـــة ال یكـــون مقتـــرن بـــاحترام اإلرهـــابیین، وٕانمـــا هـــو مجـــرد فـــزع یعبـــر النـــاجم 

 اإلرع��ابھ��ي  "Terrorisme"عنــه بالرعــب ولــیس بالرهبــة ولهــذا فــإن الترجمــة الصــحیحة لكلمــة 

  .1اإلرھاب ولیس

  : الفرنسیة اللغةاإلرهاب في مدلول  /ثانیا

   ،"Terrorisme"عبر عن اإلرهاب في اللغة الفرنسیة كما تم التنویه إلیه سابقا بكلمة یُ 

التي تعني  "Terror" الالتینیة، المشتق من الكلمة "Terreur"وهي كلمة مشتقة من لفظ 

  .2الرعب والفزع

على لسان  1375سنة  ألول مرة في اللغة الفرنسیة "Terreur"لفظ  ستخدمتاوقد 

"Pierre Bersuire" "بییر بیرسویر" البنیدیكتيالراهب 
3. 

   أثناء الثورة الفرنسیة كما أشرنا إلیه سابقا ألول مرة  "Terrorisme"فیما ظهرت كلمة 

     "Isme"المقطع  ،"Terreur"بعد أن أضیف إلى كلمة  ه فرنسافي عهد الرعب الذي شهدت

 "Terrorisme"، لیصبح بذلك مدلول كلمة 4الذي یعني التنظیم التي تتمیز به األعمال اإلرهابیة

"Terrorisme" الرعب المنظم .  

وٕالى جانب اختالف تعریفات اإلرهاب في قوامیس اللغة العربیة، تعددت تعریفاته وتباینت 

 بأنه "Le Petit Robert" "بوتي روبار" عرف قاموسأیضا في قوامیس اللغة الفرنسیة، فقد 

) إلخ... سلطة، أخذ، احتفاظ، ممارسة(المنظم للعنف من أجل تحقیق هدف سیاسي  االستعمال"

                                  
األولى،  ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعةالمعیاریة في تعریف اإلرهاب الدولي مشكلةمیهوب یزید،  1

  .19، ص 2011
2 GHANEM-LARSON Abir, essai sur la notion d’acte terroriste en droit international pénal, thèse 
de doctorat en droit international public, université d’Aix-Marseille-III (France), 2010/2011, p 16. 

3 MARIE YAYA Doumbè Brunet, Crime contre l'humanité et terrorisme, thèse de doctorat en Droit 
privé et sciences criminelles, université de Poitiers (France), 2013/2014, p 10.  

 .100اهللا، مرجع سابق، ص  عطا خلیل إمام حسانین 4



 التنمیة االقتصادیةعلى ه أثر ماهیة اإلرهاب و : الباب األول

 

 
36 

 

الرهائن، التي ترتكبها  ، هجمات، اختطافوعلى وجه الخصوص هو مجموعة أعمال العنف

  .1"دولة للضغط على من اعتداءات فردیة أو جماعیة أو تدمیر منظمة سیاسیة

مجموعة من أعمال العنف " بأنه اإلرهاب "Larousse" "روسال " فیما عرف قاموس

، وعرف "أو قلب نظام الحكم القائم األمن ماانعدالمرتكبة من طرف منظمة من أجل خلق جو 

  .2"كل من یشارك في ارتكاب عمل إرهابي"بأنه  "Le terroriste" "اإلرهابي"

  :نجلیزیةمدلول اإلرهاب في اللغة اإل  /ثالثا

، الفرنسیة في اللغة مدلولهنجلیزیة عن المدلول اللغوي لإلرهاب في اللغة اإلال یختلف 

  .التي تعني الرعب والفزع "Terror"مشتقة من الكلمة الالتینیة  "Terrorism"فكلمة 

وعلى غرار اختالف تعریفات اإلرهاب في قوامیس اللغة العربیة والفرنسیة، اختلفت  

               "Oxford" "كسفوردأ" قاموس عرفه فقدإلنجلیزیة، تعریفاته أیضا في قوامیس اللغة ا

             "اإلرهابي" وعرف، "خصوصا لتحقیق أهداف سیاسیةوالتخویف استخدام العنف "أنه ب

"The Terrorist" تحقیقل الفزعمن حالة  إلحداثنف عالشخص الذي یستخدم ال" بأنه          

   .3"سیاسیة أغراض

      "International dictionary of English"عرفه القاموس الدولي للغة اإلنجلیزیة و 

  .4"أعمال العنف من أجل تحقیق أغراض سیاسیة"بأنه 

نوع متمیز من التحكمیة "بأنه " البریطاني للعلوم االجتماعیة"فیما عرفه القاموس 

ضحایاه، كما  ر أي اهتمام ألمن وسالمةالمقید بقانون أو أخالق وال یعی وغیرواالستبداد المنفلت 

                                  
1 ROBERT Paul, Le nouveau petit robert de langue française, dictionnaire alphabétique                   
et analogique de la langue française, paris, 2009, p 2539. 
2 Le dictionnaire Larousse, 1995, p 887. 

، دار الثقافة للنشر قوانین مكافحة اإلرهاب على الحریة الشخصیة دراسة مقارنةأثر محمد سالمة الرواشدة،  3

   .60، ص 2010، الطبعة األولى، )األردن( والتوزیع، عمان
4 Voir le dictionnaire "International dictionary of English", Cambridge University press, London, 
1995, p 1505.  
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     أنه یأخذ أنماط مختلفة من األفعال العنیفة الموجهة إلى أهداف مقصودة، بهدف خلق حالة 

  .1"من التخویف والرعب وشل فعالیة ومقاومة ضحایاه

على الجانب  ت كثیراركز  ،سابقا التي أشرنا إلیهاالقوامیس  والجدیر بالمالحظة أن معظم

    ،تتفق على أن اإلرهاب هو استعمال العنف من أجل تحقیق أهداف سیاسیةحیث  ،يالسیاس

        أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو عقائدیة  فقد تكون سیاسیة ،هتعدد أهدافتاإلرهاب  في حین أن

  .أو إعالمیة

  تعریف اإلرهاب في االتفاقیات الدولیة: الثانيالفرع 

أول اتفاقیة دولیة عرفت  ،1937 لعامبمنع وقمع اإلرهاب  المتعلقةاتفاقیة جنیف تعتبر 

        األعمال اإلجرامیة الموجهة ضد "في المادة األولى منها بأنه اإلرهاب تعریفا وصفیا 

أو لدى  األشخاصشخصیات معینة أو جماعات من  لدىإثارة الفزع والرعب  من أجلدولة، ال

  .2"الجمهور

  :        كالتالياإلرهابیة  األفعالالمادة الثانیة منها عددت في  لإلرهاب،وباإلضافة إلى تعریفها  

  :األفعال العمدیة الموجهة ضد حیاة أو سالمة أو صحة أو حریة - )1"

       بالوراثةاختصاصات رئیس الدولة وخلفائهم  أو األشخاص الذین یمارسونرؤساء الدول  -)أ

  ؛أو التعیین

   ؛سابقاإلیهم  المشارأزواج األشخاص  -)ب

عندما ترتكب ضدهم هذه األفعال بسبب عامة  أو مهام بوظائف وناألشخاص المكلف - )ج

  ؛أو المهام التي یمارسونها وظائفال

لطرف العامة أو الموجهة لالستعمال العام المملوكة  باألموالالتخریب أو اإلضرار العمدي  - )2

  ؛متعاقد أو تخضع إلشرافه خرآ

                                  
، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة واإلرهاب الدوليعبد اهللا نوار شعت،  1

 .49، ص 2017الطبعة األولى، 
2 Voir l’art n° (01/parag 02) de la convention pour la prévention et répression du terrorisme du 
16/11/1937,  sur le site internet : http://legal.un.org/avl/pdf/ls/RM/LoN_Convention_on_Terrorism.pdf, 
consulté le 13/08/2016.   
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  ؛تعریض الحیاة اإلنسانیة للخطر لخطر عام من شأنه اإلحداث العمدي  - )3

   محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة؛ - )4

       تنفیذلأو المواد الضارة  المتفجراتاألسلحة أو الذخائر أو  توفیرأو  حصولالصنع أو ال - )5

  .1"في بعض الدول لمادةجریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذه اأي 

 ضداألفعال اإلرهابیة التي ترتكب  تجریمعلى فقط  تقتصر كونهاهذه االتفاقیة  انتقدتوقد 

        الدول دون األفعال اإلرهابیة التي تقع ضد الكیانات التي تطمح إلى أن تصبح دولة كما 

الفلسطیني، وما كان  الشعبجرائم التي یرتكبها الكیان الصهیوني ضد للهو الحال بالنسبة 

  .2یمارسه المستعمر الفرنسي من أعمال قمع وٕارهاب ضد حركات التحرر الوطنیة

       رؤساء الدول كما اقتصرت هذه االتفاقیة أیضا على تجریم األفعال التي تقع ضد 

      اإلرهابیة  لألفعال تجریمها أو المكلفین بوظائف عامة دون أو أزواجهمفي حكمهم  منو 

  .3ترتكب ضد بقیة األشخاص التي

في تجریم اإلرهاب  تعتبر اللبنة األولى والجدیر بالذكر أنه رغم أهمیة هذه االتفاقیة التي

معظم  طرفبسبب عدم التصدیق علیها من  التنفیذلم تدخل حیز ، إال أنها الدوليعلى المستوى 

  .  4الحرب العالمیة الثانیة واندالعالدول 

برمت     الخاصة بمكافحة اإلرهاب، التي أُ ) 13(ولیة الثالثة عشر أما عن االتفاقیات الد

تحت إشراف منظمة األمم المتحدة لم تعرف اإلرهاب  2010إلى  1963 الممتدة من في الفترة

                                  
1 Voir l’art n° 02 de la convention pour la prévention et répression du terrorisme de 1937, op.cit. 

، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، "دراسة مقارنة"غسیل األموال وعالقته بمكافحة اإلرهاب لیندا بن طالب،  2

 .120، ص 2011بدون طبعة، 
، جتماعیةاالو  اإلنسانیةالتواصل في العلوم ، مجلة في القانون الدولي اإلرهابإشكالیة تعریف  ،نادیة شرایریة 3

   .158، ص 2013، 34عنابة، ع  - جامعة باجي مختار
  .82عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  4
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، وأن 1التي تتعلق بنمط معین من اإلرهاب اإلرهابیةاألفعال  بذكراكتفت ٕانما و  تعریفا وصفیا،

  .2"إرهاب"كلمة  في صلبها یأتيلم  هذه االتفاقیات معظم

كما اختلفت أیضا االتفاقیات اإلقلیمیة في تعریفها لإلرهاب، فمنها من عرفته تعریفا     

، ومنها من عرفته تعریفا حصریا           1998وصیفا كاالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام 

لسنة  وروبیة لمنع وقمع اإلرهاباأل االتفاقیةمثل بتحدیدها لمجموعة من األفعال اإلرهابیة 

  .، وهذا ما سیتم تفصیله فیما سیتبع1977

 :1977 لعامتعریف اإلرهاب في االتفاقیة األوروبیة لمنع وقمع اإلرهاب / أوال

الماضي،  ات القرنینتیجة لموجة العنف اإلرهابي التي تعرضت لها دول أوروبا في ستین

" ستراسبورغ"بمدینة  1977جانفي  27في  اإلرهاببرمت االتفاقیة األوروبیة لمنع وقمع أُ 

ألغراض تسلیم المجرمین بین الدول "الفرنسیة، حیث نصت في المادة األولى منها على أنه 

المتعاقدة، فإن أیا من الجرائم المنصوص علیها أدناه ال تعتبر جریمة سیاسیة أو جریمة مرتبطة 

  :سیاسیةبجریمة سیاسیة أو جریمة ارتكبت بدوافع 

الجرائم المنصوص علیها في االتفاقیة المتعلقة باالستیالء غیر المشروع على الطائرات،  - )1

  ؛1970دیسمبر  16الموقعة في الهاي بتاریخ 

الجرائم المنصوص علیها في االتفاقیة المتعلقة بقمع األعمال غیر المشروعة ضد أمن  - )2

  ؛1971سبتمبر  23 بتاریخ لایرالطیران المدني، الموقعة في مونت

األشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة        على حیاة  ئم الخطیرة التي تشكل اعتداءً االجر  - )3

  ؛الموظفین الدبلوماسییناألشخاص بمن فیهم  ةالجسدیة أو حری تهمسالم وأ

  ؛جرائم الخطف وأخذ الرهائن واالحتجاز غیر القانوني - )4

                                  
، دار الفكر "ضحایا في مرمى اإلرهاب"المعاییر القانونیة والدولیة لمكافحة اإلرهاب عوض شفیق عوض،  1

 .25، ص 2015الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 
2 JEAN-CHRISTOPHE Martin, préface Ahmed MAHIOU, les règles internationales relatives à la 
lutte contre le terrorisme,  bruylant, Bruxelles, 2006, p 36. 
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لقذائف، البنادق، واألسلحة الناریة اآللیة، والطرود المفخخة   جرائم استخدام المتفجرات، ا - )5

  ؛إذا كان هذا االستخدام یشكل خطر على األشخاص

یرتكب أو یشرع          محاولة ارتكاب جریمة من الجرائم السابقة أو االشتراك مع شخص - )6

  .1"في ارتكاب هذه الجریمة

لعل أبرزها تناقض أحكامها            ،النتقاداتالعدید من اأیضا وقد وجهت إلى هذه االتفاقیة 

تناقضها مع نص المادة الخامسة           مثل بیة، و مع دساتیر وقوانین العدید من الدول األور 

تسلیم إذا الالذي ال یجیز و  1927الصادر سنة  ،نیالمجرممن القانون الفرنسي المتعلق بتسلیم 

  .2متناع عن التصدیق على هذه االتفاقیةاالإلى فرنسا ب دفعما متعلق األمر بأسباب سیاسیة، 

   :1998االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام / ثانیا

بسبب تفاقم ظاهرة اإلرهاب في الوطن العربي، دعا مجلس وزراء الداخلیة العرب        

ن اإلقلیمي إلى صیاغة مشروع اتفاقیة لتعزیز التعاو  1994في اجتماعه المنعقد في شهر أفریل 

  .3بین الدول العربیة لمنع وقمع اإلرهاب

 بقرار االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب برمتوبعد الجهود المبذولة في هذا اإلطار، أُ  

    األمانةبمقر  االجتماع المنعقد فيوزراء الداخلیة العرب و وزراء العدل  يمجلس بین مشترك

     لنفاذحیز ا هذه االتفاقیة دخلت وقد ،1998أفریل  22العامة لجامعة الدول العربیة بتاریخ 

  .1999 ماي 07في 

كل فعل "، تعریفها لإلرهاب بأنه االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب فيومن أهم ما جاء 

     يأو أغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فرد من أفعال العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه

  أو أمنهم أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم ى إلقاء الرعب بین الناسأو جماعي ویهدف إل

                                  
1  Voir l’art 01 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27/01/1977, sur le site 
internet:  https://rm.coe.int/1680077326, consulté le 16/08/2016.  

، إیتراك للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة النظام العالمي الجدیداإلرهاب الدولي في ظل علي یوسف الشكرى،  2

 .184، ص 2008األولى، 
 .128لیندا بن طالب، مرجع سابق، ص  3
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    أو الخاصة، أو احتاللها للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة

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

أو شروع  أي جریمة"بأنها  "جریمة اإلرهابیةال" هذه االتفاقیة وباإلضافة إلى ذلك عرفت

     أو ممتلكاتها فیها ترتكب تنفیذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعایاها

الداخلي، كما تعد من الجرائم اإلرهابیة الجرائم المنصوص  أو مصالحها یعاقب علیها قانونها

ه منها تشریعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق علیها في االتفاقیات التالیة، عدا ما استثنت

  :علیها

اتفاقیة طوكیو الخاصة بالجرائم واألفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاریخ  -أ

  ؛م14/9/1963

اتفاقیة الهاي بشأن مكافحة االستیالء غیر المشروع على الطائرات والموقعة بتاریخ  -ب

   ؛م16/12/1970

ة مونتلایر الخاصة بقمع األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني اتفاقی - ج

   ؛م10/5/1984والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتلایر  ،23/9/1971والموقعة في 

اتفاقیة نیویورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولین بالحمایة  -د

   ؛م14/12/1973والموقعة في  ینیالدبلوماس ینالممثلم الدولیة بمن فیه

   ؛م17/12/1979اتفاقیة اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في  - ه

  . 2"، ما تعلق منها بالقرصنة البحریة1983اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  -و

جنیف  اتفاقیةمفهومه في بونالحظ أن مفهوم اإلرهاب في هذه االتفاقیة جاء واسع مقارنة 

 العنف لبث الرعب مجرد التهدید باستعمال فقد اعتبرت، 1937 لعامبمنع وقمع اإلرهاب  المتعلقة

من جهة، ومن جهة أخرى  أو أغراضه بواعثهمهما كانت  ایإرهابفي نفوس األشخاص یعد فعال 

                                  
       صادقت علیها ، التي 1998من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام  )02ف /01(نظر المادة ا 1

 ، الصادرة بتاریخ93 ع ر، ج، 07/12/1988مؤرخ في ال 98/413رئاسي رقم ال مرسومالالجزائر بموجب 

13/12/1998.  

  .نفس االتفاقیة من )03ف /01(نظر المادة ا 2
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د األشخاص واألموال تجریم مختلف صور اإلرهاب ض االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهابحاولت 

 التي تقع ضد اإلرهابیة اقتصرت على تجریم األفعال التي 1937 لعاماتفاقیة جنیف  على عكس

  .أو المكلفین بوظائف عامةأو أزواجهم  من في حكمهمو  رؤساء الدول

زت هذه االتفاقیة بین أعمال العنف غیر المشروعة التي ترتكب قصد بث      كما میّ 

أعمال العنف المشروعة التي تقع من طرف حركات التحریر الوطني ضد قوات و  والخوف الرعب

  . 1االحتالل األجنبي من أجل نیل الحریة وتقریر المصیر

  تعریف اإلرهاب في بعض التشریعات الجنائیة الوطنیة: الفرع الثالث

     منهالقد اختلفت التشریعات الجنائیة سواء األجنبیة أو العربیة في تعریفها لإلرهاب، ف

من عرفته تعریفا وصفیا، ومنها من اكتفت بحصرها لمجموعة من األفعال اإلجرامیة التي كان 

كان الغرض منها أعماال إرهابیة متى  یاهاإ ةمنصوص علیها سابقا في مدونتها العقابیة واصف

 األفعالاستحدثت مجموعة من من  ومنهاها، بغض النظر عن صفة مرتكببث الرعب والفزع 

          فیما جمعت بعض التشریعات الجنائیة ،2اإلرهابیةتحت عنوان الجرائم  للرهبة المولدة

  :فیما یليبین التعریف الوصفي والحصري لإلرهاب، وهذا ما سنكتشفه 

   :التشریع الجنائي الفرنسيتعریف اإلرهاب في  /أوال

      األعمال اإلرهابیة  تصاعد منحنىبعد  جریمة اإلرهاب إالالمشرع الفرنسي لم یعالج 

الذي أخضع  اإلرهاب مكافحةب المتعلق 86/1020قانون رقم ال بموجبوذلك  ،في فرنسا

لنظام خاص  قانون العقوباتبمقتضاه مجموعة من الجرائم التي كان منصوص علیها سابقا في 

لق بالبحث والتحري عن هذه الجرائم أو التحقیق والمحاكمة متى ارتكبت بهدف إثارة تعسواء فیما 

  .3لإلخالل الجسیم بالنظام العام الناسالرعب والفزع في نفوس 

                                  
  .، مرجع سابق1998من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام ) 01ف /02(نظر المادة ا 1
، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، بدون طبعة، الجریمة اإلرهابیةعصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر،  2

  . 107، ص 2005
 .108، ص نفسه المرجع 3
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 86/1020القانون رقم أن  1987ماي  07ولهذا قضت محكمة النقض الفرنسیة في  

وٕانما أحدث قواعد قانونیة  كل مستقل،ة بشاإلرهابی األفعال یجرملم  اإلرهاب مكافحةب المتعلق

إجرائیة جدیدة خاصة لمكافحة جریمة اإلرهاب، وبذلك تبقى هذه الجریمة إحدى جرائم       

  .1القانون العام

وبعد تعدیل قانون العقوبات، عرف المشرع الفرنسي اإلرهاب في الكتاب الرابع المتعلق 

  :اليكالتبالجرائم ضد األمة والدولة والسالم العام 

 اإلخاللمشروع إجرامي فردي أو جماعي، یهدف إلى إذا اتصلت عمدا برهابیة إ أفعال تشكل"

  :التالیة الجرائم ،والرعبنظام العام عن طریق الخوف بالجسیم ال

   سالمته واختطاف الطائرات والسفن أو وسائل النقل و  الفردحیاة بالعمدي  المساس -1

  ؛الكتاب الثاني من قانون العقوبات المحددة فياألخرى، 

في الكتاب  ةالمحدد ،تشویه والتخریب، وجرائم الحاسوبالواالبتزاز والتدمیر و  ةالسرقجرائم  -2

  ؛الثالث من قانون العقوبات

 المحددة في المواد ،التي تم حلها والمنظماتالجرائم المرتكبة من طرف الجماعات المسلحة  -3

إلى  441/2والمواد من  434/6والجرائم المحددة في المادة  ،431/17إلى  431/13 من

  ؛من قانون العقوبات 441/5

أو المواد النوویة المحددة في قانون العقوبات وقانون الدفاع  ةالمتفجر المواد جرائم األسلحة و  -4

  ؛المحددة في قانون األمن الداخلي" د"باستثناء األسلحة من الصنف 

  أعاله؛ 4إلى  1من  الفقراتفي علیها المنصوص إخفاء عائدات الجرائم  -5

الثاني من الكتاب الثالث  الرابع من العنواناألموال المحددة بموجب الفصل  تبییضجرائم  -6

  ؛من قانون العقوبات

         قانون من) L 465/3(إلى ) L 465/1(من  الجنح المنصوص علیها في المواد -7

  .2"الصرفالنقد و 

                                  
1 GHANEM-LARSON Abir, op.cit, p 92.  
2 Voir l’art  n° 421-1 du code pénal français. 
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جریمة اإلرهاب في التشریع الجنائي الفرنسي بموجب  ظهورمنذ  هأن بالبیانوالجدیر 

 هصور حاول المشرع الفرنسي تجریم مختلف  ،المتعلق بمكافحة اإلرهاب 86/1020القانون رقم 

بشأن هذه  التي أدخلت على قانون العقوباتالمتعددة من خالل التعدیالت ویظهر ذلك جلیا 

         بعضها كان منصوص علیها  ،األفعال اإلجرامیةشمل فئتین من ت تأصبح التي الجریمة

     تم ، والبعض اآلخروالصرف في قانون العقوبات والقوانین الخاصة كقانون النقدسابقا 

             جریمة اإلرهاب البیئي التي نصت علیهامثل بصفة مستقلة في قانون العقوبات  استحداثها

  .   421/21المادة 

      حصریا  اتعریفالمشرع الفرنسي عرف اإلرهاب  یمكن القول بأن ،وانطالقا مما سبق

المتعلق بالجرائم ضد األمة والدولة تحدیده لمجموعة من األفعال اإلرهابیة في الكتاب الرابع ب

من  فیه العدید استعمل هذا التعریفأن  إال، اإلرهابأشكال  تطورلمواكبة  والسالم العام

اإلخالل الجسیم "عبارة مثل  من التأویالت الكثیرالفضفاضة التي تحتمل  والعبارات المصطلحات

غیر  عبارة هاأنب" Jean Pradel"" جون بردال"أستاذ القانون الجنائي  التي یعتبرها "بالنظام

  .2دقیقة

  :البریطاني الجنائي تعریف اإلرهاب في التشریع /ثانیا

عرف المشرع  تعریفا وصفیا، المشرع الفرنسي الذي لم یعرف اإلرهاب عكسعلى 

    مكافحة اإلرهاب الصادر سنة بمن القانون المتعلق  20البریطاني اإلرهاب في المادة 

عنف بغرض للاستخدام العنف لتحقیق غایات سیاسیة بما في ذلك كل استخدام "بأنه  ،1976

  . 3"دى جزء منهمأو ل إشاعة أو خلق الخوف لدى العامة

                                  
1 GHANEM-LARSON Abir, op.cit, p p 94 - 95.  
2 ROBERT Emilie, op.cit, p 57. 

بدون  ، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة،جرائم اإلرهاب على المستوى الدوليأسامة حسین محي الدین،  3

  . 90، ص 2009 ،طبعة
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مكافحة قانون  ونتیجة لموجة األعمال اإلرهابیة التي شهدتها بریطانیا، وعدم تماشي

المشرع البریطاني إلى تعدیل  اضطرتطور أشكال وأسالیب اإلرهاب،  مع 1976 لعام اإلرهاب

  :الفعل أو التهدید بالفعل بحیث"، حیث عرف بموجبه اإلرهاب بأنه 2000سنة  في هذا القانون

كل فعل یتضمن عنفا خطیرا ضد شخص أو خطرا جدیا على حیاة شخص أو ینشئ خطرا  - 

  ،صحة العامة أو على طائفة من الناس أو لكي یعطل نظام إلكترونيالجدیا على 

  . 1"یة سیاسیة أو دینیة أو عقائدیةاستعمال العنف أو التهدید به بغرض إبراز قض - 

      منظمة كل منفي القانون المتعلق بمكافحة اإلرهاب كما اعتبر المشرع البریطاني 

       (I.N.L.A) األیرلنديجیش التحریر الوطني منظمة و  ،(I.R.A) األیرلنديالجیش الجمهوري 

  .2منظمتین إرهابیتین

منذ  األیرلنديالجیش الجمهوري  أن األعمال اإلرهابیة التي ارتكبتها منظمة بالبیانوالجدیر 

هجمتین نفذتهما  تسببت حیثكبدت بریطانیا خسائر فادحة في األرواح واألموال، قد  1970سنة 

ملیون جنیه  600 في خسارة بالعاصمة لندن 1993و 1992هذه المنظمة بالقنابل في عامي 

     . 3یار دوالر آنذاكإسترلیني أي ما یعادل مل

  :المصري الجنائي تعریف اإلرهاب في التشریع /ثالثا

في ظل تفاقم ظاهرة اإلرهاب في مصر في مطلع تسعینیات القرن الماضي والتي كان لها 

المشرع  بالغ األثر على مختلف مناحي الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، تدخل

          المؤرخ 97لقانون رقم بتعدیله لقانون العقوبات بموجب ا الجریمةهذه لمواجهة  المصري

     كل استخدام للقوة  أو العنف" منه بأنه 86المادة  عرف اإلرهاب في ، حیث18/07/1992في 

أو جماعي بهدف اإلخالل  الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردى هإلییلجأ  ،أو التهدید أو الترویع

أو تعریض سالمة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان مـن شـأن ذلـك إیـذاء األشخاص  بالنظام العـام

                                  
 .42، ص مرجع سابقمحمد سالمة الرواشدة،  1
، دار تعریف اإلرهاب الدولي بین االعتبارات السیاسیة واالعتبارات الموضوعیةمحمد عبد المطلب الخشن،  2

   .77، ص 2007 بدون طبعة، الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،
 .45إلى ص  44من ص ، مرجع سابق محمد محیي الدین عوض، 3
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أو حریاتهم أو أمـنهم للخطر أو إلحاق الضـرر بالبیئـة  أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم

          أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو باالتصـاالت أو المواصـالت

        احتاللها أو االستیالء علیها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادةأو 

  .1"أو معاهـد العلم ألعمالها أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین أو اللوائح

  :نتقادات أهمهااال من الكثیرهذا التعریف وجهت له  غیر أن 

وفضفاضة ال تتفق مع مبدأ شرعیة الجریمة مصطلحات مرنة المشرع المصري ل استعمال - 

     إغفاله للكثیر من الجرائم الخطیرة  فضال عن ،وسالمة المجتمع والعقوبة مثل النظام العام

    .2التي ترتكب ضد األشخاص واألموال لبث الرعب والفزع

 فیهراعى الذي یُ منطق القانوني السلیم لل 86المصري في نص المادة  المشرع عدم مراعاة - 

واضحا ال لبس فیه لتفادي إدخال جرائم اإلرهابیة تحدیدا كان علیه أن یحدد ال إذ، الوضوحو  الدقة

وهذا ما یعتبر بمثابة العمل األدبي ال العمل القانوني ، 3بعض األفعال في زمرة الجرائم اإلرهابیة

  .4الذي یتطلب الدقة في صیاغة النصوص القانونیة

فك السكك مثل  العنف فیها یستخدمال اإلرهابیة التي  فعالاألمن  86خلو نص المادة  - 

  .5لتخریب النظم المعلوماتیة ونشر الفیروسات اإللكترونیة ،الحدیدیة للقطارات

 ونظرا لالنتقادات الموجهة لهذا التعریف، وعدم مواكبته للتطور الحاصل في أشكال

األحداث التي التزاید المضطرد لألعمال اإلرهابیة في مصر خاصة بعد كذا اإلرهاب وأسالیبه، و 

لمكافحة  انصا قانونیا خاص 2015الربیع العربي، أفرد المشرع المصري في سنة ب رفتعُ 

       أو العنف أو التهدید كل استخدام للقوة"اإلرهاب والذي عرف بموجبه العمل اإلرهابي بأنه 

                                  
 .المصري قانون العقوباتمن  86المادة  نظرا 1
القانونیة،  ، دار الكتبدور التأمین في جهة مخاطر األعمال اإلرهابیة دراسة مقارنةحمدي أحمد سعد،  2

  . 34 ص إلى 33، من ص 2010 بدون طبعة، مصر،
   .40، ص مرجع سابقمسعد عبد الرحمن زیدان،  3
 .161میهوب یزید، مرجع سابق، ص  4
  .52حامد عیاد، مرجع سابق، ص  يعلسامي  5
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     أو تعریض سالمة المجتمع  خارج بغرض اإلخالل بالنظام العامأو ال أو الترویع في الداخل

أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إیذاء األفراد أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم أو حریاتهم 

أو أمنهم للخطر أو غیرها من الحریات والحقوق التي كفلها  أو الخاصة أو حقوقهم العامة

ر بالوحدة الوطنیة أو السالم االجتماعي أو األمن القومي أو إلحاق أو اإلضرا الدستور والقانون

      أو باآلثار أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة  أو بالموارد الطبیعیة الضرر بالبیئة

       أو االستیالء علیها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات  أو احتاللها أو الخاصة

    أو الوحدات المحلیة أو دور العبادة أو المستشفیات  ت القضائیة أو مصالح الحكومةأو الهیئا

مات والهیئات اإلقلیمیة أو البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة أو المنظ أو مؤسسات ومعاهد العلم

      أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها في مصر من القیام بعملها والدولیة

 . عطیل تطبیق أي من أحكام الدستور أو القوانین أو اللوائحأو ت

         وكذلك كل سلوك یرتكب بقصد تحقیق أحد األغراض المبینة بالفقرة األولى من هذه المادة

أو اإلعداد لها أو التحریض علیها إذا كان من شأنه اإلضرار باالتصاالت أو بالنظم المعلوماتیة 

     بنكیة أو باالقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون األمني أو ال أو بالنظم المالیة

  .1"من السلع والمواد الغذائیة والمیاه أو بسالمتها أو بالخدمات الطبیة في الكوارث واألزمات

وبإمعان النظر في هذا التعریف نجد أن المشرع المصري قد توسع في مفهوم اإلرهاب 

، وذلك بإدراجه لبعض الجرائم العقوباتمن قانون  86المادة  مقارنة بالتعریف المذكور في

       أو بالنظم المالیة بالنظم المعلوماتیةكاإلضرار  علیها سابقا ااإلرهابیة التي لم یكن منصوص

  . أو بالمخزون األمني أو البنكیة أو باالقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة

     التي یصعب  لنفس المصطلحات المرنةولكن ما یؤخذ على هذا التعریف تضمنه 

 ،"المجتمع سالمة"و" النظام العام"مثل  ال تتفق مع مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبةوالتي  تعریفها

                                  
مكرر،  33 ع، ج ر ،مكافحة اإلرهابالمتعلق ب، 2015لسنة  94رقم  المصري من القانون 02المادة  انظر 1

  .10/08/2015الصادرة بتاریخ 
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التي رغم االنتقادات الفقهیة  قانون العقوباتمن  86في تعریف اإلرهاب في المادة  المستعملین

  .لهذا التعریف وجهت

  :الجزائريالجنائي التشریع  تعریف اإلرهاب في/ رابعا

تأزمت األوضاع السیاسیة  ،1991في شهر دیسمبر  التشریعیة االنتخابات نتائجبعد إلغاء 

وتخریب الممتلكات العامة  قتلالو  ختطافالاوانتشرت أعمال العنف في مختلف ربوع الوطن ك

          الجزائرعلنت حالة الطوارئ في إلخ، ونتیجة لهذا الوضع أُ ...والخاصة، وقطع الطرق

     المؤرخ 92/44رقم  الرئاسيبموجب المرسوم ، 19891من دستور  86طبقا ألحكام المادة 

 اثنيتعلن حالة الطوارئ مدة " األولى منه على أنه ، الذي نص في المادة1992فیفري  09 في

     افقالمو  1412شعبان عام  5شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من ) 12(عشر 

  . 2"لمدة سنة ویمكن رفعها قبل هذا المیعاد ،1992فبرایر سنة  09 لـــ

     المرسوم التشریعيصدر اإلرهابیة آنذاك،  األفعالفي ظل غیاب نص قانوني یجرم و 

مرور أي بعد  المتعلق بمكافحة التخریب واإلرهاب، 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03رقم 

یعتبر فعال "في المادة األولى منه على أنه  نص حیث الطوارئ،ستة أشهر من إعالن حالة 

كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والوحدة  ،أو تخریبیا في مفهوم هذا المرسوم التشریعي إرهابیا

  :تياآلأي عمل غرضه  الوطنیة والسالمة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق

    خلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء على األشخاص بث الرعب في أوساط السكان و  - 

  ؛أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

  ؛عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والساحات العمومیة -

                                  
قرر رئیس الـجمهوریة إذا دعت الضرورة الـملـحة، حالة الطوارئ ی"بأنه  1989من دستور سنة  86تنص المادة  1

أو الـحصار، لـمدة معینة بعد اجتـماع الـمجلس األعلى لألمن، واستشارة رئیس الـمجلس الشعبي الوطني ورئیس 

 ."الـمجلس الدستوري، ویتـخذ كل التدابیر الالزمة الستتباب الوضعالـحكومة، ورئیس 
، المتضمن إعالن حالة 09/02/1992المؤرخ في  92/44رقم  الرئاسيالمرسوم  المادة األولى من نظرا 2

  .09/02/1992، الصادرة بتاریخ 10 ع، ج رالطوارئ، 
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صالت والتنقل والملكیات العمومیة والخاصة اعلى المحیط وعلى وسائل المو  االعتداء - 

االستحواذ علیها أو احتاللها دون مسوغ قانوني وتدنیس القبور أو االعتداء على رموز و 

  ؛الجمهوریة

عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادات والحریات العامة وسیر المؤسسات  - 

  ؛المساعدة للمرفق العام

على حیاة أعوانها أو ممتلكاتها أو عرقلة تطبیق  االعتداءعرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو  -

  .1"القوانین والتنظیمات

المتعلق بمكافحة التخریب  ،92/03ألغي المرسوم التشریعي رقم  1995وفي سنة 

دخلت علیه إلى قانون قل نص المادة األولى منه مع بعض التعدیالت التي أُ ، ونُ واإلرهاب

        ف للفصلاأضالذي  12/02/1995خ في المؤر  95/11رقم  موجب األمربالعقوبات 

         قسمال، من الباب األول من الكتاب الثالث األول المتعلق بالجنایات والجنح ضد أمن الدولة

             87من المادة  ،"الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة"بعنوان  )1(مكرر رابعال

          بموجب ،)10(مكرر  87المادة  القسم اضفیت لهذأُ  ثم، 2)9(مكرر  87المادة  إلى مكرر

             المؤرخ ،66/155المعدل والمتمم لألمر رقم  26/06/2001المؤرخ في  01/09رقم  األمر

  . 3 قانون العقوباتالمتضمن  ،08/06/1966في 

 12/02/1995المؤرخ في  95/11رقم  مكرر من قانون األمر 87وبالرجوع إلى المادة 

نجد  ،العقوبات قانونالمتضمن  08/06/1966في  المؤرخ  66/155المعدل والمتمم لألمر رقم 

المرسوم التشریعي رقم استدرك الخطأ الذي وقع فیه في المادة األولى من  أن المشرع الجزائري قد

                                  
المتعلق بمكافحة التخریب ، 30/09/1992المؤرخ في  92/03رقم المرسوم التشریعي  المادة األولى من نظرا 1

 . 01/10/1992الصادرة بتاریخ ، 70، ج ر، ع واإلرهاب

           المؤرخ 66/155المعدل والمتمم لألمر رقم  12/02/1995المؤرخ في  95/11رقم  األمر نظرا 2

 .01/03/1995 الصادرة بتاریخ، 11، ج ر، ع قانون العقوباتالمتضمن  ،08/06/1966في 
           المؤرخ ،66/155المعدل والمتمم لألمر رقم  26/06/2001المؤرخ في  01/09األمر رقم  نظرا 3

   .27/06/2001 الصادرة بتاریخ، 34ج ر، ع  قانون العقوبات، المتضمن ،08/06/1966في 
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 بمصطلح" مخالفة" لمصطلح هباستبدال ، وذلكالمتعلق بمكافحة التخریب واإلرهاب 92/03

  :اإلرهابیة التالیة بإضافته لألفعال ووسع من مفهوم الفعل اإلرهابي ،"فعل"

  ؛في الساحات العمومیة االعتصامالتجمهر أو  - 

  االعتداء على رموز الجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور؛ - 

علیها أو في المیاه بما فیها إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقائـها  - 

  . 1المیاه اإلقلیمیة من شأنها جعل صحة اإلنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر

 ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات 04/02/2014المؤرخ في  14/01القانون رقم  وبموجب

  : التالیة فعالألل تهبإضاف، وذلك من توسیعه لمفهوم الفعل اإلرهابيزاد المشرع الجزائري 

   ؛تحویل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل - 

   ؛إتالف منشآت المالحة الجویة أو البحریة أو البریة -

   ؛تخریب أو إتالف وسائل االتصال - 

   ؛احتجاز الرهائن -

   ؛النوویة أو المشعةاالعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة أو  - 

  .2تمویل إرهابي أو منظمة إرهابیة - 

بانتهاجه من خالل ما سبق ذكره أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي  نستنتج

 اإلجرامیة واصفا إیاها إرهابیة األفعالمجموعة من ل وذلك بتحدیده ،إلرهابل للتعریف الحصري

والوحدة الوطنیة والسالمة الترابیة واستقرار أمن الدولة  كان الغرض منها استهدافمتى 

الفعل وصف  هذه األفعال عن انتفىهذا الغرض  ىانتف ومتى ،العادي المؤسسات وسیرها

   .اإلرهابي

                                  
            والمتمم لألمرالمعدل  ،12/02/1995المؤرخ في  ،95/11رقم  األمر من مكرر 87المادة  نظرا 1

 .قانون العقوبات، مرجع سابقالمتضمن  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155رقم 
            المعدل والمتمم لألمر ،04/02/2014المؤرخ في  14/01القانون رقم من مكرر  87المادة  نظرا 2

الصادرة بتاریخ ، 07 ع، ج ر، قانون العقوباتالمتضمن  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155رقم 

16/02/2014. 
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   تعریف اإلرهاب في الفقه القانوني: الفرع الرابع

انقسموا في ذلك   فقد  ،لقد اختلفت وجهات نظر فقهاء القانون حیال مسألة تعریف اإلرهاب

، واتجاه عدة حججإلى اتجاهین، اتجاه یرفض أصحابه تعریف اإلرهاب مستندین في ذلك على 

  .تمییزه عن باقي المفاهیم المشابهة لهله ضرورة تعریفیرى أنصاره 

  :الرافض لتعریف اإلرهاب االتجاه الفقهي /أوال

أي محاولة  تهم في ذلك أنوحجقابل للتعریف غیر  أن اإلرهاب االتجاهیرى أصحاب هذا 

عاما  أن یكونإما  الجریمةلهذه  أي تعریفوأن  تكون ملمة بجمیع أشكاله وأسالیبه،لن  هلتعریف

فیكون بذلك جامدا  یشمل مجموعة من الجرائم اإلرهابیة حصريیكون أخرى أو ات تفسیر  یتطلب

  .1ال یستطیع مواكبة التطور المستمر ألشكاله وأسالیبه

اختالف وجهات  مشكلة رأیهم على المذهبأنصار هذا  أسس سبق ذكره وٕالى جانب ما

      یفسره كل واحد أصبح  فقد ،اإلرهاب بدراسة الفكریة والسیاسیة والعقائدیة للمهتمین نظرال

 یعتبر       اإلرهاب تعریف موضوعالدخول في  وأن ،2التي تخدم مصالحه أو الزاویة من الجهة

  .3مستقر في األذهانأن مفهومه  مادام في الفقه القانوني مجدیةال من المسائل غیر

 ویرى، 4أسهل من تعریفه وصف اإلرهابأن  "ARNOLD" "أرنولد" یرى الصددوفي هذا  

وال یمكن تعریفه  أنه ال یوجد حالیا تعریف لإلرهابإلى  "Walter Laqueur"" ولتر لكور"الفقیه 

إني لن أحاول تعریف اإلرهاب " "Daniel Stephen"" دنیال ستیفن"الفقیه  وقال ،5في المستقبل

  . 6"نتعامل معها العتقادي بأن مناقشة التعریف لن تحقق تقدما في دراسة المشكلة التي

                                  
 .154، ص مرجع سابق، نادیة شرایریة 1
 .23، ص مرجع سابقهیثم عبد سالم محمد،  2
 .57ص مرجع سابق، أسامة حسین محي الدین،  3
  .82، صمرجع سابقعثمان علي الحسن ویسي،  4

5 WALTER Laqueur, Terrorisme, Presses universitaires de France, 1ère Edition, 1979, p 54.    
 .12ص  ،مرجع سابقیوسف كوران،  6
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أن أي محاولة لتعریف اإلرهاب  1984سنة في مجلس الشیوخ الفرنسي أیضا أقر  وقد

مفهومه، وأن أي تعریف واتساع نطاقه وغموض  ،محكوم علیها بالفشل بسبب تعدد وأسالیبه

  .1لإلرهاب ال یمكن أن یكون شامال لجمیع صوره التي شهدتها البشریة عبر التاریخ

أن مندوبي الوالیات المتحدة األمریكیة والكیان الصهیوني كان من مؤیدي  والجدیر بالذكر

معیة بدراسة مشكلة اإلرهاب، المنشأة بموجب قرار الجخاصة هذا المذهب في أشغال اللجنة ال

على قانونیة ، المتعلق بالتأكید 1972دیسمبر  18المؤرخ في  3034العام لألمم المتحدة رقم 

، حیث 2لدراسة مشكلة اإلرهاب الدوليخاصة النضال من أجل التحرر الوطني وٕاقامة لجنة 

     بأن تعریف اإلرهاب لیس ضروریا، ولیس صحیحا "صرح ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة 

م تعریف اإلرهاب من شأنه أن یجعله واسعا فضفاضا بحیث یشمل األعمال التي تمارسها أن عد

  .    3"الشعوب بهدف تقریر مصیرها واسترجاع حریتها واستقاللها

العدید من الدول المشاركة في المؤتمر الثامن المتعلق بمنع كذلك تأثرت بهذا المذهب  وقد

 عام، والمؤتمر التاسع المنعقد بالقاهرة 1990 عامفانا الجریمة ومعالجة المجرمین، المنعقد بها

التعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب والبحث في  جهود على ضرورة تعزیز حیث ركزت، 1995

       أسبابه والعمل على وٕایجاد السبل الكفیل والفعالة لمعالجتها عوض تضییع الوقت في مشكلة 

  .4تعریف اإلرهاب

  

                                  
 .65عثمان علي الحسن ویسي، مرجع سابق، ص  1
دیسمبر  18 بتاریخ 27الذي اعتمدته في دورتها  3034طالع على قرار الجمعیة العام لألمم المتحدة رقم لإل 2

لدراسة مشكلة خاصة ، المتعلق بالتأكید على قانونیة النضال من أجل التحرر الوطني وٕاقامة لجنة 1972

، على الموقع 18/12/1972الصادرة بتاریخ  ،A/RES/3034(XXVII)الوثیقة رقم  :نظرا .اإلرهاب الدولي

  : تاریخ اإلطالع، http://www.un.org/ar/documents/index.html :اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة

05/09/2018. 
، منشورات جامعة     في القانون الدولي الجنائياإلرهاب مفهومه وأهم جرائمه مصطفى مصباح دباره،  3

 .117، ص 1990، الطبعة األولى، )لیبیا( قاریونس، بنغازي
 .104عطا اهللا، مرجع سابق، ص  خلیل إمام حسانین 4
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  :المؤید لتعریف اإلرهاب االتجاه الفقهي /ثانیا

باقي صور زه عن یتمیو  ،تعریف اإلرهاب لتوضیح معالمهضرورة  االتجاههذا أنصار  یرى

العنف األخرى المشروعة وغیر المشروعة التي تتقاطع معه في العدید من الخصائص، وفي هذا 

واضح  أن اإلشارة إلى اإلرهاب دون فهم"إلى  "محمد شریف یبسوني"األستاذ  ذهبالسیاق 

  .1"لمدلوله هو أمر مضلل

  :تعریف اإلرهاب في الفقه القانوني األجنبي - )1

" لیمكن"عرفه الفقیه فقد  الفقه القانوني األجنبي، لقد تباینت تعریفات اإلرهاب في

"Lemkin "تخویف الناس بمساهمة أعمال العنف دون النظر للغرض والهدف من ذلك، " بأنه

ٕاخافتهم كردف فعل و أم ال، وبالتالي تقع جریمة اإلرهاب بصورة تامة بإرهاب العامة  وسواء تحقق

  .2"اإلرهابیونه یرتكب الذيلفعل العنف والتدمیر 

      وما یؤخذ على هذا التعریف أنه یركز على عنصر الرعب الذي تحدثه أعمال  

خانة  والفزع فية للرعب مال العنف المنتجالعنف دون تحدید الهدف منها، وبذلك یدخل كل أع

  .، بما في ذلك أعمال العنف التي تصدر عن حركات التحرر الوطنياإلرهاب

عمل إجرامي مصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع "بأنه  "Sottile" "سوتیل"الفقیه  هوعرف

  .3"بقصد تحقیق هدف محدد

      االستعمال المنسق للعنف"بأنه  "Tom Malkison"" توم مالكیسون"عرف الفقیه فیما 

  .4"من أجل بلوغ أهداف سیاسیةبه أو التهدید 

                                  
 .13میهوب یزید، مرجع سابق، ص  1
ر الثقافة للنشر    ، داجریمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشریعات الجزائیة المقارنةفالح شهاب،  هیثم 2

  .36، ص 2010والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، 

، الدولیة جرائم اإلرهاب الدولي في ضوء اختصاص المحكمة الجنائیةعبد الجبار رشید أحمد الجمیلي،  3

   .25 ص، 2015سنة منشورات الحبلى الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، 
  .26حامد عیاد، مرجع سابق، ص  عليسامي  4
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بین طبیعة العنف إن كان مشروعا أو غیر    أنه لم یُ  وما یؤخذ على هذا التعریف 

أو الجماعات  ل اإلرهابیة التي تقع من األفرادیخلط بین األعما هیسوقنا للقول أن وهذامشروعا، 

حركات التحرر الوطني ضد قوات  عن الصادرةوأعمال العنف المشروعة  ،األبریاءأو الدول ضد 

 أیضا هذا التعریف یستبعد كماى الحریة واالستقالل، االحتالل العسكري من أجل الحصول عل

          التي یكون الغرض منها تحقیق أهداف اجتماعیة األعمال اإلرهابیةمن دائرة اإلرهاب 

  . صیة أو عقائدیةأو اقتصادیة أو شخ

 اإلرهاب "Eric David"" إریك دافید" یرى الفقیه، "توم مالكیسون"وعلى خالف الفقیه 

عمل من أعمال العنف المسلح الذي یرتكب لتحقیق أهداف سیاسیة أو فلسفیة، إیدیولوجیة "بأنه 

مخالفة ألحكام ، وهو كل اعتداء على األرواح واألموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالأو دینیة

القانون الدولي العام، بما في ذلك األحكام األساسیة لمحكمة العدل الدولیة أو هو االستخدام غیر 

المشروع للعنف أو التهدید بواسطة مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعب 

على الجماعة یعرض للخطر أرواحا بشریة أو یهدد حریات أساسیة ویكون الغرض منه الضغط 

  .1"أو الدولة لكي تغیر سلوكها تجاه موضوعا ما

التي أعمال العنف المسلح إلرهاب في ل هحصر  "إریك دافید"الفقیه  وما یؤخذ على تعریف

مع مفهوم ، وهو تعریف  ال یتماشى أهداف سیاسیة أو فلسفیة أو دینیةلتحقیق  یرتكبها اإلرهابیون

كما هو الشأن بالنسبة ، نتیجة لتطور العلوم والتكنولوجیا وأشكالهاإلرهاب الذي تعددت أسالیبه 

تدمیر النظم المعلوماتیة للمنشآت  الذي تتعدد جرائمه مثلأو المعلوماتي  إلرهاب اإللكترونيل

حاسب آلي وٕارهابي ل إالالتي ال تحتاج  وغیرها من الجرائم اإللكتروني والتهدیدالحیویة للدول 

  .المعلوماتیتحكم في تقنیة 

ضیق، واآلخر  عواس أحدهما ،تعریفین لإلرهاب "Saldana" "سالدانا" الفقیه وضع فیما

    كل جنایة أو جنحة سیاسیة أو اجتماعیة ینتج عن تنفیذها "هو  فاإلرهاب وقفا للتعریف الواسع

وفقا اإلرهاب أما ، "أو التعبیر عنها ما یثیر الفزع العام، لما لها من طبیعة ینتج عنها خطر عام

                                  
   .51عبد اهللا نوار شعت، مرجع سابق، ص  1
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األعمال اإلجرامیة التي یكون هدفها األساسي نشر الخوف والرعب "الضیق فهو  للتعریف

   .1"ل من شأنها خلق حالة من الخطر العام كعنصر ماديئكعنصر معنوي وذلك باستخدام وسا

یدخل اإلرهاب في خانة  "سالدانا"وباستقراء التعریف الواسع لإلرهاب نجد أن الفقیه 

في المطلب  سنرى الحقا كما بینما هناك فرق كبیر بین هاتین الجریمتین ،الجریمة السیاسیة

   .صور العنف المشابهة له بعضتمییز اإلرهاب عن ب األول من المبحث الثاني المتعلق 

االستعمال "أن اإلرهاب هو  إلى "Paul Wilkinson" "بول ویلكنسون" وذهب الفقیه

المنظم للقتل والتخریب أو التهدید بهما إلرغام األفراد أو الجماعات أو الحكومات لالستجابة 

ي وسیلة لتحقیق أویسعى اإلرهابیون في هذا المجال الستعمال  ،لمطالب اإلرهابیین السیاسیة

أهدافهم والتضحیة من أجلها بكافة المعتقدات اإلنسانیة واألخالقیة وال یهمهم درجة معاناة 

  .2"الضحیة قصد الحصول على أكبر قدر من التخویف

من المنظور  الذي یمكن اعتباره إرهاباهو أن اإلرهاب السیاسي وحده  یرى أیضاكما 

أما أشكال اإلرهاب األخرى فهي أفعال مجردة من الدوافع السیاسیة ال تشكل أي  ،األكادیمي

  .3ضرر على النظام السیاسي

  :القانوني العربيتعریف اإلرهاب في الفقه  - )2

، فقد الفقه العربي واختالف تعریفات اإلرهاب فيأیضا  تتعدداألجنبي،  الفقه على غرار

        أو التهدید به بواسطة فرد ستخدام غیر مشروع للعنفاال" بأنه "نبیل حلمي" الدكتور عرفه

احا بشریة أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو مجموعة أو دولة ینتج عنه رعب یعرض للخطر أرو 

                                  
   .20، ص مرجع سابق، لونیسي علي 1
  . 30میهوب یزید، مرجع سابق، ص  2
         ومل، أطروحة دكتوراه في العالعولمة واإلرهاب الدولي بین آلیة التفكیك والتركیبوداد غزالني،  3

  . 216ص  ،2009/2010باتنة،  -السیاسیة، جامعة الحاج  لخضر
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دولة لتغییر سلوكها تجاه موضوع الالضغط على الجماعة أو  هدفهأو یهدد حریات أساسیة یكون 

  .1"معین

المشار إلیه " إریك دافید"ونالحظ أن هذا التعریف وٕان كان مقتبس من تعریف الفقیه 

             األفراد من طرف رتكبت التي ةالعنف غیر المشروعأعمال بین  زیمیسابقا، إال أنه 

ألغراض إرهابیة، وأعمال العنف أو الجماعات أو الدول ضد األفراد أو الجماعات أو الدول 

  .المشروعة التي أقرها القانون الدولي مثل حق الدفاع الشرعي والمقاومة المسلحة

كل اعتداء على األرواح أو الممتلكات " اإلرهاب بأنه "عبد العزیز سرحان"وینظر الدكتور 

بما في  ،ألموال العامة أو الخاصة یقع بالمخالفة ألحكام القانون الدولي بمصادره المختلفةأو ا

     وبذلك یمكن النظر إلیه  ،من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة 38ذلك نص المادة 

على أساس أنه جریمة دولیة أساسها مخالفة القانون الدولي، وهو یقع كذالك تحت طائلة العقاب 

  . 2"بقا لقوانین سائر الدولط

یمكن أن یشمل العدید من الجرائم الدولیة جاء واسعا، إذ التعریف  والمالحظ أن هذا

      ال تعتبر إرهابا وهو أمر مخالف للموضوعیة التي یتطلبها القانون ومساس األخرى التي

  .3بمبدأ العدالة

إستراتیجیة عنف محرم دولیا "بأنه اإلرهاب  "شریف بیسوني محمود" األستاذفیما عرف 

تحفزها بواعث عقائدیة، وتتوخى أحداث عنف مرعبة داخل شریحة خاصة من مجتمع معین 

                                  
اإلرهاب الدولي جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه منتصر سعید حمودة،  1

   .38، ص 2008دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى، اإلسالمي، 
 ، دار الفكر الجامعي،اإلنسان بین مطرقة اإلرهاب وسندان الغربحقوق حسنین المحمدي بوادى،  2

 .59، ص 2006اإلسكندریة، بدون طبعة، 
 .61مسعد عبد الرحمن زیدان، مرجع سابق، ص  3
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لتحقیق الوصول إلى السلطة أو القیام بدعایة لمطلب أو لمظلمة بغض النظر عما إذا كان 

  .1"العنف یعملون من أجل أنفسهم أو نیابة عن دولة من الدول مقترفو

    بهذا التعریف من طرف لجنة الخبراء اإلقلیمیین التي نظمت اجتماعاتها  وقد تم األخذ

یركز  أیضا باعتبارهأنه انتقد  غیر، 19882مارس  18إلى  14ینا من یفي األمم المتحدة في ف

  . 3على الدوافع السیاسیة فقط

منهج نزاع عنیف یرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة "بأنه  "أدونیس العكرة"األستاذ  كما عرفه

        الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغلیب رأیه السیاسي أو إلى فرض سیطرته على المجتمع

  .4"أو الدولة من أجل المحافظة على عالقات اجتماعیة عامة أو من أجل تغییرها أو تدمیرها

فقهیة، یمكننا تعریف اإلرهاب بأنه و  تشریعیةمن تعریفات  هعلى ضوء ما سبق ذكر و 

األشخاص         األفراد أو الجماعات أو الدول ضد من طرف  استخدام العنف غیر المشروع"

أو البیئة بواسطة مختلف أسالیب العنف التقلیدیة والمعاصرة أو التهدید بذلك، قصد  أو الممتلكات

  ".معینةالرعب والفزع وٕاثارة الفوضى من أجل بلوغ أهداف  نشر

  المبحث الثاني

  أسبابه وأشكاله وتحدید  تمییز اإلرهاب عن بعض صور العنف المشابهة له

یتقاطع اإلرهاب مع بعض صور العنف المشروعة وغیر المشروعة في العدید          

المجتمع  عجزخاصة في ظل  ،أصبح من الصعب التمییز بینه وبینها حیثمن الخصائص، 

، كما تعددت أسبابه على المستویین الدولي والداخلي، وتشعبت لهتعریف  وضع عنالدولي 

  . أشكاله بفعل التطور العلمي والتكنولوجي

                                  
، أطروحة دكتوراه في قسم الدراسات الدولیة، جامعة االستراتیجیات المغاربیة لمكافحة اإلرهابجمال،  بوازدیة 1

  .40، ص 2012/2013، 3الجزائر
،        1999، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، واقع اإلرهاب في الوطن العربيمحمد فتحي عید،  2

 .24ص 
 .53إلى ص  52من ص ، مرجع سابق محمد محیي الدین عوض، 3
، الطبعة      )األردن( یع، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز اإلرهاب الدولي وشرعیة المقاومةسهیل حسین الفتالوي،  4

   .26، ص 2011الثانیة، 



 التنمیة االقتصادیةعلى ه أثر ماهیة اإلرهاب و : الباب األول

 

 
58 

 

من الضروري وضع الحدود الفاصلة بینه  أصبح اإلرهاب،مكافحة  للدولیتسنى  حتىو  

كذا و  ،)األول المطلب(التي تلتقي معه في العدید من السمات  األخرى وبین باقي صور العنف

  ).الثاني المطلب( أشكالهتحدید و  ومعالجتها معالجة جادة التعمق في البحث عن أسبابه

  له المشابهةبعض صور العنف تمییز اإلرهاب عن : المطلب األول

مشروعة مثل المن صور العنف المشابهة له سواء  الكثیرمفاهیم یختلط مفهوم اإلرهاب ب

     المقاومة المسلحة التي أقرها القانون الدولي للشعوب التي ترزح تحت الهیمنة االستعماریة 

أو غیر  )الفرع األول(من أجل تحریر أراضیها المغتصبة ونیل استقاللها وتقریر مصیرها 

  . )الفرع الثاني(مشروعة كالجریمة المنظمة والجریمة السیاسیة 

  ز اإلرهاب عن المقاومة المسلحةتمیی: الفرع األول

لقد سجل التاریخ في طیاته العدید من نماذج المقاومة المسلحة الباسلة ضد القوى 

، التي لم تكن محظورة في القانون الدولي 1االستعماریة والتصدي للحمالت العسكریة العدوانیة

الذي أقر  1928أوت  27في  بریان كلیوغإلى غایة صدور میثاق  2قبل الحرب العالمیة األولى

    الذي أكد علیه میثاق األمم المتحدة  ،مبدأ حظر استعمال القوة المسلحة في العالقات الدولیة

التي من بینها و حاالت االستثنائیة ، إال في بعض ال3في الفقرة الرابعة من المادة األولى منه

  .4المقاومة الشعبیة المسلحة ضد السیطرة االستعماریة

                                  
 .65جمال زاید هالل أبو عین، مرجع سابق، ص  1
الجنائیة               المحكمة الجنائي أمام الدولي القانون تطبیق معوقاتالغامدي،  خلیف آل عبد اهللا بن خالد 2

األمنیة،  للعلوم العربیة كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف، أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم األمنیة، الدولیة 

 .44، ص 2012/2013الریاض، 
، أطروحة دكتوراه       استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام میثاق األمم المتحدةبودربالة صالح الدین،  3

 .45، ص 2009/2010في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 
االستثناءات الواردة على مبدأ عدم اللجوء الستخدام القوة المسلحة في القانون عبد الحكیم سلیمان وادي،   4

، www.pulpit.awatanvoice.com/content/print/2969.htmel :، مقال منشور على الموقع اإللكترونيالدولي

  .27/09/2016: ، تاریخ اإلطالع13/06/2013بتاریخ 
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الشعب اإلسباني ضد اإلمبریالیة الفرنسیة الذي أطلق علیه اسم  ویعتبر كفاح

)Guérrilla(1والتي 2، بمثابة نقطة بدایة لدراسة المقاومة الشعبیة المسلحة في شكلها الحدیث ،

اختلط مفهومها بمفهوم اإلرهاب بسبب عدم اتفاق الجماعة الدولیة على تعریف شامل جامع 

خر عمال بطولیا البعض اآل یراه ،ینظره البعض عمال إرهابیافصل في جدلیة ما یلإلرهاب 

مشروعا، وكذا الخلط المقصود من طرف الدول الغربیة االستعماریة بین اإلرهاب والمقاومة 

المسلحة من أجل كبح نضال الشعوب المستعمرة التي تتطلع إلى الحریة واالستقالل رغم الفرق 

  .المسلحة المقاومةمن بعد تحدید المقصود  الحقا كما سنرى الشاسع والجلي بینهما

  : تعریف المقاومة المسلحة/ أوال

 بها تقوم التي القتال عملیات" بأنها المقاومة المسلحة" صالح الدین عامر"عرف الدكتور 

 القومیة أو الوطنیة المصالح دفاعا عن النظامیة المسلحة القوات عناصر وطنیة من غیر أفراد

 سلطة وتوجیه إلشراف تنظیم یخضع إطار في تعمل العناصر سواء كانت قوى أجنبیة، ضد

فوق  النشاط هذا باشرت مبادراتها الخاصة، سواء على بناء كانت تعمل أو واقعیة قانونیة أو

   .3"اإلقلیم هذا خارج قواعد من أو اإلقلیم الوطني

                                  
1 "Guérrilla :" یليما  علىكلمة إسبانیة تعني الحرب الصغیرة، استخدمت للتعبیر:  

  ؛القوات المسلحة التابعة للقوات النظامیة في حروب التحریر الوطني -

  ؛السریة التي یقوم بها السكان المدنیون ضد قوات االحتاللالمقاومة  -

المتعلقة بأسرى  1949شروط المذكورة في المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف لعام ال مالمقاتلون الذین ال تتوفر فیه -

  ؛الحرب

  .تكتیك عسكري لتسییر العملیات الحربیة التي تقوم بها القوات النظامیة أو غیر النظامیة -

       المقاومة مصطلح 1874ستخدم في مؤتمر بروكسل عام غموض هذا المصطلح وتعدد معانیه، أُ ل ظراون

"La Résistance" موقف حسین العزاوي، : نظرالمزید من التفصیل  .للداللة على المقاومة الشعبیة المسلحة

، الطبعة          )األردن( والتوزیع، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر القانون الدولي من اإلرهاب والمقاومة المسلحة

 .93، ص 2013األولى، 
 .97، ص المرجع نفسه 2
 .95إلى ص  94منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، من ص  3
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العسكري، والتي العملیات ذات الطابع " بأنها" هیثم موسى حسن"فیما عرفها الدكتور 

تستخدم فیها القوة المسلحة من قبل القوات المسلحة النظامیة أو بواسطة عناصر وطنیة من غیر 

أفراد القوات النظامیة، وتنفذ ضد األهداف العسكریة وما في حكمها في إقلیم الدولة المحتلة ذاتها 

ومة االحتالل في سبیل ، یدفعهم إلى ذلك الدافع الوطني في الدفاع عن البالد ومقاهأو خارج

تحریر األراضي المغتصبة وطرد المحتلین منها، وسواء كانت تلك العناصر تعمل في تنظیم 

       یخضع لإلشراف وتوجیه سلطة قانونیة أو واقعیة أو كانت تعمل بناء على مبادرتها

ذا وسواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقلیم الوطني المحتل أو من قواعد خارج ه ،الخاصة

  .1"اإلقلیم

نجد أنهما یتفقان على أن المقاومة المسلحة صورة من صور  ،وباستقراء هذین التعریفین

العنف المشروعة التي أقرها القانون الدولي للشعوب التي ترزح تحت السیطرة االستعماریة، 

تصدر " صالح الدین عامر" الدكتورال یتفقان على فئة واحدة من المقاتلین، ففي نظر  ولكنهما

        الدكتور ىدون أفراد القوات المسلحة النظامیة، في حین یر  المدنیینعن المقاومة المسلحة  أعمال

       نیمدنیالمقاتلین الالقوات المسلحة النظامیة أو تصدر عن هذه األخیرة  أن "هیثم موسى حسن"

  .دون أفراد القوات المسلحة النظامیة

  :هاب والمقاومة المسلحةأوجه االختالف بین اإلر / ثانیا

یعتبر استخدام العنف القاسم المشترك بین اإلرهاب والمقاومة الشعبیة المسلحة، إال أن 

الذي یمارسه العنف الذي تمارسه حركات التحرر الوطني یختلف تمام االختالف عن العنف 

  : ، وهذا ما سیتم تفصیله من خالل العناصر التالیةاإلرهابیون

  

  

  

                                  
، الفلسطینیة إشكالیة الخلط بین اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة حالة المقاومةأمحمدي بوزینة آمنة،  1

 . 23إلى ص  22، من ص 2016، 1 عاإلنسانیة، مجلة جامعة اإلسراء للعلوم 
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  :المشروعیةمن حیث  - )1

رغم أوجه الشبه بین أعمال العنف التي تقوم بها حركات التحرر الوطني ضد قوات 

االحتالل مع بعض خصائص العنف اإلرهابي، تظل المقاومة المسلحة حق مشروع لكل الشعوب 

  .1، یستمد مشروعیته من أحكام القانون الدوليالمستعمرة

قد أقرت العدید من المواثیق واالتفاقیات الدولیة والقرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ف 

لألمم المتحدة للشعوب المستعمرة استخدام القوة ضد العدو األجنبي للحصول على استقاللها 

  : وممارسة حقها في تقریر مصیرها، ومن أهمها

أفراد یق قوانین الحرب لتشمل ، التي وسعت من مجال تطب1907 لعاماتفاقیة الهاي  - 

  :2لمكافحة قوات االحتالل بشرط أن تتوفر فیهم الشروط التالیة المیلیشیات والوحدات المتطوعة

  شخص یشرف على أعمال مرؤوسیه؛لمیلیشیات والوحدات ا یترأس هذهأن  

 أمام مرأى أعین الناس؛ حمل السالح 

 ا؛حرب وأعرافهلل احترام القواعد القانونیة 

 من  معلیه التعرف من خاللها یمكن ،شارة ثابتة لمیلیشیات والوحدات المتطوعةأفراد ا حمل

 .مكان بعید

 لمقاومة القواتیتأهبون غیر المحتلة الذین  سكان األراضيكما اعترفت هذه االتفاقیة ل 

   .3بالمركز القانوني للمحاربین إذا توفرت فیهم الشروط المذكورة أعاله الغازیة العسكریة

حركات ، التي اعترفت ألعضاء 1949 لعاماتفاقیة جنیف المتعلقة بشأن معاملة أسرى الحرب  - 

شریطة احترامهم  ،بالمركز القانوني ألسرى الحرب إذا وقعوا في قبضة العدوالمقاومة المنظمة، 

  .19071للشروط األربعة السابقة التي نصت علیها اتفاقیة الهاي لسنة 

                                  
 .28أمحمدي بوزینة آمنة، مرجع سابق، ص  1
،       1907من اتفاقیة الهاي لسنة  بقوانین وأعراف الحرب البریةنظر المادة األولى من الالئحة المتعلقة ا 2

: ، تاریخ اإلطالعhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm: على الموقع اإللكتروني

05/10/2016. 
 .الالئحةنفس من  02نظر المادة ا 3
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 الكفاح، التي أخرجت من دائرة اإلرهاب أعمال 1998 لعاماالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب  - 

االحتالل  التي اغتصبت أراضیها ونهبت ثروتها ضد قوى تصدر عن الشعوبالمسلح التي 

  .2األجنبي والعدوان

مرة حق ، الذي أقر للشعوب المستع1981 لعام والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفریقي المیثاق - 

طراف ، وأجاز للدول األ3عترف بها المجتمع الدولي لنیل استقاللهااإلى كافة الوسائل التي  وءاللج

نضالها من أجل تحریر أوطانها      بخصوصدعم ومساندة هذه الشعوب سیاسیا، اقتصادیا وثقافیا 

  .4وتقریر مصیرها

  :من حیث الهدف - )2

      عنصر الجوهري ألعمال المقاومة یعتبر الدافع الوطني المحرك األساسي وال

      ، حیث تهدف حركات التحرر الوطني إلى الدفاع عن أوطانها وتحریر شعوبها 5المسلحة

تهدف المنظمات  بینماممارسة حقها في تقریر مصیرها، ل من الظلم والسیطرة االستعماریة

 إثارة، إلى 6األجنبيعدو الاإلرهابیة من وراء الجرائم التي ترتكبها حتى ولو كانت موجهة ضد 

معینة  أغراضالرعب والفزع وزعزعة االستقرار األمني واإلضرار باالقتصاد الوطني، قصد تحقیق 

   .إلخ...قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو عقائدیة

  

                                                                                               
على الموقع  ،1949لسنة  معاملة أسرى الحربب المتعلقة الثالثة تفاقیة جنیفمن ا )02-أ/04(نظر المادة ا 1

   05/10/2016: ، تاریخ اإلطالعcontent/uploads/2014/04/J_3.pdf-https://www.ircs.org.iq/wp: اإللكتروني
  .، مرجع سابق1998من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لسنة  )01ف /02(نظر المادة ا 2
الذي اعتمده المؤتمر ، 1981لسنة  والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفریقي المیثاقمن ) 02ف /20(نظر المادة ا 3

صادقت علیه والذي ، )كینیا( بمدینة نیروبي 27/06/1981الثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات اإلفریقیة في 

، الصادرة بتاریخ 06ج ر، ع ، 30/02/1987في  المؤرخ 87/37بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الجزائر

04/02/1987. 
 .المیثاقنفس من ) 02ف /20(نظر المادة ا 4
مجلة     ، الحدود بین اإلرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني وفقا ألحكام القانون الدوليرمزي حوحو،  5

 .162، ص 03ع  بسكرة، - جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المفكر،
 .123میهوب یزید، مرجع سابق، ص  6
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  :ث القانون الواجب التطبیقمن حی - )3

تخضع أعمال حركات التحرر الوطني إلى أحكام القانون الدولي اإلنساني، فال یجوز لها 

        ن األبریاء یوال تكون أعمالها موجهة ضد المدنی ،دولیا الممنوعةاستخدام األسلحة الفتاكة 

     للقوانین الجنائیة الوطنیة العسكریین، أما األعمال اإلرهابیة فتخضع المرضى  وأجرحى أو ال

 .1بأي حمایة قانونیة دولیةتتمتع  وال

  :من حیث الدعم والمساندة - )4

     تحضى حركات التحرر الوطني في نضالها المسلح بالدعم والمساندة السیاسیة من

        مهمادورا  لحركة عدم االنحیاز كان فعلى سبیل المثالطرف الدول والمنظمات الدولیة، 

 من أجل الحصول أمریكا الالتینیةو  آسیاو في إفریقیا  ومساندة الشعوب المستعمرة مناصرةفي 

  .المنظمات اإلرهابیة بهذا الدعم والتأیید ىال تحض في حین، 2استقاللها على

  :ةمن حیث الجهة المستهدف - )5

عمال تكون األ بینما، د قوات العدو األجنبيموجهة ض المقاومة المسلحةتكون أعمال 

التي تنشط بها المنظمة  داخل أو خارج حدود الدولة سواء ضد أهداف معینة هةاإلرهابیة موج

 .  3اإلرهابیة

  تمییز اإلرهاب عن الجریمة المنظمة والجریمة السیاسیة: الفرع الثاني

كثیرا مع وتتداخل الجرائم التي تتشابه  أخطر تعد الجریمة المنظمة والجریمة السیاسیة من

من حیث التنظیم والتخطیط واستخدام العنف من أجل بلوغ األهداف المراد  یةة اإلرهابجریمال

  .تحقیقها، ولهذا سنحاول من خالل هذا الفرع وضع الحدود الفاصلة بینهما وبین اإلرهاب

  

  

  

                                  
 .134ص سهیل حسین الفتالوي، مرجع سابق،  1

2 http://www.djazairess.com/echchaab/36241, consulté le 09/10/2016. 
 .197ص ، 2011، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، مكافحة اإلرهابأمیر فرج یوسف،  3
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 :تمییز اإلرهاب عن الجریمة المنظمة/ أوال

 ،ظهرت فیها الجریمة المنظمةلقد اختلف الباحثون في الحقل الجنائي حول الفترة التي 

هذه الجریمة إلى أواخر القرن الثالث عشر بظهور المافیا اإلیطالیة خالل  ةنشأفهناك من یرجع 

  .1الحقبة الزمنیة التي استعمرت فیها فرنسا جزیرة صقلیة

یعود إلى الفترة  ،إلى أن ظهور عصابات الجریمة المنظمة نو الباحث فیما ذهب بعض 

تدفق كبیر الوالیات المتحدة األمریكیة  شهدت فیهاالتي  1920إلى  1874الممتدة من 

  .2إلیها للمهاجرین اإلیطالیین

والیاكوزا  ،الصینیة المثلثو وقد ظلت عصابات الجریمة المنظمة كالمافیا اإلیطالیة، 

غایة أواخر القرن العشرین الذي  إلى الداخليالیابانیة تمارس نشاطها اإلجرامي على المستوى 

، نتیجة للتطورات التي شهدها العالم خالل هذه 3الدوليبدأت تمارس فیه نشاطها على المستوى 

النمو السریع للنشاطات التجاریة والمالیة واندالع الثورة التكنولوجیة في تقنیة مثل الفترة 

  .4المعلومات

                                  
 المنظمة الجریمة"، الندوة اإلقلیمیة حول مكافحتها وطرق الوطنیة عبر المنظمة الجریمة نشأةمختار سعد،  1

     28القاهرة، من  األمم المتحدة اإلنمائي، لبرنامج التابع العربیة الدول في الحكم إدارة رنامجب، "الوطنیة عبر

  :، على الموقع اإللكتروني107، ص 2007مارس  29إلى 

 07.pdf-booklet-ftp://pogar.org/localuser/pogarp/ruleoflaw/cairo/toc، 11/10/2016: تاریخ اإلطالع. 
 .380مرجع سابق، ص عطا اهللا،  خلیل حسانین إمام 2
العالقة بین جرائم " حول ندوة العلمیةال، الجریمة المنظمة ماهیتها، خصائصها، أركانهاأحمد فاروق زاهر،  3

 20إلى  18الفترة من  ، في)مصر( المنصورةجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ، "االحتیال واإلجرام المنظم

  لجامعة نایف العربیة للعلوم على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ، 04، ص 2007جوان 

   .11/10/2016: تاریخ اإلطالع ،http://repository.nauss.edu.sa :األمنیة
اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للجریمة المنظمة عبر الدول ومحاولة مواجهتها محسن عبد الحمید أحمد،  4

 بو ظبيأ ،جامعة نایف للعلوم األمنیة ،"الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها" حول ندوة العلمیةال، دولیا وٕاقلیمیا

على الموقع ، 90 إلى ص 89، من ص 1998نوفمبر  18إلى  14، في الفترة من )اإلمارات العربیة المتحدة(

، http://repository.nauss.edu.sa: لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةاإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 

   .11/10/2016: تاریخ اإلطالع
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ا على أمن واقتصادیات الدول، إذ أصبح حقیقی اتهدیدوبذلك أصبحت هذه الجریمة تشكل 

     من الصعب التمییز بینها وبین جریمة اإلرهاب الشتراكهما في بعض السمات كالتنظیم 

         قبل التطرق إلى الحدود الفاصلة بین هاتین لكن ، و والسریة والتخطیط واستخدام العنف

  . ةالجریمتین، سنتناول أوال إشكالیة تعریف الجریمة المنظم

  : تعریف الجریمة المنظمة - )1

       تشترك الجریمة المنظمة مع اإلرهاب من حیث صعوبة التعریف، فرغم جسامة 

واالقتصادیة على التنمیة السیاسیة  الوطنیة الخطر الذي تشكله هذه الجریمة العابرة للحدود

، األمر بسبب اتسامها بالتعقید 1الكثیر من الغموض مازال یشوبهتعریفها  إال أنواالجتماعیة، 

  .    2"في الماء بالید إمساك السمك السابح"الذي جعل بعض الفقهاء یشبهون تعریفها بمحاولة 

فعل أو أفعال غیر مشروعة تهدف غالبا "بأنها  "شریف سید كامل" فقد عرفها الدكتور

حیث تتصف هذه الجماعة  ،للربح ترتكبها جماعة إجرامیة باستخدام التهدید أو العنف أو الرشوة

ذات تنظیم هیكلي متدرج حیث یعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي یحدد  ،اإلجرامیة باالستمراریة

دور كل عضو منهم كما یكفل والئهم ألوامر رؤسائهم، أیضا تتمیز بأن یمتد نشاطها اإلجرامي 

  .3"عبر عدة دول

لمجرمین، المنعقد بمدینة  جنیف وعرفها المؤتمر الخامس المتعلق بمنع الجریمة ومعاملة ا

تنفذه مجموعات من األشخاص بدرجة  ،نشاط إجرامي معقد على نطاق واسع"بأنها  1975سنة 

عالیة من التنظیم تهدف إلى تحقیق ثراء للمشتركین فیها على حساب المجتمع وأفراده وهي غالبا 

                                  
 اإلستراتیجیة، السلیمانیة كردستان للدارسات، مركز الجریمة المنظمة دراسة قانونیة مقارنةأدیبة محمد صالح،  1

 . 09إلى ص  04، من ص 2009بدون طبعة، ، )العراق(
 .382عطا اهللا، مرجع سابق، ص  خلیل إمام حسانین 2
، مجلة دفاتر اإلجرام المنظم الدولي تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة الدولیةقارة ولید،  3

   .283، ص 2013، 9 ع ،ورقلة -  رباحمجامعة قاصدي  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالسیاسة والقانون، 
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تكون مرتبطة في معظم  تتم عن طریق اإلهمال التام للقانون وتتضمن جرائم ضد األشخاص أو

  .  1"األحیان بالفساد السیاسي

بموجب ، المعتمدة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةفیما عرفت اتفاقیة 

 اإلجرامیةجماعة ال"، 2000نوفمبر 15 بمدینة بالیرمو اإلیطالیة فيقرار الجمعیة العامة 

  جماعة ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة "بأنها  "منظمةال

من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو األفعال 

    المجرمة وفقا لهذه االتفاقیة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة

  .2"رىأخ أو منفعة مادیة

سلوك یمثل جرما یعاقب علیه بالحرمان "بأنها  "الخطیرة الجریمة" هذه االتفاقیة عرفتو 

  .3"التام من الحریة لمدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد

  :أوجه االختالف بین اإلرهاب والجریمة المنظمة - )2

ظیم والتخطیط إذا كانت الجریمة المنظمة تتقاطع مع اإلرهاب في بعض الخصائص كالتن

  : تيفي اآل إیجازهایمكننا  التي واستخدام العنف، فإنها تختلف عنه في العدید من النقاط

سیاسیة أو إیدیولوجیة حتى وٕان  أغراضتهدف المنظمات اإلرهابیة بالدرجة األولى إلى تحقیق  - 

كانت هذه المنظمات تلجأ إلى األسالیب التي تعتمد علیها عصابات الجریمة المنظمة لتمویل 

عصابات اإلجرام  تهدفاالتجار في البشر والمخدرات واألسلحة، بینما مثل أعمالها اإلرهابیة 

  . لیةالمنظم من خالل أعمال العنف التي ترتكبها إلى تحقیق مكاسب ما

                                  
 .20أدیبة محمد صالح، مرجع سابق، ص  1
التي ، 2000 لعام األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة  )أ/02(نظر المادة ا 2

، 09، ج ر، ع 05/02/2002 فيالمؤرخ  02/54رئاسي رقم المرسوم العلیها الجزائر بتحفظ بموجب  صادقت

 .10/02/2002الصادرة بتاریخ 
 .من نفس االتفاقیة) ب/02(نظر المادة ا 3



 التنمیة االقتصادیةعلى ه أثر ماهیة اإلرهاب و : الباب األول

 

 
67 

 

      دفاع عن الدین أو العقیدة الب تنفذها ضد األبریاءتبرر المنظمات اإلرهابیة الجرائم التي  - 

، تهم لتوجهاتها وضمهم في صفوفهااستمالو  ،لكسب تعاطف األشخاص معها أو إیدیولوجیة معینة

   . 1تبریر الجرائم التي ترتكبهابمنظمة الال تهتم عصابات الجریمة  في حین

وسائل اإلعالم مختلف  بمختلف توجهاتها اإلیدیولوجیة باستغالل اإلرهابیة المنظمات متقو  - 

الداخلي كبها إلرعاب وترویع أعدائها من أجل لفت انتباه الرأي العام تللترویج للجرائم التي تر 

التي  لعصابات المافیا خالفا، العالمي ونشر أفكارها الضالة التي تدعو إلى القتل والتخریبو 

  .2ارس نشاطاتها اإلجرامیة في سریة تامةتم

جریمة لل األفعال المكونةتقع ال في حین واحد،  إرهابياإلرهابي من طرف  الفعل أن یقعیمكن  - 

  .3الجناة من مجموعة طرف منإال  المنظمة

 :تمییز اإلرهاب عن الجریمة السیاسیة /ثانیا

       قترف وتكون السیاسة التي تُ الجریمة "بأنها الجریمة السیاسیة " دالوز"الفقیه  عرف

  .4"هي الغرض أو الدافع إلیها

كل فعل یتضمن اعتداء على النظام السیاسي ویكون الهدف منه "فیما عرفها البعض بأنها 

  .5"تعریض سالمة الدولة الداخلیة للخطر

    یمكننا إیجاز أوجه االختالف بین الجریمة السیاسیة واإلرهاب      وانطالقا مما سبق،

  :فیما یلي

                                  
1 http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_6716.html,  consulté le 20/10/2016. 

، القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة الجریمة المنظمة الدولیة واإلرهاب الدوليیوسف حسن یوسف،  2

 . 158، ص 2010األولى، 
 .190مرجع سابق، ص  ،"مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  3
، النشرة القضائیة، مجلس القضاء األعلى للقضاء العراقي، الجریمة اإلرهابیةتعریف سالم رضوان الموساوي،  4

  .10/12/2016: تاریخ اإلطالع، http://www.iraqja.iq/pdf/No_1.pdfK :، على الموقع اإللكتروني1ع 
        الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة دراسة مقارنةالتجسس الدولي والحمایة محمود سلیمان موسى،  5

، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، بدون طبعة، في التشریعات العربیة والقانونین الفرنسي واإلیطالي

 . 158، ص 2014
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وال ترتكب إال من أجل تحقیق مصلحة عامة  ،تنعدم في الجریمة السیاسیة األهداف الشخصیة - 

یرى  ولذلك، مثل طلب الفدیةیمكن أن تكون شخصیة فتتعدد أهداف اإلرهاب  بینماللشعب، 

اءة بعض الفقهاء أن المجرم السیاسي یتمیز بنبل الباعث على خالف اإلرهابي الذي یتمیز بدن

  .1وخبث الهدف

ال تمنع تسلیم  ولكنهامعظم الدساتیر واالتفاقیات الدولیة تمنع تسلیم المجرمین السیاسیین،  - 

 جریمةاإلرهابیین بل أن المجتمع الدولي یشجع على التعاون الدولي في هذا المجال لمكافحة 

  .2اإلرهاب

ال  وهذا ماللخطر،  یعرض النظام العاموالوحشیة مما تتمیز الجرائم اإلرهابیة بالقسوة والفظاعة  - 

  . 3السیاسیة الجرائم تتسم به

  وأشكالـــه ابــــاب اإلرهــــأسب: المطلب الثاني

في االتفاقیات الدولیة والتشریعات الجنائیة  اإلرهاب على تجریمه ال تقتصر عملیة مكافحة

 إلى انتشارهالمفضیة  بل تقتضي التعمق في البحث عن األسباب ،والتصدي له أمنیا الوطنیة

، ومعرفة جمیع أشكاله التقلیدیة والمعاصرة التي أصبحت )الفرع األول(جدي  بشكلومعالجتها 

  ).  الفرع الثاني(ألمن والسلم الدولیین على اتشكل تهدیدا حقیقیا 

  ابــــاب اإلرهــــأسب :الفرع األول

بعد تصاعد عدد األعمال اإلرهابیة في بدایة ستینیات القرن الماضي، أكد األمین العام 

في تقریره  "Kurt Waldheim" "كورت فالدهایم"السابق للجمعیة العامة لألمم المتحدة السید 

اإلرهاب على ضرورة الفصل بین اإلرهاب  جریمةحول  ،1972سبتمبر  08الصادر بتاریخ 

كذا و  ،خرى الناتجة عن القهر واالستبداد الذي تعاني منه الشعوب المستضعفةوأعمال العنف األ

  .4تشخیص كل األسباب الكامنة وراء تفاقم هذه الجریمة من أجل مكافحتها

                                  
 .90، ص مرجع سابقمنتصر سعید حمودة،  1
 .91، ص نفسه المرجع 2
 .57ر، مرجع سابق، ص عصام عبد الفتاح عبد السمیع مط 3
 .88مرجع سابق، ص  محمد محیي الدین عوض، 4
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، لجنة مكونة    1972سنة في وعلى إثر هذا التقریر أحدثت الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

     تأكید المتضمن ال 3034ي، بموجب القرار رقم عضوا لدراسة مشكلة اإلرهاب الدول 35من 

   وٕاقامة لجنة خاصة لدراسة مشكلة اإلرهاب ،قانونیة النضال من أجل التحرر الوطنيعلى 

فرعیة، منها لجنة خاصة لدراسة  لجان ثالث هذه اللجنة بدورها إلى انقسمت حیث، الدولي

  .1أسباب اإلرهاب الدولي

أعضاء هذه اللجنة انقسموا إلى اتجاهین، فقد ذهب ممثلي بعض الدول الغربیة  ولكن 

وممثل الكیان الصهیوني إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع وقمع اإلرهاب دون تعلیق 

وفي هذا السیاق قال ممثل الكیان  ،2مسألة القضاء علیه إلى غایة معرفة كل األسباب المنتجة له

أحد أسالیب تحویل األنظار لعرقلة اتخاذ خطوات فعالة ضد اإلرهاب الدولي منذ أن "الصهیوني 

، كان االهتمام المزعوم باألسباب الكامنة وراء اإلرهاب، ولكن ماذا یمكن أن نظن 1972سنة 

       حتى یتم تعیین أسباب المریض؟ لماذا إذن ینبغيبطبیب یوقف عالج المریض بالسرطان 

األسباب الكامنة وراء اإلرهاب ذلك السرطان الذي یفتك بجسد المجتمع  عن بحثالأن ننتظر 

  .3"الدولي قبل مكافحته

دول العالم الثالث إلى جانب اإلجراءات القمعیة الواجب اتخاذها لموجهة  وفیما أكد ممثل

اإلرهاب على ضرورة تحدید أسبابه المباشرة وغیر المباشرة، السیما فیما یتعلق بالسیاسة 

وهو الرأي الذي یتفق ، 4ماریة والعنصریة التي تنتهجها الدول الكبرى ضد الدول الضعیفةاالستع

  ."كورت فالدهایم"مع ما ذهب إلیه األمین العام السابق للجمعیة العامة لألمم المتحدة 

                                  
                اإلشارة مع اإلرهاب لمكافحة العالمیة المتحدة األمم إستراتیجیة، الهادي عبد مخیمر العزیز عبد 1

          والدولیة القوانین العربیة"العلمیة حول ندوة ال، الخصوص بهذا المتخصصة الدولیة الوكاالت جهود إلى 

، 19/03/2013إلى  17 ، الریاض، في الفترة مناألمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة ،"اإلرهاب في مكافحة 

  : األمنیة لجامعة نایف العربیة للعلومعلى الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ، 03ص 

http://repository.nauss.edu.sa ،23/10/2016: تاریخ اإلطالع.        
 .80إلى ص  79میهوب یزید، مرجع سابق، من ص  2
 .61علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص  3
 .81میهوب یزید، مرجع سابق، ص  4
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قانونیة النضال من أجل التحرر على تأكید ، المتعلق بال3034وبعد صدور القرار رقم 

، توالت القرارات الصادرة عن الجمعیة لجنة خاصة لدراسة مشكلة اإلرهاب الدوليالوطني وٕاقامة 

العامة لألمم المتحدة التي تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة معالجة أسباب انتشار األعمال 

ولعل  ،أ.م.لها الو التي تعرضت 2001سبتمبر  11 اعتداءاتبعد  السیمااإلرهابیة في العالم، 

المتضمن اعتماد  2006سبتمبر  08المؤرخ في  60/288ات، القرار رقم أهم هذه القرار 

وٕاذ تضع في اعتبارها "إستراتیجیة األمم المتحدة العالمیة لمكافحة اإلرهاب، الذي نص على أنه 

اإلرهاب، وٕاذ تؤكد عزم الدول األعضاء  تؤدى إلى انتشار الظروف التي معالجة الحاجة إلى

 االحتالل األجنبي، وٕانهاء أجل حل الصراعات، من وسعهاما في  كل بذل على مواصلة

 والتنمیة المستدامة، المتواصل النمو االقتصادي وتعزیز على الفقر، للقمع والقضاء والتصدي

 احترام جمیع وكفالة الثقافات بین والتفاهم القانون، وسیادة وحقوق اإلنسان، الرشید، والحكم

  .1"الدینیة المعتقدات أو أو القیم األدیان

   :إلى ما یليوعلى العموم تنقسم أسباب اإلرهاب  

 :األسباب السیاسیة/ أوال

عمال اإلرهابیة تتفق معظم الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة اإلرهاب على أن معظم األ

 ینسیاسیة على المستویاألوضاع ال سببها الرئیسي تردي ،نحاء العالمأالتي ترتكب في مختلف 

  .الدوليو الداخلي 

  :    لإلرهاب الداخلیة أهم األسباب السیاسیة -)أ

وقمع األحزاب السیاسیة  ،غیاب الدیمقراطیة وانتهاك حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة - 

و الدولیة حول حالة حقوق المعارضة للنظام الحاكم، فقد أشار التقریر الصادر عن منظمة العف

جمهوریة الكونغو     مثل  من دول القارة اإلفریقیة الكثیر ، أن2015/2016في العالم لعام اإلنسان 

                                  
، اإلرهاب لمكافحة، المتضمن اإلستراتیجیة العالمیة 08/09/2006 المؤرخ في 60/288رقم قرار النظر ا 1

على الموقع اإللكتروني للوثائق ، 20/09/2006، الصادرة بتاریخ )A/RES/60/288(، رمز الوثیقة 60الدورة 

 .27/10/2016: تاریخ اإلطالع، http://www.un.org/ar/documents/index.html :الرسمیة لألمم المتحدة
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الدیمقراطیة، وساحل العاج، والسودان قامت بمنع مواطنیها من اللجوء إلى االحتجاجات         

سلطاتها األمنیة على المتظاهرین  ءواعتدا ،االنتخابات التي أجرتها خالل هذه السنة على نتائج

یشیر ذات و ، حقوق اإلنسان الدفاع عن وهیئات السیاسیة المعارضةلممثلي األحزاب  هالااعتقو 

 المتظاهرین بقمع 2015ماي  24نتخابات ااإلثیوبیة بعد  قیام السلطات أیضا إلى التقریر

  . 1بدون محاكمة قضائیة معارضین سیاسیین ألربعة إعدامهاكذا السیاسیین، و  والمراقبین السلمیین

    األحزاب السیاسیة من أجل اعتالء كرسي الحكم، وغیاب دورهاالصراعات والخالفات بین  - 

، ووقوف بعض والحكومة بین الشعب همزة وصلفي الدفاع عن مصالح المواطنین باعتبارها 

  . 2األحزاب إلى جانب بعض الجهات التي تدعم المنظمات اإلرهابیة

         نع بعض الفئاتمكذا غیاب الحریة السیاسیة وسوء استعمالها في بعض األحیان، و  - 

من ممارسة حقها في التعبیر عن أرائها بالطرق السلمیة المشروعة، ما جعل بعض الجماعات 

  .3تنتهج سلوك العنف واإلرهاب ضد السلطة الحاكمة كبدیل للتعبیر عن أرائها الفكریة والسیاسیة

اختالس و الل النفوذ، الرشوة، استغمثل تنامي ظاهرة الفساد اإلداري في األجهزة الحكومیة  - 

      المحفز الكبیرب المعنون في تقریرها منظمة الشفافیةأشارت  وفي هذا الصددإلخ، ...األموال،

 األفرادخاصة في دول العالم الثالث لتجنید  ظاهرةالأن المنظمات اإلرهابیة استغلت هذه 

بعد إقناعهم أنها السبیل الوحید واألنجع للقضاء  السیاسیة واالجتماعیة الساخطین على األوضاع

   .4ل الفساداعلى كل أشك

جاء في تقریر  حیثالعنصري الممارس من طرف بعض الدول ضد المهاجرین، التمییز  - 

       االستبعاد" حول االتحاد في مواجهة اإلرهاب، أن" كوفي عنان"األمین العام لألمم المتحدة 

                                  
    ،2015/2016 التقریر الصادر عن منظمة العفو الدولیة حول حالة حقوق اإلنسان في العالم لعامنظر ا 1

  : لكترونيعلى الموقع اإل ،22ص 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF ،تاریخ اإلطالع :  

02/11/2016.  

 .62ص مرجع سابق،  مكافحة اإلرهاب،أمیر فرج یوسف،  2
 .66مرجع سابق، ص حسانین عطا اهللا،  إمام 3

4 http://middle-east-online.com/?id=243484, consulté le 02/11/2016. 
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أو المعتقد الدیني وٕاخفاق العدید من البلدان في إدماج  صل العرقيأو التمییز على أساس األ

األقلیات أو المهاجرین، یخلق شعور بالظلم یمكن أن یؤدي إلى تجنید إرهابیین، وهذا یشمل 

الشعور باالغتراب والتهمیش وتزاید النزعة إلى التماس التواصل االجتماعي في إطار الجماعات 

  .1..."المتطرفة

  :لإلرهاب الدولیة ألسباب السیاسیةأهم ا - )ب

كثرة بؤر التوتر في العالم السیما بعد نهایة الحرب الباردة بتصدع وانهیار المعسكر الشیوعي  - 

وهیمنة الوالیات المتحدة األمریكیة على الدول والشعوب الضعیفة، مما أدى إلى ظهور جماعات 

ساخطة تحمل مشاعر الحقد والكراهیة، هدفها استعمال العنف ضد المصالح األمریكیة سواء 

       "Jim Hoagland"" جیم هوجالند"علق الصحفي  اإلطاروفي هذا ، 2خارجهاأو  أ.م.ل الوداخ

 دار السالم بمدینةعلى تفجیر سفارتي الوالیات المتحدة األمریكیة  "الواشنطن بوست"في صحیفة 

على المهیمن المسیطر أن "بقوله  1998أوت  07في  نیروبيوالعاصمة الكینیة  الواقعة بتنزانیا

  .3"أو على األقل من الناحیة السیاسیة أو المعنویة لثمن، إما باألرواح أو من الثروةیدفع ا

لحمایة ) الفیتو(استخدام الدول الخمسة الدائمة العضویة في مجلس األمن لحق النقض  - 

جاء في تقریر  حیثوتغلیب مصالحها السیاسیة واالقتصادیة على مصالح المجتمع الدولي، 

 المؤدیة       حول ظاهرة اإلرهاب أن من أهم األسباب " كورت فالدهایم"لألمم المتحدة  األمین العام

   في مجلس ) الفیتو(وجود حق النقض "إلى تنامي األعمال اإلرهابیة على المستوى الدولي 

                                  
توصــیات اإلستراتیجیة العالمیة (االتحــاد في مواجهــة اإلرهــاب نظر تقریر األمین العام لألمم المتحدة، ا 1

ادرة بتاریخ ، الصA/60/825للجمعیة العامة لألمم المتحدة، رمز الوثیقة  60، الدورة )لمكافحــة اإلرهاب

  : على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة، 10، ص 27/04/2006

http://www.un.org/ar/documents/index.html04/11/2016: ، تاریخ اإلطالع.    

بدون  ، دار المنهل اللبناني، بیروت، الطبعة األولى،والمتغیرات الدولیةالنظام العالمي الجدید حسین خلیل،  2

 .364، ص 2009 طبعة،
 .39جمال زاید هالل أبو عین، مرجع سابق، ص  3
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مما أدى إلى فشل األمم المتحدة  ،األمن، وتهاون الدول الكبرى عن القیام بواجباتها الدولیة

  .1"عن تحقیق أهدافها المحددة في میثاقها وفي إعالن حقوق اإلنسان وعجزها

التي ترتكبها في دول  اإلجرامیة دعم ومساندة بعض الدول للمنظمات اإلرهابیة واألعمال - 

تقدیم لها جمیع و سواء كان هذا الدعم بشكل مباشر عن طریق تمویل هذه المنظمات  ،أخرى

غیر مباشر عن طریق توفیر الوسائل  بشكلمن مكان إلى آخر أو عناصرها نقل لالتسهیالت 

اآلمن  المالذفي مختلف دول العالم أو توفیر التي تنفذ اإلعالمیة للترویج لألعمال اإلرهابیة 

  .2لإلرهابیین بحجة حق اللجوء السیاسي وحقوق اإلنسان

 ابأنه ةالسیاسی نظمتهاأ باتهامالضغط الممارس من طرف الدول الكبرى على الدول الضعیفة  - 

 أ.م.الو، مثل االتهامات التي وجهتها 3شكل تهدیدا على السلم واألمن الدولیینتأو  ةغیر شرعی

هو الممول  "صدام حسین" الراحل وبریطانیا للعراق بامتالكه ألسلحة الدمار الشامل، وأن الرئیس

 2003مارس  20 بتاریخغزو العراق ل اكانت مبرر التي و  2001سبتمبر  11الرئیسي لهجمات 

  . 4"حرب تحریر العراق"أو " الحریة للعراق"باسم 

  :األسباب االقتصادیة لإلرهاب/ ثانیا

       لإلرهاب، تجب اإلشارة  الداخلیة والدولیة األسباب االقتصادیةأهم قبل التطرق إلى 

حول مدى اعتبار تردي األوضاع االقتصادیة كسبب  إلى اتجاهین انقسمواالباحثین أن إلى 

رئیسیا  ال تعتبر سببا المتردیة ، فقد ذهب البعض إلى أن الظروف االقتصادیةرئیسي لإلرهاب

وحجتهم في ذلك انضمام العدید من األغنیاء ومیسوري الحال إلى المنظمات  لهذه الجریمة

هذه اعتبر البعض  في حینل الغنیة، دو الموجودة حتى في  جریمةوأن اإلرهاب ، اإلرهابیة

في ذلك على ارتفاع معدالت انخراط  مرتكزین ،األعمال اإلرهابیة لتفاقمرئیسیا  سببا الظروف

                                  
عمان  ، دار جریر للنشر والتوزیع،اإلرهاب والعالقات العربیة الغربیةخلیفة عبد السالم خلیفة الشاوش،  1

 .60، ص 2008الطبعة األولى،  ،)األردن(
  .27إلى ص  26مرجع سابق، من ص عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر،  2
 .119مسعد عبد الرحمان زیدان، مرجع سابق، ص  3
 .414إلى ص  413مرجع سابق، من ص سي علي، یلون 4
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والمناطق المحرومة مقارنة بالدول التي  النامیة الدول المنظمات اإلرهابیة في صفوف األفراد في

   .1ینعم فیها األفراد بالرفاهیة االقتصادیة

  : أهم األسباب االقتصادیة الداخلیة لإلرهاب -)أ

شعور أفراد المجتمع بالتهمیش واالغتراب في وطنهم بسبب البطالة وانخفاض الدخل وارتفاع  - 

      إلى همببعض یدفعالمعیشة نتیجة للتوزیع غیر العادل للثروة، مما  مستوى األسعار وتدني

          على األوضاع االقتصادیة المزریة فعل ي كردتكوین جماعات إجرامیة تنتهج العنف اإلرهاب

  .2یعانون منها التي

األزمة االقتصادیة الحادة التي مرت بها الجزائر بسبب انهیار أسعار البترول وتعتبر  

 الظروفأهم  ، أحد%30نسبة البطالة إلى ما یقارب ارتفاع  وكذامعدل الفقر والعوز وتصاعد 

  .3المنصرمتسعینیات القرن  خاللالجزائر  في األعمال اإلرهابیةالتي أدت إلى انتشار 

دول العالم الثالث ضد شعوبها بفرضها لرسوم  الممارس من طرف بعضالظلم االقتصادي  - 

وجعل الشریحة  ،غناویزید األغنیاء  لیزید الفقراء فقرا ،وضرائب مرتفعة على محدودي الدخل

        عیش دون التفكیر في الدیمقراطیة لللبحث عن مصادر اهو المجتمع همها الوحید  منالكبیرة 

  .4أو المشاركة السیاسیة

   :أهم األسباب االقتصادیة الدولیة لإلرهاب - )ب

استخدام الدول الكبرى لعصا العقوبات االقتصادیة ضد دول العالم الثالث كصورة من صور  - 

ة بعد صدور قرار الجمعیة العامة لألمم االستعمار غیر المباشر الستنزاف ثرواتها الطبیعیة خاص

   .صوره وأشكاله ، القاضي بإنهاء االستعمار بجمیع1960دیسمبر  14في  1515المتحدة رقم 

                                  
      األمنیة للدراسات العربیة ، المجلةاإلرهابیة الظاهرة في االقتصادي العاملالشهراني،  علي بن سعد 1

 . 42، ص 2014، 59ع  ، 30والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مج
، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة 1999/2014اإلرهاب  لمكافحة الجزائریة اإلستراتیجیةباسط سمیرة،  2

 . 40، ص 2013/2014، 3جامعة الجزائر  والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة،
 . 52ص  ،قاسم نادیة، مرجع سابق 3
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون     مكافحة اإلرهاب بین القانون والسیاسةوقاف العیاشي،  4

 .32ص  بدون سنة نشر، طبعة،
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    رض الحصار االقتصادي الذي فُ  ،العقوبات االقتصادیة الجائرةولعل أبرز مثال على 

الذي أدى و ، 19901أوت  06 الصادر بتاریخ 661على العراق بموجب قرار مجلس األمن رقم 

إلى انهیار قیمة الدینار العراقي بشكل قیاسي بانخفاضها من ثالثة دنانیر مقابل دوالر واحد سنة 

، وانخفاض نصیب الفرد 19952دینار مقابل دوالر واحد في شهر دیسمبر  3000إلى  1990

 سنة في دوالر 359 إلى 1990 سنةفي  دوالر 927من  اإلجمالي للعراق الناتج المحلي من

  .3دوالر 161إلى  1995 سنةفي إلى أن وصل ض انخفاال ستمر فيوا 1991

    استعمال الوالیات المتحدة األمریكیة لسالح الغذاء كوسیلة للضغط على دول العالم الثالث  - 

صرح وزیر  الصددحصول على امتیازات سیاسیة أو عسكریة أو اقتصادیة، وفي هذا من أجل ال

یعتبر الغذاء سالح، وهو اآلن من أهم "بقوله  1977في نوفمبر " أدل بیلز"ألمریكیة الزراعة ا

أدوات أمریكا في أیة مفاوضات، ولما كانت معظم دول العالم الثالث مضطرة لالعتماد في أمنها 

الغذائي على االستیراد فإن هذه األخیرة تستخدم الغذاء إلخضاع هذه الشعوب لمشیئتها         

للحصول على امتیازات عسكریة أو سیاسیة أو اقتصادیة مما یؤدي إلى السیطرة على مقدرات أو 

  .4"هذه البلدان

 ة لدول العالم الثالث واستغاللها للیدیلطبیعیات للثروات االشركات المتعددة الجنساستنزاف  - 

كذا و  ،عمللل للشروط القانونیةبأجور متدنیة وتشغیلها في ظروف سیئة ال تستجیب العاملة 

 ریةیالنیجالبترولیة مع األجهزة األمنیة " Shell" "شل"تواطؤ شركة مثل انتهاكها لحقوق اإلنسان 

                                  
 .71إلى ص  69علي یوسف الشكري، مرجع سابق، من ص  1
، رسالة ماجستیر في القانون العقوبات االقتصادیة الدولیة بین الشرعیة واالعتبارات اإلنسانیةتبینة عادل،  2

 .187، ص 2011/2012بسكرة،  -، جامعة محمد خیضرالحقوق والعلوم السیاسیةالدولي العام، كلیة 
    األسباب واآلثار ودور السیاسة  1990/2006التضخم في االقتصاد العراقي للمدة أحمد حسن الهیتي،  3

، http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45521  :مقال منشور على الموقع اإللكتروني، 13ص ، في معالجته

 . 13/11/2016: طالعتاریخ اإل
كلیة الدولیة،  ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعالقاتمفهوم اإلرهاب في القانون الدوليسلیم قرحالي،  4

 .47إلى ص  46، من ص 2001/2002جامعة الجزائر،  الحقوق،
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      الحركة اللتان وصفهما زعیم و  ،1لقمع االحتجاجات السلمیة التي قام بها سكان دلتا النیجر

 بالمؤسستین العنیفتین بعد إدانته بعقوبة اإلعدام" سرو ویوا"السید من أجل بقاء شعب األوجوني 

اعتمادا  انإن شركة شل والدكتاتوریة العسكریة النیجیریة مؤسستان عنیفتان وكالهما تعتمد"بقوله 

  ."2كبیرا على العنف للسیطرة على تلك المناطق من نیجیریا التي یتم فیها اكتشاف النفط

لصـالح  هـاوصندوق النقد الدولي على دول العالم الثالث باسـتغاللهما ألموال الدوليبنك الهیمنة  -

    واالســـتحواذ علـــى ثروتهـــا الطبیعیـــة ومقـــدرات شـــعوبها عـــن طریـــق القـــروض ،االقتصـــاد الرأســـمالي

مــا یجعلهــا تتخــبط فــي المدیونیــة والتبعیــة لالقتصــاد م ،التــي تمنحهــا لهــا مقابــل فوائــد مرتفعــة جــدا

  . 3الرأسمالي

  :األسباب االجتماعیة والنفسیة لإلرهابأهم / الثاث

تعتبر الجریمة ظاهرة اجتماعیة مالزمة للحیاة البشریة، وهي ناتج تداخل وتفاعل مجموعة 

، ولهذا أولى علماء اإلجرام أهمیة بالغة للعامل االجتماعي كسبب     4من العوامل االجتماعیة

والعنف لتعلقها باإلنسان وبیئته التي ینشأ ویترعرع     من األسباب الرئیسیة النتشار اإلرهاب 

  :اإلرهاب ما یلي جریمة انتشاركامنة وراء ال، ومن أهم األسباب االجتماعیة 5فیها

 هذه الظاهرةفالمجتمعات التي تتفشى فیها  ،6في مختلف الدول ظاهرة التفكك األسريتفاقم  - 

تدعو إلى التآخي والسلم ونبذ العنف والكراهیة  تغیب فیها المبادئ الفاضلة التي صورهابمختلف 

  . واألعمال اإلرهابیةمراض النفسیة وتنتشر فیها األ ،والتطرف

                                  
واالقتصاد،  ، مجلة اإلدارةالنامیة الدول على وأثرها الجنسیات المتعددة الشركاتالعزیز وآخرون،  عبد أحمد 1

 . 130إلى ص  129، من ص 2010، 85 ع
2 http://www.qiraatafrican.com, consulté le 07/01/2017. 
3 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=370351&r=0, consulté le 07/01/2017. 

 .29عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق، ص  4
، الطبعة          )األردن(عمان  ،ناشرون وموزعون دار البدایة، اإلرهاب المعاصرهایل عبد المولى طشطوش،  5

 .109، ص 2014األولى، 
 .110المرجع نفسه، ص  6
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البطالة وعدم توفر السكن وغیاب مثل ، 1إهمال السلطات للمشاكل التي یعاني منها الشباب - 

بیئة الیوفر األمر الذي  ،الرعایة الصحیة، ونقص المرافق الترفیهیة والریاضیة والتعلیمیة والثقافیة

شغله نفسه حتما ست غیره،اإلرهاب، فالفرد الذي ال یمأل فراغه بما ینفعه وینفع  النتشارمناسبة ال

  .2كتلقیه ألفكار التطرف والعنفالذي یعیش فیه بما یضره ویضر مجتمعه 

 التعلیمیةبرامج ال نتیجة لنقص، 3دور المؤسسات التربویة في محاربة الفكر المنحرف ضعف - 

   الفكر المتطرف الذي یدعو للقتل  حول مدى خطورة ةالطلبالتالمیذ و تنیر عقول التي 

من أبرز النماذج الناجحة في تفعیل تعد التجربة الفنلندیة هنا تجب اإلشارة إلى أن و  ،والتخریب

     من خالل إدخال مادة الوقایة من الجریمة في البرامج الجرائمدور المدرسة في مكافحة 

       لكل ألف نسمة  جرائم ةفنلندا في ثالثب عدد الجرائم راانحص نتج بفضلهاالتي و الدراسیة 

  . 19804 عام عقب

أشارت العدید من الدراسات النفسیة  فقد ،لإلرهاب) السیكولوجیة(أما عن األسباب النفسیة 

الرتكاب أي جریمة أو المشاركة إلى أن الفرد الذي یتمتع بغریزة عدوانیة یكون له استعداد كبیر 

  .5فیها والرغبة في السیطرة والتسلط على األشخاص اآلخرین

                                  
علم اإلرهاب األسس الفكریة والنفسیة واالجتماعیة والتربویة لدراسة محمد عوض الترتوري وأغادیر جویحان،  1

 .   224، ص 2006، الطبعة األولى، )األردن(، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان اإلرهاب
الجریمة االلكترونیة والمعلوماتیة والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة جرائم الكمبیوتر أمیر فرج یوسف،  2

 .227، ص 2011مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، ، واالنترنت
التي  االجتماعیة بالنظم وال واألعراف وال بالتقالید الدینیة بالقواعد یلتزم ال الذي الفكر"هو  :االنحراف الفكري 3

 الدیني التطرف مكافحة تعزیز في ودوره الفكري األمنمحمد بوكرب،  :نظرا ."المجتمع لها أفراد یخضع

الدولیة، كلیة العلوم  السیاسیة والعالقات العلوم ، رسالة ماجستیر في"الجزائر في اإلرهاب حالة دراسة"واإلرهاب 

 .37، ص 2013/2014، 3 السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر
، رسالة الوقایة من اإلرهابدور مؤسسات المجتمع المدني في عمر بن حزام بن ناصر بن عمر بن قرمله،  4

         ،2006/2007 للعلوم األمنیة،العربیة ف یجامعة ناكلیة الدراسات العلیا، ، یةئفي العدالة الجنا ماجستیر

 .206إلى ص  205من ص 

 .86هیثم عبد سالم محمد، مرجع سابق، ص  5
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في وصفه لشخصیة اإلرهابي ثالثة سمات " ماجد موریس إبراهیم"حدد الدكتور وقد 

  :تياآلفي المنظمات اإلرهابیة، تتمثل  قادةفي مشتركة 

  ؛ "Paranoïa" "بارانویاال"جنون العظمة الذي یعرف في اللغة األجنبیة باسم  - 

  ل إلى استعمال العنف؛یاالنحدار من أبوین یكون كالهما أو أحدهما یم - 

الستعمال  أتباعهمبدفع  ،على أرض الواقع النفسالقوة والقدرة على تجسید المیول الكامنة في  - 

  . 1مختلف صور العنف ضد الغیر

الكبت الذي یالزم الفرد منذ  إلى التحلیل النفسي السلوك اإلرهابيمدرسة كما أرجعت 

وخیبة األمل نتیجة  اإلحباطبالیأس و الفرد  ة بسبب إحباط رغباته وغرائزه، فشعورطفولالمرحلة 

إلى االنحراف واإلجرام والخروج       تدفعهالتي  األسبابمن أهم یعد  ،عدم تمكنه من تحقیق رغباته

  . 2النظام االجتماعي عن

  :لإلرهابأهم األسباب الدینیة / رابعا

    اإلرهاب عبر التاریخ جریمةالتطرف الدیني من أهم األسباب التي أدت إلى استفحال یعد  - 

 ظهورإلى  هذه الجریمة، فقد أشرنا سابقا عند تطرقنا إلى مراحل تطور في مختلف المجتمعات

التي ارتكبت  الیھودیة" Zelote" "الزیلوت"المتطرفة مثل جماعة  الدینیة من الجماعات العدید

   الجماعات المتعصبة التي ظهرت كذا ، و اعارض أفكارهیُ كل من  یة ضدإلرهاباأبشع الجرائم 

  .3فرض الوالء للكنیسة الكاثولیكیة والحفاظ على هیبتهالفي القرون الوسطى 

التي انتشرت فیه بشكل  ظاهرة التطرف الدینيمن أن المجتمع اإلسالمي لم یسلم أیضا  بیناكما  

    كفر وتستبیح دماء كل یب بظهور التیارات المتطرفة في الوطن العربي واإلسالمي التي تُ ره

      التي ةاإلسالمی الشریعةمن ال یتفق مع أفكارها الضالة بسبب التفسیر والفهم الخاطئ ألحكام 

      حث على السلم والتآخي والتكافل بین المسلمین والتعایش مع الدیانات األخرى واالعتدالت

                                  
لبحوث االجتماعیة، جامعة الشهید حّمه ، مجلة الدارسات واالبروفیل السیكولوجي للفرد اإلرهابيعزیرو سعاد،  1

 . 28، ص 2013، 3ع  الوادي، -لخضر
2 http://www.hibapress.com/GSM/details-41430.html, consulté le 18/11/2016. 

  . 130مرجع سابق، ص هایل عبد المولى طشطوش،  3
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ُقْل َیا َأْهَل اْلِكتَاِب َال َتْغُلوْا ِفي ﴿تعالى و قوله سبحانه مثل الغلو والتعصب  ویحرموالوسطیة، 

َواء ِدیِنُكْم َغْیَر اْلَحقِّ َوَال َتتَِّبُعوْا َأْهَواء َقْوٍم َقْد َضلُّوْا ِمن َقْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثیرًا َوَضلُّوْا َعن سَ 

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإیَّاُكْم َواْلُغُلوَّ ِفي الدِّیِن َفِإنَُّه َأْهَلَك ﴿وسلم وقول الرسول صلى اهللا علیه ، 1﴾السَِّبیلِ 

  .2﴾َمْن َكاَن َقْبَلُكْم اْلُغُلوُّ ِفي الدِّینِ 

للمسلمین  "جورج بوش" مثل وصف الرئیس األمریكي السابق واإلسالمللمسلمین اإلساءة  - 

إلسالم ا "Silvio Berlusconi"" یو برلسكونيفسیل"یس الوزراء اإلیطالي بالفاشیین، ونعت رئ

رئیس " السادس عشر بندكتوس"البابا كما ذهب بالتخلف واالنغالق ورفض الحریة والتحضر، 

     2006سبتمبر  14الكنیسة الكاثولیكیة في محاضرة له في إحدى الجامعات األلمانیة بتاریخ 

وأنه دین ال یقوم على العقل والمنطق وال یتوافق مع  ،باستعمال القوة والعنفأن اإلسالم قد انتشر 

  .3مشیئة اهللا

تتطاول  الدول الغربیة الشخصیات السیاسیة واإلعالمیة في تأصبحوباإلضافة إلى ذلك 

  ."اإلرهاب اإلسالمي"لمصطلح العمدي والمقصود  باستخدامها اإلسالمعلى 

  :  أهم األسباب اإلعالمیة لإلرهاب/ خامسا

المنظمات  أضحت، فقد قاطع بین جمیع األعمال اإلرهابیةیعتبر الدفع اإلعالمي نقطة ت

ولفت انتباه الرأي العام  ،إلرعاب الخصوم ةاإلرهابیة تستغل مختلف وسائل اإلعالم كاستراتیجی

 یة للقیام بعمل معین أو االمتناع العالمي وكسب تأییده للضغط على أي دولة أو أي جهة دول

  .4"رهب عدوك وأنشر قضیتكإ"عن القیام به استنادا إلى قاعدة 

تحظى بتغطیة إعالمیة كبیرة بعد  فإنهاونظرا لما تثیره األعمال اإلرهابیة من رعب وفزع، 

العالم، ببث تفاصیل العمل اإلرهابي وتحلیله وعرض  فيلحظات فقط من وقوعها في أي مكان 

                                  
  ).77(اآلیة  ،سورة المائدةالقرآن الكریم،  1
    ، الریاض، الطبعة األولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدین األلباني 2

  .513، ص ه 1407
 . 134إلى ص  133مرجع سابق، من ص هایل عبد المولى طشطوش،  3
 .144ص  إلى 143منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، من ص  4
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القضیة التي تدافع عنها إلى السطح وبذلك تطفو  ،ائجه ومحاولة معرفة الجهة التي ارتكبتهنت

  .1المنظمة اإلرهابیة والتي لوال وسائل اإلعالم لظلت منسیة

               1998أوت  12الفترة الممتدة من  خالل هقد أظهرت إحدى الدراسات اإلعالمیة أنل 

 في نشراتھا اإلخباریة "ABC NEWS"" أي بي سي نیوز"قناة ، بثت 2000دیسمبر  13إلى 

بثت كما ، حدة األمریكیة في كینیا وتنزانیالقطة حول أحداث تفجیر سفارتي الوالیات المت 186

       "نیویورك تایمز"أصدرت صحیفة و ،ریبورتاج NBC NEWS" 73"" أن بي سي نیوز"قناة 

"TIMES YORK NEW" 304 2مقال حول ھذا الموضوع.  

  اإلرهــاب  أشكـال :الفرع الثاني

اإلرهاب، فقد بات     جریمة تفاقمإذا كان من الصعب تحدید كل األسباب المفضیة إلى 

في ظل تطور صناعة األسلحة النوویة  وباألخص ،من الصعب حصر جمیع أشكالهأیضا 

    .تقنیة المعلوماتوتطور  ویةاوالكیموالبیولوجیة 

  : الجهة الممارسة لهأشكال اإلرهاب من حیث / أوال

وٕارهاب  ،فراد والجماعاتینقسم اإلرهاب وفقا لهذا المعیار إلى نمطین، هما إرهاب األ

  .الدولة

  : إرهاب األفراد والجماعات -)أ

وهو استخدام العنف من طرف األفراد والجماعات كرد فعل على إرهاب الدولة الممارس 

 ٕارهابو  التمرد إرهاب ،السلطوي غیر اإلرهابمثل  أطلق علیه عدة تسمیاتضد المواطنین، وقد 

هذا النمط من اإلرهاب      ، وینقسم 3ألنه صادر عن أفراد أصباهم الیأس واإلحباط الضعفاء

  :أهمهاإلى عدة صور 

  

  

                                  
 .42إلى ص  41مرجع سابق، من ص ، جمال زاید هالل أبو عین 1

2 BRIGITTE L.Nacos, médias et terrorisme du rôle central des  médias dans le terrorisme et conte 

le terrorisme, niveaux horizons, sans lieu, sans édition, sans date, p 104.  

 . 146 ص إلى 145سابق، من ص قاسم نادیة، مرجع  3
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  : اإلرهاب الثوري والشبه الثوري -

یقصد باإلرهاب الثوري استخدام العنف من طرف جهات غیر قادرة على استالم السلطة 

اإلرهاب الشبه  السیاسي واالجتماعي القائم، أما ضد مؤسسات الدولة بغیة التغییر الجذري للنظام

  .1ت الوظیفیة في نظام سیاسي معینالثوري فهو استخدام العنف من أجل إحداث بعض التغییرا

  :اإلرهاب الدیني -

یقصد به اإلرهاب الذي تمارسه المنظمات اإلرهابیة ذات التوجه الدیني مثل األعمال 

   .2اإلرهابیة التي تمارسها جماعة الهاجانا الیهودیة ضد الشعب الفلسطیني

  : إرهاب الدولة - )ب

مرة في مشروع القانون المتعلق بالجرائم  ألول إرهاب الدولة لقد تم التنویه إلى مصطلح

، حیث عرفه في الفقرة السادسة من المادة الثانیة منه 1950المخلة بالسلم واألمن الدولیین سنة 

ذلك الفعل الذي تقوم بمقتضاه سلطات إحدى الدول بمباشرة أي نشاطات إرهابیة في دولة "بأنه 

مح من دولة على الرغم من انطوائه على نشاط أخرى، كذلك الفعل الذي یكون محل عفو وتسا

  .3"منظم معد بقصد تنفیذ أعمال إرهابیة في دولة أخرى

استعمال الدولة لوسائل العنف بانتظام ضد أفراد أو جماعات      "وقد عرفه البعض بأنه 

قد أو دول أخرى إلثارة الرعب أو بقصد االنتقام دون مبرر قانوني لتحقیق أهداف سیاسیة معینة 

تتمثل في االحتفاظ بالسلطة أو قمع المعارضة، وهذا اإلرهاب قد تقوم به الدولة بنفسها أو تقوم 

تهیئة الوسائل الالزمة للقیام به من قبل فرد أو مجموعة من األشخاص بالدولة برعایته، وتتكفل 

  . 4"التابعین لها

                                  
   جامعة  كلیة الحقوق،، أطروحة دكتوراه في القانون العاموسائل مكافحة اإلرهاب، لهام حوریة، إساعد  1

 .99، ص 2015/2016، 1الجزائر
 .46یوسف كوران، مرجع سابق، ص  2
، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي تجریم اإلرهاب في القانون الدوليطیبي محمد بلهاشمي األمین،  3

 . 88، ص 2011/2012قطب بلقاید،  -  جامعة وهرانكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والعالقات الدولیة، 
 . 46ص ، مرجع سابقحسین العزاوي،  4
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      ولة، یكمن األول من إرهاب الد شكلینوانطالقا من هذا التعریف یمكن التمییز بین 

والذي یعني استعمال الدولة لمختلف وسائل العنف ضد مواطنیها      "إرهاب الدولة الداخلي"في 

        اإلرهاب الذي مارسته السلطات الفرنسیة  مثلمن أجل تحقیق أهداف سیاسیة معینة، 

  .17941و 1793ضد مواطنیها في الفترة الممتدة ما بین سنتي 

دولة ما ضد دولة أو دول  هالذي تمارس "إرهاب الدولة الخارجي"أما الثاني فیتمثل في  

     األعمال اإلرهابیة التي تنفذها القوات العسكریة لدولة ما ضد المدنیین كأخرى بشكل مباشر 

دعم المنظمات مثل لتفادي ویالت الحروب ومخاطرها  مباشرفي دولة أخرى أو بشكل غیر 

، وخیر مثال على إرهاب 2في بعض الدول وتمویل أعمالها اإلرهابیة وٕامدادها بالسالحاإلرهابیة 

الدولة الخارجي الممارس بطریقة مباشرة، الغارة التي نفذتها القوات الجویة للكیان الصهیوني          

فلسطینیا،  55التي راح ضحیتها و ضد مكاتب منظمة التحریر الوطنیة الفلسطینیة في تونس 

  . 3تونسیا، وترتب عنها خسائر مادیة معتبرة في الممتلكات العامة والخاصة 20و

  :أشكال اإلرهاب من حیث الطریقة التي یمارس بها/ ثانیا

اإلرهاب "یتمثل األول في  ،ینقسم اإلرهاب من حیث الطریقة التي یمارس بها إلى نوعین

قدیمة كاالغتیال واختطاف والذي یقصد به إثارة الرعب عن طریق األسالیب ال "التقلیدي

        "اإلرهاب المعاصر"األشخاص وتخریب الممتلكات العامة والخاصة، أما الثاني فیتمثل في 

     4إمكانیة تنفیذ األعمال اإلرهابیة بواسطة األسلحة النوویة أو البیولوجیة أو الكیماویة ویعني

إلى عدة  ینقسم هذا النمط من اإلرهاب، وبذلك العلميأو تقنیة المعلومات التي أفرزها التطور 

  : منهاأنواع 

                                  
 .81علي، مرجع سابق، ص  يسیلون 1
 .134إلى ص  133إمام حسانین عطا اهللا، مرجع سابق، من ص  2
، 1999الطبعة األولى،  الریاض، ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،اإلجرام المعاصرمحمد فتحي عید،  3

 .157ص 
   :"UNODA"نظر الموقع اإللكتروني لمكتب شؤون نزع السالح التابع لألمم المتحدة ا 4

https://www.un.org/disarmament/ar28/11/2016: ، تاریخ اإلطالع. 
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  : اإلرهاب النووي -)أ

، أولى المجتمع الدولي منذ ستینیات على استمراریة الحیاةنظرا لخطورة األسلحة النوویة 

  وذلك باعتماده للعدید  ،أهمیة قصوى لموضوع منع انتشار هذه األسلحة الفتاكة الماضيالقرن 

  :أهمهایة في هذا الشأن من االتفاقیات الدول

  ؛1970التي دخلت حیز النفاذ في  1968لعام  عدم انتشار األسلحة النوویة اتفاقیة -

  ؛1963تح باب التوقیع علیها في عام التي فُ  لجزئي للتجارب النوویةالحظر ا اتفاقیة - 

  ؛1996 عامفي تحت للتوقیع فُ التي  الحظر الشامل للتجارب النوویة اتفاقیة - 

تجرم الحیازة غیر المشروعة للمواد التي  ،1979 لعام المادیة للمواد النوویةحمایة الاتفاقیة  - 

قتل تسبب في بغرض النوویة المواد الأو نقلها أو سرقتها والتهدید باستخدام  النوویة أو استخدامها

  .1بالممتلكات جسیمةر اضر أإلحاق أو األشخاص 

      بعد ارتفاع عدد األعمال اإلرهابیة في العالم، زادت مخاوف الجماعة الدولیة لكن و 

دفع بمجلس األمن إلى إلزام من إمكانیة حصول المنظمات اإلرهابیة على األسلحة النوویة، مما 

 امتالكالتهدید الذي یشكله حول لمعلومـات تبـادل اب 1373الدول بموجب القرار رقم كافة 

  .2بما فیها األسلحة النوویة ألسـلحة الدمـار الشامل المنظمات اإلرهابیة

الصادر  1540أیضا مجلس األمن في قراراه رقم  ألزم ،وفي خطوة أخرى جد مهمة 

مـن أشـكال الـدعم للجهـات  تقدیم أي شـكل االمتناع عنجمیع الدول ب ،2004أفریل  28بتاریخ 

   .3هذه األسلحة امتالكغـیر التابعـة للـدول الـتي تحـاول 

                                  
بموجب ، 1980حمایة المادیة للمواد النوویة لعام بال الدولیة المتعلقة تفاقیةاال على بتحفظ صادقت الجزائر 1

   .10/11/2010بتاریخ  الصادرة، 68ع ر،  ج، 03/11/2010مؤرخ في ال 10/270رقم  رئاسيالمرسوم ال

 . ، مرجع سابق28/09/2001المؤرخ في  1373من قرار مجلس األمن رقم ) أ/03(نظر الفقرة ا 2
              المنعقدة  ،4965اتخذه في جلسته الذي  1540نظر الفقرة األولى من قرار مجلس األمن رقم ا 3

، على الموقع 28/04/2004الصادرة بتاریخ ، S/RES/1540 (2004) ، رمز الوثیقة28/04/2004 في

 تاریخ، http://www.un.org/ar/sections/general/documents: المتحدة اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم

   .28/11/2016: اإلطالع



 التنمیة االقتصادیةعلى ه أثر ماهیة اإلرهاب و : الباب األول

 

 
84 

 

الجمعیة اعتمدت  ،مخاوف حصول المنظمات اإلرهابیة على األسلحة النوویة وبسبب

التي  ،2005سبتمبر  14في العامة لألمم المتحدة االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرهاب النووي 

  :1تيكاآلرهاب النووي اإلجریمة عرفت 

   :دیرتكب جریمة بمفهوم هذه االتفاقیة كل من یقوم بصورة غیر مشروعة وعن عم -)1"

  :بحیازة مادة مشعة أو صنع أو حیازة جهاز) أ

  بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدني جسیم؛ أو  -)1

  شأن بالممتلكات أو بالبیئة؛  ذيبقصد إلحاق ضرر  - )2

        باسـتخدام أي مـادة مـشعة أو جهـاز مـشع بأیـة طریقـة، أو اسـتخدام مرفـق نووي ) ب

  :بانطالقها تهددأو إحداث أضرار به بطریقة تؤدي إلى إطالق مادة مشعة أو 

  بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدني جسیم؛ أو - )1

  ة؛ أو الممتلكات أو بالبیئببقصد إلحاق ضرر ذي شأن  - )2

    بعملبقصد إكراه شخص طبیعي أو اعتباري، أو منظمة دولیة أو دولة على القیـام  - )3

  .أو االمتناع عن القیام به ما

  :یرتكب جریمة أیضا كل من - )2

     یهدد في ظـل ظـروف توحـي بمصداقیة التهدیـد بارتكـاب جریمـة علـى النحـو المبین) أ 

  دة؛ أو من هذه الما) ب( 1في الفقرة 

یطلـب بـصورة غـیر مـشروعة وعـن عمـد عـن طریـق التهدیـد، مـادة مـشعة أو جهازا ) ب

  .مشعا أو مرفقا نوویا، في ظل ظروف توحي بمصداقیة التهدید، أو باستخدام القوة

                                  
من االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرهاب النووي التي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة  02نظر المادة ا 1

، 15/04/2005، الصادرة بتاریخ A/RES/59/290، رمز الوثیقة 14/09/2005بموجب القرار المؤرخ في 

، ج ر، 03/11/2010المؤرخ في  10/270التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم و 

 .10/11/2010، الصادرة بتاریخ 68ع 
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     یرتكب جریمة أیضا كل من یشرع في ارتكاب جریمة من الجرائم المنـصوص علیهـا  -)3 

   .ن هذه المادةم 1في الفقرة 

  :یرتكب جریمة أیضا كل من -  )4

     3أو  2أو  1یساهم كشریك في جریمة مـن الجـرائم المنـصوص علیهـا في الفقـرات ) أ

  من هذه المادة؛ أو 

   یــنظم أو یوجــه آخــرین الرتكــاب جریمــة مــن الجــرائم المنــصوص علیهــا في الفقرات) ب

  من هذه المادة؛ أو  3أو  2أو  1

      یساهم بـأي طریقـة أخـرى في قیـام مجموعـة مـن األشـخاص، یعملـون بقـصد ) ج

مـن هـذه  3أو  2أو  1مشترك، بارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المبینة في الفقرات 

النــشاط تیــسیر  بهدفالمـادة، علــى أن تكــون هــذه المــساهمة متعمــدة وتجــري إمــا 

          المجموعةاإلجرامــي العــام للمجموعة أو خدمـة أهـدافها أو مـع العلـم الكامـل بنیـة 

  ".ةارتكـاب الجریمـة أو الجـرائم المعنیفي 

والجدیر بالبیان أن هذه االتفاقیة وٕان كانت تعتبر خطوة مهمة في تجریم اإلرهاب 

     انتهجت، إال أنها 1980 لعام المادیة للمواد النوویةحمایة الاتفاقیة النووي وسد ثغرات 

لم تحدد العقوبات  حیث ،اإلرهاب المتعلقة بمكافحة األخرىاالتفاقیات الدولیة  سبیل نفس

 . 1تاركة ذلك إلى التشریعات الجنائیة الوطنیة ،جرائم التي نصت علیهاللالمقررة 

  : اإلرهاب البیولوجي - )ب

 المجهریةللكائنات  اإلرهابیة الجماعاتاستخدام " یعرف هذا النوع من اإلرهاب بأنه

أو هالك  الحیوانأو  اإلنسانموت أو بقصد إحداث أعراض وبائیة  والفیروساتوالفطریات السامة 

   .2"معا جمیعهاأو  المحاصیل

                                  
 . 156إلى ص  155لونیسي علي، مرجع سابق، من ص  1
 واألسالیب األشكال في تحلیلیةدراسة  الحداثةزمن ما بعد  في اإلرهابیةالظاهرة ، إدریس عطیة بن الطیب 2

 الریاض، -جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  ،والتدریب األمنیةالعربیة للدراسات  المجلة ،المضادة واإلجراءات

 .23، ص 2015، 63 ع ،31 مج
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الري " محاولة األخصائي في علم المیكروبیولوجیا ،ولعل أبرز نماذج اإلرهاب البیولوجي

الحكومة  بغرض دفع ،1995سنة في نشر بكتیریا الطاعون في میترو أنفاق نیویورك " هاریس

استخدام الجمرة كذا ، و 1صدام حسین الراحل األمریكیة لتوجیه أصابع االتهام إلى الرئیس العراقي

  . 2001سبتمبر  11عقب هجمات  أ.م.الویثة في الخب

  : اإلرهاب الكیماوي - )ج

 بسببإلى جانب جسامة الخطر الذي یشكله اإلرهاب البیولوجي على حیاة اإلنسان 

النتشار السریع للفیروسات وسموم البكتیریا القاتلة، یعد اإلرهاب الكیمیائي أیضا أحد أخطر ا

    أنماط اإلرهاب التي تهدد كیان المجتمع الدولي نظرا إلمكانیة حصول المنظمات اإلرهابیة 

   وغاز السارین واستعمالها في هجماتها  ،غاز الفوسجین ،غاز الخردلمثل على الغازات السامة 

غاز ل" الحقیقة األسمى"استخدام المنظمة الیابانیة المتطرفة التي تعرف باسم مثل اإلرهابیة، 

شخصا  12الذي راح ضحیته و ، 1995السارین في إحدى محطات القطار بمدینة طوكیو سنة 

  .2خر بإصابات متفاوتة الخطورةآشخص  5500وتسبب في إصابة حوالي 

اإلرهاب الكیماوي بأنه استخدام المواد الكیماویة السامة  وانطالقا مما سبق، یمكننا تعریف

   .أهداف معینةالرعب والخوف في نفوس الناس قصد تحقیق  ةثار إبغرض 

  :أشكال اإلرهاب من حیث نطاقه/ ثالثا

     :ا لهذا المعیار إلى إرهاب داخلي وٕارهاب دوليفقینقسم اإلرهاب و 

  :اإلرهاب المحلي أو الداخلي -)أ

        هاب الذي تمارسه الجماعات ذات األهداف المحدودة داخل نطاق الدولةاإلر "وهو 

           وال یتجاوز حدودها وتستهدف تغییر نظام الحكم، ولیس لها ارتباط خارجي بأي شكل

                                  
 ، الدار المصریةاألسلحة البیولوجیة والكیمیائیة بین الحرب والمخابرات واإلرهابعبد الهادي مصباح،  1

 .18 ص إلى 17، من ص 2000القاهرة، الطبعة األولى، اللبنانیة، 
، مجلة أسیوط للدراسات البیئیة، مركز الدراسات الجرة الخبیثة رعب لكل العصورفوزى عبد القادر الفیشاوى،  2

 .28ص ، 2002، 23، ع )مصر(ئیة، جامعة أسیوط یوالبحوث الب
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من إطالقها،  وذلك من أجل تحقیق مصلحة داخلیة كالسعي للسلطة أو االنتقاص ،من األشكال

  .  1"الدولة وال یوقع ضحایا من األجانب وال یضر بمصالح أجنبیةفهو عنف ینحصر داخل 

  :اإلرهاب الدولي - )ب

اإلرهاب الذي تتوفر له الصفة الدولیة في أحد عناصره، ومكوناته، حیث یجب "یقصد به 

أن یكون أحد أطراف العملیة اإلرهابیة دولیا سواء األشخاص أو األشیاء أو األماكن أو یكون 

  . 2"مثل إساءة العالقات الدولیةالهدف دولیا 

أثارت جدال واسع النطاق في القانون الدولي  الدولیة لإلرهاب الصفة إلى أناإلشارة  وتجدر

أن األعمال اإلرهابیة تتسم دائما بالصفة الدولیة لما ینطوي علیها  البعض إلى، فقد ذهب الجنائي

 ،السواء والرعایا األجانب على حدمواطنین على المن أضرار  علیهاوما یترتب  ،من رعب عام

وبذلك یدخل هذا االتجاه جریمة  ،برمته مجتمع الدوليالألمن واستقرار  هاتهدید عنفضال 

أن اإلرهاب ال تكون له الصفة الدولیة البعض اآلخر یرى  بینمااإلرهاب في زمرة الجرائم الدولیة، 

ثارة إكان الهدف منه أو جنسیة ضحایا العمل اإلرهابي أو  جنسیة اإلرهابیینإذا اختلفت إال 

  . 3في العالقات الدولیة اضطرابات

وباإلضافة إلى الحاالت التي استند إلیها أنصار االتجاه الثاني للتمییز بین اإلرهاب   

         الجریمةالدولي واإلرهاب الداخلي، أضاف بعض الفقهاء الحاالت التالیة التي تضفي على 

  :4ةالدولیلصفة ا

  ؛وقوع الفعل اإلرهابي ضد وسائل النقل الجوي والبحري واألموال الخاضعة للحمایة الدولیة - 

  ؛المادي والمعنوي للمنظمات اإلرهابیةالخارجي الدعم  - 

                                  
 .142، ص مرجع سابقعطا اهللا،  خلیل إمام حسانین 1
، شركة الدلیل للطباعة والنشر، بدون الجهود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لمكافحة اإلرهابفایز سالم النشوان،  2

 .42 ص إلى 41من ص بدون سنة نشر، طبعة، 
جامعة  ،"اإلرهاب والعولمة" حولندوة العلمیة أعمال ال، التعریف باإلرهاب وأشكالهعبد الرحمن رشید الهواري،  3

   :على الموقع اإللكتروني، 37نایف العربیة للعلوم األمنیة، ص 

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/54096  ،15/12/2016: تاریخ اإلطالع. 
 .314أسامة حسین محي الدین، مرجع سابق، ص  4
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  ؛ثار الفعل اإلرهابي نطاق الدولة التي وقع فیهاآتخطي  - 

  . 1ع الفعل اإلرهابي بتدبیر من طرف جهة أجنبیةو وق - 

   :أشكال اإلرهاب من حیث الهدف/ رابعا

 :   ینقسم اإلرهاب من حیث الهدف إلى عدة أنواع، أهمها

  :اإلرهاب السیاسي -)أ

اإلرهاب الموصوف بعدائه التام للسیاسة العامة، ویوجه أنشطته ضد الدولة سواء   "وهو 

اغتیاالت الحكام في شكلها الدستوري أو في منظماتها ومؤسساتها السیاسیة، ومن أشهر صوره 

والشخصیات العامة، ویمكن كذلك أن یوجه هذا اإلرهاب ضد الجماعات في الدولة بوجه عام 

  .2"بهدف إثارة الرعب والفزع والرعب بین األفراد

  :اإلرهاب االنفصالي أو العرقي - )ب

األعمال اإلرهابیة التي تمارسها الحركات االنفصالیة ضد الدولة التي ترغب     یقصد به

     ف المجتمع الدولي بشرعیة حركات التحرر الوطنيار تاع خالففي االنفصال عنها، وعلى 

والحصول على االستقالل وممارسة شعوبها لحقها في تقریر  ضیهااأر التي تهدف إلى تحریر 

مصیرها، لم یعترف بشرعیة الحركات االنفصالیة بسبب مساسها بمبدأ وحدة إقلیم الدولة المعترف 

منظمة  التي تمارسهاأعمال العنف  ومن أبرز األمثلة على هذا النوع من اإلرهاب، ابها دولی

االنفصالیة التي تطالب باستقالل  "ETA"" إیتا"، ومنظمة )IRA(" الجیش الجمهوري اإلیرلندي"

  . 3إقلیم الباسك عن إسبانیا

   :اإلرهاب الفكري - )ج

 دون الحیلولة بهدف فكریة أسس على يبننی بشري عدوان" یعرف اإلرهاب الفكري بأنه

 البدني، النفسي، الضغط وسائل شتى باستخدام وذلك المجردة، بالحقیقة اإلنسان وعي

                                  
 .65، ص مرجع سابقعمراني كمال الدین،  1
 .119إلى ص  118منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، من ص  2
 .150قاسم نادیة، مرجع سابق، ص  3
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     فكریةف ألهدا والمجتمع، الفرد إرادة في التحكم أجل من والثقافي،االجتماعي،  ،االقتصادي

  .1"امع ذلك كل أو اجتماعیة وأ سیاسیة أو دینیة أو

  :اإلجرامي أو إرهاب القانون العاماإلرهاب  -)د

اإلرهاب الذي یهدف إلى غایة في حقیقتها تعد جریمة " بأنه هذا النوع من اإلرهاب ُیعرف

من جرائم القانون العام كالخطف، واحتجاز الرهائن، والقتل، والتهدید وغیرها من األعمال التي 

  .  2"یأمل اإلرهابیون بارتكابها في الحصول على فدیة أو أیة منافع ومكاسب مادیة أخرى

 

                                  
 الریاض، األمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة ،ممارساته و أشكاله الفكري اإلرهاب صالح، محمد الدین جالل 1

 . 27ص ، 2008بدون طبعة، 
، رسالة ماجستیر في علم اإلجرام والعلوم     القانونیة لمكافحة اإلرهاب في الجزائر اآللیاتدیش موسى،  2

 .21ص ، 2003/2004تلمسان،  -  أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجنائیة
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باإلضافة إلى الخسائر البشریة والمادیة لإلرهاب التي یستحیل من وجهة نظرنا حصرها 

بسبب اختالف اآلراء حول مفهومه وتشعب أنماطه، وغیاب اإلحصائیات حول ضحایا اإلرهاب  

ساهم      یستوى الداخلي والخارجي تحت مسمیات مختلفة، الممارس من طرف الدول على الم

تكبد بدورها لتي أصبحت ا 1وبشكل كبیر في انتشار العدید من الجرائم االقتصادیة اإلرهاب

  .ضخمة مالیة اقتصادیات البلدان المتقدمة والنامیة خسائر

السید        وما یؤكد هذه الفرضیة، ما ذهب إلیه األمین العام السابق لألمم المتحدة 

إن المنظمات "بقوله  2000في تقریره الذي قدمه إلى الجمعیة العامة سنة " كوفي عنان"

أصبحت تمتلك قوة  ،االقتصادیة الدولیة غیر المشروعة في مجال تجارة المخدرات واإلرهاب

سیاسیة واقتصادیة قادرة على تغییر األنظمة في بعض الدول ونشر العدید من الجرائم 

  . 2"ادیة مثل الرشوة واالختالساالقتص

بـین اإلرهـاب  قویةصلـة أن هناك ب 1373یضا في قرار مجلس األمن رقم وما جاء أ

تبییض و  واألسلحة واالتجـار غـیر المشـروع بـالمخدرات العابرة للحدودوالجریمـة المنظمـة  الـدولي

  . )المبحث األول( 3األمـوال

مساهمته في انتشار الجرائم االقتصادیة  االقتصاد فيثار اإلرهاب على آ تتوقفال و 

د بشكل ت، وٕانما تمبعد وقوع العمل اإلرهابي بشكل مباشر تنجمالتي  الخسائر البشریة والمادیةو 

                                  
أو مساس یقع على اقتصاد الدولة أو األفراد أو بالسیاسة  كل اعتداء"االقتصادیة بأنها  الجریمةعرف تُ  1

االقتصادیة للدولة، ویكون هذا االعتداء مخالفا لما ینص علیه القانون سواء بالقیام بعمل أو االمتناع            

عن عمل، المهم أن تكون النتیجة هي مخالفة قاعدة وضعها المشرع لحمایة السیاسة والمشاریع االقتصادیة 

مجلة البحوث ، الجرائم االقتصادیة المستحدثةبلقاسم محمد، : نظرا. "وكذلك األمن والبنیان االقتصادي

،       03، مج 02البلیدة  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي  ،والدراسات القانونیة والسیاسیة

 . 134، ص 2013، 01ع 
 .162مسعد عبد الرحمان زاید، مرجع سابق، ص  2
 . ، مرجع سابق1373انظر قرار مجلس األمن رقم  3

 



 ره على التنمیة االقتصادیةماهیة اإلرهاب وأث: الباب األول

 

 
92 

 

المیزانیة العامة للدولة، الناتج المحلي مثل غیر مباشر لتصیب العدید من المتغیرات االقتصادیة 

  ).المبحث الثاني(البطالة  ومعدل ستثمار المحلي واألجنبياإلجمالي، التجارة الدولیة، اال
  

  المبحث األول

  أثر اإلرهاب في انتشار الجرائم االقتصادیة

    بشكل كبیر یؤثر ،تمویل أعمالها اإلجرامیةلعن مصادر المنظمات اإلرهابیة  بحثإن 

 العدید من الجرائم االقتصادیة الخطیرة، سواء بطریقة مباشرة عندما تلجأ هذه المنظمات تفاقمفي 

كتبییض  لألسالیب التي تعتمد علیها عصابات الجریمة المنظمة لتحقیق الربح غیر المشروع

والمخدرات واألسلحة، اآلثار والتحف، االتجار باألشخاص األموال، السطو على البنوك، سرقة 

أو بطریقة غیر  ؛إلخ...جائر، تزییف العمالت، اختراق الحسابات البنكیة، االحتیالتهریب الس

        المال(من خالل تحالفها مع عصابات المافیا في إطار المصلحة المتبادلة بینهما  ةمباشر 

  ).من أجل الحمایة

اب           اإلره ونظرا لتعدد وتنوع الجرائم االقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة التي یساهم 

   على أثر اإلرهاب في انتشار الجریمة اإللكترونیة  في هذا المبحث ، سنركزفي انتشارها

وجریمة تبییض األموال  ،)المطلب الثاني(وبعض جرائم التجارة غیر المشروعة  ،)المطلب األول(

  .ينظرا ألضرارها الجسیمة على اقتصادیات الدول واستقرارها األمن ،)المطلب الثالث(

  أثر اإلرهاب في انتشار الجریمة اإللكترونیة: المطلب األول

رغم أهمیة تقنیة المعلومات في إدارة مختلف المرافق الحیویة والمؤسسات االقتصادیة 

إلى ظهور العدید من الجرائم اإللكترونیة الخطیرة التي أصبحت تكبد هذه التقنیة والمالیة، أدت 

  .اقتصادیات الدول خسائر ضخمة

انتشار الجرائم اإللكترونیة سواء بشكل  تؤدي إلىیعد اإلرهاب من أهم العوامل التي و  

       بمجرمي المعلوماتیة الذین یسعونالمنظمات اإلرهابیة  تستعین دمامباشر أو غیر مباشر عن

  .وال یهم األمر مع من یتعاملون ،إلى تحقق الربح غیر المشروع بشتى الطرق
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 في جلسته الذي اتخذه 2253ب مجلس األمن في قراره رقم أعر  ،ومن هذا المنطلق 

 اإلرهابیینعن قلقه الشدید من زیادة استعمال  2015 دیسمبر 17 المنعقدة بتاریخ ،7587

والمتعاطفین مع أفكارهم ومعتقداتهم لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال، وعلى وجه الخصوص شبكة 

 . 1اإلنترنت لتنفیذ األعمال اإلرهابیة أو التحریض على ارتكابها أو تمویلها وكذا التخطیط لها

اإللكترونیة، سنتناول في هذا  الجرائمأثر اإلرهاب في انتشار صیل اتفجمیع ولإلحاطة ب

ه خصائصتوضیح و  ،)الفرع األول(مطلب تعریف الجریمة اإللكترونیة واإلرهاب اإللكتروني ال

   ).الفرع الثالث(ثم بیان أهم جرائمه  ،)الفرع الثاني(

  تعریف الجریمة اإللكترونیة واإلرهاب اإللكتروني : الفرع األول

تباینت وجهات النظر الفقهیة حول مفهوم نظرا لحداثة الجریمة اإللكترونیة وتنوع صورها، 

    ألغراض إرهابیة متنوعة  لتقنیة المعلومات، كما أدى أیضا استخدام اإلرهابیون هذه الجریمة

أو كما یسمیه البعض باإلرهاب  اإلرهاب اإللكتروني تباین وجهات النظر حول مفهومإلى 

  .المعلوماتي أو اإلرهاب السیبراني

  :اإللكترونیة تعریف الجریمة/ أوال

هذه الجریمة تعددت        ةقبل تعریف الجریمة اإللكترونیة، تجب اإلشارة إلى أن تسمی

بعد ذلك و إساءة استخدام الكمبیوتر، في الحقل الجنائي، فقد سمیت في بدایة ظهورها بجریمة 

 المرتبطةة یمر لجا"ثم  ،"جرائم الكمبیوتر"ثم  ،"المعلوماتیة الجریمة" ثم ،"احتیال الكمبیوترجریمة "

ر بالسی" ثم ،"رنتتناإلجرائم " ثم ،"كرزاهلجرائم ا" ثم ،"جرائم التقنیة العالیة" ثم ،"بالكمبیوتر

  . 2"مكرای

                                  
، S/RES/2253 (2015)الوثیقة رمز ، 17/12/2015 المؤرخ في 2253نظر قرار مجلس األمن رقم ا 1

  : على الموقع االلكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة، 17/12/2015الصادرة بتاریخ 

http://www.un.org/ar/sections/general/documents ،23/12/2016 :تاریخ اإلطالع .  
جامعة األمیر عبد القادر للعلوم  ،أصول الدینكلیة  ، مجلة المعیار،الجریمة اإللكترونیةیاسمینة بونعارة،  2

  .03، ص 2015، 39، ع 20 جم ،قسنطینة - اإلسالمیة
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بسبب التطور التكنولوجي السریع والمستمر اإللكترونیة  الجریمة كما تباینت أیضا تعریفات

     أخرى فإن هذه التقنیة قد تكون ومن جهة ؛الذي یشهده العالم في تقنیة المعلومات من جهة

قرصنة الحسابات المالیة واختراق المواقع اإللكترونیة مثل في بعض األحیان محال للجریمة 

      استغالل األطفالالتزویر اإللكتروني و مثل قد تكون وسیلة الرتكاب الجریمة كما وتخریبها، 

  .العقلیة واالحتیال على األشخاصجنسیا واالتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 

ال یوجد تعریف متفق علیه للجریمة اإللكترونیة، فقد عرفها البعض تعریفا        لهذاو 

، ومن بین أهم التعریفات        1ضیقا، فیما تناولها البعض اآلخر بالتعریف على نحو واسع

نشاط غیر "أنها ب لها "Rosemblat"" روزمبلت" األستاذ، تعریف هاالتي ضیقت من مفهوم

  .2"أو تغییرها أو حذفها إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسوب مشروع موجه لنسخ أو الوصول

الفعل غیر المشروع الذي یتورط      "لها بأنها  "MERRWE"" میرفي"وتعریف الفقیه 

  .3"في ارتكابه الحاسب اآللي

التي ترتكب بواسطة  اءاتاالعتد" بأنها لها" Mass"" ماس"الفرنسي وتعریف الفقیه 

  .4"المعلوماتیة بغرض تحقیق ربح

من نطاق الجریمة  أخرجتوالمالحظ أن هذه التعریفات وغیرها التي أخذت بذات المنهج، 

وبذلك یمكن القول  التي ترتكب في البیئة الرقمیة، من األفعال غیر المشروعة الكثیر اإللكترونیة

   .    5بمفهومهابأن هذا االتجاه عجز عن اإلحاطة  

                                  
 ، دار الجامعةاألمن المعلوماتي في النظام القانوني للحمایة المعلوماتیةطارق إبراهیم الدسوقي عطیه،  1

 .153، ص 2009الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، بدون طبعة، 
 .09، ص 2012، 21ع ، 1، مجلة حولیات جـامعة الجـزائرریمة المعلوماتیةالجملیكة عطوي،  2
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان جرائم الحاسوب واإلنترنت الجریمة المعلوماتیةمحمد أمین الشوابكة،  3

 . 08، ص 2007، الطبعة األولى، )األردن(
، مكتبة بدران الجزائیة الناشئة عنها دراسة مقارنةجرائم شبكة اإلنترنت والمسؤولیة حسین محمد الغول،  4

 .58، ص 2017، الطبعة األولى، )لبنان( الحقوقیة، صیدا
 ، دارجرائم تقنیة نظم المعلومات اإللكترونیة دراسة مقارنةأسامة أحمد المناعسة، و جالل محمد الزعبي  5

 .65ص ، 2010، الطبعة األولى، )األردن( الثقافة للنشر والتوزیع، عمان
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روبرت " ألستاذینا أما التعریفات الموسعة لمفهوم الجریمة اإللكترونیة، فأبرزها تعریف

جریمة "لها بأنها  "Jack Bologana"" اناغجاك بولو "و "Robert Lindquist" "لیندكویست

وتر نفسه أو جریمة یكون الكمبی بذلك إغراءستخدم الحاسوب كوسیلة أو أداة الرتكابها أو یمثل یُ 

  .1"ضحیتها

أیة جریمة " لها بأنها المجرمینمؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة ومعاقبة  وتعریف

والجریمة تلك تشمل من الناحیة المبدئیة  ة،بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبی بھایمكن ارتكا

   2."لكترونیةإفي بیئة  بھاجمیع الجرائم التي یمكن ارتكا

كل فعل أو امتناع من شأنه "بأنها لها " OCDE"منظمة التعاون االقتصادي وتعریف 

مباشرة عن تدخل  بطریقة مباشرة أو غیر المعنویة یكون ناتجا المادیة أواالعتداء على األموال 

  .3"التقنیة المعلوماتیة

ال ویبدو أن هذا التعریف أكثر دقة ووضوح مقارنة بالتعریفات السابقة، بل وأكثرها شمو  

لمفهوم الجریمة اإللكترونیة، كونه یجمع بین السلوك االیجابي والسلوك السلبي للجریمة، وقدرته       

التي قد تطفو و  ،على استیعاب كل صورها سواء المتعلقة باالعتداء على األموال أو األشخاص

                                  
، مجلة دراسات     مقاربة تحلیلیة لتحدید مفهوم الجریمة والمجرم الجریمة اإللكترونیةسمیر شعبان،  1

 . 119، ص 2009، 01، ع 01 مج ،الجلفة - جامعة زیان عاشور وأبحاث،
 حولمي ملتقى العلال، الجرائم المعلوماتیة وطرق مواجهتها قراءة في المشهد القانوني واألمنيسومیة عكور،  2

      جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ،"والدولیة ةیمیاإلقلالجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحوالت "

           للمستودع على الموقع اإللكتروني، 04، ص 04/09/2014إلى  02 خالل الفترة من، )األردن( عمان

: تاریخ اإلطالع، http://repository.nauss.edu.sa: األمنیة لجامعة نایف العربیة للعلومالرقمي المؤسسي 

27/12/2016  .        
والمالیة، كلیة  لالقتصاد، المجلة الجزائریة لیات مكافحتهاآالجرائم المعلوماتیة واقعها في الجزائر و مزیود سلیم،  3

     ،2014، 01المدیة، ع  -  یحي فارس جامعة الدكتور ،التسییر والعلوم التجاریة علومو  العلوم االقتصادیة

 .96ص 
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المعلومات تالؤمه مع فكرة عالمیة تقنیة كذا بفعل تطور الحاسب اآللي، و مستقبال إلى السطح 

  .       1وتكنولوجیا االتصاالت

  :تعریف اإلرهاب اإللكتروني/ ثانیا

 العادي، وجهات النظر حول تعریف الجریمة اإللكترونیة واإلرهاب اختالف إلى جانب

 "كولین باري"الخبیر فقد عرفه  ،"Le Cyberterrorisme" تعریفات اإلرهاب اإللكتروني اختلفت

"Barry Collin" 2"مع العالم االفتراضي العالم المادي التقاء"، بأنه.  

، 1996اإلرهاب اإللكتروني في سنة أول من سلط الضوء على  "باري كولین"وٕاذا كان 

یشمل كل أنواع قد  ،وغیر دقیق اجاء فضفاض المعاصر لهذا النوع من اإلرهابن تعریفه إف

 التي تمیزه عن الخصائصمن  رالكثیله اإلرهاب اإللكتروني  ، في حین أنالمعلوماتياإلجرام 

  .الجرائم اإللكترونیة األخرى التي ترتكب بدافع الشهرة أو تحقیق الربح غیر المشروع باقي

هجوم عمدي تحركه دوافع "بأنه  "Mark Pollitt"" مارك بولیت"الدكتور  هعرف كما

    سیاسیة ضد نظم المعلومات وبرامج الكمبیوتر والبیانات عن طریق مجموعات فرعیة وطنیة

  .3"أو عمیل سري یؤدي إلى العنف ضد أهداف غیر حربیة

اإلرهاب الناجم عن منتجات الحداثة الغربیة "بأنه " أحمد فالح العموش"عرفه الدكتور فیما 

ویستهدف المعلومات  ،تلك المنجزات الحضاریة والثقافیة بأسالیب إجرامیة متطورة لتدمیر هوموج

والتي تقوم  ،وأنظمة وبرامج الكمبیوتر والبیانات والتي ینتج عنها ارتكاب عنف ضد أهداف مدنیة

  .4"بها مجموعات أو عمالء سریون

                                  
،     2018 ،، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولىالجریمة المعلوماتیةخالد دوادي،  1

 . 26إلى ص  25من ص 
2 DESFORGES ALIX, cyber terrorisme: quel périmètre, fiche n° 11 de l'institut de recherche 
stratégique de l'école militaire (irsem), décembre 2011, sur le site internet: 

 , consulté leirsem-l-de-ns/archives/fiches/ficheshttp://www.defense.gouv.fr/irsem/publicatio 
29/12/2016.   
3 PAGET François, L’hacktivisme, sur le site internet: 
 http://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/article_2_3_-_chaire_cyberdefense_2_.pdf, consulté le 
29/12/2016. 

للعلوم  العربیة جامعة نایفمركز الدراسات والبحوث، ، مستقبل اإلرهاب في هذا القرنأحمد فالح العموش،  4

  .   90ص  ،2006 بدون طبعة، الریاض، ،األمنیة
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ب اإللكتروني أن اإلرها علىیتفقان  "أحمد فالح العموش"و "مارك بولیت"أن ونالحظ 

النظم المعلوماتیة وأنظمة یستهدف  ،عمل إجرامي یرتكب من طرف مجموعات أو عمالء سریون

أن  عنف ضد أهداف مدنیة غیر عسكریة، في حین یترتب عنهوبرامج الكمبیوتر والبیانات، 

ات كفاءات عالیة في مجال تقنیة المعلوم لهممن طرف إرهابیین  تنفذجرائم اإلرهاب اإللكتروني 

  .    أهداف مدنیة أو عسكریةقصد إلحاق أضرار ب

العدوان أو التخویف أو التهدید المادي أو المعنوي "البعض اإلرهاب اإللكتروني بأنه ویرى 

الصادر من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان، في دینه أو نفسه أو عرضه أو عقله 

المعلوماتیة والوسائل اإللكترونیة، بشتى صنوف العدوان باستخدام الموارد  أو ماله بغیر حق،

  .1"وصور اإلفساد

شبكة  بواسطة ترتكبعمال اإلرهابیة التي اإلرهاب اإللكتروني واألالبعض بین  زمیّ  بینما

أو جماعات  األعمال واألنشطة التي یقوم بها أفراد"بأنه اإلرهاب اإللكتروني اإلنترنت، فعرف 

          قصد إحداث دمار للبنى التحتیة المرتبطة  ،المعلومات والشبكة العنكبوتیةباستخدام تكنولوجیا 

           والمدارة بواسطة مثل هذه التكنولوجیا كشبكات توزیع المیاه والكهرباء، أنظمة الخدمات 

التحتیة التي من شأن  ىالمصرفیة، التسجیالت الصحیة، األنظمة العسكریة وغیرها من البن

  .2"أضرار مباشرة وغیر مباشرة بالمواطنین والدول إحداثها تدمیر 

األنشطة التي " بأنها تلك شبكة اإلنترنت بواسطة ترتكباإلرهابیة التي  األعمالوعرف 

تقوم بها منظمات أو جماعات إرهابیة تقلیدیة من أجل تدعیم أعمالها على أرض الواقع وتشمل 

                                  
الدولیة والمحلیة لمكافحة جرائم الكمبیوتر الجریمة اإللكترونیة والمعلوماتیة والجهود أمیر فرج یوسف،  1

  . 219، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، واإلنترنت
توظیف شبكات التواصل " حولدورة التدریبیة ال، المعالجة الدولیة لقضایا اإلرهاب اإللكترونيرائد العدوان،  2

              23من ، خالل الفترة الریاض ،للعلوم األمنیة العربیة ف، جامعة نای"االجتماعي لمكافحة اإلرهاب

لجامعة نایف العربیة للعلوم للمستودع الرقمي المؤسسي  على الموقع اإللكتروني، 08ص  ،27/02/2013إلى 

          .07/01/2017: اإلطالعتاریخ ، http://repository.nauss.edu.sa :األمنیة
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عمال اإلرهابیة، التمویل، تبادل التعلیمیة الخاصة باألأنشطة التجنید، الدعایة، المواد 

  .1"إلخ...األوامر

  خصائص اإلرهاب اإللكتروني   : الفرع الثاني

، یمكننا      العاديیتمیز اإلرهاب اإللكتروني بعدة خصائص عن باقي أنماط اإلرهاب 

  : ما یليفیأن نوجزها 

  :لیفهااتك جرائم اإلرهاب اإللكتروني وقلةسهولة ارتكاب  - )1

استعمال العنف   لتنفیذها تتطلبتعتبر الجرائم اإللكترونیة من الجرائم الناعمة التي ال 

اختراق النظم المعلوماتیة للمرافق الحیویة وتحویل مثل وتبادل إطالق النار مع رجال األمن 

  .2بیانات من حاسب آلي إلى آخر أو السطو اإللكتروني على البنوك

مقارنة بالجرائم العادیة التي ترتكب        لیفهااتكهذه الجرائم وقلة سهولة ارتكاب ونظرا ل 

عن أعین األجهزة األمنیة إلى العالم  ابعید المنظمات اإلرهابیة تلجأ في العالم المادي،

إرهابي یتحكم في تقنیة االفتراضي لتنفیذ العدید من الهجمات اإللكترونیة التي ال تتطلب سوى 

  .وحاسب آلي موصول بشبكة اإلنترنت أو هاتف محمول ماتالمعلو 

  :الطابع الدولي لجرائم اإلرهاب اإللكتروني - )2

إن تطور تقنیة المعلومات جعل العالم بمساحته الشاسعة قریة صغیرة، مما جعل الجرائم 

 وتعد هذه الخاصیة من أهم ؛التي ترتكب ضد هذه التقنیة أو بواسطتها تتسم بالطابع الدولي

ن إلى العالم االفتراضي لشن هجمات ؤ ن أفرادا وجماعات ودول یلجیالتي جعلت اإلرهابی العوامل

  .إلكترونیة ضد أعدائهم من أجل بلوغ األهداف التي یسعون إلى تحقیقها

                                  
          .08 مرجع سابق، صرائد العدوان،  1
         الجرائم المستحدثة " حولملتقى العلمي ال، المفهوم واألسباب اإللكترونیةالجرائم ، ذیاب موسى البداینة 2

  الفترة  في، )األردن( عمان األمنیة،جامعة نایف العربیة للعلوم ، "والدولیة ةمیاإلقلیفي ظل المتغیرات والتحوالت 

لجامعة نایف للمستودع الرقمي المؤسسي  على الموقع اإللكتروني، 20، ص 04/09/2014إلى  02من 

          .07/01/2017: تاریخ اإلطالع، http://repository.nauss.edu.sa: األمنیة العربیة للعلوم
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األمن المعلوماتي   وخطورتها على  ونظرا للطابع الدولي لجرائم اإلرهاب اإللكتروني 

 یةلجنة خاصة لحمایة البن ،"Bill Clinton" "بیل كلنتون"السابق  يشكل الرئیس األمریك، للدول

في أول خطوة  حددت هذه اللجنة حیث ،أ من الهجمات اإللكترونیة.م.الوالتحتیة الحساسة في 

  .1اإلرهابیین من طرف یمكن أن تستهدفالتي  المنشآت جمیعلها 

أن شبكة  1997سنة في عن وزارة الدفاع األمریكیة  ةریر الصادر االتق أحد في جاء كما 

 ،النقل في الوالیات المتحدة األمریكیةوسائل لطاقة الكهربائیة والبنوك و االتصاالت ومصادر ا

  .2أ.م.للواألمني  االستقرار ةزعزعإلى تهدف  للهجوم من طرف أي جهة في العالم معرضة

  :اإللكترونياإلرهاب جرائم واكتشاف صعوبة إثبات  - )3

  :منهاإلى عدة أسباب  واكتشافها اإلرهاب اإللكترونيجرائم تعزى صعوبة إثبات 

 ااإللمام بجمیع جوانبهمن مهمة المعلومات الذي صعب  ةالتطور التكنولوجي السریع في تقنی - 

  . 3العالم اإلفتراضيواستخالص الدلیل الرقمي من 

مما یصعب       ،حمایة الملفاتمن مستخدم ال تمكنالتي البرامج  المعلومات واستخدام تشفیر - 

  . بصفة عامة واإلرهاب اإللكتروني بصفة خاصة 4من مهمة التحقیق في الجرائم اإللكترونیة

 منفذي الهجماتتحدید مكان من  بدوره یصعب لجرائم اإلرهاب اإللكتروني الذيالطابع الدولي  - 

  .اإللكترونیة ألغراض إرهابیة

، فبإمكان المجرم محو الدلیل اإللكتروني من العالم االفتراضي جرائم اإلرهاب ثارآمحو  سهولة - 

  .الضغط على زر اآللة التي نفذ بها الهجوم اإللكترونيالرقمي بمجرد 

                                  
     ، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعةالجرائم الدولیة لإلنترنتیوسف حسن یوسف،  1

  .135، ص 2011األولى، 
 .136، ص المرجع نفسه 2
المعلومات  تقنیة الستخدام القانوني اإلطار" حولملتقى الوطني ال، ماهیة الجریمة المعلوماتیةغزیل عائشة،  3

 07 خالل الفترة من ،غلیزانب أحمد زبانة المركز الجامعيمعهد العلوم القانونیة واإلداریة، ، "الجزائري التشریع في

   . 07ص  ،08/02/2017إلى 
 . 101إلى ص  100مرجع سابق، من ص  مزیود سلیم، 4
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عدم ضدهم في البیئة الرقمیة مثل اإلبالغ عن الجرائم التي ترتكب  فيإحجام بعض الضحایا  - 

آلثار ا ىتفادت لكي لكترونیة التي تتعرض لهاداءات اإلعن االعت المؤسسات المصرفیةتبلیغ 

  .    1تضاؤل ثقة الزبائن فیهامثل السلبیة التي قد تنجر عن ذلك 

 هجمات إلكترونیة وتنفیذإلى اختراق الحواسیب اآللیة للغیر اإلرهابیون لجوء إمكانیة  - 

  .بواسطتها

  :اإلرهاب اإللكتروني الناجمة عن الخسائر ضخامة - )4

اإلرهاب      عن جرائم  التي قد تنجم التطرق إلى الحدیث عن ضخامة الخسائر قبل

اإللكتروني، یجب التنویه إلى أن اإلجرام اإللكتروني بشكل عام أصبح یشكل الهاجس األكبر 

جاء في التقریر الذي أعدته فرقة فقد للمجتمع الدولي بسبب الخسائر الضخمة التي تترتب علیه، 

كبد االقتصاد العالمي قد أن هذا النوع من الجرائم  2017سنة " Herjavec Group" "هیرجافیك"

ومن المحتمل أنه سترتفع  ،2015دوالر أمریكي في سنة  اتتریلیون) 03(خسائر تقدر بثالثة 

  .20212 بحلول سنةدوالر  اتتریلیون )06( ستة خسائره  إلى

في تقریرها المتعلق باألمن  "Symantec" "سیمانتك"شركة ومن جهة أخرى أشارت  

ملیون  978 بلغ 2017 سنة في اإللكترونیةجرائم الضحایا أن عدد  2017المعلوماتي لسنة 

دوالرا  142 ما یعادلي أ أمریكي دوالر ملیار 172، مما ترتب عنه خسارة دولة 20شخص في 

   .3لكل ضحیة

                                  
الدار العلمیة ، الجرائم المعلوماتیة ماهیتها، خصائصها، كیفیة التصدي لها قانونیاغانم مرضي الشمري،  1

 .175 ص ،2016، الطبعة األولى، )األردن( الدولیة للنشر والتوزیع، عمان
2 A 2017 report from Cybersecurity Ventures, p 03, sur le site internet: 
https://cybersecurityventures.com/2015-wp/wp-content/uploads/2017/10/2017-Cybercrime-Report.pdf, 
consulté le 09/09/2018. 
3 2017 Norton Cyber Security Insights Report - Global Results, p 04, sur le site internet: 
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/about/2017-ncsir-global-results-en.pdf, 
consulté le 02/09/2018. 
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المتخصصة في تقنیات  "Security Intel"" سكیوریتي انتل"الشركة العالمیة  فیما قدرت

بسبب العالمیة  األعمال اتقطاع حجم الخسائر السنویة التي تتكبدهاحمایة وأمن المعلومات، 

  .1ملیار دوالر أمریكي 400 بحواليهذه الجرائم 

 150تكلف أصبحت  اإللكترونیة الجریمةبأن  )FBA(ي مكتب التحقیقات الفیدرال كما أكد 

 2001أ سنة .م.بالوأمن المعلومات  توصل معهدو ، من خسائر ضعف ما تكلفه الجریمة العادیة

الناجمة عن اإلجرام  الخسائرحجم أن  ،مؤسسة 538 ها علىامن خالل الدراسة التي أجر 

السابقة  الثالثة السنوات في أمریكي ملیون دوالر 120حیث بلغ  ،اإللكتروني في ارتفاع مستمر

      378 إلى 2001، لیرتفع في سنة 2000 عام ملیون دوالر 265ووصل إلى  ،2000 لسنة

  .2ملیون دوالر

جسیمة لالقتصاد        خسائروٕاذا كانت الجریمة اإللكترونیة بشكل عام تتسبب في 

 ثارها إلى وقت طویل یصعب آد تتمقد العالمي، فإن اإلرهاب اإللكتروني قد یتسبب في أضرار 

 تلو تمكنحجم الخسائر البشریة والمادیة أن نتصور في هذا المقام أو یستحیل حصرها، ویكفي 

وحركة  ق النظم المعلوماتیة التي تتحكم في حركة المالحة الجویةامن اختر  المنظمات اإلرهابیة

  .املة للرؤوس النوویةالعابرة للقارات الح الصواریخإطالق  تلك التي تتحكم في أو القطارات

  يجرائم اإلرهاب اإللكترون: الفرع الثالث

حمل  ،إن التطور التكنولوجي في مجال تقنیة المعلومات بقدر ما كان نعمة على البشریة

اإلرهابیون لهذه التقنیة كسالح لتفجیر  استخدامكان أخطرها  ؛في طیاته العدید من السلبیات

أیضا استعمالها القنابل عن البعد واستهداف النظم المعلوماتیة للمصالح المدنیة والعسكریة، و 

      كوسیلة للبحث عن مصادر لتمویل األعمال اإلرهابیة والبحث عن األشخاص المتعاطفین

على القتل والتحریض  نشر فكر التطرفكذا و وتجنید اإلرهابیین، سمومة، الم موأفكارهم مع مبادئه

                                  
 .07، مرجع سابق، ص یاسمینة بونعارة 1
مجلة دراسات وأبحاث، ، وجهود المشرع الجزائري في مواجهتها لكترونیةالجریمة اإل خصوصیة ، محمد خلیفة 2

 .377 ص إلى 376ص من ، 2009، 01ع ، 01 ج، مالجلفة -جامعة زیان عاشور
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لبث  التي یرتكبونها ضد األبریاءجرائم عن أبشع ال فضال عن نشر صور وفیدیوهاتوالتخریب، 

  .هاافعون عنللقضایا التي ید ولفت انتباه الرأي العام العالمي ،الناس في أوساطالرعب والفزع 

على  جرائم اإلرهاب التي ترتكب في البیئة الرقمیة، سنركز في هذا الفرع كثرةلونظرا  

  .سیتبع، بسبب خطورتها على االستقرار األمني والتنمیة االقتصادیةفیما  هابعض

  :م االختراق اإللكترونيجرائ/ أوال

إلیها ن یو اإلرهابیعد االختراق اإللكتروني من أخطر األسالیب الشائعة في العالم التي یلجأ 

 ،تدمیر المواقع اإللكترونیة الحكومیة والشخصیةمثل لإلضرار بالمصالح العامة والخاصة 

، ولعل أبرز 1مستخدمینواختراق البرید اإللكتروني واالستیالء علیه، وسرقة األرقام السریة لل

" األلویة الحمراء"باسم  المعروفة المنظمة اإلرهابیة األمثلة عن جرائم االختراق اإللكتروني، قیام

"The Red Brigades"  القرن ات یثمانین فيللحاسبات اآللیة  مركزا 60 أكثر منبتدمیر

   .2الماضي

مؤخرا " داعش"باسم اختصارا واختراق تنظیم الدولة اإلسالمیة في الشام والعراق المعروف 

التلیفزیوني لمدة  بثهاإلى تعطیل  أدىمما  ،"TV 5 Monde"" موند 5تي في "لموقع شبكة قناة 

  .3كامل یوم

یشكل  الحیویة أصبح الیوماختراق اإلرهابیون للنظم المعلوماتیة للمؤسسات  إن خطر

        في ظل تمكن العدید من قراصنة المعلومات خاصة سلم واألمن الدولیینتهدیدا حقیقیا لل

 متطورة في مجالجد اختراق النظم المعلوماتیة لبعض المؤسسات التي تمتلك تكنولوجیا من 

     "ساف جیمز ان جو تجونا"األمریكي  ، فعلى سبیل المثال تمكن الهاركزالمعلوماتي األمن

"Jonathan Joseph James"  في سن الخامسة عشر من اختراق النظام المعلوماتي لمحطة

                                  
الجریمة المنظمة وعالقتها باالتجار بالبشر وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین والجهود أمیر فرج یوسف،  1

 .62إلى ص  61، من ص 2015، مكتبة الوفاء، اإلسكندریة، الطبعة األولى، مكافحتهماالدولیة والمحلیة في 
 .10، مرجع سابق، ص یاسمینة بونعارة 2
المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، المدرسة ، الجریمة اإللكترونیة والجهود الدولیة لمكافحتها، حكیم غریب 3

 .74 ،2015، ، ص3، ع 2 جالعاصمة، م الجزائر -الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة 
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" ناسا" إلدارة الوطنیة للمالحة الجویة والفضاءااألمر الذي كبد  ،أمریكیة في الفضاء الدولي

"NASA"1  ملیون دوالر 1.7 ألف دوالر أمریكي، وسرقته لبرنامج إلكتروني بقیمة 41خسارة 

  . 2تراقه للنظام المعلوماتي لوزارة الدفاع األمریكیةبعد اخ أمریكي

المواقع من اختراق أ .م.في الو "Global Hell" مجموعة الجحیم العالميكما تمكنت 

ها تولكن بعد التحریات التي أجر ووزارة الداخلیة،  األمریكي الجیشو األبیض  بیتاإللكترونیة لل

تهدف بالدرجة األولى إلى اختراق المواقع  المجموعةأن هذه السلطات األمنیة المختصة، أظهرت 

   .3ها للنظم المعلوماتیةالحساسة أكثر من تدمیر  اإللكترونیة وسرقة البیانات

  :نذكر منها ،تتم بعدة طرق لى أن عملیة االختراق اإللكترونيوتجدر اإلشارة إ

   :التسلل - )1

" حصان طروادة"یعرف باسم تتم هذه العملیة عن طریق تشغیل برنامج إلكتروني صغیر 

"Cheval de Troie" حیث یقوم مستخدمه اآللي للتجسس على كل ما یقوم به في الحاسب ،

هذا البرنامج بتسجیل كل بیاناته السریة كرقم بطاقة االئتمان الخاصة به والمكالمات التي یجریها 

دخول لإلنترنت      مع غیره بواسطة هذا الحاسوب، بل وحتى كلمات السر التي یستعملها لل

مها ومن أبرز األمثلة عن ذلك، قیام مراهقان بالتسلل إلى الصفحة امن استخدالتي تمكن المجرم 

أرعب الحكومة األمریكیة          م أثناء حرب الخلیج، مما .أ.تیة للقواعد العسكریة للوبو العنك

  . 4رونيإرهابي إلكت اعتداءفي بدایة األمر أنها تعرضت إلى التي اعتقدت 

  : اإلغراق بالرسائل اإللكترونیة - )2

عدد كبیر من الرسائل اإللكترونیة العدیمة الفائدة ذات إرسال عن طریق تتم هذه العملیة 

تها تأثیر على سعالحواسیب اآللیة المستهدفة لل إلى دفعة واحدة وفي وقت متقاربالحجم الكبیر 

                                  
1 "NASA:" لعبارة اإلنجلیزیة باللغة اختصار "National Aeronautics and Space Administration".  

2 http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=597540, consulté le 12/01/2017. 
مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان السمات الممیزة للجرائم المعلوماتیة عـن الجرائم التقلیدیة، حكیم سیاب،  3

 .222، ص 2009، 01، ع 01 جالجلفة، م -عاشور
  .106إلى ص  104مرجع سابق، من ص  ،الجرائم الدولیة لإلنترنتیوسف حسن یوسف،  4
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قوائم االنتظار، األمر و امتالء منافذ االتصال  التخزینیة، مما یؤدي إلى توقفها عن العمل بسبب

 . 1الذي ینتج عنه انقطاع الخدمة التي توفرها هذه الحواسیب

  :نشر الفیروسات اإللكترونیة - )3

إلكتروني أن هذه  إلى أول فیروس 1989لقد ُخیل للكثیر عندما أشارت التقاریر في سنة 

 أنه إالالقضیة مجرد خیال علمي تسعى وسائل اإلعالم إلى ترسیخه في عقول الناس كحقیقة، 

د األمن التي أصبحت تهد ك العالم خطورة هذه البرامج الخبیثةوبعد مرور مدة زمنیة قصیرة، أدر 

ى األصابع ألف فیروس بعد أن كانت تعد عل 15تزاید عددها إلى أكثر من  بسببالمعلوماتي 

  . 2في بدایة ظهورها

مفردات "معجم  ونظرا لحداثة الفیروس اإللكتروني وكثرة أنواعه، تباینت تعریفاته، فقد عرفه

        نتقل ی، یكون عادة بحجم صغیر خبیث برنامج" هبأن "تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

، تزرع نفسها ضمن برامج عن طریق التطفل للنقلقابلة  إلكترونیة عن طریق شبكات أو وسائط

نتج آثاره الضارة عندما یتم تنفیذ البرنامج یو  ،معرفة المستخدمین بدونكرر نفسه ویعلیها، 

  . 3"حدث معین حصولالمصاب أو عند 

برامج مهاجمة تصیب أنظمة "بأنه " أ.م.بالو مركز الحاسبات الشخصیة القومي"عرفه و 

ة التي تصیب اإلنسان، وهي حد كبیر أسلوب الفیروسات الحیوی الحاسبات بأسلوب یماثل إلى

مما یزید صعوبة       ،مثل لغة التجمیعتوى عادة برنامج صغیر مكتوب بلغة متدنیة المس

وعندما یجد واحد ینتج  ،اكتشافه، ویقوم بالتدخل في الحاسب باحثا عن برنامج غیر مصاب

                                  
كلیة الحقوق  مجلة المفكر،، وٕارهاب القرصنة اإللكترونیة للحكومة المعلوماتي األمنلیتیم نادیة، و لیتیم فتیحة  1

   .246ص ، 2015، 12، ع بسكرة - جامعة محمد خیضر  ،والعلوم السیاسیة
 .215 ص مرجع سابق، حسین محمد الغول، 2

3 ANMONKA JEANINE-ARMELLE Tano-Bian, La répression de la cybercriminalité dans les 
Etats de l’Union européenne et de l’Afrique de l’Ouest, thèse de doctorat en Droit Public, faculté                  
de droit -Université de Paris Descartes (France), 2014/2015, p 42. 
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في جزء من الثانیة، حیث یقوم البرنامج فیما بعد  دخل فیه، وتتم هذه العملیةنسخة من نفسه لی

  .1"بتنفیذ أوامر الفیروس

مرض یصیب الحاسب اآللي، فهو لیس بمرض بالمعنى " عرفه البعض بأنهفیما 

البیولوجي المعروف، ولكنه برنامج صغیر یتم تسجیله أو زرعه على األقراص أو االسطوانات 

لفترة محددة، ثم ینشط فجأة في توقیت معین لیدمر  الخاصة بالحاسب اآللي ویظل هذا الفیروس

ویشمل أثره التخریبي اإلتالف والحذف  ،داخل الحاسبج والبیانات المسجلة والمخزنة البرام

  .2"والتعدیل

، نظرا لتشابه خصائصها إلى حد )الفیروس(وقد سمیت الفیروسات اإللكترونیة بهذا االسم 

التي تصیب جسد اإلنسان أو الحیوان كاالنتقال  بعید مع خصائص الفیروسات البیولوجیة

 بین تعدیل مختلف البرامج واستطاعتها التمییز وقدرتها على التدمیروقوة  بسرعة واالنتشار

  .3المصابة بالفیروس والبرامج السلیمة البرامج

   مجموعة من البرامج الخبیثة یطلق على مصطلح ات اإللكترونیةفیروسال نفإ وعموما

، وتنقسم Malicious Software"4" التي تعني "MALWARE"التي تسمى باللغة االنجلیزیة 

   :هذه البرامج إلى عدة أنواع أهمها

وهي تلك البرمجیات الخبیثة التي یتم زرعها في برامج أو ملفات  :""Les Virus الفیروسات - 

المصابة بمختلف وسائط التخزین تبادل الملفات  وتنتقل من حاسب إلى آخر عن طریق

                                  
بدون  ،، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریةمقارنة جرائم نظم المعلومات دراسةأیمن عبد اهللا فكرى،  1

  .106إلى ص  105، من ص 2007طبعة، 
، 2017، 1، ع 31 ج، م1، مجلة حولیات جامعة الجزائرالنظام القانوني للفیروس المعلوماتيفتیحة حزام،  2

  .324 إلى ص 323من ص 
جامعة زیان  مجلة دراسات وأبحاث،، للمعلومات اآللیة المعالجة أنظمة على االعتداء جرائمحلیم،  رامي 3

   .349ص ، 2009، 01ع  ،01 ، مجالجلفة -عاشور
 .17، مرجع سابق، ص یاسمینة بونعارة 4
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، وال تنتشر هذه البرمجیات إال بتدخل أو عن طریق رسائل البرید اإللكترونياإللكترونیة 

  .1عند تشغیله للبرنامج أو الملف المصابالمستخدم للحاسوب 

       برنامج ینتقل غالبا عبر البرید اإللكتروني ویمتاز بقدرته " وهي: "Le vers"الدیدان  -

   نترنت لغرض تعطیلها أو التشویش علیها عن طریق شل قدرتها ى التنقل عبر شبكات اإلعل

  .2"على تبادل المعلومات

عندما قام الطالب  1988ویعود تاریخ ظهور هذه البرامج اإللكترونیة الخبیثة إلى سنة  

بتصمیم أول دودة عرفت باسمه " Ropert Tappan Morris" "روبرت تابان موریس"األمریكي 

على شبكة اإلنترنت بهدف إثباته لضعف اإلجراءات المتعلقة  ها، ثم قام بتشغیل3"دودة موریس"

نتشر بسرعة على ت توبدأ ابحمایة شبكات الحاسوب وٕاظهار عیوبها، إال أنه فقد السیطرة علیه

أ .م.إصابة العدید من النظم المعلوماتیة للمرافق الحیویة في الو تسبب فيشبكة اإلنترنت، مما 

خ، حیث قدرت تكلفة إصالح األضرار الناجمة عن هذه الدودة إل...الجامعات والمستشفیاتمثل 

وطبقا ألحكام القانون الذي یجرم الدخول  ؛أمریكي ألف دوالر 53و 200في كل منشأة ما بین 

إلى الحاسب اآللي عمدا دون تصریح وبأي وسیلة من شأنها تدمیر وتخریب المعلومات التي 

ساعة عمل للنفع  400و ،سنوات تحت المراقبة 03بعقوبة  "روبرت تابان موریس"یحتویها، أدین 

ع تحت دوالر أمریكي، باإلضافة إلى دفع تكالیف الوض 10050وغرامة مالیة قدرها  ،العام

  . 4المراقبة

إلى الحصان سمي هذا الفیروس بهذا االسم نسبة : "Cheval de Troie"حصان طروادة  -

          الذي صنعه جنود الیونان من الخشب للدخول إلى مدینة طروادة المحاطة باألسوار

                                  
1 https://www.websecurity.symantec.com/fr/ca/security-topics/difference-between-virus-worm-and-
trojan-horse, consulté le 19/01/2017. 

       ، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة السرقة اإللكترونیة دراسة فقهیةمصطفى عثمان،  2

 . 74، ص 2011األولى، 
، الجلفة - مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشورإرهابا تهدد أنظمة المعلومات،  الفیروساتأمجد حسان،  3

  .127، ص 2015، 04ع ، 02 جم
 .169إلى ص  168من ص ، أیمن عبد اهللا فكرى، مرجع سابق 4
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مجموعة من الجنود  تالتي كان یصعب على العدو اختراقها، فحسب األسطورة الشهیرة قام

    اقتحام هذه المدینة والتغلب من األقویاء باالختباء داخل هذا الحصان الذي تمكنوا بواسطته 

       یخبئه المجرم المعلوماتي حیث ،ذا الفیروسا هبه یشتغلوهي نفس الطریقة التي  ،على جیشها

بعد مدة معینة من تشغیل في إحدى البرامج العادیة لتخریب بیانات الحاسب اآللي المستهدف 

  . 1بداخله الفیروس تم تخبئةالبرنامج اإللكتروني الذي 

وهي تلك البرامج التي یتم إدخالها إلى الحاسب اآللي المستهدف مع  :القنبلة المعلوماتیة -

     إلى نوعین  بدورها القنبلة المعلوماتیة، وتنقسم 2إلى تعطیل برامجه ما یؤديم ،برامج أخرى

  :3هما

   .تشتغل عند توفر ظرف أو تنفیذ أمر معینالخبیثة التي البرامج  وهي تلك :القنبلة المنطقیة *

تبدأ تنفیذ المهمة التي صممت من التي  الخبیثةالبرامج  وهي تلك :القنبلة الزمنیة أو الوقتیة* 

  .  أو الیوم أو السنة أجلها في وقت محدد بالساعة

 التي أعدت برامجالمراوغة التي یتم تصمیمها بغرض  وهي تلك البرامج: برامج اإلنزال -

وذلك بنشرها في غالب األحیان مشفرة       ،"Les Antivirus" الفیروسات خصیصا لمواجهة

وال تبدأ      ،حتى ال یمكن اكتشافها، وتتمثل مهمتها بالدرجة األولى في نقل الفیروسات وتركیبها

 . 4حصول أمر معین في جهاز الحاسوب المستهدففي تنفیذ وظیفتها التخریبیة إال بعد 

  :التجسس اإللكتروني/ ثانیا

ُیرجع بعض الباحثین في األمن المعلوماتي تاریخ ظهور التجسس اإللكتروني إلى سنة 

بقطع كابالت االتصاالت الخمسة في البحر " تلكونیا"، عندما قامت السفینة البریطانیة 1914

ط اإلمبراطوریة األلمانیة آنذاك بالعالم الخارجي، مما دفع القیادة األبیض المتوسط التي كانت ترب

والرسائل  األلمانیة إلى توجیه األوامر لوحدات الجیش عن طریق استعمال البرقیات الالسلكیة

                                  
 .327فتیحة حزام، مرجع سابق، ص  1
 .124أمجد حسان، مرجع سابق، ص  2
 .219 ص مرجع سابق، حسین محمد الغول، 3
 .17، مرجع سابق، ص یاسمینة بونعارة 4
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" زیمرمان آرتور" برقیة المشفرة، التي تمكنت القوات البریطانیة من خاللها التقاط وفك شفرة

"nZimmerman Arthur" أ إلى الدخول في مستنقع الحرب العالمیة .م.الشهیرة التي دفعت الو

  .1األولى

التطور اإللكتروني وانتشار األقمار الصناعیة وظهور  وقد استغلت المنظمات اإلرهابیة

اإلنترنت للتجسس على األشخاص والمنظمات ومختلف القطاعات الحكومیة خاصة  شبكة

  .2العسكریة والسیاسیة واالقتصادیة

  :ما یلي التجسس اإللكتروني التي تتم بها عملیاتأهم الطرق  ومن 

ثم  ،الحاسوب أجهزةفي العادیة  داخل المعلومات السریة المستهدفة إخفاء المعلومات - )1

متطورة یستحیل اكتشافها حتى لو تم ضبط الشخص متلبسا بارتكاب جد  طرقباستعمال ها تهریب

  .3الجریمة

خاصة تلك التي تجریها األجهزة  السریة تنصت على المكالمات الهاتفیةال استعمال أجهزة - )2

  .منیة فیما بینهااأل

  :الهواتف المحمولة بواسطةاإلرهاب  /ثالثا

على استهداف األمن المعلوماتي  الهواتف المحمولة ال یقتصر اإلرهاب اإللكتروني عبر

إغراقها بالفیروسات والرسائل االقتحامیة، وٕانما أصبح یشكل أحد أهم مثل للغیر  النقالةللهواتف 

األسالیب الحدیثة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي، كاستخدام هذه األجهزة إلزعاج 

كالمالعب وقاعات  األماكن العمومیة ىحدإالسلطات األمنیة مثل التبلیغ عن وجود قنبلة في 

في خسائر بشریة  ؤهاقد یتسبب إخال التي وغیرها من األماكن األخرى السینما والمحالت التجاریة

                                  
       ،2014، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، جرائم نظم المعلوماتحسن طاهر داود،  1

 .60إلى ص  59من ص 
        ، 2017، الطبعة األولى، )األردن( ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمانالجرائم اإللكترونیةمحمود أحمد القرعان،  2

 . 220ص 
       االتجاهات الدولیة  لكترونیةالسیاسة الدولیة واإلقلیمیة في مجال مكافحة الجریمة اإل ، لیندة شرابشة 3

، 01ع  ،01 ، مجالجلفة -جامعة زیان عاشور مجلة دراسات وأبحاث، ،لكترونیةفي مكافحة الجریمة اإل 

 .349ص ، 2009
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 "Bluetooth"" البلوتوث"عد بواسطة تقنیة أو استخدامها كوسیلة للتجسس عن بُ  معتبرة ومادیة

      في هواتفهم  االستیالء على المعلومات المخزنةعلى المكلمات الهاتفیة التي یجریها الغیر و 

جوهــر "اغتیال النظام الروسي للزعیم الشیشاني مثل ، 1تنفیذ أي عمل إرهابيأو تحدید األماكن ل

مكالمة ال تحدید مكانه أثناء بعد باللیزر بصاروخ موجه 1996أفریل  21 بتاریخ "ـفیـیدودا

   .2الصناعیةاألقمار هاتف یشتغل عن طریق  عبر التي كان یجریها هاتفیةال

تحكم عن بعد لتفجیر  ةجهز أهواتف المحمولة كللم اإلرهابیون استخدا واألخطر من ذلك

 لضربالكیان الصهیوني  الجأ إلیه التي اإلرهابیة یبلاألسا أحد القنابل والعبوات الناسفة، وهو

، واستخدمته 3القیادي في حركة حماس" یحي عیاش" عملیة اغتیالالمقاومة الفلسطینیة مثل 

  .ضد العسكریین والمدنیین وسوریا في الجزائر والعراق أیضا المنظمات اإلرهابیة

حسب خبراء تكنولوجیة اإلعالم عن طریق الهواتف المحمولة وتتم عملیة تفجیر القنابل 

  من خالل الضغط على زر أمر االتصال من هاتف السلكي إلى هاتف السلكي واالتصال 

   اإلشاراتهذه  بدال من أن تصل هأن إال ،األمر بدوره إلى إشارات كهربائیةهذا یتحول ل ،خرآ

  . 4إلى دائرة التفجیر مباشرة تحول ،إلى دائرة الصوت عن طریق السماعة

  : التهدید اإللكتروني/ رابعا

المنظمات اإلرهابیة إلثارة الرعب        ایعتبر التهدید من أقدم األسالیب التي مارسته

تكنولوجیا اإلعالم بتطور في العصر الحدیث ، وقد تطور هذا األسلوب في نفوس الناس والخوف

مثل على مختلف الوسائل اإللكترونیة الحدیثة  تعتمد هذه المنظمات أضحتواالتصال، حیث 

المواقع اإللكترونیة المتطرفة والرسائل القصیرة عبر الهواتف و شبكات التواصل االجتماعي 

                                  
جرائم نظم االتصاالت والمعلومات "الجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة محمود محمد محمود جابر،  1

، دار الكتب والوثائق "دراسة مقارنة في التشریع المصري والفرنسي واألمریكي واالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة

 . 297إلى ص  289، من ص 2017بدون طبعة، بدون بلد النشر، القومیة، 
2 https://www.ihh.org.tr/ar/news/legendary-leader-of-independent-chechnya-dzhokhar-dudayev-829, 
consulté le 21/01/2017. 

، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة ة مواجهتهایستراتیجإ الجرائم المستحدثة و عبد الكریم الرایدة،  3

 .87، ص 2013األولى، 
4 http://www.vetogate.com/1346396, consulté 21/01/2017. 
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البرامج نشـر و  الحیویةمنشآت التفجیر و سیاسـیة الشخصـیات ال أو اختطاف تهدیـد بقتـلالمحمولة لل

  .1النظم المعلوماتیة لتخریب اإللكترونیة الخبیثة

  :إنشاء مواقع إلكترونیة ألغراض إرهابیة/ خامسا

، واستحالة استخدام القنوات      2في ظل التزاید المستمر لعدد مستخدمي اإلنترنت

اإللكترونیة           المواقع إلى إنشاء العدید من اإلرهابیة المنظماتلجأت  التلفزیونیة واإلذاعیة،

  : منهاألغراض متعددة  3المتطرفة

النشر في العالم السیما وأن  ،نشر أفكار التطرف والغلو وٕاثارة الفتن في مختلف المجتمعات - 

االفتراضي یتسم بالسرعة والحریة المطلقة غیر المقیدة بإجراءات معینة ماعدا تلك المتعلقة بحجز 

    الضروریة لدى أحد مقدمي الخدمات على عكس النشر في العالم نطاق االسم والمساحة

 وااللتزام باحترام النظام العام واآلداب ،المادي الذي یتطلب إجراءات محددة كإیداع المصنف

  . 4إلخ...العامة

قطع رؤوس الرهائن والعملیات االنتحاریة،  مثلألعمال اإلرهابیة عن ا نشر فیدیوهات وصور - 

لرعب والفزع بین الناس والظهور بمظهر القوة ولفت انتباه الرأي العام العالمي من أجل بث ا

  .للقضایا التي تدافع عنها

                                  
 العلمیة ةندو ال، واألنماط الموضوعیة األحكام" لكترونياإل  اإلرهابجرائم  ةتشریعات مكافح ،محمد محمد األلفي 1

الریاض، خالل الفترة  ،، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"اإلرهابفي مكافحة  والدولیة العربیةالقوانین " حول

 لجامعة نایفالمؤسسي للمستودع الرقمي  على الموقع اإللكتروني، 27، ص 17/04/2013إلى  15من 

          .23/01/2017: تاریخ اإلطالع، http://repository.nauss.edu.sa: األمنیة العربیة للعلوم
          ملیار مستخدم 3.42حوالي  2016خالل سنة وفقا لدراسة إحصائیة بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت  2

 . 23/01/2017: ، تاریخ اإلطالعhttp://www.journaldunet.com :نظر الموقع اإللكترونيا. العالم في
 .212محمود أحمد القرعان، مرجع سابق، ص  3
مقارنة مع أحدث الجرائم اإللكترونیة دراسة قانونیة قضائیة محمد صادق إسماعیل، و عبد العال الدیربي  4

القانونیة،  ، المصدر القومي لإلصداراتالتشریعات العربیة في مجال مكافحة جرائم المعلوماتیة واإلنترنت

  . 271إلى ص  270، من ص 2012، ىالقاهرة، الطبعة األول
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القتل واالختطاف واختراق النظم المعلوماتیة وصناعة  علىعد تدریب اإلرهابیین عن بُ  - 

  .  المتفجرات من خالل الفیدیوهات والصور الموجودة على صفحات هذه المواقع

یر على عقول األشخاص واستعطافهم، خاصة فئة الشباب لتجنیدهم في صفوفها        التأث - 

لدفاع عن الشعوب المستضعفة ونصرة لبأنها السبیل الوحید  هامن خالل المنشورات التي تظهر 

  .الدین

وقد تنبهت المنظمات اإلرهابیة لدور المواقع اإللكترونیة في نشر فكر التطرف والكراهیة 

جل فیها أول موقع التي سُ  1995ى استمراریة نشاطها اإلجرامي ابتداًء من سنة والحفاظ عل

  .1تفاقم مع مرور الوقتفي الإرهابي على شبكة اإلنترنت، ثم بدأت هذه الظاهرة 

 وجود حواليإلى  یشیرتقریرا  2006أكتوبر  15في  األلمانیة) DW(نشرت قناة  قدل 

أن االتحاد األوروبي كشفت إحدى الدراسات  متصل ، وفي سیاق2إلكتروني إرهابيموقع  4500

  .3موقعا في الدول العربیة 750 على شبكة اإلنترنت، منهاإرهابیا  اموقع ألف 59حوالي  أحصى

  :استغالل شبكات التواصل االجتماعي ألغراض إرهابیة/ سادسا

 اوتسهیلهفي تبادل المعارف والثقافات  شبكات التواصل االجتماعيرغم إیجابیات 

ألغراض إرهابیة كاستخدامها  أیضا تستغل باتتاألصدقاء، إال أنها و لالتصال بین األقارب 

 للبحث عن المتعاطفین مع الفكر المتطرف والممولین لألعمال اإلرهابیة والتواصل لتنفیذ

  .إلخ...المخططات اإلجرامیة وتهدید الشخصیات السیاسیة بالخطف والقتل

على شبكة التواصل  "داعش" تنظیمعناصر صفحات  نقد بینت إحدى الدراسات أل  

غلب علیها لغة العاطفة الجذابة التي تُ  تتسم بنشر الخطابات" Facebook" "فیسبوك"االجتماعي 

                                  
  بلد      ، بدون "دراسة، قانونیة، أمنیة، نفسیة، اجتماعیةإللكتروني اإلرهاب امصطفى محمد موسى،  1

 . 226 ص ،2009نشر، الطبعة األولى، ال
جامعة  ،كلیة أصول الدین  مجلة المعیار،، الجریمة اإلرهابیة اإللكترونیة، فاتح النور رحمونيو نصیر لعرباوي  2

   .372، ص 2018، 01، ع 22 مج ،قسنطینة - األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة
المركز الدیمقراطي ، الجزائري وفقا لقانون العقوبات لإلرهابلكتروني اإل جریمة التجنید ، بن سالم إیمان 3

 .28، ص 2018األولى، الطبعة واالقتصادیة، برلین، والسیاسیة  اإلستراتیجیةالعربي للدراسات 
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الطابع الدیني المدعم بأقوال الصحابة رضوان اهللا علیهم، ومترجمة إلى كل اللغات تخللها وی

إظهار هذا التنظیم بمظهر المدافع عن تعالیم اإلسالم والمحارب ألعدائه، كما تتضمن  بغرض

 ،أغلب هذه الصفحات صور لألسلحة التي یمتلكها التنظیم وحیاة الرفاهیة التي یعشیها عناصره

  . 1هم في صفوفهیدقصد استمالة واستدراج الشباب من مختلف بلدان العالم لتجن

  رهاب في انتشار التجارة غیر المشروعةأثر اإل : المطلب الثاني

یعتبر اإلرهاب أحد أهم العوامل التي تساعد على تفاقم الكثیر من جرائم التجارة         

 كثرةل غیر المشروعة العابرة للحدود الوطنیة التي تؤثر سلبا على االقتصاد العالمي، ولكن نظرا 

 الفرع(المخدرات بالتجار غیر المشروع سنركز في هذا المطلب على اهذه الجرائم وتنوعها، 

  ).الفرع الثالث( بالبشرواالتجار  ،)الفرع الثاني(واالتجار غیر المشروع باألسلحة  ،)األول

  أثر اإلرهاب في انتشار االتجار غیر المشروع بالمخدرات: الفرع األول

شراء وبیع  المخدرات یقتصر علىببأن االتجار غیر المشروع  األولى یفهم من الوهلة

االتفاقیات الدولیة المناهضة لهذه الجریمة  المخدرات بطریقة غیر مشروعة، ولكن بالرجوع إلى

بأنها  1961 لسنةالوحیـدة للمخـدرات  حیث عرفتها االتفاقیة نجدها قد توسعت في مفهومها،

  .2"االتجار بها خالفا ألحكام هذه االتفاقیةزراعـة المخدرات أو "

 لسنةاألمم المتحـدة لمكافحـة االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة اقیة فیما زادت اتف 

       المنصوص علیها من توسیع نطاق هذه الجریمة لیشمل قائمة طویلة من األفعال، 1988

                                  
 .28ص ، مرجع سابق، بن سالم إیمان 1
 صادقت علیها الجزائر بموجبالتي ، 1961الوحیدة للمخدرات لسنة من االتفاقیة ) ل -  ف/01(نظر المادة ا 2

  : على الموقع اإللكتروني، منشورة 11/09/1963مؤرخ في ال 63/343رئاسي رقم المرسوم ال

Convention/convention_1961_ar.pdf-Drugs/1961-https://www.incb.org/documents/Narcotic،  

 .28/01/2017: تاریخ اإلطالع 
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 أو السمســرة مخدرات أو صناعتها أو بیعهاالزراعة أي نوع من مثل ) 2و 1ف/03(المادة في 

  . 1إلخ...ها أو حیازتها، أو تصدیر هاراد، أو استیهاأو نقلفیها 

لمكافحة االتجار        والوطنيورغم الجهود المبذولة على المستوى الدولي واإلقلیمي 

دره      نظرا لما تُ  ،في العالم االمخدرات، تعد هذه الجریمة من أكثر الجرائم انتشار بغیر المشروع 

  .طائلة على عصابات الجریمة المنظمة لمن أموا

تشكل مصدر قلق كبیر للمجتمع الدولي بسبب انعكاساتها هذه الجریمة  أصبحتوبذلك  

السلبیة على صحة األفراد واقتصادیات الدول واستقرارها األمني، ومساهمتها في تفاقم جرائم 

  .الفساد في البلدان التي تُْنَتج أو تستهلك فیها المخدرات

العالمیة في المخدرات والمؤثرات العقلیة یقدر لقد أشارت إحدى الدراسات أن حجم التجارة 

قدم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات كما ، 2ملیار دوالر أمریكي سنویا 500بحوالي 

إحصائیات مرعبة حول كمیة المخدرات  2017والجریمة في تقریره الصادر في شهر ماي 

بین        مُ  ما هو مثل 2015سنة المحجوزة واألشخاص المتعاطین لهذه السموم في العالم خالل 

  : في الجدول التالي

  

  

  

  

  

                                  
اتفاقیة  من )2، ف 1 ف/03(نظر المادة االمخدرات، ب ةغیر المشروع التجارةجرائم  جمیعطالع على لإل 1

صادقت علیها التي  ،1988 لعامخدرات والمؤثرات العقلیة بالم غیر المشروع األمم المتحـدة لمكافحـة االتجار

 الصادرة، 07ع ر،  ج، 28/01/1995مؤرخ في ال 95/41رقم  رئاسيالمرسوم البموجب بتحفظ الجزائر 

 .15/02/1995بتاریخ 

عمان، ، األكادیمیون للنشر والتوزیع، مواجهة الجرائم االقتصادیة في الدول العربیةسید شوربجي عبد المولى،  2

 .23، ص 2014الطبعة األولى، 
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  كمیة المخدرات المحجوزة وعدد األشخاص المتعاطین): 01(الجدول رقم 

  2015سنة  خالل لها في العالم
  

  نوع المخدرات
  كمیة المخدرات 

  )بالطن(المحجوزة 

عدد األشخاص المتعاطین 

  )بالملیون(للمخدرات 

  37  52  األمفیتامینات

  35  113  المؤثرات األفیونیة

  183  7317  القنب

  17  864  الكوكایین

  18  587  األفیونیات

  22  06  اإلكستاسي

  /  132  نالمیثامفیتامی

  /  90  نالهیروین والمورفی

  /  87  االصطناعیة الجدیدة المؤثرات النفسانیة

     العالمي لسنةمن إعداد الباحث، باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في تقریر المخدرات  :المصدر 

     على الموقع  ،15وص  10ص  والجریمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمممكتب من طرف  ، المعد2017

  :       تاریخ اإلطالع ،https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Arabic.pdf: اإللكتروني

05/08/2018.  

  

االتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، اعتماد  جریمةوما زاد من تفاقم 

المنظمات اإلرهابیة على كل أنواع هذه السموم كمصر رئیسي لتمویل أعمالها اإلجرامیة سواء 

مما  ،بالمخدرات بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل تحالفها مع عصابات المافیا التي تتاجر

  . "Narco-terrorisme"" اإلرهاب الممول بالمخدرات" الجریمة تشكل مصدرأدى إلى ظهور 

عندما لوحظ أن هناك  1970تاریخ ظهور هذا المصطلح إلى سنة  نو قد أرجع الباحثو 

صلة قویة بین المنظمات اإلرهابیة وعصابات االتجار بالمخدرات في كل من كولومبیا      

       كان منتشرا في كولومبیا أكثر من أي دولة أخرى باعتبارها هذا المصطلح  ولكنوالبیرو، 

منذ  "Marijuana" "الماریجوانا"حشیش أو ما یعرف باسم لمخدر المن أكبر الدول المنتجة 

ویظهر تاریخ العالقة بین المنظمات اإلرهابیة وعصابات االتجار غیر المشروع ؛ 1970 عام
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باختطاف  1971 عاماإلرهابیة في  "M-19" أفریل 19ة بالمخدرات بشكل جلي عندما قامت حرك

نتج عنه نشوب أعمال عنف  ممابغرض الحصول على فدیة، " كارتل مدلین"شقیق أحد قادة 

بین عناصر هذه الحركة والتنظیم المسلح الذي شكلته مافیا تجارة المخدرات الذي أطلق  مسلحة

 بینهما حتى تم اإلفراج عن الشخص، ولم ینتهي الصراع "الموت للمختطفین"علیه اسم 

المختطف، ثم دخلت هذه المنظمات اإلجرامیة في مرحلة جدیدة تقوم على مبدأ التعاون الوثیق 

إذا كنت تتعاطى المخدرات فأنت "وتبادل المصالح حتى شاعت في وسط الناس العبارة المشهورة 

ا الالتینیة إلى باقي القارات ، ثم بدأ نطاق هذا التعاون في التوسع من أمریك"تشجع اإلرهاب

  . 1األخرى السیما آسیا وٕافریقیا وأوروبا

التي  2اإلفریقيإن انتشار عصابات االتجار غیر المشروع بالمخدرات في منطقة الساحل 

 القاعدة بتنظیم هذه العصابات ارتباطا وثیقا وارتباطتنعدم فیها المراقبة بالوسائل التقنیة المتطورة، 

 جعلت عصابات تجارة التي الرئیسیةالعوامل من أهم  یعتبراإلسالمي،  بالمغر  في بالد

حسب ف ،الكوكایین تغرق هذه المنطقة بمختلف أنواع المخدرات خاصة المخدرات الكولومبیة

االستخبارات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة وأجهزة  الصادرة عن تقاریرال

 محملة المالیة والموریتانیة الصحاري ىعللعدید من الطائرات اهبطت  ،والفرنسیة األمریكیة

كانت  شحن بأن طائرة األمریكیة االستخباراتمصالح ، حیث كشفت المخدرات منباألطنان 

     منطقة ب 2009نوفمبر  03 بتاریخهبطت  بیساو كولومبیا مسجلة بغینیادولة قادمة من 

                                  
جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، مركز الدراسات والبحوث، ، اإلرهاب والمخدراتمحمد فتحي عید،  1

 .206إلى ص  205ص من ، 2005الطبعة األولى، 
الصحراء الكبرى شماال یمتد جغرافیا من المحیط األطلسي إلى البحر األحمر، فاصـال بین : "الساحل األفریقي 2

 ههذاالتحاد األوروبي لألمن والتنمیة في الساحل اإلفریقي، فـإن  إلستراتیجیةبالنسبة أما جنوبا،  ومنطقة السافانا

شمال بوركینافاسو، النیجر حتى شمال تشاد  جنوب الجزائر، مـن موریتانیا إلى الغرب مرورا بمالي، منطقـة تمتـدال

    موریتانیا، مالي، النیجر باعتبارها الدول الثالث : شیر إلى كل منیة الساحل فقلب منطق اأم، في الشرق

    واقع ، سفیان منصوريو  عادل زقاغ: نظرالمزید من التفصیل ". وتشاد إلى جانب بوركینافاسـو، الساحلیة الرئیسة

   العلوم اإلنسانیة في  الباحث مجلة، سیاسیة -مقاربة سوسیو في منطقة الساحل اإلفریقي الجریمة المنظمة

  .158إلى  157، من ص 2016، 23ع ، 08ورقلة، مج  -جامعة قاصدي مرباح واالجتماعیة، 
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    جد  عتاد السلكيو الكوكایین  من انطنأ 09من على متنها بضاعة مكونة حاسي میر المالیة 

وجهة  رباعیة الدفع إلى سیارات 10 ها من طرف عناصر تنظیم القاعدة بواسطةنقل تم ،متطور

"     اوج" مدینةلشرقي الشمال بالقرب من معاقل هذا التنظیم في ال حاسي میرمنطقة غرب مجهولة 

  .1الطائرةبعد أن قاموا بإضرام النار في  المالیة

 )بورما( میانماردولة  في "كارین" المسماة ي اإلرهابیةناالتجار الوط منظمةأیضا تعتمد و 

أعمالها تمویل ل االتجار غیر المشروع بالمخدرات من المتحصلةبدرجة كبیرة على األموال 

كما  ؛األفیون إنتاج من حیثفي العالم  الثانیة المرتبة تأتي في ـمارنأن میاو  خاصة اإلرهابیة

 أفغانستاننشاطات المنظمات اإلرهابیة في  العصب الرئیسي لتمویل المخدراتأرباح  أیضا تعتبر

تتحصل هذه المنظمات اإلجرامیة على األموال حیث المنتجة لألفیون،  الدولالتي تحتل صدارة 

تهریب  لعصابات السماحباألسلحة أو تها مثل مقایض بعدة طرق االتجار بهذه المادةالمتأتیة من 

في المناطق  زرعهاب یقومون األشخاص الذینحمایة أو  أفغانستانإلى خارج بنقلها  المخدرات

  .2لسیطرتها الخاضعة

بتهریب  أحد منهمبأنه إذا قام أي بوالیة هلمند األفغانیة أحد ُمزارعي األفیون صرح  وقد 

 ویدفع لها ،كیلوغرامات 10 عنحركة طالبان واحد كیلوغرام لفیجب علیه أن یعطي  ،المادةهذه 

 أیضاللشرطة والمسؤولین الحكومیین، مشیرا  %10ویدفع  ،كزكاة %10 متهیقتساوي مبلغ مالي 

الف دوالر أمریكي في باكستان، آ 05یساوى حوالي  هذه المادةكیلوغرام من  01إلى أن ثمن 

    كیلوغرامات  04 ألف دوالر في أوروبا، وأن 20ویصل إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ أي 

    .3الف دوالرآ 10إلى  كیلوغرام من الهیروین الذي یصل ثمنه في الیونان 01تُنتج  األفیونمن 

                                  
    ، أطروحة دكتوراه في القانون في الجریمة المنظمة األسالیب الخاصة للبحث والتحري ،مجراب الدوادي 1

 .95، ص 2015/2016،  1الجزائر -بن یوسف بن خدة جامعة  كلیة الحقوق، العام،
جامعة نایف دار ، وعالقته بالتنظیمات اإلرهابیة االتجار غیر المشروع بالمخدرات، صالح بن محمود السعد 2

 .123إلى ص  122، من ص 2015، الریاض، بدون طبعة، للنشر
 .180لیندا بن طالب، مرجع سابق، ص  3
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 2017قد قدر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات في تقریره الصادر في شهر ماي و 

ملیون  150على حوالي  2016تابعة للدول تحصلت خالل سنة الأن الجماعات المسلحة غیر 

 واالتجار  الخشخاشزراعــة دوالر أمریكي من الضرائب التي تفرضها على الكیانات التي تقوم ب

 الصادر         1988 رقم القــرار بموجبالمنشــأة  األمن مجلس لجنةقــدرت باألفیونیات، كما 

ملیــون  400لي اقدر بحو ی طالبانالســنوي لحركــة  الدخل إجمالي، بأن 20111 جوان 17في 

بالمخدرات،  من االتجار غیر المشروع متحصلأن نصف هذا الدخل  واحتملت دوالر أمریكي،

تساعد عصابات تجارة  انیجیریفي " حرام بوكو جماعة"قریر أیضا إلى أن تر ذات الیویش

 بالدتنظیـم القاعـدة فـي  وأن إفریقیا، غرب فيـن یتهریـب الهیرویــن والكوكای على المخدرات

عناصره بتوفیر الحمایة  األقل یقوم علىأو  والكوكایین بالقنب یتاجر اإلسالميالمغـرب 

  . 2التي تتاجر بهذه العقاقیرللعصابات 

 Mark Albert Robert"" ارك ألبرت روبرت كالیمانم"وحسب التقریر الذي قدمه الخبیر 

Kleiman"  لكونغرس التي أنشأها ا ربسبتم 11إلى لجنة  2004أفریل  20بتاریخ      

صور،  05في تكمن بین اإلرهاب واالتجار غیر المشروع بالمخدرات  العالقةفإن ، األمریكي

  :3تيفي اآل یمكننا أن نوجزها

المخدرات من أهم المصادر التي تعتمد علیها المنظمات  بیعتبر االتجار غیر المشروع  - )1

ارك ألبرت روبرت م"یذ أعمالها اإلجرامیة، فحسب األستاذ اإلرهابیة لتوفیر األموال الالزمة لتنف

من أرباح  %10 تتحصل هذه المنظمات سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر على "كالیمان

  ؛التجارة العالمیة غیر المشروعة بالمخدرات

                                  
 S/RES/1988نظر الوثیقةا، 17/06/2011 بتاریخالصادر  1988لإلطالع على قرار مجلس األمن رقم  1

  : ، على الموقع االلكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة17/06/2011، الصادرة بتاریخ (2011)

http://www.un.org/ar/sections/general/documents ،07/02/2017 :تاریخ اإلطالع .  
 .24إلى ص  23، من ص مرجع سابق، 2017نظر تقریر المخدرات العالمي لسنة ا 2
 .225إلى ص  223، مرجع سابق، من ص اإلرهاب والمخدراتمحمد فتحي عید،  3
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ة التي تترتب عن االتجار غیر المشروع یملصالحها اآلثار الجستستغل المنظمات اإلرهابیة  - )2

المجتمعات في الدول  وترابط المساس بوحدةمثل  ،السیاسیة هامن أجل تحقیق أهدافبالمخدرات 

       العنف الممارستفاقم أعمال هلك فیها، و تسأو تُ  أراضیها التي تنتج فیها هذه السموم أو تمر عبر

إلى انتشار الفوضى وزعزعة بدورها ؤدي ت تيالمن طرف مافیا تجارة المخدرات في الشوارع 

  ؛االستقرار األمني

موظفین العمومیین مثل رجال الشرطة للتجارة المخدرات  عصاباتإن األموال التي تدفعها  - )3

ال تقوى على  تجعل أجهزة الدولة ضعیفة ،والجمارك والقضاة والشخصیات السیاسیة البارزة

  مكافحة اإلرهاب؛ 

عصابات االتجار  علیها اإلرهابیة على الخبرة واألسالیب التي تعتمد المنظماتبحث  - )4

  .بالمخدرات لتنفیذ مخططاتها اإلجرامیة

التعاون بین المنظمات اإلرهابیة وتجار المخدرات الستهداف ومقاومة األجهزة األمنیة  - )5

  .كافحة اإلرهاب واالتجار غیر المشروع بالمخدراتكلفة بممال

األمم المتحدة  الوثیق بین هاتین الجریمتین على المستوى الدولي، أكد مكتبالرتباط لونظرا 

أن الوقایة من االتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة  المعني بالمخدرات والجریمة

  . 1للوقایة من اإلرهاب الدولي الدولیة تقتضي تكثیف الجهود

  ر غیر المشروع باألسلحةأثر اإلرهاب في انتشار االتجا: الفرع الثاني

ــا والذخـیرة تهها ومكونائمكافحـة صنـع األسـلحة الناریـة وأجزاب المتعلق بروتوكـولال یعرف

ـا بصــورة غــیر مشــروعة، المكمــل التفاقیــة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة به واالتجـار

اسـتیراد األسـلحة الناریـة " بأنه "باألسلحة االتجار غـیر المشـروع" 2000لعام  عبر الوطنیة

  أو بیعها أو تسلیمها أو تحریكها أو نقلها هـائاقتناـا والذخـیرة أو تصدیرهـا أو تهوأجزائـها ومكونا

كـان أي مـن الـدول األطـراف  إذامن إقلیـم دولـة طـرف أو عـبره إلى إقلیـم دولـة طـرف أخـرى 

                                  
، النشر الجامعي اآللیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض األموال وتمویل اإلرهاب الدوليمحمد بن األخضر،  1

 .139، ص 2016الجدید، تلمسان، بدون طبعة، 
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كانت األسلحة الناریة غیر موسومة  إذاالمعنیـة ال یأذن بذلك وفقا ألحكام هذا البروتوكول، أو 

  .1"من هذا البروتوكول 08بعالمات وفقا للمادة 

ویعتبر إرهاب الدولة واألفراد والجماعات، والصراعات المسلحة بمختلف أنواعها من أهم 

باألسلحة، وهنا یجب التنویه     ةالتجارة غیر المشروعالعوامل التي توفر البیئة المناسبة النتعاش 

بطرق األسـلحة  استیرادالدول التي تمارس اإلرهاب الداخلي أو الخارجي  بإمكان إلى أنه إذا كان

والذخائر إال  األسلحةال یمكن لها الحصول على  أن المنظمات اإلرهابیة المعلوممشروعة، فمن 

ومؤسسات الحراسة المسلحة  األجهزة األمنیةبالطرق غیر المشروعة كاالستیالء علیها من مخازن 

وهذا ما أو مقایضتها بالمخدرات والمؤثرات العقلیة،  الجریمة المنظمةأو شرائها من عصابات 

  .    على المستوى الدولي االتجار غیر المشروع جریمة تفاقم إلى یؤدي بدوره

        "Conflict Armament Research"" أبحاث النزاعات المسلحة"قد وثقت مؤسسة ل

سنوات بدایة        03في تحقیقها المیداني الذي أجرته حول مصادر أسلحة تنظیم داعش لمدة 

تحصل على كمیة كبیرة     هذا التنظیم ، أن2017إلى غایة شهر نوفمبر 2014من شهر جویلیة 

وعلى  ،علیها من قوات الدفاع واألمن العراقیة والسوریة باالستیالء والذخائرمن األسلحة 

       الشحنات التي كان یتم نقلها إلى المعارضة السوریة المسلحة من طرف بعض الدول التي

 الجهاتمن  مسبقةالموافقة ال حصولها على دون والذخیرة األسلحةبعدم إعادة تصدیر لم تلتزم 

          دیلعدل خرقا سافرا یعتبرما م ،أغلبها دول االتحاد األوروبيفي شكل المصدرة والتي ت

األسلحة، كما أشار هذا التقریر إلى أن تحویل وجهة واإلقلیمیة المناهضة لالدولیة  االتفاقیاتمن 

اإلقلیمیة والدولیة  لألسواق األمن الدولیین بسبب استغاللهو داعش مازال یشكل تهدیدا للسلم 

                                  
     تهامن البروتوكـول المتعلق بمكافحة صنـع األسـلحة الناریـة وأجزائـها ومكونا) ف ه/03(نظر المادة ا 1

الوطنیة  بصـورة غـیر مشـروعة، المكمـل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر والذخـیرة واالتجار

، رمز الوثیقة 55، الدورة 31/05/2001لألمم المتحدة في  ة، الذي اعتمدته الجمعیة العام2000لعام 

)A/RES/55/255( ، الذي صادقت علیه الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم ، و 08/06/2001الصادرة بتاریخ

  .09/06/2004، الصادرة بتاریخ 37، ج ر، ع 08/06/2004المؤرخ في  04/165الرئاسي رقم 
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، وتوفره على إمكانیات تصنیع المتفجرات والعبوات الناسفة الكیماویةالمواد  علىللحصول 

  .1المتطورة

توصل القضاء االیطالي في قضیة اإلرهابي الذي تم القبض علیه في مدینة البندقیة        وقد

بتهمة تمویل الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في الجزائر إلى أن          2004في شهر أفریل 

        اإلرهابیة، وأن المنظمات األسلحةالجرائم المتعلقة بتجارة  العدید منفي هذا األخیر قد شارك 

غیر المشروع االتجار  تجنیها عصابات من العائدات التي كانت مولكانت تُ في الجزائر 

  .2باألسلحة الممولة لتنظیم القاعدة

 الخفیفة األسلحة معظمالجزائـر أن  في المختصون في الشؤون األمنیةـراء بخكما أكد ال  

عصابات التهریب  عن طریق تحصلت علیها، التي تمتلكها المنظمات اإلرهابیة في الجزائر

، وهذا ما تؤكده 3في منطقة الساحل اإلفریقيتلك التي تنشط خاصة  األسلحة في االتجـارو 

العملیات النوعیة التي یقوم بها الجیش الوطني الشعبي في إطار مكافحة اإلرهاب والجریمة 

العدید من المخابئ ف ااكتش تم بفضلها التيو المنظمة وحمایة الحدود من جمیع التهدیدات 

 درارلوالیة أتابعة للقطاع العسكري ال إحدى المفارز بالحدود الجنوبیة للجزائر، ومنها اكتشاف

لألسلحة  مخبأً  المالیة ةالجزائری على الحدود 2018فیفري  23في ) الناحیة العسكریة الثالثة(

 رشاش من نوع، مع شریطي ذخیرة ملم 14.5رشاشین ثقیلین عیار "على  والذخیرة یحتوي

                                  
    أسلحة داعش، الصادر مصادر حول التحقیق عن )CAR( أبحاث النزاعات المسلحةنظر تقریر مؤسسة ا 1

  :  على الموقع اإللكتروني، 147ص  إلى 146، من 2017سمبر في شهر دی

http://www.conflictarm.com18/10/2018 :، تاریخ اإلطالع.    
دراسة للجهود الدولیة  متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهابعبد الرزاق یخلف،  2

كـلیة العلوم ، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، أطروحة دكتوراه في وكیفیة االستفادة منها في الجزائر

 .274ص  ،2011/2012، 3جـامـعة الجزائر، االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة
        تجـارة السـالح"، الحلقة العلمیة حول التجارة غیـر المشروعة للسالح واإلرهاب، محـمـد جـمال مظـلوم 3

،    13/02/2013إلى  11، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، في الفترة من "غیر المشـروعـة وغسـل األمـوال

  :لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةللمستودع الرقمي المؤسسي  على الموقع اإللكتروني، 05ص 

http://repository.nauss.edu.sa ،17/02/2017: تاریخ اإلطالع.           
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"RPK" قاذف صاروخي، مع مخزن ذخیرة "RPG7"  بندقیة رشاشة ، حشوات دافعة 07مع  

   مسدسین رشاشین من نوع كالشنیكوف مع مخازن ، مع شریطي ذخیرة  "3FM"  من نوع

قذیفة  ،صمامات 10ملم و 106صواریخ عیار  ،بندقیتین قناصتین مع مخازن ذخیرة، ذخیرة

 قنبلة یدویة ،ملم 73قذیفة عیار  ،صمامات 05حشوة دافعة و 27ملم و 60و 82هاون عیار 

  .1"طلقة من مختلف العیارات 2800باإلضافة إلى  ،مشاعل 07و

ونظرا للصلة الوثیقة بین اإلرهاب وتجارة األسلحة وخطورتها على السلم واألمن       

 1373جمیع الدول في قراره رقم  2001سبتمبر  11الدولیین، ألزم مجلس األمن عقب أحداث 

السالف ذكره بتعزیز جهود التعاون فیما بینها لتبادل المعلومات عن االتجار غیر المشروع 

   وجمیع المواد الخطیرة التي یمكن للمنظمات اإلرهابیة  بمختلف أنواعها، المـتفجراتو باألسـلحة 

تبادل المعلومات عن التهدید الذي ستخدمها في صناعة القنابل والعبوات الناسفة، وكذا تأن 

هذه المنظمات لألسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجیة على أمن واستقرار المجتمع امتالك  یشكله

 .2الدولي

  بالبشرأثر اإلرهاب في انتشار االتجار : الثالثالفرع 

منع وقمع ومعاقبة االتجار ب المتعلق بروتوكولحسب ال "البشرباالتجار " بمصطلحیقصد 

        الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  ته، الذي اعتمدباألشخاص وخاصة النساء واألطفال

أو استقبالهم بواسطة التهدید  همئإیواتجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو " 2000نوفمبر  15

         أو الخداع بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتیال

أو مزایا لنیل  أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة

 ل االستغالل كحد أدنىویشم ،موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر لغرض االستغالل

                                  
  :الجزائریة نظر الموقع اإللكتروني لوزارة الدفاع الوطنيا 1

 http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar17/06/2018 :، تاریخ اإلطالع.    

 .مرجع سابق، 28/09/2001الصادر بتاریخ  1373نظر قرار مجلس األمن رقم ا 2
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           الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أشكال االستغالل استغالل دعارة الغیر أو سائر

  .1"بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء أو االسترقاق أو الممارسات الشبیهة

ظمة تعد من أخطر الجرائم المن ،بالبشرویتضح من خالل هذا التعریف أن جریمة االتجار 

    للحدود الوطنیة ألن كل األفعال المادیة المكونة لها، تشكل انتهاكا صارخا لحقوق ةالعابر 

  .اإلنسان وحریاته

لعام  واألطفال خاصة النساءو  بالبشراالتجار  بشأن المعنیة قد جاء في تقریر المقررةل 

أن هذه  "Grazia  Giammarinaro Maria"" غراتسیا جیامارینارو یامار "، السیدة 2015

تعتبر إحدى كما ملیار دوالر أمریكي سنویا،  150.2تدر دخال یقدر بحوالي أصبحت الجریمة 

أهم سمات النزاعات المسلحة التي تتزاید فیها مخاطر تعرض النساء والبنات إلى كل أشكال 

ضحایا  2األطفال األفراد بما فیهماالستغالل الجنسي، ولجوء قوات النزاع المسلح إلى تجنید 

  . 3بالبشر من أجل تعزیز صفوفها بالمقاتلین االتجار جریمة

جریمة االتجار  تفاقمبشكل كبیر في  تؤثرویعد اإلرهاب أیضا من أهم العوامل التي 

بشكل  اإلرهابیة فیها األعمال تنتشرفي العالم وعلى وجه الخصوص في المناطق التي  بالبشر

                                  
 خاصة النساءبقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، و منع و ب المتعلق بروتوكولمن ال) ف أ/03(نظر المادة ا 1

، رمز الوثیقة 2000لعام  عبر الوطنیة واألطفال، المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة

)A/RES/55/25( ، الذي صادقت علیه الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم ، و 10/11/2001الصادرة بتاریخ

 .12/11/2003، الصادرة بتاریخ 69، ج ر، ع 09/11/2003المؤرخ في  03/417الرئاسي رقم 

إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق  كل"یقصد بالطفل  2

 قرارالالجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب ، التي اعتمدتها اتفاقیة حقوق الطفلمادة األولى من انظر ال". علیه

بموجب مع التصریحات التفسیریة صادقت علیها الجزائر التي و ، 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25 رقم

   .23/12/1992بتاریخ  الصادرة، 91ع ر،  ج، 19/12/1992مؤرخ في ال 92/461رئاسي رقم المرسوم ال
ماریا غراتسیا " واألطفال،خاصة النساء بصة المعنیة باالتجار باألشخاص، و المقررة الخاتقریر  نظرا 3

الصادرة بتاریخ ، )A/HRC/29/38( رمز الوثیقة، 29الدورة ، المقدم لمجلس حقوق اإلنسان، "جیامارینارو

  : على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدةوما یلیها،  05، ص 31/03/2015

http://www.un.org/ar/sections/general/documents27/02/2017: ، تاریخ اإلطالع.   
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       والصومال والیمن ونیجیریا وسوریا عراقالمثل هو الحال بالنسبة لبعض الدول  مثل ما، كبیر

التي لجأت فیها المنظمات اإلرهابیة إلى تجنید األطفال ذكورا وٕاناثا بعدة طرق كالترغیب بالهدایا 

تشیر بعض اإلحصائیات إلى أن  حیثواالختطاف،  العنف والتهدیدبترهیب وال أو اإلغراء بالمال

 2009سنة  الصومال كانت تتراوح أعمارهم في في "حركة شباب المجاهدین"من مقاتلي  40%

ذلك إلى اإلغراءات المالیة التي كانت تقدمها هذه  ویعود والخامسة عشرة،سن العاشرة بین ما 

  .1األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في الصومال لألطفال بسبب تردي الحركة

 السوریة العربیــة بالجمهوریة المعنیةالمســتقلة  الدولیةحقیق الت لجنةتقریر كما أشار  

وتدریب األطفال على القتال تجنیــد داعش یقوم بتنظیم ، إلى أن 2014نوفمبر  14الصادر في 

 كان یضم وتنفیذ العملیات االنتحاریة، وأن مخیم شباب الشریعة الذي یقع بالقرب من مدینة الرقة

سنة، تلقوا  )16( ستة عشرسـنوات و  )05(خمسبـین طفال تتراوح أعمارهم ما  350 عن ما یزید

 بتاریخ        للقیام بمختلف األدوار القتالیة، وكذا قیام عناصر هذا التنظیم تدریبا عسكریافیه 

 منــبج مدارس مدینة إحدى في هماحتجــاز طفال كردیا تم  153 باختطاف 2014ماي  29

األعمال اإلرهابیة التي كانت ترتكب ضد العسكریین  أبشع فیدیوهاتعلى مشاهدة  وٕارغامهم

أشهر على مختلف أسالیب  05وتدریبهم یومیا لمدة  ؛ؤوسقطـع الـر عملیات مثل والمدنیین 

قلق إلى  أدى مماالعنف من أجل ترسیخ اإلیدیولوجیة القتالیة في أذهانهم ثم تم اإلفراج عنهم، 

           دریب الذي كان یهدف من ورائه تنظیم داعش لنشر أفكاره ومبادئهأسرهم إزاء هذا التكبیر لدى 

  .2في المجتمع الكردي

                                  
، على الموقع اإللكتروني لمركز المسبار "تجنید األطفال داعش، الحوثیون، بوكو حرام" ملخص كتابنظر ا 1

       .27/02/2017 :، تاریخ اإلطالعhttps://www.almesbar.net :للدراسات والبحوث

، 14/11/2014، المؤرخ في تقریـر لجنة التحقیـق الدولیة المسـتقلة المعنیة بالجمهوریة العربیة السوریةنظر ا 2

  : ، على الموقع اإللكتروني16، ص )HRC/CRP/ISIS( رمز الوثیقة

://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014_AR.pdf http،  تاریخ

         .05/04/2017 :طالعاإل
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قیام مثل كما عمدت المنظمات اإلرهابیة إلى اختطاف النساء والفتیات واستغاللهن جنسیا 

ریا باختطاف العدید من الفتیات من المؤسسات التربویة، وٕارغامهن یمنظمة بوكو حرام في نیج

  .1ى الزواج بالقادة المحلیینعل

تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمهوریة وكان أیضا تنظیم داعش حسب  

من النساء والفتیات  %80، یقوم ببیع 2016جوان  16، الصادر بتاریخ العربیة السوریة

االحتجاز أو في األسواق التي یطلق علیها اسم  مراكزإلى مقاتلیه في  المختطفات الیزیدیات

وقد كان بعض المقاتلون یقومون بشراء مجموعة منهن إلعادة بیعهن بأسعار  ،"أسواق السبایا"

       فیتم نقلهنالمختطفات من  %20مرتفعة في األریاف التي ال توجد بها هذه األسواق، أما 

ر ذات یباعتبارهن ملكیة جماعیة، ویشق العراو  سوریاكل من في  إلى مختلف معاقل داعش

 تصبح كآمة له، فیجوز له إعادة الیزیدیةللمرأة أو الفتاة المقاتل  شراء التقریر أیضا إلى أن بعد

آخر أو یورثها بوصیة قبل وفاته كما یشاء، ولكن یمنع  ها أو تقدیمها كهدیة إلى أي مقاتلبیع

من یخالف هذه القاعدة تسلط علیه عقوبة علیه إعادة بیعها إلى غیر مقاتلي داعش، وكل 

إال أن الكثیر منهم خرج عن هذه القاعدة بسبب المبالغ المالیة التي كانت تعرض علیهم ، اإلعدام

  .2دوالر أمریكي 1500و 200 ما بین تتراوحوالتي المختطفات من طرف أسر النساء والفتیات 

اإلرهابیة من أجل تمویل أعمالها اإلرهابیة لجأت المنظمات وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، 

أمواال طائلة على هذه المنظمات  هي األخرى إلى بیع األعضاء البشریة التي أصبحت تدر

                                  
 ،زروقي لیلى، السیدة المسلحوالنزاع لألمین العام المعنیة باألطفال  ةالخاص ةالتقریر السنوي للممثلنظر ا 1

، 29/12/2014الصادرة بتاریخ  ،)A/HRC/28/54(رمز الوثیقة ، 28الدورة المقدم لمجلس حقوق اإلنسان، 

  : لكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدةعلى الموقع اإل ،14ص 

http://www.un.org/ar/sections/general/documents05/03/2017 :، تاریخ اإلطالع .  

        جرائم: جاءوا لیدمروا"السوریة تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمهوریة العربیة نظر ا 2

 رمز الوثیقة، 32الدورة المقدم لمجلس حقوق اإلنسان،  ،"تنظیم الدولة اإلسالمیة ضد الیزیدیین

)A/HRC/32/CRP.2( وما یلیها، على الموقع اإللكتروني 09، ص 15/06/2016، الصادرة بتاریخ:  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_ARABIC.pdf، 

    .     16/03/2017: تاریخ اإلطالع
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ید الطلب علیها، حیث أشار مركز اظل تطور تقنیات زرع األعضاء البشریة وتز في خاصة 

عاون مع عصابات الجریمة یقوم بالتداعش  المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة أن تنظیم

أو القتلى والجرحى الذین سقطوا في أرض المعارك سواء من  المختطفینالمنظمة ببیع أعضاء 

قــوات مقاتلیه أو من مقاتلي قوات مكافحة اإلرهاب، وهذا ما أكدته العدید من المعطیات كعثور 

تجیز  في أحد معاقل داعش والفتاوىوثائق على مجموعة من ال 2015 في سنة الدولي التحالف

من خالل عملیات  قیةاالعر أخذ وبیع األعضاء البشریة، وما توصلت إلیه األجهزة األمنیة 

      حصول الطلبات  وا یتلقون من خاللهاكانالتي التنظیم قادة هذا اتصاالت  التنصت على

  .1ومنزوعة األعضاء ةمشوه بعض الجثث على عثورفضال عن العلى أعضاء بشریة، 

 السابق األمم المتحدة منظمة لدى مندوب العراقجاء على لسان  وفي نفس المضمار،

تنظیم داعش یستخدم "أن  2015فیفري  18أمام مجلس األمن في  "الحكیم محمد علي" السید

      في األعضاء البشریة كمصدٍر للدخل في العراق، وأقدم على قتل األطباء الذین رفضوا  االتجار

  .2"معهالتعامل 

  أثر اإلرهاب في انتشار جریمة تبییض األموال: المطلب الثالث

في العالم، فقد  ، من أخطر وأكثر الجرائم االقتصادیة انتشارا3تعد جریمة تبییض األموال

 Michel"" ل كامدیسوسامیش"السید  الدولي السابق لصندوق النقد قدر المدیر العام

                                  
1 https://futureuae.com/media/_4aa8bc90-1546-49c7-b1c5-0b9a994da236.pdf , consulté le 16/03/2017. 
2 https://futureuae.com/media/_4aa8bc90-1546-49c7-b1c5-0b9a994da236.pdf , consulté le 16/03/2017. 

، "غسل األموال"العدید من التسمیات مثل " Le blanchiment d’argent" "جریمة تبییض األموال"یطلق على  3

        في نفس المعنىوهي مصطلحات مجازیة تصب كلها " تنقیح األموال"و" تنظیف األموال"، "تطهیر األموال"

إضفاء صفة الشرعیة على األموال المتأتیة من مختلف المصادر غیر المشروعة، إال أن  المتمثل في

عن هذه الجریمة في الفقه القانوني واالقتصادي والتشریع الجنائي المقارن هما  المصطلحین األكثر شیوعا للتعبیر

  ".غسل األموال"و" لتبییض األموا"

            وقد انقسمت االتفاقیات الدولیة والتشریعات الجنائیة الوطنیة واآلراء الفقهیة إلى اتجاهین في تعریف 

         ، فقد عرفها االتجاه األول تعریفا ضیقا بأنها إضفاء صفة الشرعیة على األموالجریمة تبییض األموال

الجرائم فقط دون سواها، والتي تكون في غالب األحیان جرائم االتجار غیر غیر المشروعة المتحصلة من بعض 

المتعلقة بمكافحة االتجار       " فینا"، ومن أهم التشریعات التي أخذت بهذا التعریف اتفاقیة بالمخدراتالمشروع 
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Camdessus"  ما بین التي یتم تبییضها سنویا في العالم یتراوح  1المشروعةاألموال غیر جم حأن

 ملیار دوالر 600حوالي أي ما یعادل  من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي %05و 02

  .2أمریكي

   في العالم یتأرجح سنویا حجم األموال المبیضة إلى أن منظمة األمم المتحدة  تشیر مافی 

اإلنتاج تریلیون دوالر أي ما یعادل تقریبا ضعف  5.1و دوالر أمریكيملیار  800ما بین 

أن  ریرهااتقفي أحد ) GAFI(فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة  أشارت كمانفط، العالمي لل

بینت إحدى  ، وقد3ملیار دوالر 1500ملیار دوالر و 700بین  یتراوح مااألموال هذه حجم 

اقتصادي غیر مشروع، یحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة أن تبییض األموال كنشاط  الدراسات

                   .4وبیع المحروقات العمالت

                                                                                               

المؤرخ  673منها، والقانون اللبناني رقم  03في المادة  1988والمؤثرات العقلیة لعام  بالمخدراتغیر المشروع 

منه، فیما وسع االتجاه  02في المادة  المخدرات والمؤثرات العقلیة والسالئف، المتعلق ب1998مارس  16في 

هو المنهج الذي أخذت الثاني من مفهومها لیشمل جمیع األموال غیر المشروعة المتأتیة من أي جریمة كانت، و 

من التفصیل لمزید . به أغلب اآلراء الفقهیة والتشریعات الجنائیة الدولیة والوطنیة والمؤتمرات واللجان الدولیة

 .81إلى ص  67لیندا بن طالب، مرجع سابق، من ص : نظرا
  :همایضها بین نوعین من األموال غیر المشروعة التي یلجأ المجرمون إلى تبی القانون یمیز فقهاء 1

من مختلف المصادر  ىیقصد بها تلك األموال التي تتأت: "L’argent sale" "Dirty money"األموال القذرة  -)أ

   .إلخ...المخدرات واألسلحة والتهریببكاالتجار  مشروعةالغیر 

      وهي تلك األموال التي تكتسب بطرق :"L’argent noire" "Black money"األموال السوداء  -)ب

مرجع محمد السید عرفة، : نظرا التفصیلمزید من ل .علیها مشروعة، غیر أنه یتم إخفاؤها للتهرب من الضرائب

       .106إلى ص  105من ص سابق، 
2 DJAZIRA Mehdi, Les instruments de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie, thèse de 
doctorat en droit, faculté de droit école doctorale « DESPEG » - université Nice Sophia Antipolis 
(Belgique), 2014/2015, p 07. 

 .118محمد السید عرفة، مرجع سابق، ص  3
جارة السعودیة       نظر الدلیل االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، المعد من طرف وزارة التا 4

 :طالعتاریخ اإل، http://www.sama.gov.sa :، على الموقع اإللكتروني04، ص 2013في شهر ینایر 

25/03/2017.          
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والواقع أن هذه األرقام ال تعكس حقیقة حجم األموال غیر المشروعة التي یتم تبییضها 

سنویا في العالم، نظرا لعدم توفر المعطیات الدقیقة وصعوبة الكشف عن كل العملیات المالیة 

ضعف الرقابة على المصارف والمؤسسات المالیة     مثل المشبوهة بسبب العدید من المعوقات 

غیر المصرفیة، والتمسك بمبدأ السریة المصرفیة في بعض البلدان، وتنافس العدید من الدول 

المتقدمة والسائرة في طریق النمو لجذب االستثمارات األجنبیة، وتعدد أسالیب تبییض األموال   

المجالین المصرفي وغیر المصرفي، وكذا ارتباط هذه الجریمة بالعدید من الجرائم الخطیرة  في

   .جریمة اإلرهاب بما في ذلكذات الطابع الدولي 

في هذا جریمة تبییض األموال، سنتطرق  تفاقمولإلحاطة بتفصیل أثر اإلرهاب في 

واألسالیب التي تلجأ  ،)لفرع األولا(إلى عالقة اإلرهاب وتمویله بجریمة تبییض األموال المطلب 

  ).الفرع الثاني(إلیها المنظمات اإلرهابیة إلى تبییض األموال 

      ب وتمویله بجریمة تبییض األموالعالقة اإلرها: الفرع األول

قبل توضیح العالقة التي تربط اإلرهاب وتمویله بجریمة تبییض األموال، تجب اإلشارة   

، وهي "عالقة تبییض األموال بتمویل اإلرهاب"والباحثین یستخدمون عبارة إلى أن بعض الفقهاء 

المراد التعبیر عنه، فالقول أو االكتفاء بهذه العبارة یفهم  رة غیر دقیقة وال تؤدي إلى المعنىعبا

لتمویل اإلرهاب والعكس صحیح، دون النظر إلى الجرائم  امنه أن تبییض األموال یعد مصدر 

منظمات اإلرهابیة بدافع جمع األموال للحفاظ على استمراریة نشاطها اإلجرامي، التي ترتكبها ال

عالقة "تبییض األموال، وبذلك یقترح البعض استعمال عبارة  جریمة والتي تعد من أهم مصادر

  . 1"جرائم اإلرهاب وتمویله بجریمة تبییض األموال

، عندما تلجأ المنظمات وتكون العالقة مباشرة بین اإلرهاب وجریمة تبییض األموال

 اإلرهابیة بنفسها إلى األسالیب التي تعتمد علیها عصابات الجریمة المنظمة من أجل الحصول

طو المسلح على البنوك ومحالت المشروع بالمخدرات واألسلحة، الس غیر األموال كاالتجار على

                                  
        ، الطبعة )األردن( ، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمانجرائم غسیل األموالمحمد عبد اهللا الرشدان،  1

 . 161، ص 2014األولى، 
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وم هذه المنظمات إلخ، ثم تق...المجوهرات، تزییف العمالت، اختراق الحسابات البنكیةبیع 

مها لتمویل أعمالها بتبییض عائدات هذه الجرائم لتعود إلیها في شكل أموال مشروعة تستخد

تدریبهم على القتل والعنف وشراء األسلحة و تجنید اإلرهابیین مثل نشاطاتها األخرى و اإلرهابیة 

  .1والذخائر

عندما تقوم ألموال بین اإلرهاب وجریمة تبییض اتكون هذه العالقة غیر مباشرة  كما 

الجرائم من أجل  عائداتتبییض بتجار المخدرات واألسلحة مثل عصابات الجریمة المنظمة 

  .2تمویل المنظمات اإلرهابیة

بعض التشریعات الجنائیة أن تمویل  توتجدر اإلشارة إلى أنه وٕالى زمن قریب اعتبر 

جریمة من جرائم تبییض األموال، فعلى سبیل المثال نص المشرع السعودي في المادة  3اإلرهاب

      من النظام المتعلق بمكافحة غسل األموال الذي اعتمده بموجب المرسوم الملكي) د/02(

ه، على أن تمویل اإلرهاب واألعمال اإلرهابیة  1424جمادى اآلخرة  25المؤرخ في  39/رقم م

من صور جریمة تبییض األموال، وقد أرجع البعض مرد هذا  اصور  ونهابیة یعتبر والمنظمات اإلر 

                                  
في القانون      اه، أطروحة دكتور جریمة تبییض األموال وسبل مكافحتها في الجزائرعبد السالم حسان،  1

 .52، ص 2015/2016سطیف،  - جامعة لمین دباغین ،الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 .198لیندا بن طالب، مرجع سابق، ص  2
  : التاليك تمویل اإلرهابجریمة  ،1999عرفت االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام  3

كل شخص یقوم بأیة وسیلة كانت، مباشرة أو غیر مباشرة، وبشكل غیر   االتفاقیة رتكب جریمة بمفهوم هذهی"

   :أو جزئیا للقیام كلیامشروع وبإرادته، بتقدیم أو جمع أموال بنیة استخدامها، أو هو یعلم أنها ستستخدم 

  ،یشكل جریمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعریف المحدد في هذه المعاهدات بعمل - )أ

بأي عمل آخر یهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنیة  -)ب

ة في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما یكون جسیمة، عندما یكون هذا الشخص غیر مشترك في أعمال عدائی

حكومة أو منظمة دولیة على   إلرغام  غرض هذا العمل، بحكم طبیعته أو في سیاقه، موجها لترویع السكان، أو

صادقت علیها التي ، هذه االتفاقیة) 01 ف/02(المادة  انظر ."عن القیام به االمتناع  القیام بأي عمل أو

، 01ع ر،  ج ،23/12/2000في  مــؤرخ، ال2000/445رئـاسي رقم المرسوم البموجب  الجزائر بتحفظ

   .03/01/2001الصادرة بتاریخ 
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المتعلقة بمكافحة تمویل ) 08(اللبس إلى التوصیة الثانیة من التوصیات الخاصة الثمانیة 

    إلى توصیاتها " GAFI"اإلرهاب التي أضافتها فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة 

جمیع الدول بأن تجرم في تشریعاتها الداخلیة تمویل اإلرهاب واألعمال ن، والتي تلزم یاألربع

 إال ،1من قبیل الجرائم األصلیة لجریمة تبییض األموال هااإلرهابیة والمنظمات اإلرهابیة، واعتبار 

تتقاطعان وتفترقان في العدید من النقاط، یمكننا أن  تي تمویل اإلرهاب وتبییض األموالأن جریم

  :سیتبع فیما انوجزه

  :  أوجه التشابه بین جریمتي تمویل اإلرهاب وتبییض األموال /أوال

     التي للحدود الوطنیة العابرة من بین الجرائمطابع الدولي أي أنهما الب الجریمتین تتمیز كلتا - 

یمكن ألي دولة منفردة مكافحتهما إال بتكثیف جهود التعاون الدولي األمني والقانوني ال 

  .والتقنيوالقضائي 

      من الجرائم الخطیرة التي تهدد االستقرار األمني للدول، وتؤثر سلبا  تعد كلتا الجریمتین - 

  على التنمیة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة خاصة في دول العالم الثالث التي ال تتوفر 

  .على كافة اإلمكانیات الضروریة لمنع وقمع هاتین الجریمتین

تمویل اإلرهاب في غالب األحیان بنفس المراحل التي تمر بها عملیات تبییض تمر عملیات  - 

، كما یمكن أیضا وفقا للنظریة الحدیثة أن 2، والدمج1، واإلیداع3في التوظیف والمتمثلة، 2األموال

  . 3تجتمع هذه المراحل في مرحلة واحدة أو مرحلتین فقط

                                  
، رسالة ماجستیر في العدالة تمویل اإلرهاب والعقاب علیه دراسة تحلیلیة تجریممحمد سلطان، حسین بن  1

   121من ص ، 2008/2009الریاض،  -  للعلوم األمنیة العربیة جامعة نایفكلیة الدراسات العلیا، الجنائیة، 

 .124إلى ص 
 . 200لیندا بن طالب، مرجع سابق، ص   2
حدى المؤسسات إیقصد بها إیداع العائدات المالیة المتأتیة من المصادر غیر المشروعة في  :مرحلة التوظیف 3

لمزید . من األسالیبالمصرفیة داخل الوطن أو خارجه أو شراء أسهم أو مؤسسات مالیة أو تجاریة أو غیر ذلك 

دار  ،"دراسة مقارنة"غسل األموال في القانون الجنائي الدلیمي،  تركي الراشد مفید نایف: نظرا التفصیلمن 

 . 36 ص ،2005، الطبعة األولى، )األردن(الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
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  :   وتبییض األموال أوجه االختالف بین جریمتي تمویل اإلرهاب /ثانیا

    الفارق الجوهري  تعد األموال المستخدمة في جریمتي تمویل اإلرهاب وتبییض األموال - 

على العائدات ذات المصدر  سوىفعلى خالف عملیات تبییض األموال التي ال تجري  بینهما،

هذه  فقد تكون ،4مشروعةال یشترط أن تكون غیر  اإلجرامي، فإن مصادر تمویل اإلرهاب

 المخدراتب االتجارمثل غیر مشروعة  كما قد تكون ،الخیریة التبرعات مشروعة مثل المصادر

على البنوك والمؤسسات  السطو المسلحو  األشخاص، فاطتخوا ،والسالح والمؤثرات العقلیة

  .المالیة

بعض من أجل دعم  اصغیرة نسبی قد تكون مبالغاتمویل اإلرهاب األموال الموجهة ل إن - 

في غالب نطوي فت ضخمة، أما عملیات تبییض األموال الاأمو األنشطة اإلرهابیة التي ال تتطلب 

ة المعنیة بمكافح الجهاتتلفت انتباه  حتى ال تجزئتها یتم بعد أن كبیرةمبالغ مالیة على األحیان 

   .5تبییض األموال

المصدر اإلجرامي إخفاء بإلى تحقیق الربح تبییض األموال بالدرجة األولى  تهدف عملیات -

    تمویل اإلرهاب بینما تهدف عملیات، إلضفاء صفة المشروعیة علیها عیةو شر ماللألموال غیر 

                                                                                               
إلخ، ویقصد بها ...یطلق علیها أیضا العدید من التسمیات كالتمویه، التعتیم، الخلط، الترقید: مرحلة اإلیداع 1

قیام مبیضو األموال بسلسلة من العملیات المالیة المعقدة التي تتشابه مع العملیات المصرفیة المشروعة من حیث 

   من التفصیللمزید . یر المشروعةالتكرار والحجم والتعقید، قصد إخفاء المصدر الذي تأتت منه األموال غ

 . 86لیندا بن طالب، مرجع سابق، ص : نظرا
تعتبر الحلقة األخیرة في عملیة تبییض األموال، حیث یتم فیها دمج األموال غیر المشروعة      :مرحلة الدمج 2

اف وكأنها أمواال مع األموال المشروعة بعد قطع الصلة بینها وبین مصدرها اإلجرامي لكي تبدو في نهایة المط

الجریمة الدولیة یوسف حسن یوسف، : نظرالمزید من التفصیل . اكتسبت من أنشطة أو مصادر مشروعة

 .174، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، المنظمة في القانون الدولي
 .96عبد السالم حسان، مرجع سابق، ص  3
، جامعة مجلة كلیة الحقوق، األموال دراسة مقارنةطریق غسیل  عن اإلرهاب، جریمة تمـویل حمد عوینأزینب  4

 .288إلى ص  287، من ص 2016، 02، ع 18، مج )بغداد(النهرین 
 .265، ص ، مرجع سابقحمد عوینأزینب  5
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          عقائدیةأو  أهداف سیاسیة ل إرهابیة من أجل تحقیقافي غالب األحیان إلى تنفیذ أعم

  .1إلخ...أو دینیة

علـى المــوارد المادیـة المسـتخدمة في مكافحة جریمة تمویل اإلرهاب في القضاء الغایة تتمثل  -

جریمة  تكمن الغایة من مكافحة بینماللوقایة من خطر اإلرهاب،  اإلرهابیة األعمال في ارتكـاب

 والقضاء العائدات غیر المشروعة المتأتیة من مختلف الجرائمإلى  التوصــلفي األمـوال  تبییض

  .2المادي زهاحاف على

  أسالیب المنظمات اإلرهابیة لتبییض األموال: الفرع الثاني

أو عصابات الجریمة المنظمة       3خالیاها النائمة قیطر تلجأ المنظمات اإلرهابیة عن 

إلضفاء صفة  إلى نفس األسالیب التي یعتمد علیها مبیضي األموالالتي تتحالف معها 

  :كما سنرى فیما سیتبع، 4المشروعیة على األموال غیر المشروعة

  :  لتبییض األموال األسالیب المصرفیة/ أوال

صدر األصلي یعد الجهاز المصرفي أحد أهم الطرق التي یلجأ إلیها المجرمون إلخفاء الم

التي  الجرائم وٕاعادة استثمارها إما في قنوات االقتصاد الرسمي أو لتمویل ،لألموال غیر المشروعة

  :ما یلي المشروعةغیر  المصرفیة لتبییض األموال ومن بین األسالیب، هذه األموالتأتت منها 

                                  
 .329ن األخضر، مرجع سابق، ص محمد ب 1
ماجستیر في  ، رسالةجریمة تمویل عملیات غسل األموال دراسة مقارنةعبد اهللا بن سعد بن علي أبو داسر،  2

، 2010/2011الریاض،  -السیاسة الشرعیة، المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

 .95ص 
التي تتكفل بدعم وتمویل الخالیا " الخلیة اللوجستیة"إلى عدة أنواع، منها  تنقسم خالیا اإلرهاب النائمة 3

 األسواق السوداءمحترفي اإلرهابیة األخرى، وتتكون من مجموعة من األطباء، ومبیضي األموال، والمحامین، و 

 أیضا اسمیة الخلویطلق على هذه  ،حاالت الطوارئل مجندین، وأشخاص آخرین والعبوات الناسفة القنابل وصناعة

    .  70إلى ص  68مرجع سابق، من ص ، عیساوي سفیان: نظراالتفصیل لمزید من  .خلیة المساعدة أو الدعم
مواجهة عملیات "، الدورة التدریبیة حول )األسالیب -المصادر (تمویل اإلرهاب عادل حسن علي السید،  4

          06للعلوم األمنیة، الریاض، في الفترة من ، جامعة نایف العربیة "االختطاف المرتبطة بتمویل اإلرهاب

 لجامعة نایف العربیة للعلومللمستودع الرقمي المؤسسي  على الموقع اإللكتروني ،18، ص 10/10/2012إلى 

             .12/03/2017: تاریخ اإلطالع، http://repository.nauss.edu.sa: األمنیة
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  :تواطؤ البنوك - )1

إلى هذا األسلوب برشوة ذوي  غیر المشروعةوتمویه األموال  یلجأ مبیضي األموال إلخفاء 

الوظائف الحساسة في البنوك خاصة إذا تعلق األمر بتبییض مبالغ مالیة ضخمة، فقد أشار 

إلى أن عصابات اإلجرام المنظم        (GAFI)خبراء فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة 

التي  األموالتبییض لها  حتى یتسنىتابعین لها في البنوك  أفرادتسعى جاهدة لتعیین  اإلیطالیة

على  ، خاصة في الدول التي تضعف فیها الرقابةةاإلجرامیأنشطتها تتحصل علیها من 

    يالمؤسسات المصرفیة، ویعتبر هذا األسلوب من أهم األسالیب التي یعتمد علیها مبیض

  .1األمنیة األجهزةمن قبل  هكتشافابة و صعل األموال نظرا

  :النقدیة الضخمة في البنوك تجزئة إیداع المبالغ  - )2

إلى أجزاء صغیرة لیتم إیداعها فیما  غیر المشروعةویقصد بهذا األسلوب تقسیم األموال  

بعد في عدة حسابات سواء في مؤسسة مصرفیة واحدة أو في عدة مصارف من أجل درء الشبهة 

عن كل المبالغ المالیة  عن هذه األموال والتحایل على البنوك التي یقع على عاتقها التزام التبلیغ

  .2الكبیرة التي یتم إیداعها من طرف الزبائن

ي كانت تعتمد علیه عصابات اإلجرام من أبرز األسالیب التأیضا ویعد هذا األسلوب  

الف دوالر أمریكي للتحایل على آ 10أ، وذلك بتقسیمها لعائدات الجریمة إلى .م.المنظم في الو

الذي یلزم المؤسسات و ، 1970سنة في ، الصادر " tSecrecy AcBank"قانون السریة المصرفیة 

المصرفیة باإلبالغ عن كل العملیات المالیة التي تزید قیمتها عن هذا المبلغ، وقد استمرت هذه 

 1986العصابات باستخدام هذه الطریقة في تبییض األموال إلى غایة صدور قانون خاص سنة 

  .  3یجرم إیداع األموال بالتجزئة

                                  
 .42إلى ص  41، مرجع سابق، من ص عبد الرزاق یخلف 1
 .86لیندا بن طالب، مرجع سابق، ص  2
الجنائي  ، أطروحة دكتوراه في القانونجریمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائريدریس،  اباخوی 3

        44، من ص 2011/2012تلمسان،  -  بكر بلقاید أبوجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الخاص، 

 .45 ص إلى
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  :استخدام الحسابات البنكیة المزدوجة - )3

في أحد البنوك، ثم  غیر المشروعةویتم ذلك عن طریق إیداع أحد األشخاص لألموال  

یقوم ذات الشخص وباسم مستعار باالقتراض من نفس البنك مبلغا مالیا یساوي مبلغ األموال 

        الفوائد المستحقة من الفوائد رد القرض وقیمة ب یقومالقذرة التي قام بإیداعها سابقا، وبعد ذلك 

  . 1التي تحصل علیها من المبلغ المودع سابقا

  :استخدام الحسابات البنكیة السریة - )4

مازالت المؤسسات المصرفیة      ،"عمیلك اعرف"قاعدة  الخاصة بتطبیق التوصیة رغم

المجرمون لتبییض في بعض الدول تستخدم الحسابات السریة المجهولة الهویة التي یستغلها 

      شقیق  "راؤول سالیناس"، ولعل أبرز مثال على ذلك استغالل 2األموال غیر المشروعة

            قرارصنع الوعالقته بمراكز  ةمكانته السیاسی "كارلوس سالیناس "السابق الرئیس المكسیكي

مثل الوهمیة  كاتوالشر  حسابات بنكیة سریة وٕانشاء العدید من المقاوالت فتحل في المكسیك

ثروة غیر على ال عیةو شر مالإلضفاء صفة  ،"هیتشكوك لالستشارات"و "مادلین لالستثمارات"

  .3قصیرة بفضل هذه المكانةفي فترة زمنیة  التي جمعها مشروعةال

  ):crédit de cartes Les(االئتمان بطاقات  استعمال - )5

من دولة إلى أخرى  غیر المشروعةالطریقة من أجل تحویل األموال  یتم اللجوء إلى هذه 

عن طریق إیداعها في حسابات بنكیة، ثم سحب جزء كبیر منها من دولة أجنبیة بواسطة صراف 

"distributeur automatique de billets"آلي 
4

لیتولى بعد ذلك البنك الذي سحب من صرافه ، 

         المبلغ المسحوب  اآللي توجیه طلب إلى البنك المصدر لبطاقة االئتمان بأن یحول إلیه

  .5)صاحب بطاقة االئتمان(من حساب زبونه 

                                  
 .41، ص مرجع سابقمفید نایف تركي الراشد الدلیمي،  1
 .45، مرجع سابق، ص عبد الرزاق یخلف 2

3 http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/penal, consulté le 17/03/2017.  
 .135، مرجع سابق، ص مجراب الدوادي 4
 . 93إلى ص  92عبد السالم حسان، مرجع سابق، من ص  5
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واألخطر من ذلك لجوء المجرمین إلى سرقة وتزویر بطاقات االئتمان لسحب األموال    

من هذه الماكینات اإللكترونیة، إذ تشیر إحدى الدراسات في هذا المجال إلى أن حجم الخسائر 

أ إلى ما یربو عن ألف ملیون .م.بطاقات ارتفع في الوالعن سرقة وتزویر هذه  ةالمالیة الناجم

  . 1دوالر أمریكي سنویا

   :إعادة االقتراض - )6

تتم هذه العملیة عن طریق إیداع األموال غیر المشروعة في أحد البنوك التي تقع        

 مضموندولة أجنبیة  فيفي إحدى بلدان المالذ المالي اآلمن، ثم یتم طلب قرض من بنك آخر 

باألموال المودعة في البنك األول، وبذلك یتمكن مبیضو األموال من إخفاء وتعتیم مصدرها 

 یستثمرونها ،اإلجرامي والحصول على أموال تبدو في ظاهرها وكأنها متأتیة من مصدر مشروع

  . 2في مختلف األنشطة االقتصادیة

  :األجانب التحویالت المالیة التي یجریها العمال - )7

في الدول الغنیة المستهلكة للمخدرات من أجل  األجانب العمالیستغل مبیضو األموال 

، وذلك من خالل التحویالت المالیة التي غیر المشروعةإضفاء صفة المشروعیة على األموال 

الشرطة الفرنسیة إلى فتح أحد البنوك بمدینة باریس لعدة  تتنبه فقد، مألسره هؤالء العمالجریها ی

التي  التحریاتمن خالل ، وقد توصلت األصلیة فروع له لتحویل مدخرات المهاجرین إلى بلدانهم

إلى تمكن بعض المجرمین من فتح حسابات بأسماء مستعارة مكنتهم من تبییض  قامت بها

  .  3ل األجانبأنها أجور للعما بزعمفرنك فرنسي  000 500 7

  :  األسالیب غیر المصرفیة لتبییض األموال/ ثانیا

بعد االلتزامات التي فرضت على البنوك للتبلیغ عن العملیات المالیة المشبوهة خاصة 

 جمیع، وصدور العدید من القرارات عن مجلس األمن التي تلزم 2001سبتمبر  11عقب أحداث 

                                  
 .135 ، مرجع سابق، صمجراب الدوادي 1
جامعة  ،دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أطروحة غسیل األموالدلیلة مباركي،  2

 . 27، ص 2007/2008باتنة،  - الحاج لخضر
 .41مرجع سابق، ص  مفید نایف تركي الراشد الدلیمي، 3
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مویل اإلرهاب، لجأ مبیضو األموال إلى عدة أسالیب الدول بمكافحة جریمتي تبییض األموال وت

  :منهاغیر مصرفیة 

  : اللجوء إلى قطاع السیاحة - )1

یعد قطاع السیاحة من أهم القطاعات التي یلجأ إلیها مبیضي األموال إلضفاء صفة 

  :      أهمهاعن طریق عدة أسالیب  المتأتیة من الجرائم األموال المشروعیة على

مختلف المؤسسات السیاحیة مثل الفنادق، المخیمات، اإلقامات والقرى          أو إنشاء شراءالقیام ب - 

النوادي اللیلیة   و السیاحیة، المطاعم الفخمة، وكاالت السیاحة واألسفار، حظائر التسلیة والترفیه 

                        االستثمار  من إلدارة أموالهم غیر المشروعة فیها كي تبدو وكأنها بمثابة أرباح متحصلة 

 سنةفي  أنه الكولومبيالمركزي  بالبنك المسؤولینكشف أحد  الصدد، وفي هذا المیدان اهذفي 

 في حین، أمریكي دوالرملیون  900 في كولومبیا القطاع السیاحي منالدخل  بلغت قیمة 1991

  . 1في السنة ملیون دوالر 300 ةالحقیقی حجم مداخیله تجاوزیال 

مؤخرا  السیاح الستبدال األموال القذرة بأموال عینیة، حیث توصلت مبیضو األموال استغالل - 

عصابات  في إطار مكافحتها للجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة إلى أن األمن مصالح

الوجهات السیاحیة  مختلف من لشراء األشیاء الثمینة ةلغ مالیامب السیاح الجریمة المنظمة تمنح

 اللوحات الفنیة والتحف األثریة، ،السیارات ،النفیسةالمعادن  ،المجوهراتمثل رونها و التي یز 

  .2مقابل إغراءات مالیة معتبرة الوطن األصليإلى  هاتصدیر ل

سفار، ثم القیام بإعادة بیعها أو استرجاع القیام بشراء تذاكر السفر من وكاالت السیاحة واأل - 

  .  3اشتریت منه أو بلد آخر بخسارة مبلغ صغیر من ثمنهاقیمتها في نفس البلد الذي 

                                  
      ، أطروحة دكتوراه جریمة تبییض األموال في القانون والشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنةصالح جزول،  1

    ،2014/2015أحمد بن بلة،  1 جامعة وهرانكلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلنسانیة، یعة والقانون، في الشر 

 .83ص 
 .140، مرجع سابق، ص مجراب الدوادي 2
     بلد ، المكتب الجامعي الحدث، بدون"المستحدثة - التقلیدیة"الجرائم االقتصادیة نسرین عبد الحمید،  3

 .405ص  ،2009النشر، بدون طبعة، 
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  :  التهریب المادي لألموال - )2

، أقدم األسالیب التي كان ُیعتمد علیها لتبییض األموالمن  للعملةیعتبر التهریب المادي 

لهم الخبرة  ستعانة بأشخاصالبا، تتم هذه العملیة عن طریق النقل البري والبحري والجويحیث 

البیضاء  قاتیاالأصحاب و  المحامین القانون داخل البالد وخارجها مثل قبضة اإلفالت منفي 

       یعتمدون  مبیضي األموال مازالوا إال أن قدم هذا األسلوب رغمولكن  ؛وكالء السیاحةو 

إلى البلدان األخرى أ .م.وال منحجم األموال المهربة  ت إحدى الدراسات إلى أنأشار  فقد علیه،

 بها لدىالتصریح ب أ.م.ثم یقومون بإعادتها إلى الوسنویا،  أمریكي ملیون دوالر 50حوالي ب یقدر

  .1مختلف المشاریع االقتصادیةفي  هافیوظت بعد ذلك متلی رسمیة،وثائق ب الجمارك مصالح

المعاییر الدولیة في مكافحة "لة دالتوصیات األربعین المعمن  32التوصیة  تنصوقد 

التي اعتمدتها فرقة العمل المعنیة باإلجراءات " وتمویل اإلرهاب وانتشار التسلحغسل األموال 

 تمكن لة التيیتدابیر الكفللعلى إلزامیة اتخاذ الدول  2012فیفري  15في  (GAFI)المالیة 

استخدام نظام  بما في ذلك عبر الحدود،لألموال النقل المادي  عن كشفالمن  سلطاتها المختصة

 لها كامل الصالحیاتالمختصة  هامن أن سلطاتأیضا ، والتأكد 2فصاح أو كالهماإلاإلقرار أو ا

أو تمویل  األموال بتبییضالتي یشتبه في ارتباطها  األموالالقانونیة التي تمكنها من حجز 

                                  
 .59، مرجع سابق، ص عبد الرزاق یخلف 1
إقرارا صادقا عبر الحدود وجوب تقدیم األشخاص الذین ینقلون األموال  "La déclaration" یقصد بنظام اإلقرار 2

فیقصد  "La divulgation" باألموال التي ینقلونها إذا تجاوزت القیمة المحددة لإلقرار باألموال، أما نظام اإلفصاح

    لمزید . به اإلفصاح بصدق عن األموال المنقولة واألدوات األخرى عبر الحدود للسلطات المعنیة عند الطلب

، حول "MENAFATF"فریقیا إوسط وشمال األتقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق : نظرامن التفصیل 

، على الموقع 07ص  ،2005الصادر في شهر دیسمبر  ،"دناقلو األموال النقدیة عبر الحدو"موضوع 

،           sa/AntiMoney/AntiDocuments/Cash%20Couriers%20Arb.pdf-http://www.sama.gov.sa/ar: اإللكتروني

 .21/03/2017: تاریخ اإلطالع
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 فصاحإقرار أو بإ كل من یقوم لقمع في تشریعاتها الداخلیة صارمة اتلعقوب وٕاقرارها، اإلرهاب

  .1كاذب

  :استخدام الشركات الوهمیة وشركات الواجهة - )3

التي كان ومازال  القدیمةوشركات الواجهة من األسالیب  یعد استخدام الشركات الوهمیة

  .  األموال غیر المشروعةمبیضو األموال یلجؤن إلیها إلخفاء مصدر 

  : "fantômes Les sociétés"الشركات الوهمیة أو شركات الدمى  -)أ

ولم یتخذ بشأنها أي  ،فقط وال وجود لها في الواقعباالسم  معروفة صوریة شركات وهي

     في غالب  وال تظهر إنشاء الشركات التجاریة،ب القانونیة المتعلقةإجراء من اإلجراءات 

      الشحن وأوامر تحویل األموال كونها الجهة المرسل إلیها أو أنها وكیلة إال في وثائق األحیان

دة ما تكون هذه الشركات أجنبیة یصعب على السلطات المختصة اإلطالع     ، وعا2الشحن

  . 3على مستنداتها

من أهم الطرق التي تعتمد علیها المنظمات اإلرهابیة أیضا هذه الشركات  وتعتبر 

مساعد وزیر  "أدام زوبین"وعصابات اإلجرام المنظم في تبییض األموال، وهذا ما أكده السید 

كل تهدید نتابعه  في" بقوله" Hill The"في مجلة  المكلف بمكافحة اإلرهاب كياألمریالمالیة 

أو عصابات المخدرات أو أنظمة تتعرض لعقوبات أو قراصنة، یجد  سواء من إرهابیین أجانب

  .4"ستخدم إلخفاء المال وتحویلهمحققونا أنفسهم إزاء شركات وهمیة أمریكیة تُ 

  

                                  
، "المعاییر الدولیة في مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب وانتشار التسلح"لة دالمع 40التوصیات نظر ا 1

  : ، على الموقع اإللكتروني15/02/2012 في" GAFI"التي اعتمدتها فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة 

Arabic.pdf-2012-Rec-40-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-http://www.fatf،  

 .25/03/2017: تاریخ اإلطالع
   ، جامعة نایف العربیة للعلومعملیات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدراتطبیعة عادل حسن السید،  2

 .90، ص 2008 بدون طبعة، األمنیة، الریاض،
 .91عبد السالم حسان، مرجع سابق، ص  3

4 http://www.youm7.com/editor/Editor/1172, consulté le 25/03/2017. 
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 : "façade de  sociétés Les" شركات الواجهة أو الغطاء - )ب

على عكس الشركات الوهمیة التي ال وجود لها في الواقع، فإن شركات الواجهة أو الغطاء 

كما یسمیها البعض هي كیانات یتم إنشاؤها بصفة قانونیة وتمارس أو تتظاهر بممارسة مختلف 

عملیات تبییض النشاطات التجاریة المشروعة، إال أن الهدف الحقیقي من تأسیسها هو تغطیة 

  . ، ولیس تحقیق الربح المشروع1األموال والتوسط في تحویل عائدات الجرائم

 البنوكقید فیها تضعیفة وتالرقابة  تكون فیها التي البلدانفي  بكثرةهذه الشركات  وتنتشر

 إلنشاءبعة تاإلجراءات المفي  التي تتساهل قوانینها الداخلیة وفي البلدان ،المصرفیةسریة البمبدأ 

  .2الشركات أو شرائها

  : استخدام شركات التأمین - )4

من أهم الشركات التي یستغلها مبیضو األموال لتعتیم عائدات أیضا تعد شركات التأمین   

  : منهاالجرائم بواسطة عدة أسالیب 

سم باأو  شركة معینة لصالح ذات أقساط سنویةتأمین  قیام مبیضو األموال بشراء وثائق - 

مبالغ التأمین             ء التأمین حتى یتمكنوا من استرجاعإلغاب بعد مدة قصیرة یقومونثم  ،مستعار

   .3بإرساله إلى حساباتهم البنكیة بناء على طلب منهم أو شیك إما عن طریق

   تأمینال وثائققیمة ل شیكاتعن طریق تواطؤ شركات التأمین بإرجاعها لمبیضي األموال  - 

  .4مالیة ضخمة بمبالغ منها یقومون بشرائهاالتي  على الحیـاة

من في الحد كثیرا یساهم  یمكننا القول بأن مكافحة اإلرهاب ،ما سبق ذكرهم وانطالقا

أحد أهم مصادر هذه الجریمة، وأن تكثیف جهود التعاون الدولي ه باعتبار جریمة تبییض األموال 

                                  
 .90عادل حسن السید، مرجع سابق، ص  1
جامعة أبو بكر كلیة الحقوق، ، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، جریمة تبییض األموالخوجة جمال،  2

 .39، ص 2007/2008تلمسان،  -  بلقاید
 .48، مرجع سابق، ص عبد الرزاق یخلف 3
 .39خوجة جمال، مرجع سابق، ص  4
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 وبالتاليتمویل اإلرهاب ملیات علمكافحة عملیات تبییض األموال یلعب دورا مهما في منع 

  .األعمال اإلرهابیة خطر الوقایة من

  المبحث الثاني 

  أثر اإلرهاب على المتغیرات االقتصادیة 

الخسائر البشریة والمادیة التي تنجم مباشرة     في على االقتصادثار اإلرهاب آال تقتصر 

       تفاقم الجرائم االقتصادیة الخطیرة، وٕانما تمتد لتصیب  وكذا ،العمل اإلرهابيتنفیذ عن 

        ، وباقي المتغیرات)المطلب األول(من المتغیرات االقتصادیة كالمیزانیة العامة للدولة العدید 

    التجارة الدولیة والناتج المحلي ،إفالس الشركات والبطالة ،األسواق المالیة ،األخرى كاالستثمار

   ).المطلب الثاني( اإلجمالي

  اإلرهاب على میزانیة الدولةأثر : المطلب األول

        ما أدى م ،لجبر األضرار الناجمة عن الجرائم اإلرهابیة  ُملزمةً أصبحت الدولة  لقد

تعویض األضرار المترتبة        على فیما مضى إلى اتساع نطاق مسؤولیتها التي كانت تقتصر

 هذه المسؤولیة باتت وقد، )الفرع األول( 2یرتكبه الموظف العموميالذي  1المرفقيالخطأ عن 

 التي تصبها الدولةالضخمة بسبب المبالغ المالیة  العامة میزانیةال علىثقیال   عبئاتشكل 

  .)الثانيالفرع ( اإلرهابضحایا  تعویضل

   مكافحة اإلرهاب وتمویله لأصبحت مخصصات التدابیر األمنیة ذلك، وباإلضافة إلى  

الفرع ( خاصة تلك التي تنتشر فیها األعمال اإلرهابیة بشكل كبیر الدول اتعلى میزانیسلبا تؤثر 

  .)الثالث

                                  
خطأ موضوعي ینسب إلى المرفق مباشرة على اعتبار أن هذا المرفق      "یعرف البعض الخطأ المرفقي بأنه  1

قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه، فسواء أمكن إسناده إلى موظف معین بالذات أو تعذر ذلك، فإنه 

: نظرا". و وحده الذي قام بارتكاب الخطأیفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بنشاط یخالف القانون ومن ثم فه

       ، 10 مج ،)العراق( جامعة الموصل الرافدین للحقوق،مجلة ، فكرة الخطأ المرفقي، قیدار عبد القادر صالح

 . 313، ص 2008، 38ع 
اإلنسانیة،  ، مجلة العلومواإلرهابمن أعمال العنف  مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین، نذیر عمیرش 2

 . 180، ص 2011، 36، ع قسنطینة -منتوري جامعة 
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  تعویض ضحایا اإلرهاب  عنمسؤولیة الدولة : الفرع األول

إن القاعدة العامة في القانون أن للضحیة الحق في اقتضاء التعویض من الجاني الذي 

لطبیعة الجرائم اإلرهابیة فإن القواعد التقلیدیة  بالنظر ولكنویة، یسبب له أضرار مادیة أو معن

تعویض األضرار التي تنجم عن هذه الجرائم، ویعزى  في مسألةللمسؤولیة المدنیة تقف عاجزة 

    حتىدم معرفة هویة اإلرهابیین، وصعوبة إلقاء القبض علیهم أحیاء و كععدة أسباب إلى  ذلك

         الجرائم  الناجمة عنٕان تم القبض علیهم أحیاء فال یكون بمقدورهم تعویض األضرار و 

  .1التي ارتكبوها

مسؤولیة الدولة      لاآلراء الفقهیة والتشریعات الوضعیة بین مؤید ومعارض انقسمت  وقد

  .تشریعوال كما أثار نطاق هذه المسؤولیة أیضا جدال في الفقه 2اإلرهاب ضحایا تعویض عن

  :موقف الفقه القانوني من مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا اإلرهاب /أوال

یعتبر موضوع مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا اإلرهاب من المواضیع التي أثارت 

 أنكرهافیما اعترف بها بعض الفقهاء وأیدوها،  حیثجدال واسع النطاق في الفقه القانوني، 

     :یليكما سنرى فیما  مرتكزین في ذلك على عدة حجج اآلخر البعض

  :االتجاه الفقهي المؤید لمسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا اإلرهاب -)أ

حیازة من  عدة حجج، أهمها منع الدولة لألفرادلقد أسس أصحاب هذا االتجاه رأیهم على 

بحمایة النظام العام  ملزمة تصبح وبذلك السالح للدفاع عن أنفسهم وحظرها لالنتقام الفردي

وتوفیر األمن واتخاذ كل التدابیر الضروریة للوقایة من الجریمة وردع الجناة، كما یقع على 

ضرار التي تصیبهم في أجسامهم أو أعراضهم عن األ) الضحایا(عاتقها تعویض المجني علیهم 

لقاء القبض على المجرمین أو أموالهم خاصة في الجرائم التي یتعذر فیها على األجهزة األمنیة إ

بسبب هروبهم إلى دولة أخرى أو عدم معرفة هویتهم أو عدم قدرة المحكوم علیهم بتعویض 

                                  
تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب االتجاهات الحدیثة في القانون المقارن أحمد السعید الزرقد،  1

 .35، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، بدون بلد نشر، بدون طبعة، ومدى االستفادة منها بالقانون المصري
، المكتبة اإلرهاب وتعویض ضحایاه بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیةحمد، فؤاد عبد المنعم أ 2

 .98، ص 2006المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، بدون طبعة، 
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أنه لیس من العدل أن تفرض الدول على الجناة كما ذهب أنصار هذا االتجاه إلى الضحایا، 

  .1عن ما لحق بهم من أضرار الضحایا منهاالعقوبات المالیة دون أن یستفید 

انقسموا بدورهم إلى قسمین حول أساس مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا  أنهمر غی 

أن تعویض الدولة لضحایا الجریمة  مؤداهالجرائم اإلرهابیة، فیرى البعض أنها التزام قانوني 

واالستقرار، فیما أرجع  یصبح حقا خالصا إذا أهملت واجبها في منع وقمع الجریمة وحفظ األمن

على مبادئ اإلنصاف والتكافل إلى األساس االجتماعي الذي یقوم ه المسؤولیة خر هذالبعض اآل

بسبب اإلرهاب، وذلك بتكفل  األفرادتصیب  التي االجتماعي لمواجهة األضرار المادیة والمعنویة

الدولة بدفع مبالغ مالیة لهم في حدود قدرتها المالیة كنوع من المساعدة اإلنسانیة عن طریق 

ه منطلق التزام عویض ضحایا اإلرهاب، وٕاذا قامت بذلك فإنما تقوم بتلصندوق مخصص 

  . 2مسؤولیتها القانونیة ولیس على أساس ،ثار اإلرهاباجتماعي للتصدي آل

وجدیر بالبیان أن مبدأ إلزامیة تعویض الدولة لضحایا الجرائم اإلرهابیة الذي تبناه هذا          

المتحدة بشكل عام في الجرائم الخطیرة في إعالن مبادئ العدل االتجاه، أخذت به منظمة األمم 

األساسیة المتعلقة بضحایا اإلجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعیة العامة 

منه على أنه  12، حیث نص البند 1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34بموجب القرار رقم 

ى تعویض كامل من المجرم أو من مصادر        حیثما ال یكون من الممكن الحصول عل"

  : مالي إلى ي للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویضبغنأخرى، ی

الضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة أو اعتالل الصحة البدنیة أو العقلیة نتیجة  - 

  الجرائم الخطیرة؛

                                  
الجامعي،  ، دار الفكرالحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة اإلرهابیةمعراج أحمد إسماعیل الحدیدي،  1

   .123إلى ص  119من ص ، 2017اإلسكندریة، الطبعة األولى، 
  .102إلى ص  101فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، من ص  2
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خاصة من كانوا و  ،إلیذاءأسر المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة ل - 

  . 1یعتمدون على هؤالء األشخاص

شجع هذا اإلعالن الدول على إنشاء صنادیق وطنیة مخصصة لتعویض ضحایا  وقد

  .2بهم التعویض عن الضرر الذي یلحق اقتضاء یهمالجرائم في الحاالت التي یستحیل فیها عل

ي نص اإلستراتیجیة شجعت منظمة األمم المتحدة الدول األعضاء ف 2006وفي سنة  

        التدابیر الرامیة إلى معالجة الظروف المؤدیةمن ) 08(العالمیة لمكافحة اإلرهاب في البند الثامن 

 الالزمة تقـدیم المـساعدةبصفة طوعیة من أجل أنظمـة وطنیـة  وضـع، على إلى انتشار اإلرهاب

   .3وأسرهم للتخفیف من مآسیهم ضحایا اإلرهابل

ه قرار  المبدأ أیضا مجلس االتحاد األوروبي في منظمة األمم المتحدة، أخذ بهذاار وعلى غر 

المتعلق بمكافحة اإلرهاب، حیث نصت  ،2002جوان  13 المؤرخ في 2002/475اإلطار رقم 

عضو إذا لزم األمر التدابیر الممكنة لضمان  تتخذ كل دولة" على أنه منه) 02ف/10(المادة 

  .4"ألسرة الضحیة تقدیم المساعدة المناسبة

المقرر  "Martin Scheinin" "مارتن شینین"السید وباإلضافة إلى ذلك، أید هذا الطرح 

      ي سیاق مكافحةالخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق اإلنـسان والحریـات األساسیة ف

                                  
األساسیة المتعلقة بضحایا اإلجرام والتعسف في استعمال السلطة، من إعالن مبادئ العدل  12نظر البند ا 1

 ، رمز الوثیقة29/11/1985المؤرخ في  40/34القرار رقم الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب 

A/RES/40/34 ، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة ،29/11/1985الصادرة بتاریخ:  

http://www.un.org/ar/documents/index.html08/04/2017: ، تاریخ اإلطالع.  
 األساسیة المتعلقة بضحایا اإلجرام والتعسف في استعمال السلطة،إعالن مبادئ العدل من  13نظر البند ا 2

 .مرجع سابق
 قرارالالجمعیة العامة لألمم بموجب  التي اعتمدتهانظر إستراتیجیة األمم المتحدة العالمیة لمكافحة اإلرهاب، ا 3

الصادرة بتاریخ ، )A/RES/60/288( ، رمز الوثیقة60، الدورة 08/09/2006المؤرخ في  60/288رقم 

  :، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة07، ص 20/09/2006

http://www.un.org/ar/documents/index.html ،08/04/2017: تاریخ اإلطالع.  
4 Voir l’art (10/parag 02) du décision-cadre du CUE, n° 2002/475/JAI, du 13/06/2002, relative à la lutte 
contre le terrorisme, JOCE n° L164, du 22/06/2002, sur le site internet :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2002:164:TOC, consulté le 09/04/2017.  
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تحت عنوان  2010في شهر دیسمبر  إلى مجلس حقوق اإلنسان، في تقریره الذي قدمه اإلرهاب

         ینبغي دفع تعویضات"بقوله  ،"عشرة مجاالت للممارسات الفضلى في مكافحة اإلرهاب"

نتیجة  وبممتلكاتهمأو االعتباریین  من میزانیة الدولة عن أي ضرر یلحق باألشـخاص الطبیعیین

       اإلرهاب، وذلك وفقا للقانون الدولي أو نتیجة أعمـال ُترتكـب باسـم مكافحة عمل إرهابي

  . 1"لحقوق اإلنسان

  :االتجاه الفقهي المعارض لمسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا اإلرهاب - )ب

دولة، ویؤثر یرى أنصار هذا االتجاه أن نظام تعویض ضحایا اإلرهاب یرهق میزانیة ال

التي قد  االعتداءات كافةسلبا على أداء وظائفها األساسیة كالدفاع عن األراضي الوطنیة من 

تتعرض إلیها، والحفاظ على األمن واالستقرار وتنظیم العالقات بین المواطنین، كما اعتبروه أیضا 

ریمة وتشجیعا في منع وقمع الج بمثابة اعتراف ضمني من الدولة بعدم قدرتها وفشل أجهزتها

مما یتناقض مع أهداف السیاسة الجنائیة التي تتمثل في تحقیق  ،فراد على ارتكاب الجرائملأل

أنه نظام یصعب تطبیقه في جمیع البلدان  فضال علىوالوقایة من الجریمة،  الخاص والعامالردع 

  .2التي یتطلبها ضخمةال بسبب األموالوخصوصا البلدان الفقیرة 

  :موقف التشریع الوضعي المقارن من مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا اإلرهاب /ثانیا

        لم تكن تعترف بمسؤولیة الدولة  الفقهاء أن العائلة القانونیة الالتینیةیرى بعض 

بعد تفاقم أعمال ولكن  ،عن تعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة وعلى رأسها التشریع الفرنسي

جبر لصندوق  ئهإنشابغیر المشرع الفرنسي موقفه  ،1986سنة في رنسا العنف اإلرهابي في ف

األعمال اإلرهابیة التي ترتكب على اإلقلیم الفرنسي، في حین أن العائلة الناجمة عن  األضرار

                                  
بتعزیز وحمایة حقوق المعني " مارتین شاینین"من تقریر المقرر الخاص السید  06نظر الممارسة رقم ا 1

عشرة مجاالت للممارسات الفضلى في مكافحة "اإلنـسان والحریـات األساسیة في سیاق مكافحة اإلرهاب، بعنوان 

الصادرة بتاریخ  ،)A/HRC/16/51( ، رمز الوثیقة16، المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان، الدورة "اإلرهاب

  :للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة، على الموقع اإللكتروني 17، ص 22/12/2010

http://www.un.org/ar/documents/index.html09/04/2017: ، تاریخ اإلطالع.  

 .130إلى ص  125معراج أحمد إسماعیل الحدیدي، مرجع سابق، من ص  2
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منذ زمن طویل مع الفقه اإلسالمي الذي یقر بمبدأ التزام و تتفق مبدئیا  نجلوسكسونیةألالقانونیة ا

  .1بشكل عام ساعدة ورعایة ضحایا الجریمةالدولة بتعویض وم

  :نطاق مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة /ثالثا

یعتبر نطاق مسؤولیة الدولة عن تعویض األضرار الناجمة عن جرائم األشخاص وجرائم 

األموال أیضا من المواضیع التي أثارت جدال واسعا في الفقه القانوني والتشریع الوضعي 

إلى أن مسؤولیة الدولة تقتصر فقط على تعویض األضرار  الفقهاءلمقارن، فقد ذهب بعض ا

ذلك إلى عدة  واالمترتبة عن جرائم األشخاص دون تلك الناجمة عن جرائم األموال، وقد أرجع

  :2تيإیجازها في اآلأسباب، یمكن 

 هایصعب على أي دولة أن تتحمل مسؤولیة تعویض مما ،ارتفاع تكلفة خسائر جرائم األموال - 

  .حتى ولو كانت من الدول الغنیة

     لدى شركات التأمین العقاریة والمنقولة قیام األثریاء وأصحاب الشركات بتأمین ممتلكاتهم - 

من مخاطر الجرائم التي قد تصیبها، وفي حال تعرض هذه الممتلكات إلى التدمیر والتخریب 

  .مؤمن لهللهو الذي یتحمل مسؤولیة تعویض األضرار ) التأمین شركة(فالمؤمن 

یصعب ضد األشخاص،  تقع التيضرار الناجمة عن الجرائم على عكس سهولة تقدیر األ - 

  .عن طریق الغش والتزویرها المبالغة فیباألموال عن جرائم  المترتبةضرار تقدیر األ

رائم األشخاص، مما یجعل الدولة تتجاوب تعاطف الرأي العام في معظم األحیان مع ضحایا ج - 

  .كثیرا في جرائم األموال همعه، وهذا ما ال نلمس

وعلى خالف ذلك، ذهب قلیل من الفقهاء والمشرعین إلى أن الدولة ال تقتصر مسؤولیتها 

لتشمل  اقعة ضد األشخاص، بل یجب أن تمتداألضرار الناجمة عن الجرائم الو  تعویض عن

 هواألموال، وحجتهم في ذلك أن سبب هذه المسؤولیة  جرائمجمیع األضرار التي تترتب عن 

هویته أو مكان تواجده  ةعجز الجاني عن تعویض ضحایا الجریمة التي ارتكبها أو عدم معرف

                                  
 .99فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص  1
 .171إلى ص  170معراج أحمد إسماعیل الحدیدي، مرجع سابق، من ص  2
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ذلك ال یمكن للدولة أن تحتج بارتفاع تكالیف خسائر جرائم ولولیس نوع الجریمة المرتكبة، 

  .1ال مادام بمقدورها توسیع إیرادات صندوق تعویض ضحایا الجریمةاألمو 

ویعتبر المشرع الجزائري واحد من بین المشرعین الذین أخذوا بمبدأ التزام الدولة بتعویض 

إال أنه لم یأخذ بهذا  ،األموالو األضرار الناجمة عن الجرائم اإلرهابیة التي تقع ضد األشخاص 

        ضرار المادیة المشمولة بالتعویض على سبیل الحصر حدد األوٕانما  ،المبدأ على إطالقه

         من أجل تكریس مبدأ التكافل االجتماعي وتضمید جراح ضحایا هذه الجرائم، كما سنرى الحقا 

  .الفرع التالي في

   أثر تعویض ضحایا اإلرهاب على میزانیة الدولة :الفرع الثاني

شكل عبئا كبیرا على میزانیات الدول وباألخص الدول یتعویض ضحایا اإلرهاب  لقد أصبح

  .المدیونیة وعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي واالجتماعي تتخبط فيالفقیرة التي 

، 2ویعتبر النظام الذي وضعه المشرع الجزائري لتعویض ضحایا األعمال اإلرهابیة

  ، أبرز مثال سنتناوله 4الوطنیة ، وضحایا المأساة3والحوادث الواقعة في إطار مكافحة اإلرهاب

                                  
، رسالة ماجستیر في العقود تعویض األضرار الالحقة بضحایا اإلرهاب في التشریع الجزائريبولعراس كریم،  1

 .35، ص 2013/2014والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، 
كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة "بأنه  "ضحیة العمل اإلرهابي"عرف المشرع الجزائري  2

ة تعرضت لالغتصاب من إرهابي أو جماعة أإرهابیة یؤدي إلى وفاة أو أضرار جسدیة أو مادیة، وكل إمر 

، المتمم للمرسوم 2014فیفري  01المؤرخ في  14/26المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة : نظرا ."إرهابیة

لصالح األشخاص الطبیعیین ضحایا  ، المتعلق بمنح تعویضات13/02/1999المؤرخ في  99/47التنفیذي رقم 

األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب 

 .02/02/2014، الصادرة بتاریخ 05ولصالح ذوي حقوقهم، ج ر، ع 
كل ضرر وقع بمناسبة القیام بإحدى "بأنه " الحدث الواقع في إطار مكافحة اإلرهاب"عرف المشرع الجزائري  3

، 13/02/1999في  المؤرخ 99/47المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة : نظرا ،"مهمات مصالح األمن

أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة  الجسدیةلصالح األشخاص الطبیعیین ضحایا األضرار  بمنح تعویضاتالمتعلق 

     حقوقه، المتمم بالمرسوم التنفیذي  إطار مكافحة اإلرهاب ولصالح ذوي أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في

 .17/02/1999، الصادرة بتاریخ 09، ج ر، ع 14/26رقم 
        حداث المذكورة ار األكل شخص مفقود في إط"بأنه " ضحیة المأساة الوطنیة"عرف المشرع الجزائري  4

وكان موضوع معاینة فقدان تعدها الشرطة القضائیة على إثر عملیات ) میثاق السلم والمصالحة الوطنیة(في 
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أن  ة، خاصة إذا ما علمنایدولالعلى المیزانیة  النظامفي هذا الفرع لتوضیح مدى أثر 

 200سنة مقتل  14اإلحصائیات الرسمیة تشیر إلى أن ظاهرة اإلرهاب في الجزائر خّلفت خالل 

  .1ألف مفقود ونزوح ملیون ونصف مواطن 20ألف شخص و

  :الحقوق الضحایا المتوفین جراء األعمال اإلرهابیة أو مكافحة اإلرهاب ذويتعویض  /أوال

بسبب األعمال اإلرهابیة أو الحوادث الواقعة      الحقوق الضحایا المتوفین یقصد بذوي

  : في إطار مكافحة اإلرهاب الذین یستفیدون من التعویضات المالیة

  زوجات الشخص المتوفى وأصوله؛ - 

سنة       21و 19سن  یتجاوزواواألبناء الذین لم  ،سنهن إذا كن بدون دخلالبنات مهما كان  - 

ون ممارسة یعطء مهم كان سنهم إذا كانوا ال یستإذا كانوا یزاولون دراسة أو تكوین مهني، واألبنا

  .     2ي نشاط بسبب عجز بدني أو عقلي، وكذا البنات واألبناء المكفولین حسب نفس الشروطأ

ات التي تمنح لهؤالء األشخاص حسب الضحیة المتوفى، بحیث تكون وتختلف التعویض

  :تيكاآل

یصرف من میزانیة الدولة إذا كان الضحیة المتوفى : )Pension de service(معاش خدمة  - 

من الموظفین أو األعوان العمومیین إلى غایة السن القانونیة التي كان سیحال فیها الضحیة    

  .3على التقاعد

إذا كان  4یصرف من صندوق ضحایا اإلرهاب ):Pension mensuelle( شهريمعاش  - 

العاملین،  الضحیة المتوفى من األشخاص التابعین للقطاعین االقتصادي أو الخاص أو غیر

                                                                                               

المتعلق  ،28/02/2006المؤرخ في  06/93المرسوم الرئاسي من  02المادة : نظرا ."البحث التي قامت بها

 .28/02/2006، الصادرة بتاریخ 11بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة، ج ر، ع 
 .44بولعراس كریم، مرجع سابق، ص  1
   ، المتمم بالمرسوم التنفیذي 13/02/1999المؤرخ في  99/47المرسوم التنفیذي رقم من  12نظر المادة ا 2

 .، مرجع سابق01/02/2014المؤرخ في  14/26رقم 
 .نفس المرسوم التنفیذيمن  17و) 02 ف/07(نظر المادتین ا 3
      هو عبارة عن حساب یفتح في كتابات أمین الخزینة الرئیسي، رقمه: صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب 4

وزیر الداخلیة اآلمر األول بالصرف من هذا الحساب، والوالة اآلمرین بالصرف الثانویین  ویعد ،302- 075
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وترك أوالد قصر أو أوالد مهما كان سنهم إذا كانوا ال یستعطون ممارسة إي نشاط بسبب عجزهم 

  . 1ا كان سنهنالبدني أو العقلي أو بنات مهم

یصرف من صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب      ):Un capital global( جماليإرأسمال  - 

إذا كان الضحیة المتوفى من األشخاص التابعین للقطاعین االقتصادي أو الخاص أو غیر 

العاملین في حالة عدم ترك الضحیة ألوالد قصر أو معوقین ذهنیا أو بدنیا أو بنات كن تحت 

  .2كفالته

یصرف من الصندوق الوطني للتقاعد من الخزینة ): Un capital unique( رأسمال وحید - 

العامة في إطار میزانیة الدولة إذا كان الضحیة المتوفى من المتقاعدین، ویكون هذا المبلغ 

مرة األجر الوطني األدنى  100یساوي مرتین معاش الضحیة المتوفى المتقاعد دون أن یقل عن 

  .3حصص متساویةبویتم تسدیده سنویا لذوي الحقوق  المضمون،

        تصرف من صندوق تعویض): Une Assistance financière(مساعدة مالیة  -

         فقدوا في نفس الوقت أحد  ذینال ضحایا اإلرهاب لفائدة الناجین من االغتیاالت الجماعیة

     إدماجهم  من أجل إعادةعمل إرهابي مهما كانت أعمارهم  بسبب اإلخوةو األصول على األقل 

          على األكثر من نفس عدد الناجین ثالثة أشخاص یتجاوز شریطة أن ال ،اجتماعیا

                                                                                               

ة صندوق التضامن بنسبة یحددها الوزیر بالنسبة للعملیات المنفذة على مستوى الوالیة، تتمثل إیراداته في مساهم

      المكلف بالمالیة، عن طریق قرار، والتخصیصات السنویة من میزانیة الدولة وكل مورد آخر یحدد بنص

تي تلحق باألشخاص الطبیعیین إثر لتعویضات عن األضرار الجسدیة والمادیة االخاص، أما نفقاته فتكمن في 

 وتسخیر    ن االجتماعي والمصاریف المتعلقة بمجانیة النقل، الخبرات، أعمال إرهابیة، اشتراكات الضما

، 13/02/1999المؤرخ في  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  105إلى  102المواد من : نظرا .الموثقین

 .، مرجع سابق01/02/2014المؤرخ في  14/26المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
 .المرسوم التنفیذينفس من  26و) 03ف /07(نظر المادتین ا 1
 .من نفس المرسوم التنفیذي) 04ف /07(نظر المادة ا 2
 .من نفس المرسوم التنفیذي 36و) 05ف /07(ظر المادتین ان 3
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ا حصص هامیتقسیتم و  المعاش الشهري األدنى،مرة  300هذه المساعدة المالیة  وتساوي ،العائلة

  *.1من االغتیال الجماعيالوحید  لناجيل كاملة أو تمنحالناجین  بین متساویة

  :التعویض عن األضرار الجسدیة الناجمة عن األعمال اإلرهابیة أو مكافحة اإلرهاب /ثانیا

تختلف أیضا قیمة التعویض عن األضرار الجسدیة الناجمة عن األعمال اإلرهابیة         

 :أو مكافحة اإلرهاب حسب الفئات التالیة

یستفیدون من معاش شهري تتكفل بدفعه الهیئة : واألعوان العمومیینالضحایا الموظفین  -

 في حوادث الضمان االجتماعي یستخدمه الذيمقیاس المرجعي لل اوفق یحسبالمستخدمة، و 

  .3مـرة ونصف عن األجر الوطني األدنى المضمونهذا المعاش  یقلیتعین أن ال ، و 2العمل

                                  
، المتمم 13/02/1999المؤرخ في  99/47المرسوم التنفیذي رقم من  37و) 06ف /07(نظر المادتین ا 1

   .، مرجع سابق01/02/2014المؤرخ في  14/26بالمرسوم التنفیذي رقم 
من نفس  13في المادة  محددةلقد حدد المشرع الجزائري لكل ذي حق نصیبه من التعویض الممنوح بنسبة * 

   :كالتالي المرسوم التنفیذي

وقعت من جراء عمل إرهابي أو حادث وقع تحدد الحصة العائدة لكل ذي حق بعنوان التعویض الممنوح إثر وفاة "

  :   تيفي إطار مكافحة اإلرهاب، كاآل

  ؛، عند عدم وجود الزوج واألصولىلتعویض لصالح ابن أو أبناء المتوفمن ا 100%

بین ذوي الحقوق اآلخرین، بالتساوي من التعویض  50%من التعویض لصالح الزوج أو الزوجات، وتوزع  %50

  ؛آخرین یتكونون من أبناء أو أصول زوجة أو أكثر على قید الحیاة، وكذا ذوي حقوق ىإذا ترك المتوف

 30%و ،)عند االقتضاء لصالح االبن الوحید 70%أو ( ىبین أبناء المتوف بالتساويمن التعویض یوزع  70%

      جفي حالة عدم وجود ز  )عند االقتضاء صالح األصل الوحیدل 30%( لصالح األصول أو بالتساويتوزع 

  ؛على قید الحیاة

 ؛الحیاة زوجات أو أبناء على قید ىاألصول، إذا لم یترك المتوفكل من من التعویض لصالح  %50

 ".على قید الحیاة زوجات أو أبناء ىمن مبلغ التعویض لصالح األصل الوحید، إذا لم یترك المتوف %75

 .نفس المرسوممن  48نظر المادة ا 2
     المؤرخة المشتركةتعلیمة الـوزاریة ، المتممة لل19/02/2018في  المؤرخة المشتركةالتعلیمة الـوزاریة نظر ا 3

علیه بعنـوان تعویض  المنصوص الشهري المعاش تخصیص وكیفیات شروط تحدد ، التي31/05/1997في 

، الصادرة 11، ج ر، ع اباإلره مكافحة إطارواقع فـي  حادثأو  إرهابي عملاألضرار البدنیة الناجمة عن 

 .21/02/2018بتاریخ 
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 شروط تحدد التي 1997 ماي 31في  المؤرخة وبالرجوع إلى التعلیمة الوزاریة المشتركة

علیه بعنـوان تعویض األضرار البدنیة الناجمة  المنصوص الشهري المعاش تخصیص وكیفیات

" المعاش الشهري"، نجدها تعرف اإلرهاب مكافحة إطارواقع فـي  حادثأو  إرهابي عملعن 

 وٕالى نسبة العجز الجزئي الدائم إلى الدخل تعویض یمنح من میزانیة الدولة، ویحدد بالرجوع"بأنه 

عند االقتضاء، بأداءات المنح العائلیة، عندما تكون الضحیة غیر  مرفقاالمعترف به للضحیة، 

وقفا للشروط المحددة  أخرى، ویخضع للضریبة على الدخل اإلجمالي ذلك من جهةمن مستفیدة 

  .1"في التنظیم الجاري به العمل

من معاش  ونستفیدی :بدون عملاالقتصادي والخاص والضحایا  ینللقطاع التابعونالضحایا  -

مقیاس لل اوفقهذا المعاش أیضا  یحسب، و صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب یصرف من شهري

  .2العمل في حوادث الضمان االجتماعي یستخدمه الذيالمرجعي 

، عهبدف صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب یتكفلتعویض یستفیدون من : الضحایا األطفال -

یستعمله الضمان االجتماعي في حوادث العمل بما  على أساس المقیاس الذي كذلك یحسبو 

لألصل المتكفل بالطفل منه  30%ویدفع  ،األدنى المضمون ضعف قیمة األجر الوطني یساوي

حساب جار مفتوح  فیتم إیداعه في منه 70%أما  عند االقتضاء، القاضي المقدم الذي یعینهأو 

هذا وتجمد نسبة من  ،التي تقع بمقر إقامته الوالیة على مستوى خزینةالضحیة  الطفل لصالح

  .3المبلغ إلى غایة بلوغ الطفل سن الرشد

  

  

                                  
 المعاش تخصیص وكیفیات شروط تحدد التي ،31/05/1997في  المؤرخة المشتركةالتعلیمة الـوزاریة  نظرا 1

 إطارواقع فـي  حادثأو  إرهابي عملعلیه بعنـوان تعویض األضرار البدنیة الناجمة عن  المنصوص الشهري

 .04/06/1997الصادرة بتاریخ  ،38ج ر، ع ، اإلرهاب مكافحة
    ، المتمم بالمرسوم التنفیذي13/02/1999المؤرخ في  99/47المرسوم التنفیذي رقم من  59نظر المادة ا 2

 .، مرجع سابق01/02/2014ؤرخ في الم 14/26رقم 
 .المرسوم التنفیذي نفس من 63و 62نظر المادتین ا 3
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  :تعویض النساء ضحایا االغتصاب /ثالثا

 لالغتصاب تعرضن اللواتي یتكفل صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب بدفع تعویض للنساء

یحسب على أساس نسبة عجز جزئي دائم و هابیین، اإلر  مجموعة منإرهـــابي أو  طرف مـن

دون أن تقدم الضحیة في ملف التعویض ألي دلیل ما عدا  ،%100 تحدد بقیمة جزافیة

  . 1المحضر الذي تعده مصالح األمن المختصة

  :تعویض عائالت ضحایا االختطاف /رابعا

 والعاملین في المؤسسات االقتصادیة العمومیة موظفین واألعوان العمومیینبالنسبة لل

اإلفراج عنهم         ساري المفعول إلى غایة  همیبقى راتب ،إرهابیة منظمةمن قبل المختَطفین 

المختَطفین فیتم منح  التابعین للقطاع الخاصبوفاتهم، أما العمال یقضي  حكم قضائيأو صدور 

      ضحیةالن األجر أو من آخر تصریح بدخل م 70%تساوي إعانة مالیة شهریة  همحقوق يذو 

ألف دج، یتكفل صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب بدفعها     20شریطة أن ال تتجاوز هذه اإلعانة 

، كما یستفید أیضا األمن المختصة التي تؤكد االختطاف بعد نتائج التحقیق التي تقوم بها مصالح

 من األجر 70%تساوي إعانة مالیة شهریة ذوي حقوق ضحایا االختطاف غیر العاملین من 

  .  2الوطني األدنى المضمون بعد التأكد من اختطاف الضحیة

  :التعویض عن األضرار المادیة /خامسا

إلى جانب التعویض عن األضرار السالف ذكرها، الناجمة عن األعمال اإلرهابیة 

الذین تعرضت بیعیون والحوادث الواقعة في إطار مكافحة اإلرهاب، یستفید األشخاص الط

حادث وقع في إطار مكافحة  عمل إرهابي أو بسببإلى أضرار  العقاریة أو المنقولة أمالكهم

  .3بدفعه اإلرهاب صندوق تعویض ضحایا یتكفلاإلرهاب من تعویض 

                                  
المتمم ، 01/02/2014المؤرخ في  14/26 المرسوم التنفیذي رقممن  1مكرر 67مكرر،  67نظر المادتین ا 1

 .، مرجع سابق13/02/1999المؤرخ في  99/47مرسوم التنفیذي رقم لل
 .المرسوم التنفیذيمن  83، 82، 78، 77، 75، 68نظر المواد ا 2
 .المرسوم التنفیذي نفس من 90نظر المادة ا 3
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اإلرهاب،  وكما سبقت اإلشارة إلیه عند تطرقنا لنطاق مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا

المحالت ذات االستعمال (حصر األمالك المشمولة بالتعویض في  ن المشرع الجزائريإف

     ، وحدد قیمة التعویض )األلبسة ،السیارات الشخصیة ،األثاث والتجهیزات المنـزلیة، السكني

من مبلغ األضرار المحددة في تقریر الخبرة، كما أشار  %100عن األضرار التي تصیبها بنسبة 

 سیتم إدراجها بموجب نص قانوني خاصمن األموال التي  مجموعة إلى أیضاالمشرع الجزائري 

المحالت ذات االستعمال الصناعي ( في والمتمثلةضمن قائمة األمالك المعنیة بالتعویض 

    .1)األخرىحیوانات التربیة و  ،قطعان المواشي ،المستثمرات الفالحیة ،التجاریة والتجاري، األمالك

  :المأساة الوطنیةتعویض ذوي حقوق ضحایا  /سادسا

إلى جانب تعویض ضحایا األعمال اإلرهابیة والحوادث الواقعة في إطار مكافحة    

       المؤرخ 06/93 رقم المرسوم الرئاسيمن  06اإلرهاب، نص المشرع الجزائري في المادة 

یستفید ذوي حقوق "، على أنه الوطنیة بتعویض ضحایا المأساة المتعلق، 2006فیفري  28في 

         لم یسبق الحكم لهم بالتعویض قبل نشر هذا المرسوم من تعویضالذین الوطنیة  حایا المأساةض

  .2"أو رأسمال إجمالي أو وحید خدمة أو معاش شهري في شكل معاش

  : كالتاليوتدفع هذه التعویضات المالیة التي زادت من إرهاق میزانیة الدولة الجزائریة  

تعویض ذوي حقوق الضحایا المستخدمین العسكریین ل میزانیة الدولةیدفع من : معاش خدمة -

 الوطني والموظفین واألعوان مستخدمي األمنو التابعین لوزارة الدفاع الوطني  والمدنیین

من هذا المعاش إلى غایة  ذوي حقوق الضحایا من المستخدمین العسكریین فیدویست ؛العمومیین

التابعین  المدنیین ذوي حقوق الضحایاعاما، أما  60ة سن التاریخ الذي كان سیبلغ فیه الضحی

     العمومیین فیستفیدون الوطني والموظفین واألعوان  مستخدمي األمنو لوزارة الدفاع الوطني 

                                  
، المتمم بالمرسوم 13/02/1999المؤرخ في  99/47فیذي رقم المرسوم التنمن  95، 92، 91نظر المواد ا 1

 .، مرجع سابق01/02/2014المؤرخ في  14/26التنفیذي رقم 
 .مرجع سابق، 28/02/2006المؤرخ في  06/93 رقم المرسوم الرئاسيمن  06نظر المادة ا 2
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إلى غایة التاریخ الذي كان سیحال فیه الهالك على التقاعد طبقا للتشریع  معاش خدمة من

  . 1المعمول به

   :2رأسمال وحید -

من مستخدمي وزارة الدفاع الوطني إذا ضحایا من میزانیة الدولة لتعویض ذوي حقوق ال یدفع *

   ؛كان الضحیة متقاعدا وقت فقدانه

ضحایا الصندوق الوطني للتقاعد على حساب میزانیة الدولة لتعویض ذوي حقوق المن  یدفع* 

القانونیة لإلحالة على التقاعد وقت سن المن المتقاعدین أو في موظفین وأعوان الدولة إذا كانوا ال

   ؛فقدانهم

الضحایا ذوي حقوق الصندوق الوطني للتقاعد على حساب میزانیة الدولة لتعویض من  یدفع* 

 بتعویض ضحایا المأساةالمتعلق  06/93غیر المنصوص علیهم في المرسوم التنفیذي رقم 

المبلغ السنوي لمنحة التقاعد كون قیمة التعویض في هذه الحالة ضعف ت، شریطة أن الوطنیة

  .ألف دج 10مرة مبلغ  100وأن ال یقل عن  ،التي كان یتقاضها الشخص المفقود

تعویض ذوي حقوق ضحایا یتكفل صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب بدفعه ل :معاش شهري - 

       ، إذا كان الشخص المفقود  للقطاع االقتصادي العام أو الخاص أو من كان بال وظیفة التابعین

أو بنات /أو معوقین أو مصابین بمرض مزمن، و/سنة، وترك أبناء قصر و 50ال یتجاوز سنه 

  .3مهما كان سنهن

الضحایا تعویض ذوي حقوق ل یتكفل صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب بدفعه: رأسمال إجمالي -

 اةبتعویض ضحایا المأسالمتعلق  06/93غیر المنصوص علیهم في المرسوم التنفیذي رقم 

ألف دج، وٕاذا كان الضحیة قاصرا           16مرة مبلغ  120، ویساوي هذا التعویض الوطنیة

                                  
 .مرجع سابق، 28/02/2006المؤرخ في  06/93 رقم المرسوم الرئاسيمن  27، 20، 17نظر المواد ا 1
 .المرسوم الرئاسي نفس من 48، 31، 22نظر المواد ا 2
 .المرسوم الرئاسي نفس من 36، 34نظر المادتین ا 3



 ره على التنمیة االقتصادیةماهیة اإلرهاب وأث: الباب األول

 

 
153 

 

       حقوقالذوي تقاعد، یستفید لل الوطني عاما وغیر منخرط في صندوق 60أو یتجاوز سنه 

  .1أالف دج 10مرة مبلغ  120من رأسمال إجمالي یساوي 

األرقام  إلى المیزانیة العامة للدولة، یمكننا اإلشارةولتوضیح مدى أثر هذا التعویض على 

جمال ولد " السید السابق واألسرة والجالیة الجزائریة بالخارج التضامن الوطنيوزیر  التي قدمها

   أسرة 4163 استفادةصرح ب فقد ،بمناسبة الیوم البرلماني المتعلق بالمصالحة الوطنیة "عباس

المنح العائلیة،  في ذلكبما ة شهری اتمن معاش أسرة 2940استفادة و  ،ةإجمالی رؤوس مالمن 

  .2دج 01 018 533 425 5التعویضات خزینة الدولة  هذه كلف مما

العمل  ألشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري منالتعویضات المالیة الممنوحة ل /سابعا

  :بسبب األفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة

العمل بسبب األفعال المتصلة  كانوا محل تسریح إداري من ألشخاص الذینیستفید ا

من تعویض مالي بناًء على طلب منهم أو رفضهم لشغل المناصب المعروض  بالمأساة الوطنیة

مناصب التي كانوا العلیهم أو بلوغهم سن التقاعد أو أصبح من المستحیل إعادة إدماجهم في 

أو العقلي أو أي سبب اقتصادي أو إداري  یشغلونها بسبب حل المؤسسة أو عجزهم البدني

      ویحسب هذا التعویض على أساس آخر أجر قاعدي كانوا یتقاضونه قبل تسریحهم  ؛مبرر

  .3من مناصبهم على أن ال یقل عن األجر الوطني األدنى المضمون

ویحدد مبلغ التعویض حسب مدة العمل التي اشتغالها الشخص الذي تم تسریحه، وفقا  

  :    ل التاليللجدو 

  

                                  
 .مرجع سابق، 28/02/2006المؤرخ في  06/93 رقم المرسوم الرئاسيمن  46إلى  42نظر المواد من ا 1
، أطروحة دكتوراه في القانون دراسة مقارنة اإلرهابیة القانوني لتعویض ضحایا الجرائم لنظاما، دیش موسى 2

 .514، ص 2015/2016، تلمسان -بكر بلقاید  أبوجامعة العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
یحدد كیفیات ، الذي 27/03/2006المؤرخ في  124/06 من المرسوم الرئاسي رقم 14و 13نظر المادتین ا 3

الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب األفعال  تعویض األشخاص إدماج أو إعادة

 .29/03/2006، الصادرة بتاریخ 19، ج ر، ع الوطنیة المتصلة بالمأساة
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       ألشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري التعویض الممنوح لتقدیر ) 02: (الجدول رقم

  العمل بسبب األفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة من
  

  

  

  

  

  

  

  

  مبلغ التعویض  مدة العمل

  أشهر 03أجر   أقل من سنتین

  أشهر 06أجر   سنوات 04سنتین وأقل من 

  أشهر 09أجر   سنوات  06سنوات وأقل من  04

  شهرا 12أجر   سنوات 08سنوات وأقل من  06

  شهرا 15أجر   سنوات 10سنوات وأقل من  08

  شهرا 18أجر   سنوات 10أكثر من 

 .، مرجع سابق27/03/2006المؤرخ في  124/06 المرسوم الرئاسي رقم )04ف /14( ةنظر المادا: المصدر
  

  

  

  

  

        واألسرة والجالیة الجزائریة التضامن الوطنيوزیر وتشیر اإلحصائیات التي قدمها 

  بالمصالحة الوطنیةبمناسبة الیوم البرلماني المتعلق  "جمال ولد عباس" السابق السید بالخارج

شخص، مما كلف الدولة إنفاق مبلغ مالي                3875 تعویضو  عامل 1361 عادة إدماجإلى إ

دج لشراء اشتراكات  69 077 831 890 2خصص منه ، دج 72 140 561 107 4قدره 

 .1مستحقات صندوق التقاعد تغطیةو الضمان االجتماعي 

، تجب اإلشارة إلى أن الدولة الجزائریة لم تلتزم فقط بتعویض الفرعوفي ختام هذه   

مال اإلرهابیة، والحوادث الواقعة في إطار مكافحة اإلرهاب، وضحایا المأساة ضحایا األع

الوطنیة، بل تحملت في إطار المصالحة الوطنیة حتى مسؤولیة إعانة األسر المحرومة       

التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم اإلرهابیة التي نص علیها 

  .2ي في قانون العقوباتالمشرع الجزائر 

                                  
 .514مرجع سابق، ص ، دراسة مقارنة اإلرهابیة القانوني لتعویض ضحایا الجرائم لنظاما، دیش موسى 1
       الدولة الجزائریة لألسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربهالإلطالع على كیفیات وشروط إعانة  2

، الصادرة بتاریخ 11، ج ر، ع 28/02/2006المؤرخ في  06/94المرسوم الرئاسي رقم : نظرارهاب، اإلفي 

28/02/2006. 
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  أثر مكافحة اإلرهاب على میزانیة الدولة: الثالثالفرع  

وتزاید مخاطره على أمن واستقرار       ،إن انتشار اإلرهاب في مختلف أرجاء المعمورة

تلك               خاصةدول ال معظمالشعوب وازدهارها االقتصادي واالجتماعي والثقافي، حتم على 

على حساب  القطاع األمنيالتي تعاني من تفاقم األعمال اإلرهابیة أن تقوم برفع مخصصات 

میزانیات باقي القطاعات الحیویة األخرى كالصحة، التربیة، التعلیم العالي، الصناعة، التجارة، 

وزیادة عدد أفراد  تتمكن من شراء األسلحة والعتاد الحربي وذلك حتىإلخ، ...النقل، والسیاحة

مختلف قواتها األمنیة من أجل تحصین مرافقها الحیویة من االعتداءات اإلرهابیة، وحمایة 

  . أراضیها من انتشار المنظمات اإلرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة

            "Goodluck Jonathan" "ودالك جوناثانغ"قد صرح الرئیس النیجیري السابق ف

تقدیم مزید من الدعم للشرطة والدفاع وعملیات "ن بأ 2012 سنة المتعلق بمیزانیةفي خطابه 

  .1"2012في سنة  األولویاتمن أولى  اإلرهابمكافحة 

أ لمكافحة اإلرهاب .م.أظهرت إحدى الدراسات الحدیثة أن التدابیر التي اتخذتها الو وقد

 ملیار دوالر 4351تها كلف 2017إلى غایة سنة  2001سبتمبر  11الدولي عقب أحداث 

  :موزعة حسب الجدول التالي أمریكي،

  ملخص اإلنفاق الفیدرالي األمریكي لمكافحة اإلرهاب): 03(الجدول رقم 

  )بالملیار دوالر( 2017 - 2001للسنوات المالیة  
  

  

  

كل االعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع وعلى عملیات الطوارئ 

   .أ.م.خارج الو
1878  

اإلضافیة في میزانیة وزارة الدفاع ما بعد أحداث المخصصات 

11/09/2001.  
879  

  277      .اإلرهاب والمتقاعدین مكافحة على قدماءاإلنفاق 

                                  
التسلیح ترجمة عمر سعید األیوبي وأمین سعید األیوبي،  ،(sipri) ستوكهولم ألبحاث السالم الدوليمعهد  1

 ،، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة األولى"2012الكتاب السنوي "ونزع السالح واألمن الدولي 

 .  235، ص 2012
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  783  .الداخلي للوقایة والتصدي لإلرهاب على األمن القومياإلنفاق 

  534  .أ.م.فوائد القروض المخصصة لعملیات الطوارئ خارج الو

  ملیار دوالر 4351  إجمالي النفقات
  

  

  

  

Source : Neta C. Crawford, United States Budgetary Costs of Post-9/11 Wars Through FY2018:      

a summary of the $5.6 Trillion in Costs for the US Wars in Iraq, Syria, Afghanistan and 

Pakistan, and Post-9/11 Veterans Care and Homeland Security, The Watson Institute for 

International and Public Affairs, Brown University,  2017, p 03, sur le site internet:  

http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2017/Costs%20of%20U.S.%20Post-

9_11%20NC%20Crawford%20FINAL%20.pdf, consulté le 06/02/2018. 

  

إلى غایة  2001سبتمبر  11أ عقب أحداث .م.ونرى أن المبالغ المالیة التي أنفقتها الو

بحجة مكافحة اإلرهاب الدولي أو ما بات یعرف في الوسط السیاسي واإلعالمي  2017

بسط نفوذها في أ .م.، ما هي إال نتیجة حتمیة لرغبة الو"الحرب على اإلرهاب"بمصطلح 

وسیطرتها على الدول الضعیفة، وحمایة مصالحها الخارجیة وعلى وجه الخصوص في منطقة 

الشرق األوسط الغنیة بالثروات النفطیة، وحمایة مصالح الكیان الصهیوني خاصة إذا ما علمنا         

ن تقدیم أدلة أ عجزت ع.م.أن معظم الدراسات القانونیة واألمنیة والسیاسیة تشیر إلى أن الو

، وضلوع الرئیس الراحل 2001سبتمبر  11واضح ومقنعة تدین تنظیم القاعدة بارتكاب هجمات 

في تمویل هذه الهجمات وامتالكه ألسلحة الدمار الشامل، في الحرب اإلستباقیة  "صدام حسین"

صاد األمریكي التي شنتها على العرق وأفغانستان، والتي كان لها بالغ األثر على االقت) الوقائیة(

  . واالقتصاد العالمي

أ بسبب .م.لم تؤثر فقط على میزانیة الو 2001سبتمبر  11والجدیر بالبیان أن هجمات 

التدابیر المتخذة لمكافحة اإلرهاب، وٕانما امتدت أثارها لتصیب میزانیات العدید من الدول، فقد 

بب مخصص إضافي تم بس %0.7بنسبة  2002زادت ألمانیا من إنفاقها العسكري في سنة 

ملیون  855ملیون یورو، وخصصت فرنسا في نفس السنة  767رصده لمكافحة اإلرهاب بلغ 

أعلنت عن رفع میزانیة  2003یورو لتغطیة نفقات العملیات العسكریة في أفغانستان، وفي سنة 

لتحدیث عتادها الحربي ومكافحة اإلرهاب الدولي، كما أعلنت أیضا  %7.5الدفاع بنسبة 

إلى غایة السنة المالیة  %1.2عن زیادة إنفاقها العسكري بنسبة  2002ریطانیا في سنة ب
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ملیار دوالر أمریكي لمواجهة التحدیات األمنیة  5.25، أي بزیادة إجمالیة قدرها 2005/2006

  .  1المترتبة عن تفاقم ظاهرة اإلرهاب في العالم

على میزانیة الدولة، یمكننا اإلشارة  وللتوضیح أكثر عن مدى تأثیر نفقات مكافحة اإلرهاب

المتزاید في بعض الدول اإلفریقیة ودول الشرق األوسط التي مازالت  2إلى حجم األنفاق العسكري

  :تعاني من ویالت اإلرهاب، كما هو مبین في الجدول التالي
  

بأسعار الدوالر األمریكي الثابتة  في بعض الدول اإلنفاق العسكريحجم ): 04(الجدول رقم 

  )بالملیون دوالر أمریكي( 2013وأسعار الدوالر سنة ) 2013 - 2004(للسنوات 
  

  

 مالي نیجیریا الجزائر العراق السعودیة تركیا
  الدولة      

       السنة  

16551 28850 1886 3585 1159 110 2004 

15668 34763 2545 3753 1024 116 2005 

16511 39600 1828 3847 1068 126 2006 

15924 45617 2729 4514 1239 130 2007 

                                  
السالح  التسلیح ونزع، نفادي حمود وآخرو ترجمة عمر ، (sipri) ستوكهولم ألبحاث السالم الدوليمعهد  1

       ، 2004 ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة األولى"2003الكتاب السنوي "واألمن الدولي 

 .  487إلى ص  485ص  من
اإلنفاق على الجهات واألنشطة      "بأنه " اإلنفاق العسكري"ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي عرف معهد ی 2

وزارات الدفاع والوكاالت الحكومیة األخرى ) ب(ا في ذلك قوات حفظ النظام، القوات المسلحة بم) أ: (التالیة

عسكریة عند الحكم بأنها دربت وجهزت لتنفیذ عملیات          الالقوات شبه ) ج(المشاركة في المشاریع الدفاعیة، 

المخصصة             األنشطة الفضائیة العسكریة؛ وهو یتضمن كافة النفقات الرأسمالیة والحالیة) د(عسكریة، 

المستخدمین العسكریین والمدنیین بما في ذلك معاشات تقاعد المستخدمین العسكریین والخدمات ) أ: (ل

البحث والتطویر في المجاالت ) د(المشتریات، ) ج(العملیات والصیانة، ) ب(االجتماعیة المقدمة إلیهم، 

لكنه ال یتضمن الدفاع ). سكریة تتحملها الدولة المانحةعلى شكل نفقات ع(المساعدات العسكریة ) ه(العسكریة، 

قدامى العسكریین، وتسریح العناصر، وتعدیل األسلحة الالمدني، وال األنشطة العسكریة السابقة، مثل مستحقات 

          ترجمة عمر سعید األیوبي وأمین ،(sipri) ستوكهولم ألبحاث السالم الدوليمعهد : نظرا". وتدمیرها

          288، مرجع سابق، من ص "2012الكتاب السنوي "التسلیح ونزع السالح واألمن الدولي ، سعید األیوبي

 .  289ص  إلى



 

 

16142 44771 

17276 46011 

16955 47881 

17171 485361 

17832 45913 

17682 62760 

19085 66996 

186797 948523 

 األیوبي، ، ترجمة عمر سعید األیوبي وأمین سعید

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة 

نالحظ من خالل هذه اإلحصائیات أن مخصصات اإلنفاق العسكري بشكل عام في الدول 

المذكورة في الجدول أعاله التي ابتلیت باإلرهاب في تزاید مستمر، فلو أخذنا على سبیل المثال 

    2014إلى  2004من الممتدة 

  إلنفاق العسكري في الجزائر

2014   

  

  ).04(من إعداد الباحث، باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم 
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3407 5259 1740 145 

3231 5712 1825 150 

3789 6045 2143 158 

5905 8652 2386 161 

5688 9104 2102 153 

7251 9902 1995 153 

7896 10402 2411 154 

46155 70775 19092 1556 

، ترجمة عمر سعید األیوبي وأمین سعید(sipri)ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة "2014الكتاب السنوي "التسلیح ونزع السالح واألمن الدولي 

  .بالتصرفوما یلیها،  306، ص 

نالحظ من خالل هذه اإلحصائیات أن مخصصات اإلنفاق العسكري بشكل عام في الدول 

المذكورة في الجدول أعاله التي ابتلیت باإلرهاب في تزاید مستمر، فلو أخذنا على سبیل المثال 

الممتدة عرف خالل الفترة قد الجزائر، نجد أن حجم اإلنفاق العسكري 

  :تمر كما هو مبین في الشكل البیاني التالي

إلنفاق العسكري في الجزائرا حجمل التمثیل البیاني): 01(الشكل رقم 

2014 إلى 2004 منفي الفترة الممتدة  
  

  

من إعداد الباحث، باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3847 4514
5259 5712 6045

8652 9104
9902
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1556  المجموع

ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي معهد  :المصدر

التسلیح ونزع السالح واألمن الدولي 

، ص 2015األولى، 
  

نالحظ من خالل هذه اإلحصائیات أن مخصصات اإلنفاق العسكري بشكل عام في الدول 

المذكورة في الجدول أعاله التي ابتلیت باإلرهاب في تزاید مستمر، فلو أخذنا على سبیل المثال 

الجزائر، نجد أن حجم اإلنفاق العسكري 

تمر كما هو مبین في الشكل البیاني التاليارتفاع مس في
  

الشكل رقم 

  

من إعداد الباحث، باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم : المصدر  

2013 2014

9902 10402
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ولكن رغم شاسعة مساحة الجزائر والظروف األمنیة الخطیرة التي مرت بها، وعدم استقرار 

اإلرهاب في منطقة الساحل  جریمةاألوضاع في لیبیا بعد سقوط نظام معمر القذافي، وتنامي 

اإلفریقي التي أصبحت معقل للمنظمات اإلرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة، نجد أن معهد 

    قد شكك في زیادة الجزائر  2012اث السالم الدولي في كتابه السنوي لسنة ستوكهولم ألبح

احتمل أن یكون و  ،في إنفاقها العسكري، حیث اعتبر أن اإلرهاب لیس الدافع الرئیسي لهذه الزیادة

المنطقة ومنافسة المغرب الذي زاد من إنفاقه  علىالجزائر في بسط نفوذها  الغرض من ذلك رغبة

لكن الغریب في األمر أنه نفس الوقت قدم إحصائیات تشیر إلى ارتفاع عدد األعمال العسكري، و 

عمال إرهابیا في سنة  185إلى  2001عمال إرهابیا خالل سنة  20اإلرهابیة في الجزائر من 

20111         .  

وفي ختام هذه الجزئیة، یمكننا القول بأن تكالیف مكافحة اإلرهاب أصبحت عبئا ثقیال   

في مختلف  الجریمةمیزانیات الدول الغنیة والفقیرة على حد السواء، نتیجة النتشار هذه  على

األخرى التي تلعب دورا مهما  2أنحاء المعمورة، مما أثر سلبا على باقي مخصصات األنفاق العام

       ، وٕان كان الهدف الرئیس والسیاسي في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالستقرار االجتماعي

  .من مكافحة اإلرهاب هو توفیر األمن الذي یزدهر في ظله االقتصاد وتتطور المجتمعات

  باقي المتغیرات االقتصادیة األخرى أهم أثر اإلرهاب على : المطلب الثاني

إلى جانب االنعكاسات السلبیة لإلرهاب على المیزانیة العامة للدولة، تؤثر هذه الظاهرة         

أیضا على العدید من المتغیرات االقتصادیة األخرى التي سنتطرق في هذا المطلب إلى أهمها 

                                  
التسلیح  ،عمر سعید األیوبي وأمین سعید األیوبي ترجمة ،(sipri) ستوكهولم ألبحاث السالم الدوليمعهد  1

   .233إلى ص  232، مرجع سابق، من ص "2012الكتاب السنوي "ونزع السالح واألمن الدولي 
كم قابل للتقویم النقدي یأمر بأنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا "بأنه " اإلنفاق العام"یعرف  2

ستقرار االفي تحقیق  الحكومي اإلنفاقدور ، دعاء محمد الزامليو  بتول مطر الجبوري: نظرا ."لحاجة عامة

 واالقتصادیة، جامعة القادسیة اإلداریةللعلوم  القادسیة جلة، م)2012-2003( قتصادي في العراق للمدةاال

 .   192، ص 2014، 01، ع 16 مج، )العراق(
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ع الفر (إفالس الشركات وارتفاع معدل البطالة  ،)الفرع األول(كاالستثمار واألسواق المالیة 

  ). الفرع الرابع(والناتج المحلي اإلجمالي  )الفرع الثالث(، التجارة الدولیة )الثاني

  أثر اإلرهاب على االستثمار واألسواق المالیة: الفرع األول

هدد استقرار تو  ،تقوض االستثمار األجنبي والمحليیعتبر اإلرهاب أحد أخطر الجرائم التي 

  .سنكتشفه فیما سیتبع، وهذا ما األسواق المالیة العالمیة

  :  أثر اإلرهاب على االستثمار/ أوال

قبل التطرق إلى أثر اإلرهاب على االستثمار، یجب التنویه إلى أنه في ظل تباین تعریفات  

 االستثمار في الفقه االقتصادي، ال یوجد تعریف قانوني واحد متفق علیه لهذا المتغیر

أي إسهام    "منها بأنه  06لضمان االستثمار في المادة االقتصادي، فقد عرفته االتفاقیة الدولیة 

استثمارها  عادفي موجودات المشروع سواء كان نقدیا أو غیر نقدي أو كان على هیئة أرباح مُ 

  .1"بشرط أن تكون األرباح موزعة وقابلة للتأمین

، 1990لعام  بین دول اتحاد المغرب العربياالستثمار تشجیع وضمان وعرفته اتفاقیة  

  .2"المسموح بها في بلدان اتحاد المغرب العربي المجاالتاستخدام رأس المال في أحد " بأنه

المملكـة األردنیـة المبرمة بین تشجیـع وحمایـة االستثمـارات ب المتعلقةكما عرفته االتفاقیة 

  .3"المستثمرةأنواع األصول نوع من كل "، بأنه 1998لعام  المملكـة المغربیـةو الهاشمیـة 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة "فیما عرفه المشرع الجزائري بأنه 

  .1"أو إعادة التأهیل، والمساهمات في رأسمال الشركة/وتوسیع قدرات اإلنتاج و

                                  
، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، القواعد القانونیة المنظمة لجذب االستثمار األجنبيمعاویة عثمان الحداد،  1

 .37، ص 2015بدون طبعة، 
      المغرب بین دول اتحاداالستثمار تشجیع وضمان االتفاقیة المتعلقة بمن ) 04ف /01(نظر الفصل ا 2

مرسوم البموجب  الجزائر علیها التي صادقتو ، 23/07/1990 في العاصمة بمدینة الجزائر، الموقعة العربي

 . 06/02/1991 ة بتاریخصادر ال ،06 ع ،ر ، ج22/12/1990مؤرخ في ال، 90/420رقم  رئاسيال
المبرمة بین المملكـة األردنیـة المتعلقة بتشجیـع وحمایـة االستثمـارات، االتفاقیة من ) 01ف /01(نظر المادة ا 3

  :على الموقع اإللكتروني، 16/06/1998الهاشمیـة والمملكـة المغربیـة المتعلقة في 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1747، 29/05/2017: تاریخ اإلطالع.   
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  :وینقسم االستثمار وفقا لجنسیة المستثمر، إلى نوعین، هما

ویقصد به استخدام المدخرات  :"'edomestiqu investissementL"االستثمار المحلي  - )1

  .2لتكوین رأسمال حقیقي داخل حدود الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر

      وهو قیام أي شخص طبیعي  :"'investissement étrangerL"االستثمار األجنبي  - )2

أو معنوي باالستثمار خارج حدود بلده، ویكون هذا النوع من االستثمار مباشرا إذا تعلق األمر 

منتجات  ،خام مواد(في المخزون أو استثمار ) مصانع، آالت(باستثمارات عقاریة أو ثابتة 

  .3شراء أسهم أو سندات حكومیةبو األوراق المالیة ب األمر إذا تعلق ، ویكون غیر مباشرا)نهائیة

   وازدهاره في أي قطاع  االستثمار ومهما اختلفت تعریفات االستثمار وأنواعه، فإن نمو

، مرهون بتوفر سائرة في طریق النموأو  من القطاعات االقتصادیة وفي أي دولة كانت متقدمة

  .مجموعة من العوامل الرئیسیة، یأتي على رأسها توفر األمن واستقرار األوضاع السیاسیة

العوامل التي تؤدي إلى هروب االستثمارات  أخطرأحد كما أشرنا إلیه سابقا اب ویعد اإلره 

فیها  تنتشرالمحلیة واألجنبیة إلى المناطق التي تنعم باالستقرار األمني مهما وفرت الدولة التي 

  . حفیزات قانونیة ومالیة وضریبیةللمستثمرین من ت األعمال اإلرهابیة

انخفاض حجم تدفق  ترتب عنها، 2001سبتمبر  11إحدى الدراسات أن هجمات  بینتقد ل

ملیار دوالر أمریكي في سنة  1492االستثمارات األجنبیة المباشرة بشكل قیاسي، وذلك من 

دوالر، وقد  ملیار 955 قدره أي بفارق 2002ملیار دوالر أمریكي في سنة  537إلى  2000

أ وبریطانیا، .م.خفاض في االستثمارات العالمیة كل من الوكان المتضرر األكبر من هذا االن

                                                                                               
         ر، ، المتعلق بترقیة االستثمار، ج 03/08/2016المؤرخ في  16/09من القانون رقم  02نظر المادة ا 1

 .03/08/2016، الصادرة بتاریخ 46ع 
أثر اإلرهاب على االقتصاد القومي في مصر دراسة تطبیقیة على قطاع عبد الحمید حسب النبى الشورى،  2

 .400ص  بدون سنة، القاهرة،بجامعة عین شمس كلیة الحقوق، ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، السیاحة
، مقال منشور التشریعي لالستثمار في مصر وأثره على جذب االستثمار التطور، حسین محمد مصلح محمد 3

  .01/06/2017 :تاریخ اإلطالع ،http://law.tanta.edu.eg: على الموقع اإللكتروني
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        ملیار دوالر، ووصل 44أ إلى .م.في الو 2002 عامحیث تراجع إجمالي االستثمارات 

  :یتمثالن فيذلك إلى سببین رئیسیین  ویرجع، 1ملیار دوالر 12في بریطانیا إلى 

 عتداءاتاالدول المتقدمة إلى مثل  تنامي مشاعر الخوف في نفوس المستثمرین من تعرض - )1

 القائمةبسبب سیاستها الخارجیة  أعداؤها َكُثرأ التي .م.، وفي مقدمتها الو2001سبتمبر  11

، ودعمها لالحتالل الصهیوني بمكیالینمبدأ الكیل بالتعامل مع القضایا الدولیة واإلقلیمیة على 

  .الضعیفةونهبها لمقدرات الشعوب 

تخوف المستثمرین العرب من استثمار أموالهم في الدول الغربیة، بسبب تفاقم مشاعر الحقد  - )2

ضد  ستباقیةاإلإلستراتیجیة الحرب  أ.م.الووالكراهیة ضد العرب والمسلمین في هذه الدول، وتبني 

من التدابیر  لحزمةذها ااتخو كل من یعارض سیاستها الخارجیة باسم مكافحة اإلرهاب الدولي، 

تتهمهم لألشخاص الذین العربیة المودعة في البنوك األمریكیة  موالاألتجمید ومصادرة المتعلقة ب

   .2في ارتكاب أعمال إرهابیة أو تمویلها بضلوعهم سلطاتها 

التي عشریة السوداء في الجزائر من أبرز األمثلة أیضا عن أثر اإلرهاب على االستثمار، الو 

      اإلحصائیات التالیة وهذا ما تبنهاألجنبي المباشر،  االستثمارعواقب وخیمة على كان لها 

حجم  حول تطور UNCTAD"3" "ونكتادأ" مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةالتي قدمها 

  .2013إلى  1990 منالفترة الممتدة  في هذا النوع من االستثمار

                                  
 لإلرهاب الدولي مع التركیزاآلثار االقتصادیة ، عبد اهللا بن سلیمان الباحوثو  خالد بن عبد الرحمن المشعل 1

  :، على الموقع اإللكترونيعلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر

https://www.assakina.com/book/35460.html ،01/06/2017: تاریخ اإلطالع. 
 .147إلى ص  145كریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة، مرجع سابق، من ص  2
" menteéveloppdon Trade and  Conférence United Nations"مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة نشأ  3

ثم  ،في االقتصاد العالمي الدول النامیة لدمج مناسبةإیجاد بیئة بهدف  ،1964 سنة )UNCTAD( )ونكتادأ(

للتفكیر من أجل تحقیق التنمیة  للدول المساعدة تعنى بتقدیممؤسسة معرفیة  بعد ذلك صبحتطور هذا المؤتمر لی

  :، انظر الموقع اإللكترونيمزید من التفصیلل. المستدامة

 unctad.htm-http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org ،01/06/2017 :تاریخ اإلطالع.  
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خالل الفترة  في الجزائرتطور حجم االستثمار األجنبي المباشر ): 05(الجدول رقم 

  )بالملیون دوالر أمریكي( 2013إلى  1990 منالممتدة 
  

  

  حجم االستثمار  السنة  حجم االستثمار  السنة

1990  40 2002  1065 

1991  80 2003  637.9 

1992  30 2004  881.9 

1993  0.001 2005  1145.3 

1994  0.001 2006  1888.2 

1995  0.001 2007  1743.3 

1996  270 2008  2631.7 

1997  260 2009  2753.8 

1998  606.6 2010  2301.2 

1999  291.6 2011  2580.4 

2000  280.1 2012  1499.4 

2001  1113.1 2013  1684 

  :األمم المتحدة للتجارة والتنمیةالموقع اإللكتروني لمؤتمر  :المصدر 

Tables.aspx-http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex ،تاریخ اإلطالع: 

01/06/2017.  
  

  

  

العشریة السوداء كان لها بالغ انطالقا من األرقام المذكورة في الجدول أعاله، نالحظ أن 

األثر على حجم االستثمار األجنبي في الجزائر، حیث لم یتجاوز إجمالي السنوات الثالثة         

      ملیون دوالر أمریكي، ویرجع السبب الرئیس في ذلك 0.003) 1995، 1994، 1993(

  .ائر في عزلة اقتصادیةإلى تزاید عدد األعمال اإلرهابیة خالل هذه الفترة التي جعلت الجز 

         سنوات  10لم یتجاوز مجموعه خالل  األجنبي االستثمارحجم كما نالحظ أیضا أن  

 2006 عاملما یقل عن حجم االستثمار  أي )ملیون دوالر 1578.2( 1999إلى  1990من 
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ملیون دوالر، ثم عرف تحسنا ملحوظا  310ملیون دوالر بفارق قدره  1888.2 الذي وصل إلى

ملیون دوالر، نتیجة الستتباب األمن في جمیع  1113.1التي بلغ فیها  2001ابتداًء من سنة 

 بفضل اإلستراتیجیة التي اعتمدتها الدولة الجزائریة لمكافحة 2000ربوع الوطن بدایة سنة 

  .اإلرهاب وتمویله

ن العدید من الشركات األجنبیة فإ، ستثماروللتوضیح أكثر بخصوص أثر اإلرهاب على اال

أما عزفت عن االستثمار في العراق بسبب االقتتال الطائفي وتزید عدد األعمال اإلرهابیة، 

شركات األجنبیة التي غامرات باالستثمار في بعض القطاعات كاالتصاالت والكهرباء لل بالنسبة

، 1عرض لها إطارات هذه الشركاتالتي تطها طویال بفعل عملیات االختطاف لم یستمر نشا

إلغاء الكثیر من المشاریع االقتصادیة الضخمة التي كانت تساهم بنسبة كبیرة في نمو عن  فضال

الذي  االقتصاديالحصار االقتصاد وامتصاص البطالة التي تفشت في المجتمع العرقي منذ 

ومن ، 1990 أوت 06 بتاریخدر اصال 661قرار رقم البموجب  العراق فرضه مجلس األمن على

  :في الجدول التالي ذكرهبسبب اإلرهاب، ما سیتم في العراق بین أهم المشاریع التي تم إلغاؤها 
 

  

     بعض المشاریع التي لم تنجز من طرف شركة نفط الشمال): 06(الجدول رقم 

 "North Oil Company" بسبب تفاقم األعمال اإلرهابیة في العراق  
  

  

  

  

  المشـروع
  االستثمارحجم 

  )دینار عراقيبالملیون (

 26000  ألف برمیل یومیا 70إتمام تأهیل ضفتین في حقل عجیل بطاقة 

   21000  تحدیث االتصاالت في موقع الشركة

   13000  "03ك "إعادة تأهیل محطة 

  3855  تأهیل خطوط األنابیب في موقع الشركة

  1100  إكمال تأهیل حقل عجیل

                                  
 .227كریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة، مرجع سابق، ص  1
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  800  وملحقاتها آلبار الشركةمد أنابیب الجریان 

  115  إكمال غاز القبة في حقل عجیل

  65870  المجمــــــــوع

    .230كریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة، مرجع سابق، ص : المصدر
 

  

  : أثر اإلرهاب على األسواق المالیة/ ثانیا

أنه رغم حداثة السوق قبل الولوج إلى أثر اإلرهاب على األسواق المالیة، تجب اإلشارة إلى 

عرفه  حیث، 1، فإنه یستمد تعریفه من المفهوم العام للسوق)العادي(المالي مقارنة بالسوق المادي 

األدوات،  تلك ذلك اإلطار الذي یجمع بائعي األدوات المالیة بمشتري"بعض فقهاء االقتصاد بأنه 

فیه، ولكن بشرط  یتم ن الذيهذا الجمع أو المكا به وذلك بغض النظر عن الوسیلة التي یتحقق

توفر قنوات اتصال فعالة فیما بین المتعاملین في السوق بحیث تجعل األثمان السائدة في أیة 

  .2"لحظة زمنیة معینة واحدة بالنسبة ألیة ورقة مالیة متداولة فیه

بین  معین مجموع العملیات التي تتم في مكان"فیما عرفه بعض فقهاء القانون بأنه 

مالیة،  من الناس إلبرام صفقات تجاریة حول منتجات زراعیة أو صناعیة أو أوراقمجموعـة 

ال  أو حتى أو غائبا عن مكان العقد - وجود عینة منه - سواء أكان موضوع الصفقة حاضر 

  .3"لكن یمكن أن یوجد) معدوم(وجود له أثناء التعاقد 

  

                                  
       ، أطروحة دكتوراه فيفعالیة األسواق المالیة في الدول النامیـة دراسة قیاسیةبن أعمر بن حاسي،  1

تلمسان،  - بكر بلقاید أبوجامعـة  ،رالعلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییكلیة العلوم االقتصادیة، 

 .10، ص 2012/2013
دور األسواق المالیة العربیة في تمویل التجارة الخارجیة دراسة حالة بعض الدول سمیحة بن محیاوي،  2

جامعة ، ردیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییكلیة العلوم االقتصا، أطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة، العربیة

 .14، ص 2014/2015بسكرة،  -محمد حیضر
   تنظیم عقـود االختیـار فـي األسـواق المالیة من النواحي القانونیة والفنیة زاهرة یونـس محمـد سـودة،  3

              جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر في المنازعات الضریبیة، والضریبیة والشرعیة

 .04، ص 2005/2006فلسطین،  - نابلس
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  :هماإلى قسمین تنقسم األسواق المالیة و 

 األمدطویلة ال المالیة األوراقتداول  وهي تلك األسواق التي یتم فیها :المالأسواق رأس  - )1

مدة تحتاج إلى  التي مشاریعالتمویل و في تشجیع االستثمار  وتتمثل أهمیتهاوالسندات، كاألسهم 

  .1طویلة زمنیة

    قصیرة ال وهي تلك األسواق التي یتم عن طریقها تداول األوراق المالیة :أسواق النقد - )2

ألنه یمكن تحویل  وسمیت بهذا االسم ،2استحقاقها سنة واحدة مدة تتجاوزال والتي األجل 

  تقوم بوظیفة كما یمكن أن  ،إلى نقود وبشكل یسیر بسرعة ولها فیهااالتي یتم تد األصول المالیة

  .3من جهة أخرى من وظائف النقود أو أكثر

فقد التي باتت تواجه نمو األسواق المالیة العالمیة،  المعوقاتویعتبر اإلرهاب من أكبر  

أدت إلى غلق  حیث، األسواقهذه معظم ، تأثیرا جسیما على 2001سبتمبر  11كان لهجمات 

 "ناسداك" وبورصة ،"the New York Stock Exchange"" نیویورك لألوراق المالیة"بورصة 

"NASDAQ Stock Market" ،إلى غایة یوم  المالیة األمریكیة نشاطھاألسواق ولم تستأنف ا

 ففي، األسواقاستمر بعد فتح هذه  2001سبتمبر  11أن أثر هجمات  غیر ،2001سبتمبر  17

ند أستاندرد "ونزل مؤشر  ،%16.1بنسبة  "ناسداك"انخفض مؤشر  2001سبتمبر  21و 17

التي  األوروبیةأسواق األسهم كما شهدت  ،%11.6 بنسبة "Standard and Poor’s" "بورز

داو جونز یورو " انخفض مؤشرحیث ، تراجعا كبیرا قبل فتح األسواق األمریكیة باشرت نشاطها

 21و 11في الفترة المحصورة بین  %17.3إلى  "Dow Jones Euro STOXX" "ستوكس

  .20014 سبتمبر

                                  
   األسواق المالیة وأثرها في التنمیة االقتصادیة سوق العراق لألوراق المالیة دراسة أدیب قاسم شندي،  1

 .158، ص 2013، خاص ع، )العراق( ، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعةحالـة
علوم الشریعة  :دراسات ، مجلةأدوات االستثمار المالي حقیقتها وحكمها الشرعي، یاسر عبد الكریم الحوراني 2

 .607، ص 2015، 02، ع 42 مججامعة األردن، والقانون، 
 . 17إلى ص  16سمیحة بن محیاوي، مرجع سابق، من ص  3

4 R. Barry Johnston and Oana M. Nedelescu, The Impact of Terrorism on Financial Markets, IMF 
working paper, March 2005, p 06, sur le site internet:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0560.pdf, consulté le 24/03/2018. 
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     سلبا على نشاط المؤسسات المصرفیة  2001سبتمبر  11 اعتداءاتكما انعكست 

الدول العربیة، بعد توجیه أصابع االتهام إلى مجموعة من البنوك العربیة خاصة اإلسالمیة  في

منها بالضلوع في تمویل اإلرهاب سواء بشكل مباشر مثل االتهامات التي وجهت إلى بنك التقوى 

بتمویل بعض المنظمات كالقاعدة والجبهة اإلسالمیة المسلحة في تونس أو بشكل غیر مباشر 

هام البنك العربي في نیویورك والبنك األهلي التجاري والمصرف الراجحي بتحویل            مثل ات

األموال إلى حسابات بنكیة لجمعیات خیریة تعمل على تمویل مختلف الجماعات المتطرفة 

   .1المسلحة

هذه االتهامات والمضایقات المفروضة على البنوك العربیة والتدابیر الدولیة  توقد تسبب

التي اتخذت لمكافحة جریمتي تبییض األموال وتمویل اإلرهاب في خسائر مالیة ضخمة      

لهذه البنوك، حیث تناقصت أعمال البنوك اإلسالمیة مقارنة بالفترة التي سبقت هذه اإلحداث 

ال القطاع الخاص الخارجي إلیها، فضال عن انخفاض العوائد العربیة وتباطأ تدفق رؤوس أمو 

بسبب تراجع نسب الفوائد في األسواق المالیة للدول الصناعیة الكبرى، األمر الذي نتج عنه 

  .2العرب في األسواق المالیة الدولیة واإلقلیمیة ینخسائر معتبرة للمستثمر 

الواقعین بمدینة ، "HSBC"بنك فروع  وأحد القنصلیة البریطانیة يمقر وعقب تفجیر 

تأثرت أیضا أغلب األسواق المالیة بشكل مباشر ، 2003نوفمبر  20إسطنبول التركیة بتاریخ 

   كل تراجع  حیث ،ةالتأمین والسیاح أسهم شركاتكان المتضرر األكبر من هذه االعتداءات و 

 "جونز یورو ستوكس داو"مؤشرو ، %2.1 إلىلألسهم األلمانیة  "DAX" "داكس"مؤشر من 

لألسهم  "Financial Times" "الفاینانشال تایمز" مؤشر األوقات المالیةو ، %9.0 بنسبة

نسبة في تركیا نتیجة للهبوط الحاد في مؤشرها بغلقت البورصة أُ  فیما، %0.7البریطانیة بنسبة 

7.4%3.   

  

                                  
   .151كریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة، مرجع سابق، ص  1

   .152إلى ص  151، من ص المرجع نفسه 2
 .، مرجع سابقعبد اهللا بن سلیمان الباحوثو  خالد بن عبد الرحمن المشعل 3
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  أثر اإلرهاب على إفالس الشركات وارتفاع معدل البطالة : الفرع الثاني

          العدید  العنف واإلرهاب تؤدي إلى إفالس هامن المعلوم إن البیئة التي ینتشر فی

وول ستریت "كشفت صحیفة  فقدمختلف القطاعات االقتصادیة، في من الشركات التي تنشط 

 ألف 60 إفالس ،التي تعنى بنشر القضایا االقتصادیة "The Wall Street Journal" "جورنال

  .20011سبتمبر  11شهرا بعد هجمات  12ألف عامل خالل مدة  140شركة أمریكیة وتسریح 

ومما ال شك فیه أن إفالس الشركات وهروب االستثمارات األجنبیة والمحلیة إلى المناطق 

تفاقم األعمال اإلرهابیة، وارتفاع حجم نفقات   اآلمنة ونزوح سكان األریاف إلى المدن بسبب 

، یترتب علیه ت األخرى من أجل استئصال اإلرهابالقطاع األمني على حساب باقي القطاعا

ارتفاع معدالت الفقر  منها الجریمةمن اآلثار الوخیمة على المجتمعات التي ابتلیت بهذه  الكثیر

للبحث عن العمل والحیاة الكریمة        اإلطارات والبطالة التي تؤدي بدورها إلى هجرة العلماء و 

 ،السرقة والتحایل ،القتلمثل الجریمة  لفي الدول التي تنعم باالستقرار األمني، وتزید ارتفاع معد

  .الجریمة المنظمة إلرهابیة وعصاباتاالنضمام إلى المنظمات ا ،واالتجار بالمخدرات واألسلحة

أ، نجد         .م.وبإلقاء نظرة فاحصة على اإلحصائیات الخاصة بمعدل البطالة في الو

، نجم عنها في مدینة نیویورك لوحدها في شهر أكتوبر ضیاع 2001سبتمبر  11أن اعتداءات 

األجور بنسبة  تانخفضكما  ،%1.1بنسبة فیها ألف منصب شغل، وارتفع معدل البطالة  79

  .2ثة الموالیة لتاریخ هذه االعتداءاتالخالل األشهر الث 1.1%

غالف مشكل البطالة الناجمة عن هذه االعتداءات، اقترحت الحكومة األمریكیة  هةجاولمو 

ملیار دوالر، مما زاد من تأزم االقتصاد األمریكي الذي عرف ركودا  100إضافي بقیمة  مالي

، وفقدان حوالي %4.2بسبب انخفاض اإلنتاج الصناعي بنسبة  2000كبیرا منذ شهر سبتمبر 

                                  
              .497، مرجع سابق، ص "مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  1

، دیوان العولمة االقتصادیة واألمن الدولي مدخل إلى الجیوٕاقتصادجاك فونتال، ترجمة محمود براهم،  2

  .115، ص 2006، بدون طبعة، المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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تراجع االستثمار ونشاط كذا ، و %15ألف منصب شغل وانهیار فوائد الشركات بنسبة  600

  .   20011ع بدایة سنة شركات الخطوط الجویة م

  أثر اإلرهاب على التجارة الدولیة : الفرع الثالث

عملیة التبادل التجاري في السلع والخدمات وغیرها من عناصر "یقصد بالتجارة الدولیة 

  .2"منافع متبادلة المختلفة بین عدة دول بهدف تحقیق اإلنتاج

      ویعتبر هذا النوع من التجارة من أهم ركائز تحقیق التنمیة الشاملة، حیث تساهم 

          بین وٕاحالل السلم واألمن  مساهمة فعالة في نمو االقتصاد على المستوى الدولي واإلقلیمي

كتابه  في "Montesquieu" "مونتسكیو"یري الفقیه والفیلسوف الفرنسي  الصددالدول، وفي هذا 

بین  األثر الطبیعي للتجارة هو إحالل السالم أن "L'esprit des lois"" روح القوانین" الشهیر

الشراء،  مصلحة فيفإذا كان إلحداهما بعضهما البعض  مع تتفاوض فالدول عندما الشعوب،

  .3على االحتیاجات المتبادلة االتحاداتجمیع  هكذا تركزو  ،مصلحة في البیع لها األخرىفإن 

باتت تؤثر سلبا على التجارة الدولیة سواء بشكل التي اإلرهاب من أكثر العوامل  یعدو 

  .مباشر أو غیر مباشر

  :األثر المباشر لإلرهاب على التجارة الدولیة /أوال

إن تفاقم األعمال اإلرهابیة في أي منطقة، یؤثر بشكل مباشر على التجارة الدولیة فیها 

توصلت إحدى الدراسات من خالل تحلیلها لحجم التدفقات  فقدویجعلها في عزلة اقتصادیة، 

أن  إلى 1993و 1960 الفترة الممتدة ما بین عامي دولة في 200بین أكثر من  التجاریة

                                  
1 Jacques FONTANEL, guerres et conflits économiques, OPU, Grenoble, sans édition, 2005, op.cit,   

p  127. 

     دور البنوك في تمویل التجارة الدولیة وتحقیق التنمیة المستدامة، سحنون جمال الدینو  بلغنامي نبیلة 2

جامعة طاهري االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، البشائر  ، مجلة"حالة الجزائر"

  .50 ، ص2015، 02، ع بشار –محمد 
3 Pascal LAMY, Le terrorisme vise à accroître l'instabilité alors que les règles du commerce 

international visent à promouvoir la stabilité, un discours tenu le 8 septembre 2007 devant 

l'international Institute for Strategic Studies, publié sur le site internet de L’OMC: 

https://www.wto.org/indexfr.htm, consulté le 10/06/2017.  
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 خفض حجم المبادالت التجاریة بین بلدین بنسبة الهجمات اإلرهابیة، یؤدي إلىعدد  تضاعف

  .1المحتملة األرباحالحاد في  یترتب على ذلك االنخفاضومن ثم  ،4%

  :األثر غیر المباشر لإلرهاب على التجارة الدولیة /ثانیا

یؤثر اإلرهاب بشكل غیر مباشر على التجارة الدولیة بسبب التدابیر األمنیة التي اتخذتها 

    على ذلك اآلثار السلبیة التي ترتبت  ویكفي للتدلیلجل الدول للوقایة من األعمال اإلرهابیة، 

على التجارة  2001 سبتمبر 11 اعتداءاتأ عقب .م.عن اإلجراءات األمنیة التي اعتمدتها الو

 ئيمینا وغلق متتالیة، أیام 04الدولیة، مثل إیقاف نشاط الخطوط الجویة األمریكیة لمدة 

ما أدى       ،، وتشدید المراقبة في المطارات والموانئساعة 48لمدة " نیو جیرسي"و" نیویورك"

اإلجراءات األمنیة المشددة         نجم عنارتفاع تكالیف النقل الجوي والبحري للبضائع، كما إلى 

بسبب  النقل البري الدولي للمسافرین والبضائع ا فيالحدود البریة األمریكیة الكندیة اضطراب في

 وسلع ،ألف مركبة 500 یومیا عبور حولي تسجلأن هذه الحدود و  السیما ،الطوابیر الطویلة

    المصانعالعدید من  غلق ذلك على ترتب، وقد ملیار دوالر 1.4یقدر متوسط حجمها بحوالي 

  .2اإلمدادات تأخر أ وكندا بسبب.م.من الو كل في

  أثر اإلرهاب على الناتج المحلي اإلجمالي: الفرع الرابع

"Le BIP"یعتبر الناتج المحلي اإلجمالي
ضعف أحد أهم المؤشرات لقیاس مدى قوة أو  3

؛ التنمویة ووضع الخطط ،اقتصاد الدولة، ووسیلة أساسیة تمكنها من رسم سیاستها االقتصادیة

                                  

1 Bruno S. Frey, Simon Lüchinger, Alois Stutzer, L’impact économique du terrorisme, revue de      

la vie économique, 2005, p 05, sur le site internet : https://dievolkswirtschaft.ch/fr/, consulté le 

10/06/2017. 
2 L'OCDE,  les conséquences économiques du Terrorisme, perspectives économiques de l'OCDE,     
no 71, 2002, du pp 159-160, sur le site internet : https://www.cairn.info/revue-perspectives-
economiques-de-l-ocde-2002-1.htm, consulté le 13/06/2017. 

3 "Le BIP:" اختصار باللغة الفرنسیة لمصطلح "Le produit intérieur brut". 
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والتي ینتجها ) القیمة السوقیة(قیمة السلع المنتجة والخدمات المباعة في السوق " بهویقصد 

  .1"داخل حدود الدولة) عادة سنة(المجتمع أو االقتصاد المحلي في فترة زمنیة معینة 

ون هذا المتغیر االقتصادي من مجموع اإلنفاق االستهالكي والنفقات العمومیة ویتك 

" الناتج القومي اإلجمالي" وبذلك یختلف عن، 2واالستثمار وحاصل طرح الصادرات من الواردات

"Le BNP"3، إجمالي القیم النقدیة للسلع والخدمات النهائیة المنتجة بواسطة " الذي یعرف بأنه

سواء كانوا مقیمین بداخل البلد أو بخارجه واستثناء القیم النقدیة للسلع والخدمات مواطني البلد 

  .4"المنتجة بواسطة غیر المواطنین خالل فترة زمنیة تكون عادة سنة

الفرق الجوهري بین الناتج المحلي اإلجمالي والناتج القومي  فإن ،وانطالقا مما سبق

فإذا كانت هذه األخیرة منتجة داخل  ،السلع والخدماتفي مكان وجنسیة منتج  یكمن اإلجمالي

حدود الدولة فتعتبر ناتج محلي بغض النظر عن جنسیة المنتج وطنیا كان أو أجنبیا، وتكون 

      ناتج قومي عندما یتم إنتاجها من طرف األشخاص الوطنیین فقط سواء داخل حدود الدولة

ومثال ذلك أن قیمة السلع والخدمات المنتجة من طرف األشخاص الوطنیین  ،أو خارجها

تدخل قیمة ما أنتجه األشخاص كما واألجانب في الجزائر تعد ناتج محلي إجمالي للجزائر، 

األجانب في نطاق الناتج القومي اإلجمالي للدول التي یحملون جنسیاتها ولیس في الناتج القومي 

یقتصر فقط على القیمة النقدیة لما أنتجه األشخاص الجزائریون داخل اإلجمالي للجزائر الذي 

  .وخارج الوطن

ومن خالل إحصائیات البنك الدولي المذكورة في الجدول التالي حول تطور الناتج المحلي 

  .اإلجمالي للجزائر، یتضح لنا جلیا مدى أثر اإلرهاب على هذا المتغیر االقتصادي
  

  

                                  
، دار "التحلیل االقتصادي الكلي والجزئي"مفاهیم ونظم اقتصادیة سماعیل عبد الرحمن، وحربي عریقات، إ 1

 .70، ص 2004، الطبعة األولى، )األردن( وائل للنشر والتوزیع، عمان
2 http://homepages.ulb.ac.be/~frycx/Ecopol_s7.pdf, consulté le 13/06/2017. 

3
 "Le BNP:" اختصار باللغة الفرنسیة لمصطلح "Le produit national brut." 

، ورقة عمل اإلجمالي دراسة وصفیةمفهوم الناتج المحلي ، حمد بن بكر البكرو  مهند بن عبد الملك السلمان 4

  :، على الموقع اإللكتروني23، ص 2016مقدمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 sa/Pages/default.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar13/06/2017: ، تاریخ اإلطالع.  
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  الممتدة  في الفترة الناتج المحلي اإلجمالي للجزائرتطور ): 07(الجدول رقم 

  )بالملیار دوالر أمریكي( 2016إلى  1987من 
  

  

  

  حجم الناتج المحلي اإلجمالي  السنة  حجم الناتج المحلي اإلجمالي  السنة

1987  66.74  2002  54.76  

1988  59.09  2003  67.86  

1989  55.63  2004  85.33  

1990  62.05  2005  103.20  

1991  45.72  2006  117.03  

1992  48  2007  134.98  

1993  49.95  2008  171  

1994  42.54  2009  137.21  

1995  41.76  2010  161.21  

1996  46.94  2011  200.02  

1997  48.18  2012  209.06  

1998  48.19  2013  209.75  

1999  48.64  2014  213.81  

2000  54.79  2015  165.87  

2001  54.74  2016  159.05  

  . 14/06/2017: تاریخ اإلطالع ،https://data.albankaldawli.org: الموقع اإللكتروني للبنك الدولي: المصدر 

   

 انعكاساتنالحظ من خالل األرقام المذكورة في الجدول أعاله أن اإلرهاب كانت له 

ألول مرة منذ االستقالل في سنة  وصلعلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر، فقد  خطیرة

 45.72إلى  ، ولكن مع بدایة أعمال العنف اإلرهابي انخفض1ملیار دوالر 66.74إلى  1987

                                  
 الموقع اإللكتروني: نظرا، 1987لإلطالع على حجم الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر للسنوات السابقة لعام  1

   .14/06/2017: ، تاریخ اإلطالعhttps://data.albankaldawli.org :للبنك الدولي
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ملیار دوالر، ولم یتجاوز حجمه بعد  21.02 قدره أي بفارق 1992في سنة  أمریكيملیار دوالر 

اإلعمال اإلرهابیة وعدم استقرار األوضاع السیاسیة إلى  تزاید عدددوالر بسبب ملیار  50ذلك 

ملیار دوالر بعد استتباب األمن في الجزائر، ثم  54.79التي ارتفع فیها إلى  2000غایة سنة 

  . 2014ملیار دوالر في سنة  214بلغ  ما یقارب  حیثاستمر في االرتفاع 

 ا كبیراثر أهدتها مصر في تسعینیات القرن الماضي كما كان لألعمال اإلرهابیة التي ش

الجدول  البیانات المذكورة فيعلى الناتج المحلي اإلجمالي لمصر، وهذا ما یمكن استخالصه من 

  :التالي
  

  

  

حجم الناتج المحلي اإلجمالي لمصر حسب القطاعات االقتصادیة ): 08(الجدول رقم 

  )بالملیون جنیه(خالل الخطة الخماسیة الثانیة والثالثة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  السنة
  حجم الناتج  القطاعات  

  الخدمات االجتماعیة  الخدمات اإلنتاجیة   السلعیة  المحلي اإلجمالي

1989/1990  26868 18044  11933 56845 

1990/1991  27976  18465  12482  58923  

1991/1992  28448  18817  12783  60048  

1992/1993  66776  44494  22955  134225  

1993/1994  70173  45592  23857  139622  

1994/1995  73203  47860  25067  146130  

1995/1996  76361 50674 26334  153369  

1996/1997  79589 53923 27976  161488  

  .تصرفال، ب165الشورى، مرجع سابق، ص  يالنبعبد الحمید حسب : المصدر 

  

  

  



 

 

للناتج المحلي اإلجمالي لمصر حسب القطاعات االقتصادیة      

  )بالملیون جنیه

  

  ).08(من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم 

نالحظ من خالل هذا التمثل البیاني أن حجم الناتج المحلي اإلجمالي لمصر انخفض    

       56845 مقارنة بالسنوات األخرى، حیث بلغ

ألف ملیون جنیه، بسبب  60عتبة 

تضرر مختلف القطاعات االقتصادیة خاصة الخدماتیة واإلنتاجیة بفعل تزاید عدد األعمال 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

 ره على التنمیة االقتصادیةماهیة اإلرهاب وأث

174 

للناتج المحلي اإلجمالي لمصر حسب القطاعات االقتصادیة      التمثیل البیاني ): 

بالملیون جنیه(خالل الخطة الخماسیة الثانیة والثالثة 
  

  

  

من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم 

نالحظ من خالل هذا التمثل البیاني أن حجم الناتج المحلي اإلجمالي لمصر انخفض    

مقارنة بالسنوات األخرى، حیث بلغ 1989/1990إلى أدنى مستوى له في سنة 

عتبة  1992إلى  1989ملیون جنیه، ولم یتجاوز خالل الفترة من 

تضرر مختلف القطاعات االقتصادیة خاصة الخدماتیة واإلنتاجیة بفعل تزاید عدد األعمال 

  .اإلرهابیة بشكل مضطرد خالل هذه الفترة على األراضي المصریة

 القطاعات السلعية

 قطاع الخدمات اإلنتاجية

 قطاع الخدمات االجتماعية

 حجم الناتج  المحلي اإلجمالي

ماهیة اإلرهاب وأث: الباب األول

 

 

): 02(الشكل رقم 

من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم : المصدر 
  

  

نالحظ من خالل هذا التمثل البیاني أن حجم الناتج المحلي اإلجمالي لمصر انخفض    

إلى أدنى مستوى له في سنة 

ملیون جنیه، ولم یتجاوز خالل الفترة من 

تضرر مختلف القطاعات االقتصادیة خاصة الخدماتیة واإلنتاجیة بفعل تزاید عدد األعمال 

اإلرهابیة بشكل مضطرد خالل هذه الفترة على األراضي المصریة

القطاعات السلعية

قطاع الخدمات اإلنتاجية 

قطاع الخدمات االجتماعية

حجم الناتج  المحلي اإلجمالي



 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب�الثا�ي

�ر�اب�ع���التنمية�أثر�

السياحية
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الصناعات التي تعتمد علیها الكثیر السیاحة في العصر الحدیث من أهم  تلقد أصبح

نظرا لتشعب أنواعها وما تحققه من عائدات مالیة ضخمة، وارتباطها ارتباطا وثیقا  من البلدان،

، وتحقیق والثقافیة بالعدید من القطاعات األخرى، فضال عن مساهمتها في التنمیة االجتماعیة

  .التقارب بین الشعوب واألمم

     سواء المتقدمة  الدولالعدید من  فيحظى بعنایة قصوى ت الصناعة ههذ تبات ولذلك 

رجال المال ل وخطط لتطویر وتنوع المنتج السیاحي، وتحفیزها ستراتیجیاتال هااعتمادبأو النامیة 

اإلداریة  لإلجراءات هاوتسهیل ،عقار السیاحيلل هابتوفیر  هذا القطاع فيعلى االستثمار واألعمال 

، وكذا الترویج لمؤهالتها السیاحیة الطبیعیة والثقافیة مشاریع سیاحیةمختلف القامة المتعلقة بإ

  .المعارض الدولیة للسیاحةعن طریق وسائل اإلعالم الحدیثة و مختلف والتاریخیة عبر 

وما تتوفر علیه  ،السیاحي على جودة المنتج غیر أن نمو وازدهار السیاحة ال یقتصر

، وٕانما كما یعتقد البعض الدولة من مؤهالت سیاحیة طبیعیة وثقافیة وتاریخیة وحضاریة

  ).الفصل األول( السیاحيمرهون بالدرجة األولى بتوفیر األمن 

خاصة بعد تزاید تهدد األمن السیاحي،  أصبحتمن أخطر الجرائم التي  اإلرهاب ویعد

بعد إدراكها لحساسیة هذا القطاع السیما داف المنظمات اإلرهابیة لصناعة السیاحة استه

وعدم قدرته على التكیف مع األزمات األمنیة واالضطرابات السیاسیة واالجتماعیة، وارتباطها 

تلعبه في التنمیة االقتصادیة  باتتبالعدید من الصناعات األخرى، وكذا الدور الذي 

محمد بن " الباحث في العالقات الدولیة قالوفي هذا الصدد فیة والسیاسیة، واالجتماعیة والثقا

والسفر، من ستهداف صناعة السیاحة یعزى ا" مجلة األمن والحیاةمع في حواره  "سعید الفطیسي

قیادة  في ر الریادي الذي تلعبهاالقتصادیة لهذه الصناعة، والدو إلى األهمیة  بقبل قوى اإلرها

الشاملة في البلدان المستهدفة، ودورها في تعزیز الناتج المحلي  االقتصادیةمسیرة التنمیة 

لمساهمتها  سس هذه المسیرة،ألترسیخ قواعد و ، رصید الدولة من النقد األجنبي، وزیادة اإلجمالي
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ضاء ، والقوس ومستدامطط ومدر خمودیمومتها على نحو  في توفیر فرص عمل مؤقتة ودائمة

  .1"الحضریة والمناطق المدنالقرى واألریاف، إلى  نعلى مشكلة الهجرة، م

ومما الشك فیه أن تراجع حركة السیاحة بسبب تفاقم الجرائم اإلرهابیة یؤثر سلبا       

 االقتصادي على الجانبسلبا ما ینعكس معلى إیرادات كافة األنشطة المكونة لصناعة السیاحة، 

، ولجوء الشركات يالسیاح المیدان ار فياالجتماعي بسبب إحجام رجال المال عن االستثمو 

هجر  عن فضالالسیاحیة إلى تخفیض عدد مستخدمیها بسبب عدم قدرتها على تسدید األجور، 

 األمر الذي ،العدید من المهن السیاحیة مثل اإلرشاد السیاحي وترك الحرفیین للصناعات التقلیدیة

     ).الفصل الثاني(إلى ارتفاع معدل البطالة  یؤدي بدوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                  
، على الموقع 97، ص 2017، شهر مارس 419مجلة األمن والحیاة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ع  1

  : جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةلاإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 

uss.edu.sahttps://repository.na، 15/07/2017 :تاریخ اإلطالع. 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل��ول 

 �طار�املفا�يمي�للسياحة

و�من�السيا��
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السیاحة منذ قدیم الزمان كنشاط إنساني بسیط في وسائله ومظهره        لقد ظهرت 

وأسبابه وأهدافه، حیث كان الغرض منها آنذاك البحث عن الحاجات الضروریة للعیش كالمأكل 

 الحدیثفي العصر  أضحت والمشرب والمأوى، ثم تطورت هذه الظاهرة على مر الزمن إلى أن

 دورا تلعب یدرس في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وصناعةعلما قائم بذاته متعدد الفروع 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتمتین العالقات الدولیة، وتساهم مساهمة  في جوهریا

  .1فعالة في تحقیق التعایش السلمي بین الشعوب

 نیسعو اإلفراد  كما لم تعد السیاحة بعد الحرب العالمیة الثانیة رغبة من الرغبات التي كان

أصبحت حقا من حقوق اإلنسان مكرس في العدید من الصكوك  بلإلى تحقیقها فیما مضى، 

  ).المبحث األول(الدولیة 

    األمن بالدرجة األولى توفرمن األنشطة الحساسة التي تتطلب  هذه الصناعةوتعتبر 

اإلرهاب  والجرائم الخطیرة مثل، ألن كثرة النزاعات المسلحة وتفاقم الجرائم السیاحیة واالستقرار

النشاط إلى ركود  تأتي في مقدمة األسباب التي تؤدي ،واالختطاف والسطو المسلح في أي دولة

  .فیها مهما توفرت على منشآت سیاحیة وبنیة تحتیة ومقومات طبیعیة وثقافیة السیاحي

لسیاحي ، ومكافحة إساءة استخدام النشاط ااحةیومقومات السالسائح  وبغرض حمایة

للمساس بأمن المجتمعات المضیفة للسیاح، قامت العدید من الدول بسن تشریعات لتنظیم مختلف 

  .ة هذه األنشطةومراقب ةوٕانشاء أجهزة إداریة لمتابع ،األنشطة السیاحیة

جهاز شرطي خاص تحت  إحداثإلى فضال عن ما سبق ذكره الدول كما لجأت بعض 

المبحث ( 2ضمان فعالیة لتحقیق ما بات یعرف باألمن السیاحي بهدف اسم الشرطة السیاحیة

   ).الثاني

  

                                  
، األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، اإلرهاب"صناعة السیاحة واألمن السیاحي مصطفى یوسف كافي،  1

 .28، ص 2009، الطبعة األولى، ن للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، دار مؤسسة رسال"العولمة
األولى،  ، الطبعة)األردن( ، األكادیمیون للنشر والتوزیع، عماناألمن السیاحيعلي بن فایز الجنحي وآخرون،  2

 . 10، ص 2014
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  اإلطار المفاهیمي للسیاحة: المبحث األول

رغم اعتبار السیاحة من الظواهر القدیمة التي عرفها اإلنسان منذ وجوده على وجه  

وم هذه الظاهرة الباحثین والمنظمات الدولیة والشریعة اإلسالمیة اختلفوا حول مفهفإن ، البسیطة

تعددت منافعها االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئة والسیاسیة التي  ،)المطلب األول(

مستوى الالسیاحي نتیجة لتحسن  تفرعت إلى عدة أنواع بفضل تطور وسائل النقل وزیادة الطلبو 

     ).المطلب الثاني(المعیشي لألفراد 

   مفهوم السیاحة: المطلب األول

من العصور  بدایة ها التاریخيفي هذا المطلب تطور  سنتناوللإلحاطة بمفهوم السیاحة، 

یدرس في الجامعات  قائم بذاته علم حدیثفیه أصبحت القدیمة إلى عصرنا الحالي الذي 

من الدول  باهتمام الكثیرتحظى التكوین المهني، وكذا صناعة مراكز والمدارس العلیا والمعاهد و 

 ، ثم)الفرع األول( والبیئیة واالجتماعیة والثقافیة نظرا ألهمیتها االقتصادیة ،امیةالمتقدمة والن

   ، والخصائص التي تمیزها )الفرع الثاني(وجهات النظر حول تعریفها إلى اختالف  سنتطرق

  .)الفرع الثالث(األخرى  االقتصادیة األنشطةعن باقي 

  التطور التاریخي للسیاحة : الفرع األول

مراحل اختلفت وتباینت فیها معالمها باختالف  ةمرت السیاحة في تطورها التاریخي بعدلقد 

  .فیما سیتبع كما سنرىظروف كل مرحلة، 

  : السیاحة في العصور القدیمة/ أوال

لقد وجدت غریزة التنقل عند اإلنسان منذ نشأته، فالسفر كان ظاهرة طبیعیة مرتبطة بوجود 

التنقل بدائیة تقتصر على المشي      وسائلق رغباتهم، حیث كانت البشر إلشباع حاجاتهم وتحقی

أو االستعانة بالدواب للتنقل برا مثل الخیل، الحمیر والجمال، أما السفر بحرا فكان یتم باستعمال 

  .1القوارب والسفن الشراعیة الصغیرة

                                  
، دار األیام االستقرار األمني في تنمیة القطاع السیاحيفضل ضاهر وجعفر الطریحي، و فاضل الشیخلي  1

 .43، ص 2017، الطبعة األولى، )األردن(للنشر والتوزیع، عمان 
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 ق مهذه المرحلة مع نشأة حضارة بالد الرافدین والفراعنة في األلفیة الخامسة  تبدأوقد  

بسقوط الدولة الرومانیة في نهایة القرن الرابع، ومن أهم خصائصها االهتمام بالعلوم  وانتهت

مثل الحضارة الفرعونیة  الحضارات وظهوروتطور وسائل النقل خاصة السفن الشراعیة، 

   .1والحضارة الرومانیة

دون  الزمنیةالحقبة  تلكفي الرحالت التي كان یقوم بها اإلنسان  والجدیر بالذكر أن

      وبدون االلتزام بأي هو الحال في العصر الحدیث ما مثلجهة أخرى أي االعتماد على 

  : 2ما یليكان الهدف منها ، قانون

  :حب االستطالع - )1

من خالل القیام برحالت طویلة بدافع الفضول من أجل  األفرادلدى  حب االستطالعنشأ 

بدأ  اإلمبراطوریات الكبیرة ظهورومع  ،اإلطالع على عادات وتقالید وثقافات الشعوب األخرى

  .نشوء الطرق والمسارات المائیة وعربات السفر النتقال الموظفین لالستطالع وجمع الضرائب

  :تحقیق الكسب المادي - )2

، ومن أهم والقبائل المناطقنشأ هذا التفاعل بهدف خلق عالقات متبادلة بین مختلف لقد 

كانت مرتبطة بالتجارة خاصة مع ظهور المقایضة  السفر التي ظهرت في هذه الفترة دوافع

والعمالت النقدیة، باإلضافة إلى حافز الكسب الذي دفع التجار إلى القیام برحالت بعیدة بحثا 

  . رةعن السلع الناد

       الكتب الدینیة على مثل هذه الرحالت مثل رحلة سیدنا موسى وقصة خروجه قد دلت و 

قوم بها قریش قبل اإلسالم للتجارة ت، وكذلك الرحالت التي كان من مصر بسبب اضطهاد فرعون

  .   بالد الشاممن مكة إلى 

                                  
حي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامة دراسة حالة دور القطاع السیاحمیدة بوعموش،  1

، رسالة ماجستیر، تخصص اقتصاد دولي والتنمیة المستدامة، مدرسة الدكتوراه إدارة األعمال والتنمیة الجزائر

 .14، ص 2011/2012سطیف،  -المستدامة، جامعة فرحات عباس
، األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، اإلرهاب"السیاحي صناعة السیاحة واألمن مصطفى یوسف كافي،  2

 .29مرجع سابق، ص  ،"العولمة
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  : القیام بالشعائر الدینیة - )3

تلف الدیانات خالل هذه المرحلة بالقیام برحالت لقد اهتم عدد كبیر من الناس من مخ

بعیدة بهدف زیارة األماكن والمعالم الدینیة المقدسة، بدایة بالمعابد الفرعونیة، ثم المعابد الیهودیة 

 والقدس       والمسیحیة، وأخیرا البقاع اإلسالمیة المقدسة كزیارة مكة المكرمة والمدینة المنورة 

  .  في فلسطین

  :السیاحة في العصور الوسطى/ ثانیا

الدراسات إلى أن هذه المرحلة تبدأ من سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة سنة بعض تشیر 

م إلى غایة القرن الخامس عشر، وما میز السیاحة في هذه المرحلة تأثرها سلبا بسبب  935

  .  1رسقوط اإلمبراطوریة الرومانیة التي كانت تشكل مركزا مهما في التجارة واألسفا

نیة یكما اتجهت السیاحة في هذه الحقبة الزمنیة لممارسة األنشطة التجاریة أو الشعائر الد

القرن الرابع  من، وقد انفرد العرب خالل الفترة الزمنیة الممتدة ونشر الدین المسیحيالحج مثل 

 ووضع األسس األولى الرئیسیة لجل ،القرن الثامن عشر بتطویر مبادئ السیاحةإلى عشر 

فروعها، حیث كانت كل من مدینتي بغداد وقرطبة تنعمان بالثراء والرفاهیة االقتصادیة، وكانت 

ب مثلتا مركزا حضاریا وثقافیا جذ وبذلككبیرا والصناعة ناجحة،  اا تشهد رواجمالتجارة فیه

     وثائق سیاحیة جد  الزمنیة ترك العرب في هذه الحقبةقد العلماء والمثقفین من كل بقاع العالم، و 

الذي قام  "ابن جبیر"الرحالة في هذه الفترة  ومن أهم ،من خالل الرحاالت التي قاموا بها  2مهمة

الذي بدأ رحلته السیاحیة في سن  "ابن بطوطة"برحلة من بالد األندلس إلى المشرق العربي، و

    ، الحجاز، جزیرة شملت الجزائر، تونس، مصر، الشام سنة 28الحادي عشر واستمر فیها 

                                  
، أطروحة دكتوراه دور التشریعات في ترقیة ودمج االقتصاد السیاحي في االقتصاد العالميدواودي منصوریة،  1

مستغانم،  - عبد الحمید بن بادیس  جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في قانون العالقات االقتصادیة الدولیة، 

 .14، ص 2016/2017
الجزائري مع مستوى الخدمات  دور إستراتیجیة الترویج في تكییف وتحسین الطلب السیاحيعمیش سمیرة،  2

 االقتصادیةكلیة العلوم  ،االقتصادیةلعلوم دكتوراه في ا، أطروحة 2015- 1995 خالل الفترة السیاحیة المتاحة

 .29 ، ص2014/2015، 1 سطیف -جامعة فرحات عباس ، م التسییروالتجاریة وعلو 
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إلى األندلس بإسبانیا والسودان وقد سجل  وبعد عودته سافر ،الصینو روسیا، إیران، الهند القرم، 

 الرحالة ، كذلك"في غرائب األمطار وعجائب األسفار تحفة األبصار"ذلك في كتابه الشهیر كل 

وال تزال هذه  "والممالكالمسالك "عن غرب إفریقیا بعنوان  الذي وضع كتاب "أبو عبید البكري"

  . 1إلى یومنا هذا في تلك المناطق الكتب تصلح لإلرشاد السیاحي

اكتشاف  كما شهدت هذه المرحلة استكشافات جغرافیة مهمة أدت إلى زیادة الرحالت مثل

، 1492 عاملقارة أمریكا  "Christophe Colomb"" كریستوف كولمبس"الرحالة اإلیطالي 

رأس الرجاء الصالح سنة  "Gama de Vasco" "اماقفاسكو دي "غالي البرت الرحالةاكتشف و 

 "Fernando de Magallanes" "فرناندو دي ماجاالنیس"رحالت بعد ذلك ، ثم تلتها 1498

  .  2حول العالم

  :السیاحة في العصور الحدیثة/ ثالثا

       ف بعصر اآللة والتطورعر یُ  الذي 3یبدأ تاریخ العصور الحدیثة من عصر النهضة

من تاریخ  ةفتر هذه الفي شتى مجاالت الحیاة خاصة االقتصادیة واالجتماعیة منها، وتنحصر 

سقوط النظام اإلقطاعي الذي ساد في أوروبا في القرن الخامس عشر میالدي وظهور الرأسمالیة 

وقد  ؛في النصف الثاني من القرن الثامن عشر میالدي قیام الثورة الصناعیةالتجاریة إلى غایة 

تمیزت هذه الحقبة الزمنیة بازدهار المستوى المعیشي لألفراد، وتطور وسائل النقل باختراع السیارة 

والقطار والبواخر، وظهور السیاحة الجماعیة والرحالت البحریة التي كانت تهدف إلى استكشاف 

المعرفة خاصة المناطق غیر المعروفة، وزیادة الرغبة لدى األفراد في السفر من أجل طلب العلم و 

أهم ما میز و فرنسا، في جامعة السربون الشهیرة مثل بعد إنشاء العدید من الجامعات في أوروبا 

                                  
، األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، اإلرهاب"صناعة السیاحة واألمن السیاحي مصطفى یوسف كافي،  1

 .33ص ، مرجع سابق ،"العولمة
 .30عمیش سمیرة، مرجع سابق، ص  2
 .30، ص المرجع نفسه 3
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فقط على الطبقة الثریة التي كانت تملك اإلمكانیات للتنقل  هار ااقتص ،السیاحة في هذه المرحلة

  .1رشاد السیاحيرقعتها الجغرافیة، باإلضافة إلى ظهور مهنة اإل اعمن مكان إلى آخر، واتس

بل  والتمتع، سفر من أجل الترفیهمجرد  تعدالعصر لم  االسیاحة في هذ جدیر بالذكر أنالو 

ما  ،األخرى الصناعاتباقي أبعاد قل أهمیة عن تال  ةاقتصادی أبعادنشاط إنساني له أصبحت 

شهدها العالم في مجال الفالحة التحوالت التي  بعدخاصة جعل منها قطاع یستحق االهتمام 

الثقافیة، السیاحة العالجیة، السیاحة مثل والصناعة والثقافة، وظهور العدید من أنواع السیاحة 

  .2إلخ...والسیاحة الریاضیة السیاحة الترفیة

 زداداحیث  ،18503إلى  1750 عامي بینالصناعیة فتنحصر فترته ما  ةأما عصر الثور 

قد الیومي، و  من أجل الترفیه والترویح عن النفس والتخلص من الروتینالطلب فیها على السفر 

 بفضلنمط النزهة الیومیة والرحالت اإلستجمامیة والسیاحة الجماعیة  هذا العصر فيانتشر 

        ازدیاد أوقات الفراغ بفضل االعتماد كذا شریحة اجتماعیة وسطى، و  أفرزتالتي الثورة الصناعیة 

نقل وسائل على اآلالت التي حلت محل اإلنسان في الكثیر من األشغال، وقد ساعد تطور 

المسافرین وظهور شبكات السكك الحدیدیة والسفن البخاریة على اتصال دول القارة األوربیة 

مما انعكس إیجابا على الدخل الفردي وتحسن  ،بالعالم الخارجي وزادت أهمیة قطاع الصناعة

    نتیجة النقسام العالم إلى مجموعة من الدول تم وضع قیود لكن ة بشكل عام، و مستوى المعیشی

والحد من الهجرة وتنظیم إقامة األجانب، كما ظهرت جوازات  على إجراءات السفر لمنع التهریب

  .4السفر والتأشیرات

  

  

                                  
 .15، ص دواودي منصوریة، مرجع سابق 1
 .31 ص إلى 30عمیش سمیرة، مرجع سابق، من ص  2
، األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، اإلرهاب"صناعة السیاحة واألمن السیاحي مصطفى یوسف كافي،  3

 .34، ص مرجع سابق ،"العولمة
 .19، ص دواودي منصوریة، مرجع سابق 4
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  : السیاحة في العصور المعاصرة/ رابعا

أن من رغم على ال، و 1إلى وقتنا الحالي تمتد العصور المعاصرة من القرن التاسع عشر

یعتبر  ه، إال أنخسائر بشریة ومادیة جسیمة الدولكبدت عالمیتین  نییحربالقرن العشرین شهد 

 من القطاعات وتطورت الكثیر فیه ازدهر النشاط السیاحي فقدقرن السیاحة واالبتكارات، 

التي  المدینة الحدیثة ظهرت الطائرات حیث ،2أهمها قطاع المواصالت االقتصادیة األخرى

       تطور االهتمامال هذاوقد رافق  وقربت المسافات البعیدة، بین الدول السفر سهلت حركة

    ، شق الطرقات وتشیید المطاراتالمطاعم بناء المنشآت الفندقیة،بالبنیة التحتیة للسیاحة مثل 

عن ما دفعه إلى البحث  ،المتقدمة الصناعیة حیاة اإلنسان خاصة في الدول توتطور  ،3والموانئ

  .        4كتشاف األفضل واألجملا

العلوم ن أ "Douglas Pearce" "دوكالس بیرس" وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، یري

بتطور السیاحة الدولیة واتساع  بعد الحرب العالمیة الثانیةتطورت بشكل ملحوظ  ةیالسیاح

  :5أهمها عواملعدة ل نتیجة، نطاقها

       التكنولوجي الذي نتج عنه تطور وسائل النقل وسهولة التقدم بفضلتقارب المسافات  - 

  ؛التنقل والسفر

        ا مهمعنصر اعتبارها ب سیاحةحول النظرتهم  غیرت التيزیادة معدالت دخل األفراد  - 

  ؛في حیاتهم

                                  
1 https://fr.slideshare.net/sdraomn/2015-38971937, consulté le 27/07/2017. 

   ماجستیر في إدارة رسالة ، دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الجزائرسماعیني نسیبة،  2

 .04ص ، 2013/2014تجاریة، جامعة وهران، االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم الاألعمال، كلیة العلوم 
     ثر األعمال اإلرهابیة أ"حول ندوة العلمیة ال، صناعة السیاحة وأهمیتها االقتصادیةمحمد العطا عمر،  3

، 06، ص 06/07/2010إلى  04، في الفترة من دمشق، للعلوم األمنیة العربیة ، جامعة نایف"على السیاحة

  : على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي لهذه الجامعة

https://repository.nauss.edu.sa، 30/07/2017: تاریخ اإلطالع.  
، السیاحي، الجرائم السیاحیة، اإلرهاباألمن "صناعة السیاحة واألمن السیاحي مصطفى یوسف كافي،  4

 .35ص ، مرجع سابق، "العولمة
 .16، ص حمیدة بوعموش، مرجع سابق 5
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 ؛والثقافیة بأهمیتها االقتصادیة واالجتماعیة ووعیهااهتمام المنظمات الدولیة بالسیاحة  - 

 ؛تبادل الخبرات وانتشار المعرفةفي السیاحة  مساهمة - 

وفوق ذلك أصبحت السیاحة بعد الحرب العالمیة الثانیة تعتبر حق من حقوق اإلنسان 

  :مكرس في العدید من الصكوك القانونیة الدولیة أهمها

   :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

لقد اعترفت األمم المتحدة بالحق في السیاحة من خالل اعترافها في اإلعالن العالمي 

داخل إقلیم  من مكان إلى آخر تنقلالفي حریة  الفرد حقب 1948 الصادر سنة لحقوق اإلنسان

  الحق       كذا بلده، و بما في ذلك  بلد یكون موجود فیهأي  في مغادرةالدولة التي ینتمي إلیها، والحق 

  .1هالرجوع إلی في

  : 1966لعام  والسیاسیة المدنیة بالحقوق العهد الدولي الخاص -

اإلعالن من هذا العهد، نجدها أیضا تؤكد على ما جاء في  12بالرجوع إلى نص المادة 

هذا تقیید  عدموتلزم الدول األطراف ب بشأن حریة التنقل كما رأینا سابقا،العالمي لحقوق اإلنسان 

من أجل تكون ضروریة بأي قیود باستثناء تلك التي ینص علیها القانون صراحة والتي  الحق

حمایة األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرین 

  .2األصلي عدم التعسف في منع أي إنسان من العودة إلى بلدهكذا ، و وحریاتهم

  :1981 لعاملمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب ا -

      في المادة  1981 لعاملمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفریقیة القد أكد 

العهد الدولي و  ،1948 لعاماإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان منه على ما جاء في كل من  12

                                  
إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعیة العامة لألمم من ا) 02وف 01ف/13(نظر المادة ا 1

 :اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدةعلى الموقع  ،10/12/1948مة الفرنسیة باریس في المتحدة بالعاص

http://www.un.org/ar/documents/index.html ،30/07/2017 :تاریخ اإلطالع.  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق  12نظر المادة ا 2

، الذي 16/12/1966، المؤرخ في )21-د(أ  2200المتحدة رقم واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم 

، الصادرة 20، ج ر، ع 16/05/1989المؤرخ في  89/67الرئاسي  المرسوم صادقت علیه الجزائر بموجب

 .27/02/1997، الصادرة بتاریخ 11، ملحق المرسوم، ج ر، ع 17/05/1989بتاریخ 
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فیما یتعلق بالحق في حریة التنقل، وباإلضافة  1966لعام  والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص

   قانونیة بطریقة أیضا على عدم جواز طرد األجانب الذین یدخلونإلى ذلك نص هذا المیثاق 

  .1قانوني یوضح سبب الطرد قراربموجب إال إلى أراضي أي دولة من الدول األطراف 

  :2004المیثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  -

لإلنسان حقه في حریة التنقل داخل المیثاق على غرار المواثیق السالف ذكرها، كفل هذا 

 بعدم جواز طرد وٕالزامها شرعي،بشكل حدود جمیع الدول األطرف شریطة أن یكون موجود فیها 

للقوانین  وفقا اصادر یكون إال بموجب قرار قانونیة  بطریقة دخل إلى أراضیها أجنبيأي شخص 

المختصة ما لم تحتم دواعي  الهیئة إلى تظلم تقدیممن ه بعد تمكین بها في تلك الدولةالمعمول 

  .2ذلك عكس القومياألمن 

ة بشكل تعسفي من مغادر شخص أي كما نص هذا المیثاق أیضا على عدم جواز منع  

  .3إلى وطنهمنعه من العودة الدولة التي یحمل جنسیتها أو بما في ذلك  دولة أيأراضي 

  :2017تفاقیة اإلطاریة المتعلقة بآداب السیاحة لعام اال  -

منظمة ل الجمعیة العامة التي اعتمدتهاتعد االتفاقیة اإلطاریة المتعلقة بآداب السیاحة 

الفترة        فيالصینیة  "تشنغدو"، المنعقدة بمدینة الثانیة والعشرین تهادور في السیاحة العالمیة 

، خطوة مهمة لحمایة وتنمیة  السیاحة الدولیة والتقلیل من أثارها 2017سبتمبر  16إلى  11من 

  .السلبیة على المجتمعات المضیفة والبیئة

في السیاحة لجمیع سكان  في هذه االتفاقیة إقرارها صراحة للحقومن أهم ما جاء  

یتمتع جمیع سكان العالم على قدم "أنه منها على  )01ف/10(المعمورة، حیث نصت المادة 

بها بصورة مباشرة  واالستمتاعالمساواة بالحق في التطلع إلى اكتشاف موارد هذا الكوكب 

                                  
 .مرجع سابق ،1981لعام  نسان والشعوبالمیثاق األفریقي لحقوق اإل 12نظر المادة ا 1
 بموجبوافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة الذي  المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،من  26نظر المادة ا 2

الرئاسي  المرسوم الذي صادقت علیه الجزائر بموجبو ، 23/05/2004المؤرخ في  ،)16(ع .د 270رقم  القرار

 . 15/02/2006، الصادرة بتاریخ 08، ج ر، ع 11/02/2006المؤرخ في  06/62رقم 
  .المیثاق نفس من 27نظر المادة ا 3
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    تعدكما أن المشاركة المكثفة والمتزایدة في السیاحة الداخلیة والدولیة یجب أن  ،وشخصیة

 وضع ینبغيوال في أوقات الفراغ، الممكنة للتعبیر عن النمو المطرد  األوجهواحدة من أفضل 

  .1"المعوقات أمامها

كما كفلت من جهة أخرى حق ، 2الراحة والترفیه فيمالزم للحق  الحقهذا  تعتبر وقد ا 

      13المادة السائح في حریة التنقل سواء داخل حدود بلده أو من بلد إلى آخر طبقا ألحكام 

وألزمت جمیع الدول األطراف ، إلشارة إلیها سابقااإلنسان التي تم االعالمي لحقوق  اإلعالنمن 

 وأماكن اإلقامة المتاحةالعبور  نقاطإلى  الوصولبالسماح للسیاح األجانب والوطنیین من 

       مبالغ فیها إلجراءات واألثریة والمعالم التاریخیة دون تعرضهم الطبیعیة المواقع السیاحیةو 

  .3على أساس الدین أو الجنس أو المعتقد في المعاملةبینهم تمییز ال أو

االتفاقیة ومن أجل تسهیل حركة السیاح عبر المنافذ البریة والجویة والبحریة، أكدت 

 بعبور الحدود الخاصة مسایرة كافة اإلجراءات على ضرورةاإلطاریة المتعلقة بآداب السیاحة 

حریة  أبعد حد ممكن مع الحق في إلى التي نصت علیها االتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

 تفاقات متعددة األطرافاعلى إبرام أیضا الدول  تشجع، كما الدولیة بالسیاحة واالنتفاع االنتقال

أو تصحیحها  رسوم الخاصةوالوالعمل على اإللغاء التدریجي للضرائب  اإلجراءات، هذهلتبسیط 

  .4قطاعفي هذا الالتنافسیة  لتعزیز

  السیاحة تعریف: الفرع الثاني

الدولیة المنظمات لقد اختلفت تعریفات السیاحة بسبب تشعب أنواعها، واهتمام العدید من 

زاویة البدراساتها، حیث عرفها علماء االقتصاد من باحثین من مختلف العلوم االجتماعیة وال

                                  
منظمة ل الجمعیة العامة اإلطاریة المتعلقة بآداب السیاحة التي اعتمدتهامن االتفاقیة ) 01 ف/10(نظر المادة ا 1

 16إلى  11في الفترة من  ،الصینیة "تشنغدو"المنعقدة بمدینة  الثانیة والعشرین تهادور في السیاحة العالمیة 

 تاریخ، http://www2.unwto.org: منظمة السیاحة العالمیةل، منشورة على الموقع اإللكتروني 2017سبتمبر 

 .15/11/2017 :اإلطالع
 .االتفاقیةنفس من ) 02 ف/10(نظر المادة ا 2
 .نفس االتفاقیةمن ) 01 ف/11(نظر المادة ا 3
 .االتفاقیة نفسمن ) 04 ف/11(نظر المادة ا 4
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       االقتصادیة بأنها ظاهرة تسهم في نمو االقتصاد، وعرفها علماء االجتماع بأنها الرغبة   

في االستكشاف والتعرف على التراث الثقافي المادي وغیر المادي للشعوب األخرى، بینما یرى 

  .1خر بأنها همزة وصل لتوطید العالقات الدولیة واإلنسانیة بین األممالبعض اآل

ولكن قبل التطرق إلى ذلك، سنتناول في هذا الفرع المدلول اللغوي للسیاحة في اللغة  

  .في الشریعة اإلسالمیة معناهاغات األجنبیة، وتوضیح العربیة والل

  :المدلول اللغوي لمصطلح السیاحة/ أوال

        مطلق الذهاب في األرض للعبادة أو التنزه"السیاحة في اللغة العربیة كلمة یقصد ب

الذي یستخدم للتعبیر على عدة " ساحَ "، وهي كلمة مشتقة من الفعل 2"أو غیره أو االستطالع

یام، وجریان الصوٕادامة  ،مسجدلل ولزوم المتعبد ،ب للتعبد والحجاذهمعاني كالتجول والتنزه، وال

  . 3الزُّبدُ ساح المعدن أو  مثلالماء، واالنصهار والذوبان 

 آخربلٍد إلى  من التنقل"وقد عرفها معجم المعاني الجامع وقاموس المعجم الوسیط بأنها 

  . 4"عاالستطال وحب والتنزه الراحة قصد

ولكن بإمعان النظر في هذا التعریف نجده غیر شامل لمفهوم السیاحة، وتفسیر ذلك أنه 

     إلى بلدٍ أي بانتقال السائح من  "Le tourisme international" الدولیةیركز على السیاحة 

حدود  التي تكون داخل "Le tourisme interne"یلتفت إلى السیاحة الداخلیة أن آخر، دون 

وحب االستطالع، في حین یكون  والتنزه الدولة، كما حصر الغرض من السیاحة في الراحة

منها أوسع من ذلك بكثیر، فقد یكون انتقال السائح من مكان إلى آخر قصد العالج       الهدف

                                  
 .08إلى ص  07، من ص مرجع سابقمحمد العطا عمر،  1
، أطروحة دكتوراه األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس والمغربصلیحة عشي،  2

باتنة،  -في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر

 .12 ، ص2010/2011
، تاریخ ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar :نظر الموقع اإللكتروني لمعاجم وقوامیس اللغة العربیةا 3

 .10/08/2017: اإلطالع
، تاریخ ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar :نظر الموقع اإللكتروني لمعاجم وقوامیس اللغة العربیةا 4

 .10/08/2017: اإلطالع
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 أو الریاضة أو العلم والمعرفة والثقافة أو أداء العبادات كالحج والعمرة وزیارة المساجد

  . الثاني كما سنرى الحقا عند تطرقنا ألنوع السیاحة في المطلب ،إلخ...العتیقة

أما في اللغة األجنبیة، فتشیر معظم الدراسات الحدیثة المتعلقة بموضوع السیاحة         

1 مشتق من الكلمة الالتینیة "Tour"أن مصطلح 
"Torno" ، العودةو السفر التي تعني       

  .2االنطالقةنقطة إلى 

الذي في الدلیل السیاحي  في اللغة الفرنسیة ألول مرة "Tour" مصطلح ظهروقد 

وبعد ذلك شاع في مختلف  ،"Tourisme"ومن ثم مصدرا لكلمة  ،16723أصدرته فرنسا سنة 

ة االیطالی ،"turizm" الروسیة، "Tourism"ة االنجلیزیمثل  خرىاألاألجنبیة اللغات 

"Tourismo"، ة األلمانی"fremdenrerkeh"
4 .  

السفر لزیارة " بأنها "Tourisme Le" السیاحة "Larousse" "الروس"وقد عرف قاموس 

وهو نفس  ؛5"جمیع األنشطة والتقنیات المستخدمة في السفر واإلقامة الترفیهیةته، و متعل موقع

"Cordial"" كوردیال"التعریف الذي أشار إلیه قاموس 
6.  

                                  
 .18ص  مرجع سابق،، عمیش سمیرة 1
 رسالة ماجستیر          ، دراسة حالة والیة سطیف ةدور البنوك في تنشیط التنمیة السیاح، عیساني ربیع 2

      لحاج ةجامعـ، لیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلـوم التسییرك، االقتصادیة تخصص اقتصاد التنمیةالعلوم  في

 .03، ص 2011/2012، باتنــة –لخضـر
مجلة ، اإلسالمي الضوابط الشرعیة للسیاحة الترویحیة في الفقه، محمد خالد منصور وخالد شجاع العتیبي 3

 36 ج، م)عمان(، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، الجامعة األردنیة "علوم الشریعة والقانون"دراسات 

 .764، ص 2009، )ملحق(
 .03، مرجع سابق، ص عیساني ربیع 4
، تاریخ Larousse": http://www.larousse.fr/dictionnaires" "الروس"قاموس لنظر الموقع اإللكتروني ا 5

  .05/09/2017: اإلطالع
6

، تاریخ Cordial": https://www.cordial.fr/dictionnaire" "كوردیال" نظر الموقع اإللكتروني لقاموسا 

   .05/09/2017: اإلطالع
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    یتم ،رحلة تبدأ من المنزل وتنتهي إلیه"  بأنھا "Oxford" "أكسفورد"بینما عرفها قاموس 

من خاللها اختیار مناطق القصد والذهاب إلیها بصورة فردیة أو من خالل االشتراك برحلة 

   .1"منظمة

  :مدلول السیاحة في الشریعة اإلسالمیة/ ثانیا

في العدید من المواضع في القرآن والسنة النبویة           كلمة السیاحة  وردت لقد

، في قوله اهللا سبحانه 2جاءت بمعنى السیر في األرض والذهاب فیها الكریم ، ففي القرآنالشریفة

َه ُمْخِزي َفِسیُحوا ِفي اْألَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْیُر ُمْعِجِزي اللَِّه َوَأنَّ اللَّ ﴿وتعالى 

  . 3﴾اْلَكاِفِرینَ 

التَّاِئُبوَن الَعاِبُدوَن ﴿ في قوله تبارك وتعالى المؤمنین صفاتكإحدى  ووردت أیضا

 الَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن الُمنَكِر َواْلَحاِفُظونَ 

  . 4﴾َوَبشِِّر الُمْؤِمِنینَ ِلُحُدوِد اللَِّه 

         ، فقد قال"السائحون"وقد اختلف فقهاء الشریعة اإلسالمیة حول المقصود بلفظ 

         "عیینة بن سفیان" الصائمون، وقال رضي اهللا عنهما بأنهم "عباس ابن"و "مسعود ابن"

م في الصیام كاألكل للذات الدنیا الحالل التي تحر  أن السائح اسم یطلق على الصائم لتركه

  .5المجاهدون في سبیل اهللاهم بأن "َعَطاءٌ "والشرب والجماع، فیما قال 

َعَسى َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُیْبِدَلُه َأْزَواجًا َخْیرًا منُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت ﴿تبارك وتعالى وقوله 

وقد اختلف أیضا فقهاء الشریعة اإلسالمیة  ،6﴾َوَأْبَكاراً َقاِنتَاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثیَباٍت 

اآلیة، فقد قال البعض بأنهن الصائمات، بینما هذه المذكور في  "السائحات"حول معنى لفظ 

                                  
 .764، مرجع سابق، ص محمد خالد منصور وخالد شجاع العتیبي 1
 .762المرجع نفسه، ص  2
 ).02(القرآن الكریم، سورة التوبة، اآلیة  3
 .)112(، سورة التوبة، اآلیة الكریم القرآن 4
   : ، التي یشرف علیها الدكتور سعد بن عبد اهللا الحمید"شبكة األلوكة"لكتروني ألفاق الشریعة نظر الموقع اإلا 5

http://www.alukah.net/sharia/0/121521، 11/09/2017: تاریخ اإلطالع.   
 .)05(، سورة التحریم، اآلیة الكریم القرآن 6
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خر بأنهن النساء اللواتي هاجرن مع أزواجهن من مكة المكرمة إلى المدینة ح البعض اآلرجّ 

  .1وسلمالمنور لنصرة الرسول صلى اهللا علیه 

ُقْل ِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اهللا ُیْنِشُئ النَّْشَأَة اْآلَِخَرَة ﴿أیضا وقوله 

  .3﴾ُقْل ِسیُروا ِفي اْألَْرض َفاْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبة اْلُمْجِرِمینَ ﴿، 2﴾ِإنَّ اهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

للتدبر في خلقه، أما    سیر في األرض العلى  یحث اهللا عباده األولى الكریمة اآلیةففي  

بسبب ت على الذهاب في األرض للتأمل في آثار األمم البائدة التي أهلكفیها في الثانیة فیحثهم 

  .   كفرها وطغیانها في األرض

 أمامةأبي  رواهالذي الحدیث في  مصطلح السیاحة فقد ورد ،السنة النبویة المطهرة أما في

قال النبي صلى اهللا علیه . أنَّ َرُجًال قال َیا َرُسوَل اهللا، اْئَذْن ِلي بالسَِّیاَحةِ ﴿رضي اهللا عنه 

والحدیث الذي رواه أبي سعید الخدري  ،4﴾وسلم إنَّ ِسَیاَحَة ُأمَِّتي اْلِجَهاُد في َسِبیِل اهللا َعزَّ َوَجلَّ 

إّن هللا َمالِئَكًة َسّیاِحیَن في ﴿لیه وسلم قال عنه، أن الرسول صلى اهللا ع الخدري رضي اهللا

َن األْرِض فضًال َعْن ُكتّاِب الّناِس فِإَذا َوَجُدوا أْقَوامًا َیْذُكُروَن اهللا َتَناَدْوا َهُلّموا إلى َبْغَیِتُكْم َفَیِجیُئو

   .5﴾َسَماِء الّدْنَیاالَفَیحّفوَن ِبِهْم إلى 

                                  
         سورة التحریم،  إلىمن سورة الحدید القرآن الكریم  تفسیر ،للعلوم اإلسالمیة النابلسينظر موسوعة ا 1

تاریخ ، http://nabulsi.com/blue/ar/download_cat.php?cat=1&s=23 :على الموقع اإللكتروني ،647ص 

   .11/09/2017 :اإلطالع
 .)05(، سورة العنكبوت، اآلیة الكریم القرآن 2
 .)69(، سورة النمل، اآلیة الكریم القرآن 3
          ، دار الفكر للطباعة والنشرسنن أبي داودالحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجیستاني،  4

 .465، ص 2005بیروت، الطبعة األولى،  والتوزیع،
           ، دار الحضارة للنشرسنن الترمیذيأبي عیسى بن عیسى بن سورة ابن الضاحك الترمیذي،  5

 .691، ص 2015والتوزیع، الریاض، الطبعة الثانیة، 
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ا یعود من سفره إلى أهله یدعو اهللا بدعاء السفر وكان الرسول صلى اهللا علیه وسلم عندم

     كما جاء  ﴾لربنا ساجدون﴿ أو ﴾أیبون تائبون عابدون سائحون لربنا عابدون﴿ثم یقول 

  .1في رویة مسلم

ن السیاحة في الشریعة اإلسالمیة تكون مباحة مشروعة یتضح أمن خالل مما سباق ذكره، 

هللا كالجهاد والحج والعمرة ونشر الدعوة اإذا كان الهدف منها أداء العبادات تحقیقا لمرضاة 

أو لطلب العلم أو العالج أو ما شبه ذلك  البائدةاإلسالمیة أو التأمل في خلق اهللا وآثار األقوام 

، وتكون محرمة غیر مشروعة إذا كان الغرض منها 2دینه ودنیاه مما یعود على السائح بالنفع في

    اللهو وٕاضاعة الوقت وتبذیر المال في الحرام كالسفر من أجل ممارسة الجنس وشرب الخمر

  .أحكام الشریعة اإلسالمیة مثل تغییر الجنسمع تتنافي  التي جراحیةال العملیاتأو إجراء 

  :یاحةتعریف المنظمات الدولیة للس/ ثالثا

"L’UIOOT" الرسمیة االتحاد الدولي للمنظمات السیاحیةبمبادرة من 
3

مؤتمر  عرف ،

، السیاحة 1963 سنة" روما" بالعاصمة االیطالیةالمنعقد  ،األمم المتحدة للسیاحة والسفر الدولي

آخر إلى مكان  تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة وٕانسانیةظاهرة اجتماعیة "أنها ب

ساعة، وال تزید عن اثني عشر شهرا، بهدف  )24(لمدة مؤقتة ال تقل عن أربعة وعشرین 

هما السیاحة الخارجیة  جناحان أو التاریخیة، والسیاحة كالطائر لها السیاحة الترفیهیة أو العالجیة

  ."4والسیاحة الداخلیة

                                  
 .44ص  مرجع سابق،علي بن فایز الجنحي وآخرون،  1
  :قولهحیاة اإلنسان ب في السیاحة إلى فوائد في إحدى قصائده الشعریةالشافعي رحمه اهللا  أشار األمام لقد 2

  دِ ِـــ َوَساِفْر َفِفي اَألْسَفاِر َخْمُس َفَوائ      َتَغرَّْب َعن اَألْوَطاِن في َطَلِب اْلُعال"

"دــــُة َماجِ ـــــٌم، َوآَداٌب، َوُصْحبَ ـــْـــ َوِعل      ةٍ ـــــــــمٍّ، َواْكِتساُب َمِعیشَ ـــــرُُّج هَ ــــَتفَ   

: اإللكتروني ، على الموقع)الدیوان(موسعة الشعر العربي  نظرا -

https://www.aldiwan.net/poem24704.html، 23/09/2017: تاریخ اإلطالع. 
3 Voir le site internet de  L’OMT, http://www2.unwto.org, consulté le 26/09/2017. 

بدون  عربي الحدیث للنشر، مصر،، المكتب الالقانوني للنشاط السیاحي والفندقي اإلطارمسعد، محي محمد  4

 .61 ص ،2003 طبعة،
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    اإنسانی اضمن سلوكنشاط إنساني یت"بأنها " L’OMT"  وعرفتها منظمة السیاحة العالمیة

مع أشخاص واقتصادیات وبیئات مختلفة، ویتضمن الحركة المادیة  من استخدام للموارد والتفاعل

  .1"عتیادیةاالللسائحین إلى أماكن أخرى غیر أماكن إقامتهم 

 "Ottawa" "أوتاوا"بمدینة  1991 في شهر جوان الدولي المنعقد وعرفتها في مؤتمرها

لفترة المعتادة  بیئتهمخارج  وٕاقامتهم همخالل رحالت األفراداألنشطة التي یقوم بها " بأنها ،الكندیة

  .2"أغراض أخرى وأ أو أعمالمتتالیة ال تزید عن سنة واحدة ألغراض ترفیهیة 

ظاهرة "، بأنها 2008كما عرفتها أیضا في توصیاتها المتعلقة بإحصائیات السیاحة لسنة 

ویكون المعتاد،  إقامتهم محلإلى أماكن خارج  بانتقال األفراداجتماعیة وثقافیة واقتصادیة مرتبطة 

  . 3"عموما من أجل المتعة هذا االنتقال

أنشطة األشخاص  جمیع"بأنها  ،1980سنة  "L’OIT"فیما عرفتها منظمة العمل الدولیة 

      ةواحد أقصاها سنةئتهم المعتادة لمدة الذین یسافرون أو یقیمون في أماكن خارج نطاق بی

  .4"أو ألغراض أخرى األعمالعلى التوالي ألغراض الترفیه أو 

صناعة تعتمد على "أنها ب "L’OCDE" االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة  بینما عرفتها

  .5"حركة السكان أكثر من حركة البضائع

  

                                  
    تفعیل دور السیاحة في التنمیة الریفیة مع دراسة حالة في المنطقة الساحلیة ، میساء داود اسبر 1

، )سوریة(الالذقیة  - جامعة تشریناالقتصاد، كلیة ، والتخطیط أطروحة دكتوراه في االقتصاد ،السوریة

 .03، ص 2013/2014
2 SEEDOU Mukthar SONKO, le tourisme rural et la réduction de la pauvreté, thèse de doctorat en 
économie sociale, école doctorale (temps, espaces, sociétés, cultures), l’université Toulouse 02                 
 le Mirail (France), 2012/2013, p 21. 
3 ONU DAES, les recommandations internationales sur les statistiques du tourisme de 2008, études 
méthodologiques, Publication de L’ONU, «ST/ESA/STAT/SER.M/83/Rev.1», 2009,  p 01, sur le site 
internet de L’OMT: http://www2.unwto.org/fr, consulté le 12/10/2017.  
4 Le BIT, outils sur la réduction de la pauvreté par le tourisme en zone rurale, première édition 
2011, Genève, p 11, sur le site internet de L'OIT : http://www.ilo.org, consulté le 12/10/2017.  

الطاسیلي  حظیرة االستدامةمن منظور  الجزائر فيتنمیة السیاحة البیئیة  استراتیجیات، عیاشي اهللاعبد  5

والعلوم التجاریة  االقتصادیةكلیة العلوم االقتصادیة، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم ، إلیزي أمنوذجا بوالیة

  . 35، ص 2015/2016، ورقلة -جامعة قاصدي مرباح ، وعلوم التسییر
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  :التعریف الفقهي للسیاحة/ رابعا

مجموعة من األنشطة الحضاریة "السیاحة بأنها  "على أحمد هارون"عرف األستاذ 

واالقتصادیة والتنظیمیة الخاصة بانتقال األفراد إلى بالد غیر بالدهم وٕاقامتهم لمدة ال تقل      

  .1"ساعة ألي غرض ما عدا العمل 24على 

دون السیاحة ) الخارجیة(ولكن ما یؤخذ على هذا التعریف أنه یركز على السیاحة الدولیة 

الداخلیة التي یقوم بها اإلفراد دخل حدود بلدهم بغرض التمتع بالمواقع السیاحة الطبیعیة والمعالم 

  .إلخ...التاریخیة واألثریة أو العالج

مجموعة من العالقات والخدمات المرتبطة "بأنها  "صالح عبد الوهاب"وعرفها األستاذ 

  . 2"ئیا ولیس ألسباب تجاریة أو حرفیةبعملیة تغییر المكان تغییرا وقتیا وتلقا

بأنها  "Georges Cazes" "جورج كازیز"فیما عرفها المختص في علم السیاحة الفرنسي 

 وتطورت بسرعة تتوسع الكنهو  ،من نصف قرن منذ أقل يالیوم الواقعفي  برزتظاهرة جدیدة "

  .3"طبیعي أساسي في الحیاة الیومیةو  مألوف في المجتمع كعنصر

أن هذا التعریف یعتبر السیاحة من الظواهر الجدیدة التي برزت إلى الوجود      ونالحظ

، وهذا ما نجده یتناقض مع معظم الدراسات    من نصف قرن لإلنسان خالل أقل ةفي الحیاة الیومی

على حب التجول والتنقل  ُفِطرَ التي تشیر إلى أن السیاحة ظاهرة قدیمة قدم تاریخ اإلنسان الذي 

  .ن إلى آخر للترفیه أو االستجمام أو غیر ذلك من األمورمن مكا

 في سنة "Herman Van Sholleron" "هیرمان فوشولیرون"النمساوي  العالم هاعرفو 

المتداخلة وخصوصا العملیات  كل العملیاتاالصطالح الذي یطلق على " أنهاب ،1910

                                  
، 2015، الطبعة األولى، )األردن( ، دار حامد للنشر والتوزیع، عماناألمن السیاحيمصطفى یوسف كافي،  1

 . 17ص 
 عمان مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع،األمن السیاحي المفهوم والتطبیق، محمد أحمد العمري،  2

 .26، ص 2014، الطبعة األولى، )األردن(
3 HAROUAT Fatima Zohra, comment promouvoir le tourisme en Algérie?, magister en marketing 
des services, faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, Université Abou Bekr 
Belkaid - Tlemcen, 2011/2012, p 13. 



 أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة: الباب الثاني

 
194 

 

             وخارج منطقة رهم داخلاالقتصادیة المتعلقة بدخول األجانب وٕاقامتهم المؤقتة وانتشا

  .1"أو دولة معینة

االقتصادي،  ركز في تعریفه للسیاحة كثیرا على الجانب "هیرمان فوشولیرون"نالحظ أن  

وأهمل الجانب االجتماعي والثقافي والبیئي، فالسیاحة في العصر الحدیث لم تعد ظاهرة اقتصادیة 

  . فقط، بل أصبحت جسر لتبادل الثقافات والمعارف بین الشعوب ونشر الوعي البیئي

ظاهرة من ظواهر "بأنها  "Guyer Freuller" "جویر فرولر" وعرفها العالم األلماني

بجمال  واإلحساس ،واالستجمامتي تنبثق من الحاجة المتزایدة للحصول على الراحة العصر ال

  .2"في مناطق ذات طبیعة خاصة اإلقامةوالشعور بالبهجة والمتعة من  الطبیعة وتذوقها،

نشاط صناعي منتجه النهائي هو الراحة واالسترخاء والتعلم "وعرفها البعض بأنها 

تمتاع خالل تجربتهم السیاحیة ویستخدمون في تحقیق ذلك للمستهلكین الذین یتطلعون لالس

  .3"التسهیالت التي توفرها الدولة المضیفة

انتقال األفراد من محل إقامتهم "وعلى ضوء ما سبق ذكره، یمكننا تعریف السیاحة بأنها 

   ال تقل عن یوم وال تزید    المعتاد إلى مكان آخر سواء داخل حدود بلدانهم أو خارجها لمدة 

، من منظمي الرحالتمسبقا من طرف  معدوفقا لبرنامج منظم من طرفهم أو برنامج  عن سنة،

العادات والتقالید، ممارسة  اكتشافاالستجمام والترفیه، العالج، الراغبات كأجل تحقیق مختلف 

  ". الشعائر الدینیة باستثناء البحث عن اإلقامة الدائمة أو العمل

  

  

                                  
 .09مرجع سابق، ص محمد العطا عمر،  1
، مجلة الدراسات والبحوث قة التفاعلیة بین السیاحة البیئیة والتنمیة المستدامةالالعهویدي عبد الجلیل،  2

 . 213إلى ص  212، من ص 2014، 09جامعة الوادي، ع  ،االجتماعیة
        ماجستیر رسالة ، الة الجزائرحدراسة  التسویق السیاحي ودوره في تفعیل قطاع السیاحة، بوعكریف زهیر 3

قسنطینة،  - ، جامعة منتوري كلیـة العلـوم االقتصادیـة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، في العلوم التجاریة

 .11، ص 2011/2012



 أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة: الباب الثاني

 
195 

 

  السیاحةخصائص : الفرع الثالث

  :     تتمیز السیاحة عن باقي األنشطة اإلنسانیة األخرى بمجموعة من الخصائص أهمها

تعتبر السیاحة من الظواهر الوقتیة غیر الدائمة، فانتقال السیاح فرادى وجماعات من محل  - )1

    ، ال یكون إال لمدة محددة ال تزید  اأو خارجه بلدانهمإلى أماكن أخرى سواء داخل  إقامتهم

  .حسب منظمة السیاحة العالمیة عن سنة واحدة

التي  تعدد أغراض السیاحة خاصة في العصر الحدیث بفضل تطور وسائل النقل السیاحي - )2

أصبح السائح الیوم یعبر القارات والبلدان في بضع قد اختصرت الزمان وقربت المسافات، ف

     الیومي ترویح عن نفسه من الروتیناالستجمام والترفیه للمثل إلشباع مختلف رغباته  اتساع

أو أداء الشعائر الدینیة أو العالج بالرمل والمیاه الطبیعیة وٕاجراء العملیات التجمیلیة أو ممارسة 

مختلف أنواع الریاضة أو التمتع بجمال الطبیعة واستكشاف تاریخ الحضارات والحضور 

  .إلخ...للملتقیات الدولیة والوطنیة

قطاع من القطاعات الخدماتیة ذو أبعاد داخلیة ودولیة، صادرته غیر ملموسة تعد السیاحة  - )3

 الخدماتالذي تنتج فیه مكان الإلى مثل الصادرات المادیة أي أن السائح هو الذي ینتقل بنفسه 

الفالحیة           المنتجاتمثل السیاحیة التي یرغب في الحصول علیها على عكس السلع المادیة 

المستهلك عن طریق وسائل النقل البري  إلىیتم نقلها من مكان إنتاجها التي أو الصناعیة 

وال تخضع للرسوم تعفي الدولة من نفقات النقل المنتجات السیاحیة  وبالتالي فإنوالبحري والجوي، 

  . 1الجمركیة كما هو الحال بالنسبة للسلع المادیة

خرى، فمثال إذا انعدم األمن في أي بلد تتأثر السیاحة سلبا وٕایجابا بمختلف القطاعات األ - )4

ستنعدم حتما وتفاقمت فیه مشاكل النقل والصحة كانتشار األمراض المعدیة الفتاكة، فإن السیاحة 

تقوما بدورها على أحسن وجه  بهذا القطاعفي هذا البلد، أما إذا كانت كل القطاعات المرتبطة 

                                  
، )األردن( ، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمانفلسفة اقتصاد السیاحة والسفرمصطفى یوسف كافي،  1

 .69، ص 2016الطبعة األولى، 
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إیجابا على باقي بدوره ینعكس ذلك مما  ،مزدهرةستكون  الداخلیةو بنوعیها الدولیة  فإن السیاحة

  .     إلخ...النقل والصناعة التقلیدیة، والفالحة والتجارةمثل التي تغذیها  االقتصادیة القطاعات

الستخدام  خصبا ومجاال ،لإلبداع الثقافي واالجتماعيأساسیا  محركا ومحفزاالسیاحة  تعتبر - )5

 ،الطب، التسویق، النقلمثل أحدث التكنولوجیات التي توصل لها العلم في العدید من المجاالت 

خاصة الكفاءة والتأهیل  من عالیةدرجة  تطلبأصبح هذا النشاط ی ولهذا، إلخ...والتسلیة الفندقة

  .1بین مختلف الوجهات السیاحة العالمیة منافسةال ازدیاد حدة ظلفي 

     من المنتجات المركبةیعد ة صناعة متكاملة، وتفسیر ذلك أن المنتج السیاحي السیاح - )6

اصر األساسیة، فالسائح خالل مدة إقامته في المنطقة التي یزورها نتضم مجموعة من الع التي

  .2نتجها مختلف المنشآت السیاحیة وغیر السیاحیةیستهلك الخدمات والسلع التي تُ 

 الطابع هذا النشاط یغلب علىباستثناء بعض أنواع السیاحة كسیاحة األعمال والمؤتمرات،  - )7

العوامل المناخیة وبعض  ،العطلب أهمها ارتباطه ویعزى ذلك إلى عدة أسباب ،موسميال

فعلى سبیل المثال تصل  ،3للسیاحالمستقبلة  وللسیاحة أ في الدول المصدرةسواًء والجغرافیة 

لشاطئیة إلى ذروتها خالل موسم االصطیاف بسبب ارتفاع معدالت درجة الحرارة، ثم السیاحة ا

تدخل في مرحلة ركود في باقي الفصول، والعكس بالنسبة للسیاحة الصحراویة التي تنخفض   

في فصل الصیف ثم تنتعش في باقي الفصول خاصة في فصلي الخریف والشتاء بسبب 

  .   الباردة انخفاض درجات الحرارة في المناطق

نها ونقل ملكیتها من شخص إلى آخر، فإن یعلى عكس السلع المادیة التي یمكن تخز  - )8

الخدمة السیاحیة غیر قابلة لذلك بسبب خاصیة فناء الخدمة بشكل عام بمجرد االستفادة منها           

                                  
   .36مرجع سابق، ص  دواودي منصوریة، 1

 .22ص  مرجع سابق،سماعیني نسیبة، : نظر أیضاا -
 .71مرجع سابق، ص  ،السیاحة والسفرفلسفة اقتصاد  مصطفى یوسف كافي، 2
 .11، مرجع سابق، ص عیساني ربیع 3
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لنسبة للفندقي، أو استهالكها، وبذلك تعتبر الغرف غیر المشغولة في أي منشأة فندقیة خسارة با

  . 1كما ال یمكن للزبون الذي استفاد من خدمة اإلیواء امتالك الغرفة التي استأجرها

تعتبر صناعة السیاحة من األنشطة األقل تلویثا للبیئة مقارنة بالصناعات األخرى، خاصة  - )9

التي تركز       "Le Tourisme Responsable"بعد ظهور ما بات یعرف بالسیاحة المسؤولة 

  .على المحافظة على البیئة واحترام ثقافات الشعوبأساسا 

  أنواع السیاحة وأهمیتها: المطلب الثاني

علیه فیما مضى تقتصر على بعض كما كانت  في العصر الحدیث لم تعد السیاحة

       أنواعها وٕانما تعددت األنشطة التي یقوم بها األفراد من أجل إشباع بعض الرغبات،

سائل النقل البري        و بتطور الحیاة االجتماعیة والعالقات االقتصادیة والسیاسیة، وتطور  وتداخلت

  ).الفرع األول(والجوي والبحري 

وبفضل تعدد أنواع السیاحة وتطورها، أصبح هذا القطاع الیوم من أهم القطاعات       

في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والحفاظ على البیئة وتمتین  جوهریاالتي تلعب دورا 

  ). الفرع الثاني(العالقات الدولیة وتعزیز التفاهم بین الشعوب ومد جسور التواصل بینها 

  أنواع السیاحة: الفرع األول

  :  تنقسم السیاحة إلى عدة أنماط، یمكن تصنیفیها وفقا للمعاییر التالیة

  :أنواع السیاحة من حیث المكان/ أوال

  .وداخلیة ةیإقلیمتنقسم السیاحة وفقا لمعیار المكان إلى سیاحة دولیة، 

  :"Le tourisme international" السیاحة الدولیة - )1

تسمى أیضا بالسیاحة الخارجیة، ویقصد بها انتقال اإلفراد من محل إقامتهم المعتاد     

        تمتع بالمناظر الطبیعة أو العالج ال مثلهم ألغراض مختلفة انإلى أماكن خارج حدود بلد

                                  
    دراسة عینة أثر إدارة العالقة مع العمالء في تنافسیة المؤسسات السیاحیة بالجزائر محسن بن الحبیب، 1

االقتصادیة والتجاریة  كلیة العلوم، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، من الوكاالت السیاحیة بالجزائر

 .92، ص 2016/2017، ورقلة -وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح 
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أو ممارسة أي نوع من أنواع الریاضة أو المشاركة في الملتقیات أو ممارسة الشعائر الدینیة      

  .أو غیر ذلك من األهداف باستثناء العمل

ادل الثقافات همزة وصل لتب باعتبارهاوتعد السیاحة الدولیة أحد أهم أنماط السیاحة 

واستكشاف عادات وتقالید الشعوب األخرى، ووسیلة لتوطید العالقات بین الدول، ومحرك قوي 

باقي األنشطة االقتصادیة األخرى كالزراعة، الصید البحري، الصناعة، النقل، التجارة  الزدهار

صادر السیاحة الدولیة تعتبر مصدرا من الم أضحتوفوق ذلك ، إلخ...والصناعة التقلیدیة

خاصة في ظل التزاید المستمر لعدد  عدید من الدولفي الالرئیسیة للدخل بالعملة الصعبة 

 1189إلى  2015في سنة  وصل عدد السیاح الدولیینمنظمة السیاحة العالمیة  ، فحسبالسیاح

وتتوقع  ملیون سائح، 46سائح أي بفارق  ملیون 1235إلى  2016ملیون سائح، لیرتفع في سنة 

  .1ملیار سائح دولي 1.8إلى   2030المنظمة أن یرتفع عدد السیاح في سنة هذه 

  :"Le Tourisme régional"السیاحة اإلقلیمیة  - )2

الجوار التي تشكل بحكم دول إلى  انتقال األفراد من بلدانهم یقصد بالسیاحة اإلقلیمیة

تنوع ل انظر  تكالیفهبقلة هذا النمط من السیاحة  تمیزیو  تقاربها الجغرافي رقعة سیاحیة واحدة،

  .2المسافات بین الدول المتجاورة وقصروسائل النقل 

    في المناطق التي یتنقل فیها السیاح  كثیرا تنتعشالسیاحة اإلقلیمیة الجدیر بالذكر أن و 

 "شنغن"كما هو الحال بالنسبة لمنطقة  ،من دولة إلى أخرى بكل حریة بدون تأشیرة سفر

"Schengen" ، لغیت فیها الرقابة على الحدود وأصبحت دولة أوروبیة والتي أُ  26المتكونة من

  .3دون الحاجة إلى تأشیرة سفر حدودها بمثابة دولة واحدة یمكن لسكانها أن یتنقلوا داخل

  

  

                                  
1 Voir le rapport de L’OMT, "Faits saillants du tourisme", édition 2017, p 02,  sur le site internet de 
L’OMT : http://www2.unwto.org/fr, consulté le 13/04/2018.  

، 25ص الصادر عن وزارة االقتصاد اإلماراتیة،  ا،علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  دلیل المفاهیم 2

  .07/11/2017 :تاریخ اإلطالع، http://www.economy.gov.ae: على الموقع اإللكتروني
3 https://www.almrsal.com/post/347011, consulté le 14/11/2017. 
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 :"Le Tourisme interne" السیاحة الداخلیة - )3

بلدانهم ألغراض مختلفة ما عدا   حدود السیاحة التي یقوم بها األفراد داخل  وهي تلك

المدة التي یجب  إال أن الدول اختلفت حول ،التعریفهذا  على اتفاق الباحثینرغم العمل، ولكن 

، فترى بعض الدول أن هذه المدة ینبغي أن ال تقل إقامتهأن یقضیها السائح الداخلي خارج محل 

 الذي قام به الفرد خارج محل إقامته من قبیل األنشطة نشاطاعتبر ال وٕاالساعة  24 عن

أكثر، وحددتها فلیالي  )04(ة أربع هذه المدة إلى وبلجیكا فیما رفعت كل من بریطانیا، الترفیهیة

     تشمل نوعینأن السیاحة الداخلیة ب القول یمكن ولكن على العموم ؛أیام )05( خمسةببلغاریا 

، أما ساعة 24من  تكون مدتها أقلالتي  ترفیهیةفي الرحاالت ال األولى الت، تتمثلرحامن ال

  1.ساعة 24من  أكثرتكون مدتها التي سیاحة ال الترحافي ال فتكمنالثانیة 

  :أنواع السیاحة من حیث الغرض/ ثانیا

  :الغرض إلى عدة أنواع أهمها من حیثتنقسم السیاحة 

  :"Le Tourisme religieux"السیاحة الدینیة  - )1

الحج والعمرة أو المشاركة في االحتفاالت الدینیة      مثل ویقصد بها السفر لتأدیة العبادات 

  .أو زیارة األماكن الدینیة المقدسة

تعد من أقدم أنواع السیاحة     ،السیاحة الدینیة الدراسات إلى أنالبحوث و  وتشیر معظم 

 اعتباربالثقافیة من المراجع تدمجها في السیاحة  ال أن الكثیرالتي مارسها اإلنسان عبر الزمن إ

لتعرف علیها واإلطالع   لالسیاح  التي تجذب السیاحیة من أهم المقومات المقدسةأن األماكن 

 یعتبر ولهذا ،أو الذین ال یؤمنون بذلك نون بقداستها وحرمتهاؤمی سواء الذینجانبها الثقافي على 

  .2من السیاحة الثقافیةال یتجزأ  السیاحة جزءع من هذا النو  الباحثین بعض

  

  

                                  
 .25إلى ص  24ا، مرجع سابق، من ص علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  دلیل المفاهیم 1
 .09إلى ص  08ص من ، مرجع سابق، میساء داود اسبر 2
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  :"Le Tourisme culturel"السیاحة الثقافیة  - )2

لمظاهر الحیاة الماضیة امتصاص السائح " بأنها" Smith" "سمیث"عرفها األستاذ 

  .1"للمجتمعات القدیمة

 كل نشاط استجمام یكون الدافع الرئیسي فیه هو البحث"وعرفها المشرع الجزائري بأنها  

التاریخیة  عن المعرفة واالنفعاالت من خالل اكتشاف تراث عمراني مثل المدن والقرى والمعالم

   .2"والحدائق والمباني الدینیة أو تراث روحي مثل الحفالت التقلیدیة والتقالید الوطنیة أو المحلیة

     ونالحظ من خالل هذا التعریف أن المشرع الجزائري یدمج جزء من السیاحة الدینیة 

  . والكتاتیب القرآنیةالمتمثل في زیارة المباني الدینیة كالمساجد العتیقة  ،في دائرة السیاحة الثقافیة

 جلية في العصر الحدیث بشكل یالسیاح السیاسةونظرا ألهمیة السیاحة الثقافیة، توجهت 

هذا النمط من السیاحة الذي اعترف به رسمیا المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم  لتطویر

حظي  وقد والشعوب؛ األمم م أواصر التفاهم والصداقة بینیكوسیلة لتدع 1963المتحدة في سنة 

بأن  1966التي أعلنت في سنة  "UNESCO"من طرف منظمة الیونسكو  باهتمام كبیر أیضا

 ثقافیة تساهم بشكل كبیر في دعم مسیرة السلم بین الشعوب، وحرصت على ضرورة السیاحة ال

للدور الذي تلعبه في التنمیة االقتصادیة  انظر  ،أن تتضمن السیاسات الثقافیة الوطنیة االهتمام بها

واالجتماعیة ومساهمتها في حوار الحضارات، والمحافظة على المواقع األثریة والمعالم التاریخیة 

وفي هذا السیاق قال األمین العام لمنظمة السیاحة  ،3تلف الممارسات الثقافیة من االندثارومخ

منظمة  أثناء توقیع اتفاق التعاون بین "Pololikashvili Zurab" "بولولیكاشفیلي زوراب"العالمیة 

الیوم أصبحنا شركاء أقویاء في عملنا " 2018فیفري  28السیاحة العالمیة واالتحاد األوروبي في 

                                  
 .26، ص مرجع سابقبوعموشة،  حمیدة 1

     للسیاحة، ، المتعلق بالتنمیة المستدامة17/02/2003المؤرخ في  03/01من القانون رقم  03نظر المادة ا 2

 .19/02/2003، الصادرة بتاریخ 11ج ر، ع 
ندوة ، ال"المجتمعي األمن"تعزیز التنمیة السیاحیة وتحجیم أنشطة اإلرهاب عبد المحسن بن عبد اهللا الحجي،  3

     الفترة  فيدمشق،  ،، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"أثر األعمال اإلرهابیة على السیاحة" حولالعلمیة 

   :جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةالمستودع الرقمي المؤسسي ل، 09، ص 06/07/2010إلى  04من 

https://repository.nauss.edu.sa ،03/12/2017 :تاریخ اإلطالع .   



 أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة: الباب الثاني

 
201 

 

ل العیش یبللرخاء والفرص وس محركالجعل السیاحة، والسیاحة الثقافیة على وجه الخصوص 

  .1"في االتحاد األوروبي األفضل

  :"Le Tourisme balnéaire"السیاحة الشاطئیة  - )3

والبحیرات        وهي تلك السیاحة التي یكون الهدف منها االستمتاع بشواطئ البحر 

كل إقامة سیاحیة           "المهیأة لالصطیاف واالستجمام، وقد عرفها المشرع الجزائري بأنها 

على شاطئ البحر یتمتع فیها السیاح زیادة على التسلیة البحریة بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشیط                   

  .2"في المحیط البحري

السیاحة الموسمیة األكثر شیوعا في العالم، وأحد  أصنافین من ب یةوتعد السیاحة الشاطئ

         تعمل اولهذالتي تجذب السیاح واالستثمارات السیاحیة،  المؤهالت السیاحیة الطبیعیةأهم 

         العدید من الدول الساحلیة جاهدة لتهیئة وتجهیز شواطئها والترویج لها عبر مختلف وسائل

   .عالم الحدیثةاإل

  :"L’écotourisme"السیاحة البیئیة  - )4

المعماري  على لسان 1983 مرة في سنة مصطلح السیاحة البیئیة ألول ماستخدتم القد 

 "هكتور سبالوس السكوراین""IUCN"  لصون الطبیعة الدوليالمكسیكي وخبیر االتحاد 

"Hector Ceballos Lascurain"3.  

السیاحة  "UNEP" األمم المتحدة للبیئةبرنامج و العالمیة  السیاحةمنظمة وقد عرفت  

على  والحفاظطبیعیة البیئة الشكل من أشكال السیاحة التي تهدف إلى اكتشاف "بأنها البیئیة 

                                  
1 Voir le communiqué de presse "L’OMT approfondit la coopération avec l’Union européenne 

dans le tourisme", publié le 28/02/2018  sur le site internet de L’OMT: http://www2.unwto.org/fr, 

consulté le 03/12/2017.  

 المتعلق بالتنمیة المستدامة 17/02/2003المؤرخ في  03/01رقم من القانون ) 10 ف/03(نظر المادة ا 2

 .مرجع سابق ،للسیاحة
 ،الفرص ،المفاهیم السیاحة البیئیة المستدامة في مصرإسماعیل، ي أحمد یحو  أحمد حسني رضوان 3

  :، على الموقع اإللكترونيومقترحات االستغاللاإلمكانات 

 egypt.com/pdf/Ahmed_Hosny_Radwan/R/5.pdf-http://www.cpas ،04/12/2017 :تاریخ اإلطالع.  
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 ثقافیة، مما یعزز موقف االحترام تجاهالطبیعیة أو ات التشمل نشاط تفسیر المكونو سالمتها، 

قتصادیة او جتماعیة افوائد رتب عنه تی والذي ،على مفاهیم التنمیة المستدامةالذي یرتكز البیئة، 

   . 1"للمجتمعات المحلیة واإلقلیمیة

لم یلحق بها  التي طبیعیةالمناطق الالسفر إلى "بأنها  الصندوق العالمي للبیئةفیما عرفها 

التلوث ولم یتعرض توازنها الطبیعي إلى الخلل، وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحیواناتها 

   .2"رحاضالماضي و في الالبریة وتجلیات حضاراتها 

          أن السیاحة البیئیة یهدف من خاللها السائحونالحظ من خالل هذین التعریفین 

لتي تحیط باإلنسان كالغابات، الصحاري والجبال، البحار إلى استكشاف مكونات الطبیعة ا

      المحافظة التمتع بالتراث الثقافي والحضاري، و فضال عن  ،والمحیطات، الحیوانات البریة والبحریة

البري والبحري والجوي، وبذلك تعتبر هذه السیاحة من أهم أنماط  التلوث من البیئي على التوازن

     ي ترتكز على االستغالل العقالني للموارد الطبیعیة بمختلف أنواعها الت السیاحة المستدامة

  .  من أجل المحافظة علیها لألجیال الالحقة

  :"Le Tourisme de santé"السیاحة العالجیة  - )5

          كل عرفها  حیثلقد أدى تطور السیاحة العالجیة إلى تباین اآلراء حول مفهومها، 

هتمام خالل اال  من  الوقائیة الفرد   حاجات  إشباع  أجل  من  السفر"بأنها  "مورسیون"و "میل"من 

 .3"ابقائن  استمراریة  على  والحفاظ  أجسامنا  لحمایة  وذلك  والعقل،  بالجسم 

 األوروبي برلمانالتابعة للالنقل والسیاحة فیما عرفتها إحدى الدراسات المقدمة إلى لجنة 

قطاع "بأنها ) عام تحقیق لسیاحة الصحیة في االتحاد األوروبيا(تحت عنوان  2017في سنة 

                                  
1 HAROUAT Fatima Zohra, op.cit, p 23.    

، مجلة أبحاث اقتصادیة السیاحة البیئیة وأثرها على التنمیة في المناطق الریفیةخان أحالم وزاوي صوریة،  2

،      2010، 07بسكرة، ع  - والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر االقتصادیة وٕاداریة، كلیة العلوم

 .228ص 
، مجلة كلیة السیاحة تنمیة السیاحة العالجیة في واحة سیوةمحمد نادى محمد عبد الصمد وآخرون،  3

 .106، ص 2014، 01، ع )مصر(جامعة الفیوم  ،والفنادق
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السیاحة  الترفیهیة، ، السیاحةالطبیة بشكل عام السیاحة یتضمن ،فرعي من قطاع السیاحة

  :2التاليك، وقد فصلت هذه الدراسة محتوى هذا التعریف 1"الحمویة

انتقال األفراد من مكان إقامتهم المعتاد    وهي: "Le tourisme médical" السیاحة الطبیة -)أ

   ؛الطبیةات لتلقي العالج إلى مكان آخر

الحفاظ       السفر من أجل ویقصد بها :"Le tourisme de bien-être" الترفیهیةالسیاحة  - )ب

  ؛على الصحة من األمراض أو الترفیه عن النفس

وهي تلك السیاحة التي یكون الهدف منها  :"Le tourisme thermal" الحمویةالسیاحة  - )ج

  .قائیة أو استشفائیةقد تكون و تجمیل الجسم ألغراض  أو االسترخاء

نواع السیاحة التي عرفها من أقدم أ تعتبر أیضا ،وجدیر بالبیان أن السیاحة الحمویة 

، فقد مارسها الفراعنة في مصر واشتهرت في أوروبا الوسطى حیث أن الكثیر من المدن اإلنسان

بادن "مثل مدینة الذي یعني الحمام  "باد"التي تقع في دول هذه المنطقة یتشكل اسمها من مقطع 

     .3سریةیالسو  "Baden" "بادن"األلمانیة، ومدینة " Baden-Baden" "بادن

محل من   الفردانتقال هي  العالجیة السیاحة   على ضوء ما سبق ذكره، یمكن القول بأن و 

سواء داخل حدود بلده أو خارجها ألغراض تتعلق بصحته وجمال خر مكان آإلى  إقامته المعتاد

      جسمه كالسفر من أجل العالج من األمراض وٕاجراء العملیات التجمیلیة أو التداوي بالرمل

 ،)Les eaux thermales(والحمویة  )Les eaux sulfurées(یاه الطبیعیة الكبریتیة أو بالم

       تخلصلل عن النفس و الترفیه والترویح، أ(La thalassothérapie)والعالج بمیاه البحر 

  .الشعور بالضغط النفسيو  الروتین الیومي من

  

   

                                  
1 Direction générale des politiques internes, département thématique des politiques structurelles et de 
cohésion, Tourisme de santé dans l’Union: enquête générale, étude réalisée pour la commission des 
transports et du tourisme du parlement européen, 2017, p 09, sur le site internet de cette direction : 
http://www.europarl.europa.eu, consulté le 19/12/2017.  
2 Ibid, p 09. 

 .23إلى ص  22صلیحة عشي، مرجع سابق، من ص  3
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  :"Le Tourisme saharien"السیاحة الصحراویة  - )6

         ة الطبیعیة، مجالها الصحراء بما فیهانوع من أنواع السیاح"لبعض بأنها ا یعرفها

والجبال الجرداء ) الرق والعرق والسریر(من مظاهر طبیعیة تتمثل بتجمعات الكثبان الرملیة 

      الجافة والواحات الطبیعیة والخباري والضایات والقیعان، ومن مظاهر بشریة تتمثل واألودیة

       المتناغمة والمنسجمة تماما مع طبیعة الصحراء لتشكل الصحراویةوب حیاة الشعوب في أسل

  .1"هذا نمطا غریبا من أنماط الحیاة المألوفة في المدن واألریاففي تفاعلها الطبیعي والبشري 

كل إقامة سیاحیة في محیط صحراوي تقوم على استغالل "عرفها المشرع الجزائري بأنها و 

مختلف القدرات الطبیعیة والتاریخیة والثقافیة، مرفقة بأنشطة مرتبطة بهذا المحیط من تسلیة 

  .2"واستكشافوترفیه 

الوطن  يمن أهم أنواع السیاحة الموجودة فتعد السیاحة الصحراویة تجدر اإلشارة إلى أن و 

العربي، باعتبار أن هذه المنطقة تمتلك أكبر وأجمل صحاري العالم التي كانت تستقطب السیاح 

من مختلف بقاع العالم خاصة في فصل الشتاء للتمتع بالطبیعة الصحراویة واستكشاف مكوناتها 

مثل  اتسكانها وممارسة العدید من الریاضالنباتیة والحیوانیة والتعرف على عادات وتقالید 

 التزحلق على الرمال، سباقات الهجن، رالي السیارات والدرجات الناریة، ولكن بسبب تفاقم

  .فیها تراجعت السیاحة الصحراویة بشكل كبیرفي هذه المنطقة األعمال اإلرهابیة 

  :"Le Tourisme sportif"  السیاحة الریاضیة - )7

من أقدم أنواع السیاحة التي عرفها اإلنسان وأكثرها انتشارا        أیضا تعتبر السیاحة الریاضیة 

بهذا النوع    وكثرة المسابقات الریاضیة، ویقصد الحدیث، نظرا لتعدد أنواع الریاضاتفي العصر 

من أجل ممارسة أي نشاط من األنشطة الریاضیة أو لمشاهدة المنافسات  السفر من السیاحة

  .یمیة والوطنیةالریاضیة العالمیة واإلقل

                                  
، مجلة أدب السیاحة الصحراویة في الوطن العربي دراسة في جغرافیة السیاحةخلیف مصطفى غرایبة،  1

 .274، ص 2013، 15، ع 01 ج، م2013، )العراق(الكوفة، كلیة األدب، جامعة الكوفة 
 المتعلق بالتنمیة المستدامة 17/02/2003المؤرخ في  03/01رقم من القانون من ) 09 ف/03(نظر المادة ا 2

 .مرجع سابق ،للسیاحة
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  :"Le Tourisme de loisirs"السیاحة الترفیهیة  - )8

 الملل والتخلص من الترفیه عن النفسوهي تلك األنشطة التي یمارسها السائح للترویح و 

وممارسة  األثریةو  التاریخیة المعالمو  والمحمیات الطبیعیة المنتزهات كزیارة الیوميالروتین و 

تصویر  ،تسلق الجبال ،1التزلج ،، الصید البري والبحريفي البحارالغوص مثل  یاتامختلف الهو 

  .المواقع السیاحیة واألثریة والتمتع باأللعاب في حظائر التسلیة

 :"Le Tourisme d’affaires et de conférences"سیاحة األعمال والمؤتمرات  - )9

بفضل  القرن الماضيأواخر سیاحة األعمال والمؤتمرات إلى  ن تاریخ ظهوریرجع الباحثو 

االقتصادیة و السیاسیة  العالقات والنقلة النوعیة في ،التطور الحضاري والتقدم العلمي والتكنولوجي

في مختلف  إلى كثرة المؤتمرات الدولیة والوطنیة تأد التي خالل هذه الفترة جتماعیةالالثقافیة واو 

  .2المجاالت

رحالت لغرض حضور المعارض والمؤتمرات ال"نظمة السیاحة العالمیة بأنها وقد عرفتها م

كل إقامة مؤقتة ألشخاص خارج منازلهم، تتم "فیما عرفها المشرع الجزائري بأنها  ،3"واالجتماعات

  .4"أساسا خالل أیام األسبوع لدوافع مهنیة

قتصر فقط      ت، األعمال والمؤتمرات سیاحةذین التعریفین، یمكن القول بأن وعلى ضوء ه

واألعمال،  معینة من األشخاص كالباحثین في مختلف العلوم والسیاسیین ورجال المالعلى فئة 

    باستثناء المعارض الدولیة والوطنیة التي یمكن ألي سائح كان أن یزورها بغرض استكشاف 

لك ومثال ت ،أو شراء ما یبحث عنه من منتجات علمیة أو صناعیة أو خدماتیة أو فالحیة

                                  
 . 43دواودي منصوریة، مرجع سابق، ص 1
 .26حمیدة بوعموشة، مرجع سابق، ص  2
   :للمملكة العربیة السعودیة والتراث الوطني للسیاحةنظر الموقع اإللكتروني للهیئة العامة ا  3

https://scth.gov.sa، 27/12/2017: تاریخ اإلطالع .  
 المتعلق بالتنمیة المستدامة 17/02/2003المؤرخ في  03/01رقم من القانون ) 07 ف/03(نظر المادة ا 4

 .مرجع سابق ،للسیاحة



 أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة: الباب الثاني

 
206 

 

، وبیع الكتب اوتسویقه ةالسیاحی جاتفي مختلف دول العالم للتعریف بالمنتالمعارض التي تقام 

  .     إلخ...والسیارات واآلالت والمواد الفالحیة

  :أنواع السیاحة من حیث عدد السیاح/ ثالثا

  .تنقسم السیاحة من حیث عدد السیاح إلى سیاحة فردیة وجماعیة

  :"Le Tourisme individuel"السیاحة الفردیة  - )1

إقامته المعتاد إلى مكان آخر بمفرده أو رفقة عائلته من محل  السائحیقصد بها انتقال 

  .    1سواء داخل الوطن أو خارجه بغرض السیاحة

  :"Le Tourisme Collectif"السیاحة الجماعیة  - )2

مثل بطة معینة ااألفراد الذین تربط بینهم ر من قوم بها مجموعة توهي تلك السیاحة التي 

إلخ، وغالبا ما تتم في إطار رحالت منظمة من طرف ...القرابة أو الصداقة أو الدراسة أو العمل

، وفقا لبرنامج تحدد فیه جمیع المعلومات المتعلقة بالرحلة مثل عدد 2وكاالت السیاحة واألسفار

    ن تكونكما یمكن أ ؛نوع المنشآت الفندقیةو ، وسائل النقل، أماكن الزیارة، مدة اإلقامة السیاح

 أماكن معینة فراد لزیارةمنظمة بمجرد اتفاق مجموعة من األ هذه السیاحة عن طریق رحالت غیر

  . خل حدود بلدهم أو خارجهاسواء د

  :أنواع السیاحة من حیث مدة اإلقامة/ رابعا

  :تنقسم السیاحة من حیث مدة اإلقامة إلى ثالثة أنواع، یمكن إیجازها فیما یلي

  :السیاحة الموسمیة - )1

ة السنة كالسیاحة الشاطئیة والسیاحفي موسم معین من  تزدهروهي تلك السیاحة التي 

  .الحمویةسیاحة الالصحراویة و 

  

  

                                  
 .13نسیبة، مرجع سابق، ص سماعیني  1
 .14المرجع نفسه، ص  2
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  :السیاحة العابرة - )3

السیاحة التي ال تكون منظمة أو مخطط لها مسبقا من طرف المسافر تلك ویقصد بها 

أو في حالة تعطل وسائل النقل أو حدوث اضطرابات قیامه برحلة قصیرة في بلد العبور مثل 

  . 1جویة

  :السیاحة ألیام محددة - )4

السیاحة التي تكون لمدة محددة وألغراض معینة، وتتم في غالب األحیان      وهي تلك

  .2من یومین إلى أسبوع وفقا لبرنامج مسطر مسبقا

  أهمیة السیاحة: الفرع الثاني

مضى بأنها وسیلة للترفیه  ماالحالي كما كان ینظر إلیها فیة في الوقت لم تعد السیاح

اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة  أبعادوالتخلص من الروتین الیومي، بل أصبحت صناعة لها 

   .وسیاسیة

  :األهمیة االقتصادیة للسیاحة/ أوال

همیة هذا لقد أكدت العدید من اإلعالنات والمؤتمرات الدولیة المتعلقة بالسیاحة على أ

    المتقدمة  الدول التقلیل من اتساع الفجوة االقتصادیة بینو القطاع في نمو اقتصادیات البلدان، 

   المتعلق بالسیاحة الدولیة إلى أهمیة السیاحة  1980والنامیة، فقد أشار إعالن مانیال لعام 

          كل أشكال  المحافظة على السلم الدولي وحمایة التراث الثقافي للشعوب منودورها في 

    1989فیفري  14إلى  10من  الممتدة االندثار، كما أكد مؤتمر الهاي المنعقد خالل الفترة

على أحقیة الدول وعلى وجه الخصوص النامیة منها بأن تزید من حصتها في سوق السیاحة 

  شاط من المكاسب المالیة التي یحققها هذا النولیة للوصول إلى المستوى المقبول الد

                                  
 .21ص ، مرجع سابق، بوعكریف زهیر 1

    في  ، أطروحة دكتوراهلقیاس أثر السیاحة على التنمیة المستدامة اإلحصائیة النمذجة، ربیعـة مالل 2

تلمسان،  - لقاید ، جامعة أبو بكر بكلیـة العلـوم االقتصادیـة والعلوم التجاریة وعلوم التسییرالتسییر، 

 .33ص  ،2014/2015
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 محتال ،والخدمات سلعلل الصادرات العالمیة مجموع من 07%مثل ، الذي أصبح ی1االقتصادي

  .2وصناعة المحروقات المواد الكیماویة بعد صناعةالمرتبة الثالثة  بذلك

تحت  2017حسب التقریر الصادر عن منظمة السیاحة العالمیة في شهر جویلیة و  

 ملیار دوالر 02 منقد ارتفعت  السیاحة الدولیة إیرادات فإن، "أضواء على السیاحة"عنوان 

ملیار دوالر  1220لتصل إلى  ،1980 سنةدوالر في  ملیار 104إلى  1950 سنةفي  أمریكي

   :یليفي النمو االقتصادي من خالل ما احة ، وتساهم السی20163 سنةفي 

  :توفیر العملة الصعبة - )1

األول للدخل بالعملة الصعبة  تعتبر المصدر تباتبعض الدراسات أن السیاحة  لقد بینت

مصادر للدخل بالنسبة لباقي ) 05(أهم وأكبر خمسة م، وواحد من العال ن دولم %38لي احو ل

  :5وتساهم السیاحة في توفیر العملة الصعبة بعدة طرق منها، 4الدول األخرى

الفنادق،  مثلالدولة المضیفة على االستثمارات السیاحیة األجنبیة  تفرضهاالضرائب التي  -

  .ة وعیادات الجراحات التجمیلیةیمراكز الترفیه، المطاعم المصنفة، مراكز العالج بالمیاه الطبیع

رسوم التأشیرات، تذاكر الرحالت، نفقات اإلیواء واإلطعام والنقل مثل نفقات السیاح األجانب  -

هیة والمكالمات الهاتفیة ومختلف المشتریات من المالبس والهدایا والتحف والخدمات الترفی

  .  إلخ...الفنیة

  إحصائیات منظمة السیاحة العالمیة إلى أن العالم شهد خالل الفترة الممتدة  وقد أشارت

تطورا كبیرا في عدد السیاح وحجم األموال التي نقلة نوعیة و  2010و 1950 ما بین عامي

  : التاليكما هو مبین في الجدول  ،أنفقوها
  

                                  
والتوزیع،  ، الوراق للنشرأساسیات التمویل واالستثمار في صناعة السیاحةموفق عدنان عبد الجبار الحمیري،  1

 .12إلى ص  11، من ص 2010الطبعة األولى، بدون بلد نشر، 
2 Le rapport de L’OMT, "Faits saillants du tourisme", édition 2017, op.cit, p 02. 
3   Ibid, p 02. 

، مجلة مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة االقتصادیة حالة الجزائروسلیم العمراوي،  یحیى سعیدي 4

 .101، ص 36ع  ،)العراق( الجامعةكلیة بغداد للعلوم االقتصادیة 
 .74ص إلى  72، مرجع سابق، من ص فلسفة اقتصاد السیاحة والسفرمصطفى یوسف كافي،  5
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  تطور عدد السیاح في العالم وحجم األموال التي أنفقوها ): 09(الجدول رقم 
  

  

  

  )بالملیار دوالر أمریكي(حجم األموال المنفقة   )بالملیون(عدد السیاح   السنة

1950  25  02  

1960  69  07  

1970  166  18  

1980  269  105  

1990  459  227  

2000  697  560  

2010  1018  1550  

 ، المؤتمر العلميمصر فيدراسة لفرص وتحدیات التنمیة السیاحیة المستدامة ، صالح زین الدین: المصدر 

 إلى 26الفترة من  في، )مصر(، كلیة الحقوق، جامعة طنطا "القانون والسیاحة"حول  الثالث الدولي

: ، تاریخ اإلطالعhttp://law.tanta.edu.eg/conf3.aspx :، على الموقع اإللكتروني11، ص 27/04/2016

09/01/2018 .  

  

     ارتفاع مستمر من سنة  العالم في نالحظ من خالل هذا الجدول أن عدد السیاح في

     نةملیون سائح س 1018إلى  1950ملیون سائح سنة  25إلى أخرى، حیث ارتفع من 

ملیار دوالر  02الذي ارتفع بدوره من  على السیاحة، مما أدى إلى زیادة حجم اإلنفاق 2010

    ملیار  1548 قدره أي بفارق 2010سنة في ملیار دوالر  1550لیصل إلى  1950سنة 

دوالر، ویرجع ذلك بالدرجة األولى لتحسن مستوى معیشة األفراد وتطور حیاتهم ووعیهم 

  . في مختلف الوجهات السیاحیة ةالسیاحی العروضا تنوع سیاحي، وكذال

   :المناطقتحقیق التوازن االقتصادي بین  - )2

إن تهیئة المواقع السیاحیة حسب الخصوصیات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة لكل منطقة 

بین مختلف  تحقیق التوازن االقتصادي یعتبر من أهم دعائم، والتشجیع على االستثمار فیها

، األمر الذي یؤدي إلى الحد من ظاهرتي البطالة في المناطق النائیة ونزوح 1مناطق الدولة

  .السكان إلى المدن الكبرى للبحث عن العمل والحیاة الكریمة

                                  
 .101مرجع سابق، ص  یحیى سعیدي وسلیم العمراوي، 1
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بین األقالیم، عمدت العدید     تحقیق التوازن االقتصاديونظرا ألهمیة قطاع السیاحة في 

جیات وخطط لتنمیة وتطویر هذا القطاع في مختلف مناطقها، وفقا یتمن البلدان إلى وضع استرا

المخطط التوجیهي لمعاییر تستجیب لرغبات السیاح األجانب والوطنیین، وفي هذا اإلطار حدد 

سبعة ، 2008، الذي اعتمدته الحكومة الجزائریة في شهر جانفي 2025آفاق  ةیلتهیئة السیاحل

لتوازن االقتصادي بین المناطق الشمالیة والجنوبیة، وتنویع لالمتیاز لتحقیق ا أقطاب سیاحیة

  :1في اآلتيالعرض السیاحي من أجل جعل الجزائر وجهة سیاحیة بامتیاز، وتتمثل هذه األقطاب 

 ،أهراس عنابة، الطارف، سكیكدة، قالمة، سوق( :شرق شمال لالمتیازالقطب السیاحي  -

  .)تبسة

الشلف، عین  الجزائر، تیبازة، بومرداس، البلیدة،( :شمال وسط لالمتیازالقطب السیاحي  -

  .)الدفلى، المدیة، البویرة، تیزي وزو، بجایة

تلمسان، معسكر،  مستغانم، وهران، عین تموشنت،( :غرب شمال لالمتیازالقطب السیاحي  -

  .)سیدي بلعباس، غلیزان

  .)المنیعة ،وادي سوفبسكرة، غردایة، ( :"اتلواحا" شرق جنوب لالمتیازالقطب السیاحي  -

  .)، بشارونیمیمت أدرار،( :طرق القصور "توات القرارة" غرب القطب السیاحي لالمتیاز جنوب -

  .)لیزي، جانتإ( ":طاسیلي ناجر" الكبیر القطب السیاحي لالمتیاز الجنوب -

  ).تمنراست( :"األهقار" الكبیر القطب السیاحي لالمتیاز الجنوب -

انجاز  ،2015إلى  2008من األقطاب خالل الفترة الممتدة كان الهدف من هذه  وقد

وٕاحداث ألف سریر بمقاییس عالمیة،  70 بسعة استقبال قدرها مجموعة من المنشآت الفندقیة

 ألف مقعد بیداغوجي 91600 توفیركذا و  ،وغیر مباشر ألف منصب شغل مباشر 400حوالي 

  : خالل الجدول التالي من كما هو موضح، 2للتكوین
  

                                  
1 Le ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme, "SDAT 2025", livre 
01 «Le diagnostic: audit du tourisme algérien», janvier 2008, p 06. 
2 Le ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme, "SDAT 2025", livre 
02 «Les cinq dynamiques et les programmes d’actions touristiques prioritaires», janvier 2008,        
p 17. 
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    مخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة للاألهداف المادیة والنقدیة ): 10(الجدول رقم 

  2007 سنة الجزائر مقارنة بواقع السیاحة في 2015 آفاق
  

 السنة 2007 2015

 )بالملیون(عدد السیاح   1.7  5. 2

  ألف سریر  75

 من النوع الرفیع

84869  

 یعاد تأهیلها 
 عدد األسرة

  المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي 1.7% %03

 )بالملیون دوالر(اإلیرادات  215 2000إلى   1500

 مناصب الشغل  ألف 200 ألف  400 

 )المقاعد البیداغوجیة(التكوین  51200 91600

 

Source : Le ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme, "SDAT 

2025", livre 02 «Les cinq dynamiques et les programmes d’actions touristiques prioritaires», 

janvier 2008, p 18.  
  

  

قطاعا  السیاحةجعل في  الجزائر ةرغب ،المذكورة في هذا الجدول األرقامونالحظ من خالل 

كأحد أهم القطاعات لتحقیق التوازن  تنافسیا یستجیب للطلب األجنبي والوطني، والتعویل علیه

في الناتج المحلي اإلجمالي  تهبین مختلف المناطق الشمالیة والجنوبیة، ورفع مساهم االقتصادي

 االعتماد المفرط دوامة األجنبي للخروج منإیراداته من النقد  وزیادةظاهرة البطالة،  من والحد

  .قاتو على عائدات قطاع المحر 

     ولكن بالرجوع إلى اإلحصائیات التي تحصلنا علیها من وزارة السیاحة والصناعة

التقلیدیة، نجد أن هذه األهداف لم تتحقق كلها على أرض الواقع، ومازال قطاع السیاحة یراوح 

لتي یمكن أن او ي للجزائر والمؤهالت السیاحیة التي تزخر بها رغم الموقع االستراتیج مكانه

في مصاف الدول الرائدة في السیاحة، فعلى عكس ما كان متوقع انخفضت نسبة  تجعلها
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، ولم یتجاوز عدد 2015في سنة  %1.2إلى  في الناتج المحلي اإلجماليهذا القطاع مساهمة 

 .20141سنة  في عامل 261289العاملین فیه 

  :تحسین میزان المدفوعات - )3

ضع فیه جمیع العملیات والعالقات یو السجل الذي "یعرف میزان المدفوعات بأنه 

االقتصادیة الدولیة والمالیة التي تتم بین المقیمین في دولة ما وغیر المقیمین بها خالل فترة زمنیة 

       طرف مدین تسجلله طرف دائن یشمل الواردات من العالم الخارجي، و  ،عادة سنةتكون معینة 

  .2"فیه مدفوعات الدولة إلى العالم الخارجي

تدفق رؤوس األموال األجنبیة من خالل في تحسین میزان المدفوعات السیاحة تساهم و 

      التي یتم استثمارها في مختلف المشاریع السیاحیة، واالستخدام األمثل للمقومات الطبیعیة

قطاع هذا ال التي تنشأ بین قتصادیةاالالقات الع من جنیه التي تزخر بها الدولة، وكل ما یمكن

المرتبطة به، وكذا اإلیرادات التي یتم تحصیلها من السیاحة  القطاعات األخرىمختلف و 

  .3االستقبالیة والموفدة

یمكننا أن نستدل وللتوضیح أكثر عن مدى أهمیة السیاحة في تحسین میزان المدفوعات، 

الدولیة الذي بلغ حسب منظمة السیاحة العالمیة خالل الفترة عائدات السیاحة ل بالحجم العالمي

ملیار دوالر             2389في االقتصادیات المتقدمة حوالي  2016إلى  2014 عاميالممتدة ما بین 

أن نشیر أیضا إلى حجم ، كما یمكننا 4ملیار دوالر في االقتصادیات الناشئة 1278أمریكي و

  :عائدات السیاحة الدولیة في بعض الدول المذكورة في الجدول التالي

  
  

  

  

                                  
 .الجزائر -  وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة 1
   .19محمد العطا عمر، مرجع سابق، ص  2
، )األردن( ، دار الرایة للنشر والتوزیع، عماناألمن والسالمة في المنشآت السیاحیة والفندقیةزید منیر،  3

 . 92، ص 2012األولى، الطبعة 
4 Le rapport de L’OMT "Faits saillants du tourisme", édition 2017, op.cit, p 05.  
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وحجم  السیاحیة في بعض الدول األجانبتطور عدد السیاح ): 11(الجدول رقم 

  2017إلى  2010من الفترة الممتدة  فيالسیاحة الدولیة من  هاراداتیإ

        )بالملیار دوالر أمریكي راداتیحجم اإل -) x )1000عدد السیاح (
  

  

      

السنة         

     

  الدولة

2014  2015  2016  2017  

عدد 

  السیاح 

حجم 

  رادات یاإل

عدد 

  السیاح 

حجم 

  رادات یاإل

عدد 

  السیاح 

حجم 

  رادات یاإل

عدد 

  السیاح 

حجم 

  رادات یاإل

 210.747 76.941 205.940 76.407 205.418 77.465 191.918 75.022  أ.م.الو

 97.964 81.786 60.346 75.315 56.468 68.519 65.111 64.939  إسبانیا

 60.681 86.918 42.481 82.600 44.858 84.452 58.147 83.701  فرنسا

 57.477 35.381 48.792 32.588 44.922 29.923 38.418 24.810  تایالند

 51.211 37.651 39.615 35.814 45.462 34.436 46.539 32.613  بریطانیا

 44.233 58.253 40.246 52.375 39.442 50.732 45.489 48.576  إیطالیا

 39.823 37.452 37.433 35.579 39.908 34.971 43.321 33.005  ألمانیا

 22.478 37.601 18.743 30.289 26.616 39.478 29.552 31.364  تركیا
 

 Source: - Le rapport de L’OMT, "Faits saillants du tourisme", édition 2017, op.cit, p 06.  

         - Le rapport de L’OMT, "Tourism Highlights", édition 2018, pp 15 - 19, sur le site internet      

de L’OMT : http://www2.unwto.org, consulté le 04/05/2018. 

 

یتبین من خالل األرقام المذكورة في الجدول أعاله أن قطاع السیاحة أصبح یحتل مكانة 

رادات السیاحة یمهمة في النسیج االقتصادي للدول المتقدمة، فعلى سبیل المثال نجد أن حجم إ

 210.747إلى  2010ملیار دوالر في سنة  191.918أ قد ارتفعت من .م.الدولیة في الو

الر أي بنسبة نمو تساوي     ملیار دو  18.829بزیادة قدرها  2016نة ملیار دوالر في س

 65.111، ونفس الشيء بالنسبة إلسبانیا التي ارتفعت فیها مداخل السیاحة الدولیة من %9,81

 32 أي بزیادة تفوق 2017ملیار دوالر في سنة  97.964إلى  2014ملیار دوالر في سنة 

  .الردو  ملیار

ذا الجدول أن السیاحة الدولیة أصبحت تساهم بشكل كبیر        كما نالحظ من خالل ه

التي تواجهها       المعوقاتفي تحسین وضعیة موازین مدفوعات الدول النامیة رغم العدید من 
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ملیار دوالر في  57.477رادات تایالند من هذا القطاع یحجم إمثال في هذه البلدان، فقد بلغ 

رادات یمن حیث حجم إ، األمر الذي مكنها من أن تحتل المرتبة الثالثة عالمیا 2017عام 

، وبذلك أصبحت تایالند تنافس الدول المتقدمة 1أ وٕاسبانیا.م.السیاحة الدولیة بعد كل من الو

ا على البلدان في صناعة السیاحة، وهذا ما یسوقنا للقول بأن السیاحة الدولیة لیست حكر  الرائدة

صناعة هذه الإذا ما اعتمدت البلدان النامیة على استراتیجیات فعالة لتطویر خاصة المتقدمة 

   .والقطاعات المرتبطة بها على المدى القریب والمتوسط والبعید

راداتها یوجدیر بالبیان أن ارتفاع عدد السیاح األجانب في أي دولة ال یعني دائما ارتفاع إ

  :الجدول التاليدولیة، كما هو مبین في یاحة المن الس

ترتیب الدول العشرة األكثر جذبا للسیاح والدول العشرة األكثر دخال    ): 12(الجدول رقم 

   2017سنة في من السیاحة الدولیة 

الدول العشرة 

األكثر جذبا 

  للسیاح 

عدد السیاح 

  )بالملیون( األجانب

  المرتبة

  عالمیا

الدول العشرة 

من األكثر دخال 

  السیاحة الدولیة

  راداتیحجم اإل

  )بالملیار دوالر أمریكي(

  المرتبة

  عالمیا

  1 210.747  أ.م.الو  1 86.918  فرنسا

  2 97.964  اسبانیا  2 81.786  اسبانیا

  3 60.681  فرنسا  3 76.941  أ.م.الو

  4 57.477  تایالند  4 60.740  الصین

  5 51.211  بریطانیا  5 58.253  إیطالیا

  6 44.233  إیطالیا  6 39.298  المكسیك

  7 41.732  أسترالیا  7 37.651  بریطانیا

  8 39.823  ألمانیا  8 37.601  تركیا

  9 35.575  )الصین(ماكاو   9 37.452  ألمانیا

  10 34.054  الیابان  10 35.381  تایالند
 

Source: Voir Le rapport de L’OMT, "Tourism Highlights", édition 2018, op.cit, p 08. 

 

                                  
1 Voir Le rapport de L’OMT, "Tourism Highlights", édition 2018, op.cit, p 08. 
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رادات الدولة من السیاحة الدولیة یرتبط ییتبین من خالل هذا الجدول أن زیادة حجم إ

أعدادهم  ولیس بالضرورة بزیادة ،ارتباطا وثیقا بما ینفقه السیاح األجانب على الخدمات السیاحیة

 76 ما یربو عن إلى 2017أ في سنة .م.وافدین إلى الوفعلى سبیل المثال وصل عدد السیاح ال

وبذلك تصدرت  أمریكي ملیار دوالر 210.747 راداتها من هذا القطاعیوبلغت إ ،سائحون یمل

من حیث عدد السیاح  الثالثةواحتلت المرتبة  ،رادات السیاحة الدولیةیقائمة الدول من حیث إ

تجاوز إلیها، في حین تصدرت فرنسا قائمة الدول من حیث عدد السیاح األجانب الذي  الوافدین

مما  ،ملیار دوالر 60.681راداتها من السیاحة الدولیة لم تتجاوز یسائح إال أن إ ملیون 86

  .أ وٕاسبانیا.م.جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من الو

نالحظ أن بعض الدول التي ورد اسمها في الخانة المتعلقة بالدول العشرة  ،وفوق كل ذلك

العشرة األكثر دخال من السیاحة الدولیة مثل  في خانة الدولاسمها رد یاألكثر جذبا للسیاح لم 

  .  وتركیا، والعكس صحیح بالنسبة السترالیا والیابان المكسیك

  :التحتیة البنیةاالستثمار في  - )4

وجعله قطاعا تنافسیا في السوق العالمیة، یتطلب زیادة المشاریع  السیاحةإن تطویر قطاع 

مطارات الطرقات، تطویر النقل بالسكك الحدیدیة، بناء الشق مثل  التحتیة یةالبن فياالستثماریة 

مؤهلة في مختلف المجاالت الوالمتاحف والمعاهد المتخصصة لتكوین الید العاملة  والموانئ

  .1إلخ...السیاحیة

  

  

  

                                  
      األهمیة واألثر االقتصادي لتنمیة ، للمملكة العربیة السعودیة هیئة العلیا للسیاحةلل لبرنامج االقتصاديا 1

       األثر االقتصادي للسیاحة مع تطبیقات" الندوة العلمیة، حالة المملكة العربیة السعودیة قطاع السیاحة

 على الموقع ،04، ص 21/06/2001-19، خالل الفترة من )السعودیة(أبها  المنظمة بمدینة ،"المملكةعلى 

   :اإلطالعتاریخ ، T1T.NeT: http://www.t1t.net/download/d66.pdf شبكة اإلستراتیجیةلل اإللكتروني

13/01/2017.    
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  :المتطورةنقل التكنولوجیا  - )5

تكنولوجیا تعتبر السیاحة من أهم األنشطة االقتصادیة التي تساهم في نقل أحدث تقنیات ال

في المنشآت السیاحیة خاصة في الدول التي تسعى إلى رفع        لتطویر وتسهیل الخدمات

  .1دخلها السیاحي

اإلشارة إلى أنه بفضل تطور تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، أصبحت المنشآت وتجدر 

منتجاتها داخلیا       تسویق النجاز و تقنیات السیاحیة تعتمد بالدرجة األولى على أحدث ال

بدوره     وخارجیا خاصة في ظل تزاید الطلب السیاحي على الوجهات السیاحیة، وهذا ما أدى 

التي أضحت تلعب دورا  "eTourism-E"إلى ظهور ما بات یعرف الیوم بالسیاحة اإللكترونیة 

      لكترونیةمن حجم التجارة اإل جزء كبیربارزا في التنمیة االقتصادیة باستحواذها على 

   .2أمریكي ملیار دوالر 89حوالي  2004حیث بلغت إیراداتها في سنة  العالمیة،

  : ةاألهمیة االجتماعیة للسیاح/ انیاث

  :سیتبعة، فیما للسیاح االجتماعیةتتمثل األهمیة 

  : ظاهرة البطالة الحد منالمساهمة في  - )1

 الحد منتعتبر السیاحة من أهم القطاعات االقتصادیة التي أصبحت تلعب دورا مهما في  

ظاهرة البطالة سواء بشكل مباشر عن طریق فرص العمل التي توفرها مختلف المنشآت السیاحیة 

      الحمویة كوكاالت السیاحة واألسفار والفنادق والمطاعم ومراكز العالج بمیاه البحر والمیاه

مثل كل غیر مباشر عن طریق فرص العمل التي توفرها جمیع القطاعات المغذیة للسیاحة أو بش

  .الصناعة والفالحة وباقي القطاعات الخدماتیة األخرى

                                  
 .101مرجع سابق، ص  یحیى سعیدي وسلیم العمراوي، 1
، والفندقة دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنمیة قطاع السیاحة، شعوبي محمود فوزيإبراهیم و بختي  2

 .276، ص 2010، 07ورقلة، ع  -، جامعة قاصدي مرباح مجلة الباحث
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     حجم العمالة المباشرة وغیر المباشرة في قطاع  أنمكتب العمل الدولي  نقد بیّ و 

ومن المتوقع أن یرتفع هذا العدد  ،2010ملیون منصب عمل في سنة  235 تجاوز السیاحة

  .1منصب عمل 296إلى  2019سنة خالل لیصل 

منه المتعلق  12، في الفصل 2008التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  جاء فيكما  

فرصة         01و 0.5وفر ما بین كل غرفة فندقیة ت أن في قطاع السیاحة العربي بالتعاون

     1.5إلى  لیصل امنخفضة نسبی األجور التي تكون فیها البلدانفي  ، ویرتفع هذا المعدلعمل

  .2أو أكثر

والجدیر بالذكر أن نسبة حجم العمالة المباشرة وغیر المباشرة في القطاع السیاحي، تكون 

في غالب األحیان مرتفعة في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة، حیث تصل هذه النسبة    

        %05 جزر الكاریبي مثال، في حین ال تتجاوزمثل ول النامیة في بعض الد %50إلى 

  .3في الكثیر من الدول الصناعیة المتقدمة

 قطاعالهذا  التي یوفرها المباشرة فرص العملأن بعض اإلحصائیات إلى أیضا  تشیركما  

      وأسترالیا أ .م.والواألوروبـیـة وكـنـدا  البلدانالعمالة فـي حجم مـن إجمالي  %05 تمثل

 %10بین وترتفع إلى ما  ،قبرص ومالطا وتركیاالیونان و كدول الفي بعض  %10ووالیابان، 

  .4ندونیسیاإ الجنوبیة وسنغافورة و  كوریامثل  األخرىنامیة الدول ال بعض في %15و

                                  
1 LE BIT, op.cit, Chapitre 02, p 03.  

 ،"السیاحة التعاون العربي في قطاع" 12، الفصل 2008التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  انظر 2

  : على الموقع اإللكتروني، 219، ص الصادر عن صندوق النقد العربي

http://www.amf.org.ae/ar/jointrep ، 25/01/2017 :اإلطالعتاریخ  . 
والنشر،  ، دار الوفاء لدنیا الطباعةالسیاحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالميرشدي شحاتة أبو زید،  3

 . 92، ص 2008، الطبعة األولى، مصر - اإلسكندریة
اقتصادیة مجلة بحوث ، في النمو االقتصادي في مصر تقییم أثر النشاط السیاحيزینب توفیق السید علیوة،  4

،       2014، 65، ع لجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة، اعربیة

 .76ص 
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أما في الدول العربیة فتتفاوت نسبة مساهمة قطاع السیاحة في توفیر فرص العمل 

  : المباشرة وغیر المباشرة، كما هو موضح في الجدول التالي

  ةقطاع السیاح وفرهافرص العمل المباشرة وغیر المباشرة التي ): 13(الجدول رقم 

  2007 عام في بعض الدول العربیة 
  

  

  الدولة

  المباشرةغیر العمالة   المباشرةالعمالة 

  باأللف العمالعدد 

النسبة من إجمالي 

في االقتصاد  العمال

)%(  

  باأللف العمالعدد 

النسبة من إجمالي 

 في االقتصاد العمال

)%(  

  07.7  2816  02  1505  مصر

  15.5  1658  09  942  المغرب

  14.2  1017  07  476  سوریا

  17  524  09  282  تونس

  08.6  738  03  227  السعودیة

  19.1  329  08  142  األردن

  14.7  198  05  60  لبنان

  15.8  267  03  52  لیبیا

  23  93  10  41  البحرین

  11.3  348  01  40  اإلمارات

  07.1  361  01  39  السودان

  10.1  107  03  33  عمان 

  07.1  132  02  29  الكویت

  13  62  02  11  قطر

مرجع  ،"التعاون العربي في قطاع السیاحة" 12الفصل  ،2008التقریر االقتصادي العربي الموحد : المصدر

   .404ص  سابق،
  

  

  

نالحظ من خالل هذه اإلحصائیات أن نسبة مساهمة قطاع السیاحة في توفیر         

 %01، ما بین 2007في هذه الدول تراوحت في سنة إجمالي حجم العمالة فرص العمل من 
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، وهذا    بالنسبة للعمالة غیر المباشرة %23و %05وما بین بالنسبة للعمالة المباشرة،  %10و

ما یسوقنا للقول بأن قطاع السیاحة أصبح یلعب دورا مهما في الحد من ظاهرة البطالة في بعض 

الدول العربیة مثل البحرین واألردن والمغرب ومصر بفضل الجهود التي بذلتها لتطویر        

بعض الدول في  توفیر مناصب العملفة في هذا القطاع، في حین مازال یساهم بنسب ضعی

  .    العربیة األخرى رغم ما تمتلكه من مؤهالت سیاحیة

أن ارتفاع حجم العمالة السیاحیة المباشرة وغیر سبق ذكره،  من خالل مانستخلص 

المباشرة، مرهون بعدة عوامل أهمها تطویر مختلف أنواع السیاحة والترویج لها بمختلف وسائل 

ر األمن للسائح والتشجیع والتحفیز على االستثمار في مختلف األنشطة   یحدیثة، وتوفاإلعالم ال

مؤهالت السیاحیة الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة التي تزخر بها العقالني للستغالل االالسیاحیة و 

 .للمحافظة على دیمومة النشاط السیاحي فیهابعض المناطق النائیة 

  : رفع المستوى الصحي والتعلیمي - )2

، والضغط الیومي من الروتینترفیه عن النفس والتخلص ال من أهم وسائلتعتبر السیاحة 

النفسي الناتج عن بیئة العمل والدراسة والمحیط األسري واالجتماعي الذي تترتب علیه الكثیر         

   .من األمراض النفسیة والعضویة الخطیرة

  في رفع المستوى الصحي والتعلیمي لألفراد  يالسیاح یساهم الدخل ى ذلكوباإلضافة إل

خدمات في المجتمعات المضیفة للسیاح من خالل استثمار الدولة لجزء من هذا الدخل لتطویر 

 الفتاكة وتخفیضالمعدیة  األمراض انتشارمنع ل الرعایة الصحیة الشاملة العالجیة والوقائیة

وكذا بناء المدارس والجامعات والمراكز الثقافیة للقضاء على الجهل  ،1األطفالوفیات  التمعد

  .واألمیة خاصة في المناطق المعزولة

  :األهمیة الثقافیة للسیاحة/ ثالثا

إلى جانب األهمیة االقتصادیة واالجتماعیة، تعتبر السیاحة جسر لتبادل الثقافات       

األمین مادي وغیر المادي، وفي هذا الصدد قال بین الشعوب واكتشاف التراث الثقافي العالمي ال

                                  
 .22، مرجع سابق، ص صالح زین الدین 1
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بمناسبة االحتفال  تهفي رسال "moon-Ban Ki" "بان كي مون" السید لألمم المتحدة السابق العام

        "السیاحة تربط بین الثقافات"تحت شعار 2011سبتمبر  27في  للسیاحة بالیوم العالمي

       والسیاحة  ،جدیدة من االحتكاك بها مباشرةلیس ثمة سبیل أفضل للتعرف على ثقافة "أنه 

     ضیفا، وهي تشجع  بین الزائر وبین المجتمع الذي یحل فیه هي الخیط الرفیع الذي یصل

        هو أساس  الحوار والتفاعل، كما أن هذا االتصال بین أناس تتباین مشاربهمعلى 

   ي إحالل السالم في عالم یسعى جاهدا هم فاویمكن للسیاحة أن تبني جسورا وأن تس ،التسامح

  .1"إلى تحقیق التعایش السلمي

أثناء  "طالب رفاعي" السابق السید منظمة السیاحة العالمیةلعام ال األمین صرحكما 

، المنعقد بمدینة لمنظمة السیاحة العالمیة والیونسكو حول السیاحة والثقافة الدوليالمؤتمر  افتتاح

التراث الثقافي یروي " أن 2015 فیفري 06إلى  04خالل الفترة من ، یةكمبودال "ریب سیام"

         ومن شأن السیاحة الُمدارة بعنایة حمایة وٕاحیاء هذا ،ه یروي قصتنانأأي  ،البشریة قصة

بین  واالحترامجدیدة للمجتمعات المحلیة وتعزیز التسامح  صالتراث، ناهیك عن خلق فر 

 .2"الشعوب واألمم

 االقتصاد والمالیة الدراسة التي قامت بها المدیریة العامة للمؤسسات التابعة لوزارةوتشیر 

"    السیاحة وسیلة هامة للوصول إلى الثقافة"تحت عنوان  2015الفرنسیة في شهر نوفمبر 

فحسب           بأن الفرنسیین یمارسون أكثر فأكثر األنشطة الثقافیة خالل رحالتهم السیاحیة،

     فما فوقسنة  15تبلغ أعمارهم  واحد من ثالثة فرنسیینكل  2014 اسة قام في سنةهذه الدر 

                                  
بمناسبة االحتفال بالیوم  ،"moon-Ban Ki"" بان كي مون"األسبق لألمم المتحدة نظر رسالة األمین العام ا 1

 اإللكتروني على الموقع، "السیاحة تربط بین الثقافات"تحت شعار 2011سبتمبر  27في  للسیاحة العالمي

 .  15/02/2017: ، تاریخ اإلطالعhttp://www2.unwto.org/fr: لمنظمة السیاحة العالمیة
المؤتمر العالمي لمنظمة السیاحة العالمیة والیونسكو حول "نظر البیان الصحفي لمنظمة السیاحة العالمیة ا 2

، على الموقع 06/02/2015 ، منشور بتاریخ"ة األولى وزراء السیاحة والثقافةر السیاحة والثقافة یجمع للم

   .15/02/2017: اإلطالع تاریخ، http://www2.unwto.org/fr: اإللكتروني لمنظمة السیاحة العالمیة
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        رضامعالمتاحف أو ال %13.8وزار منهم  ،%33إحدى المدن بنسبة رحلة الكتشاف ب

  .1ات والحفالت الموسیقیةمهرجانالكلتظاهرات الثقافیة ل %6.6األثریة، وحضر منهم  المواقعأو 

  : أهمیة السیاحة في المحافظة على البیئة/ رابعا

لقد رافق التطور الذي شهدته صناعة السیاحة في العالم اتجاه دولي یدعو إلى االهتمام 

" مانیال"بحمایة البیئة من كل أشكال التلوث الناتجة عن األنشطة السیاحیة، فقد أكد إعالن 

تسبب في أضرار یب السیاحي یجب أن ال على أن تلبیة الطل 1980للسیاحة الدولیة في سنة 

للمصالح االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمعات المضیفة للسیاحة ومكونات البیئة الطبیعیة والثقافیة 

  .2التي تعتبر من أهم عوامل الجذب السیاحي

 إعالنبتوقیع منظمة السیاحة العالمیة و برنامج األمم المتحدة للبیئة  قاما 1982 وفي سنة 

 لجنة دائمة لیتشكتمخض عنه البیئة، ضرورة حمایة السیاحة و  من أجل التوفیق بینمشترك 

 قامت كما ،العالم في هو نشر الوعي البیئي يهدفها الرئیس ،"لجنة السیاحة والبیئة" سمیت

تحت  التركیة سطنبولإمدینة بعقد مؤتمر ب 1997أكتوبر  شهر في منظمة السیاحة العالمیة

  .3"البیئة رائد في القرن الحادي والعشرین إلیجاد فرص العمل وحمایةالسیاحة قطاع "شعار 

واالجتماعیة  االقتصادیة أهمیتهامدى ة و یسیاحة البیئالب المجتمع الدولي اعترف ذلك وبعد 

 "Québec"" كیبیك"بمدینة  "السیاحة البیئیة"قمة  تقد، عُ والثقافیة ودورها في نشر الوعي البیئي

بالیوم العالمي  من نفس السنة تم االحتفالسبتمبر  27، وفي 2002ماي الكندیة في شهر 

  .4"السیاحة البیئیة مفتاح للتنمیة المستدامة"تحت شعار للسیاحة 

  

                                  
1 La direction générale des entreprises, "Le tourisme, un moyen important d’accès à la culture",      
p 01, étude économique publiée en 2015, sur le site internet: https://www.entreprises.gouv.fr, consulté 
le 16/02/2017. 

، دار الرایة للنشر السیاحة في الوطن العربي دراسة ألهم المواقع السیاحیة العربیةزید سلیمان عبوي،  2

 .49إلى ص  48، من ص 2008، الطبعة األولى، )األردن(والتوزیع، عمان 
 :، على الموقع اإللكتروني"السطور"، المجلة اإللكترونیة السیاحة والبیئةاألنصاري، رؤوف محمد علي  3

http://www.sutuur، 17/02/2017 :تاریخ اإلطالع . 

 .مرجع سابق األنصاري،رؤوف محمد علي  4
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  :ما یلي البیئة من خالل على المحافظةوتساهم السیاحة في  

ال تضر  ةعلمی بطرقوالتخلص منها  نفایاتالٕادارة إنشاء المنتزهات والمحمیات الطبیعیة، و  - 

       لدى الفرد في الدولة المضیفة الوعي البیئي  وزیادة البیئة البریة والبحریة والجویة،ب

  . بیئة تغزوها كل أشكال التلوثبمختلف أنواعها ال یمكن أن تزدهر في  السیاحةف، 1للسیاح

هذا القطاع  فععلى المواقع األثریة، ودمحافظـة والالطبیعیـة  للثروات األمثل االستغالل - 

  .2ي تحترم فیه عناصر الطبیعةتخطیط الجید الستغالل األراضي التإلى ال للحكومات

 الملوثة للبیئةلمصادر الطاقة التقلیدیة  االستهالك المفرطخفض إلى  دوللل قطاع السیاحة دفع - 

         للحد  البحر جاالشمس والریاح وأمو مثل  استخدام مصادر الطاقة النظیفةو  والفحم، كالغاز والبترول

   .3والحیوان من التغیرات المناخیة التي باتت تهدد حیاة اإلنسان

لالنخراط الجانب البیئي  احترام ةیالسیاحعلى شركات  عالمات الجودة العالمیة والوطنیةفرض  - 

في إطار المخطط  ، فعلى سبیل المثال جاء في مخطط جودة السیاحة الذي اعتمدته الجزائرفیها

   مجموعة من االلتزامات المتعلقة باحترام البیئة، أهمها  2025التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفاق 

  :4ما یلي

مخصصة في حاویات  المواد الملوثةعزل و ، "الرَّسكلة"للتدویر القابلة  للمخلفاتالفرز االنتقائي  - 

  ؛شركات متخصصة طرفوٕازالتها من 

واستخدام تكییف الهواء، و التدفئة  أجهزةصیانة كالطاقة والمیاه  تصادالق وضع نظام فعال - 

  إلخ؛...الحنفیات اإللكترونیة لعدم اإلسراف في استعمال المیاه

                                  
 .48إلى ص  47زید سلیمان عبوي، مرجع سابق، من ص  1
    ، دور التنمیة السیاحیة المستدامة والقانون في مواجهة ظاهرة البطالة، أبو قطة محمدعزت حسن  2

  26الفترة من  في، )مصر(، كلیة الحقوق، جامعة طنطا "القانون والسیاحة" حول الثالث الدولي المؤتمر العلمي

 :تاریخ اإلطالع، http://law.tanta.edu.eg/conf3.aspx:، على الموقع اإللكتروني09ص  ،27/04/2016إلى 

26/02/2017. 
 .22، مرجع سابق، ص صالح زین الدین 3

4 Le ministère du tourisme et de l’artisanat, «référentiel national qualité du tourisme, des 
établissements d’hôtellerie restauration d’Algérie», p 102. 
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، وتوعیتهم بمخاطر حمایة البیئة والتنمیة المستدامة على للعمالة السیاحیةالتكوین المستمر  - 

  .التلوث

سلیمة ونظیفة وطیدة بین السیاحة والبیئة، فكلما كانت البیئة عالقة هناك صفوة القول أن 

واالجتماعیة، وحیثما إیجابا على التنمیة االقتصادیة  من النفایات ازدهرت السیاحة وانعكس ذلك

  . انتشر التلوث بجمیع أشكاله تدهور القطاع السیاحي وقل مردوده

   :جسور التفاهم بین الشعوب أهمیة السیاحة في تنمیة العالقات الدولیة ومد/ خامسا

كما كانت علیه فقط وسیلة للترفیه والترویح عن النفس في العصر الحدیث لم تعد السیاحة 

فیما مضى، وٕانما أصبحت تعتبر من أهم السبل لتمتین العالقات الدولیة وتعزیز تضامن 

هذا األساس أكد  المجتمع الدولي وتعمیق أواصر الصداقة والتفاهم والتسامح بین الشعوب، وعلى

المتعلق بالسیاحة الدولیة، وٕاعالن كولومبیا الصادر عن مؤتمر  1980كل من إعالن منیال لعام 

بكندا، على مبدأ أن یكون  1988الذي انعقد في شهر أكتوبر " السیاحة قوة دافعة للسالم"

  .1للسیاحة الدولیة دورا كبیرا في تحقیق السالم العالمي

على مبدأ  2017لعام السیاحة  دت االتفاقیة اإلطاریة آلدابأك وفي نفس المضمار، 

حیث نصت في المادة  ،المتبادل بین الشعوب والمجتمعات واالحترامالسیاحة في التفاهم  إسهام

         بین قیة المتعارف علیهاالخاألیشكل فهم وتعزیز القیم "منها على أنه ) ه- ف/04(

للسیاحة  أساسا واألخالقیةنوع العقائد الدینیة والفلسفیة إلى التسامح واحترام ت ةالبشر، إضاف

أنفسهم  یاحسولل ،2لمصلحة في التنمیة السیاحیةا ألصحابلذا ینبغي  ،المسؤولة ونتیجة لها

                                  
، )مصر( ، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطةاألمن السیاحي واألثري في ظل قوانین السیاحةعصمت عدلي،  1

 .29، ص 2008بدون طبعة، 
 المتعلقة بآدابمن االتفاقیة اإلطاریة ) ه- ف/01(السیاحة حسب المادة  تنمیةأصحاب المصلحة في  2

  :كاآلتي هم، 2017لعام السیاحة 

  ؛الحكومات الوطنیة -"

  ة؛دد في شؤون السیاححلمحلیة التي لها اختصاص ما السلطات -

  ؛سسات والشركات السیاحیة، بما في ذلك الرابطات الراعیة لهاؤ الم -

  ؛سسات المعنیة بتمویل المشاریع السیاحیةؤ الم -  
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 والسكان األقلیاتوالثقافیة لكافة الشعوب، بما فیها  االجتماعیةمراعاة التقالید والعادات 

  . 1"بقیمتها واالعتراف، األصلیون

  المبحث الثاني 

  اإلطار المفاهیمي لألمن السیاحي

قبل انعقاد القمة  "طالب الرفاعي"السید  لمنظمة السیاحةلقد صرح األمین العام األسبق 

لسیاحة ا"حول  "WTM" وسوق السفر العالمي في لندن لمنظمة السیاحةالعاشرة الوزاریة 

من الركائز األساسیة للتنمیة یعتبران السالمة واألمن "أن " السفر اآلمن والسلس تعزیز: واألمن

    إطار یضمن سالمة وأمن أن نعزز عملنا الجماعي إلنشاء علینا یجبولهذا  ،السیاحیة

  .2"السفر وسالسة

    مناقشاتنا تستند"أن  2016نوفمبر  09كما صرح بدوره أثناء انعقاد هذه القمة في  

     إلى االقتناع بأنه لتعزیز السالمة واألمن وسالسة السفر، من الضروري تشكیل تحالفات 

العام  القطاعینوتسخیر  ،جمیع الجهات الفاعلة في مجال السیاحة واألمن بینوطنیة ودولیة 

   .3"والخاص

                                                                                               

  ؛ون في قطاع السیاحةصالعاملون والمهنیون المخت -

  ؛نقابات الموظفین في قطاع السیاحة -

   ؛والمتنزهون السیاح -

  ؛ل ممثلیهمالالسكان المحلیون والمجتمعات المضیفة في المقاصد السیاحیة من خ -

     المنظمات غیر الحكومیةیین المعنیین بالتنمیة السیاحیة، بما في ذلك عیین والطبیو المعن األشخاصسائر  -

  ".بالسیاحة والمنخرطة مباشرة في المشاریع السیاحیة وتورید الخدمات السیاحیة المتخصصة
 .مرجع سابق، 2017لعام السیاحة  المتعلقة بآداباالتفاقیة اإلطاریة  من )01ف/04(نظر المادة ا 1

2 Voir le communiqué de presse de L’OMT «Sommet ministériel OMT/WTM sur la sûreté et la 
fluidité des voyages», publié le 04/11/2016, sur le site internet de L’OMT: http://www2.unwto.org, 
consulté le 12/03/2018. 
3 Voir le communiqué de presse de L’OMT «Sommet ministériel OMT/WTM: la sécurité 
économique et nationale, un objectif commun», publié le 10/11/2016, sur le site internet de 
L’OMT : http://www2.unwto.org, consulté le 12/03/2018.  



 أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة: الباب الثاني

 
225 

 

لنمو  السیاحي هو العمود الفقري  األمن یمكن القول بأن هذین التصریحین،انطالقا من و 

سیاحیة  منشآت على غیابه یعني غیاب السیاحة مهما توفر البلدف بلد،في أي وازدهارها السیاحة 

  .جذابة وأماكن طبیعیة خالبة ومواقع أثریة ومعالم تاریخیةووسائل نقل حدیثة 

 تنمیةال في الذي أصبح مطلبا جوهریاالسیاحي  ولإلحاطة بجمیع تفاصیل األمن

   نطاقه إلى  ثم ،)المطلب األول(إلى تحدید مفهومه في  ا المبحث، سنتطرق في هذالسیاحیة

    ).المطلب الثاني(في 

  مفهوم األمن السیاحي : المطلب األول

، التي طفت إلى السطح نتیجة 1یعد مصطلح األمن السیاحي من المصطلحات الحدیثة

 الذي واكبه تطور أسالیب وأنماط الجریمة السیاحیة، وباعتبار ،لتطور النشاط السیاحي في العالم

حظي هذا النمط من األمن  ،منطقةبلد أو نمو السیاحة في أي لعنصرا رئیسیا األمن السیاحي 

      العدیدكذا بأهمیة كبیرة من طرف الباحثین، والمنظمات الدولیة التي تعنى بالتنمیة السیاحیة، و 

في إطار تنظیمها لقطاع السیاحة باتخاذ مجموعة من التدابیر مثل سنها من البلدان التي قامت 

خاص یسهر على حمایة  شرطيجهاز للتشریعات تنظم مختلف األنشطة السیاحیة، وٕانشائها 

  .2من كافة االعتداءات والمقومات السیاحیةالسائح 

في هذا المطلب  سنتطرق، أثار جدال واسع النطاقالذي  ولتوضیح مفهوم األمن السیاحي

  .)الثانيالفرع ( هتحقیق تحدید سبلو  )الفرع األول(تعریفه إلى 

  

  

  

                                  
 .50محمد أحمد العمري، مرجع سابق، ص  1
األمن السیاحي وأبعاده في ظل الرؤیة الوطنیة للمملكة العربیة السعودیة ، مسفر أمحد مسفر آل عاطف 2

، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مدینة أبها         "األمن السیاحي"الملتقى العلمي حول ، 2030

الرقمي المؤسسي  لجامعة ، المستودع 06، ص 2018مارس  01فیفري إلى  27، في الفترة من )السعودیة(

 . 20/03/2018: تاریخ اإلطالع ،https://repository.nauss.edu.sa: نایف العربیة للعلوم األمنیة
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  تعریف األمن السیاحي: الفرع األول

، ولذلك نرى أنه       1یعتبر األمن السیاحي جزء من المنظومة األمنیة السائدة في أي دولة

ة یباعتباره النقطة الرئیس "األمن"تعریف أن نعرج على  ،من الضروري قبل أن نتطرق إلى تعریفه

السیاسي،  القومي، األمن القانوني، األمنالتي تنطلق منها جمیع أنواع األمن األخرى مثل األمن 

من جهة، وما یكتنف  إلخ...واألمن المعلوماتي البیئياألمن  ،الصحياألمن  ،االقتصادياألمن 

حتى أن البعض وصفه هذا المصطلح من لبس وغموض رغم شیوع استخدامه من جهة أخرى 

  .2"بالسائل الذي ال یدرك لونه إال باإلناء الذي یوضع فیه"

        َماَنًة وٕاْمًنا وَأْمَنًة بمعنىَأْمًنا وَأَمنًا وأَ : َأِمَن، َیأَمنُ "فاألمن في اللغة العربیة من 

مأنینة بزوال التي یشعر فیها الفرد والمجتمع بالطحالة هو تلك ال فاألمنبناء على ذلك ، و 3"اطمأن

  . 4كل األسباب المؤدیة إلى الرعب والخوف

   :لفظ األمن في القرآن الكریم في مواطن كثیرة، نذكر منهاورد وقد 

یَالِف ُقَرْیٍش ﴿قوله سبحانه وتعالى  ْیفِ ِإیَالِفِهْم ِرْحَلَة  )1(ِإلِ َفْلَیْعُبُدوا َربَّ  (2) الشِّتَاِء َوالصَّ

َذا اْلَبْیتِ    .5﴾ (4)الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن َخْوفٍ  (3) هَٰ

ُه َمَثًال َقْرَیًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة َیْأِتیَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت َوَضَرَب اللَّ وقوله ﴿

  .6﴾ِبَأْنُعِم اللَِّه َفَأَذاَقَها اللَُّه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعونَ 

َذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهم َوإِْذ َقاَل ِإْبرَاِهیُم َربِّ اْجَعْل هَٰ ﴿وقوله 

  .7﴾ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخرِ 

                                  
األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، اإلرهاب، "صناعة السیاحة واألمن السیاحي مصطفى یوسف كافي،  1

 .166، ص مرجع سابق، "العولمة
 .33، ص مرجع سابقعلى بن فایز الجنحي وآخرون،  2
 .129، ص 1992، دار العالم للمالیین، بیروت، الطبعة السابعة، الرائدجبران مسعود،  3
 .13، مرجع سابق، ص مسفر أمحد مسفر آل عاطف 4
 .، سورة قریشالكریم القرآن 5
 ).112(اآلیة ، سورة النحل، الكریم القرآن 6
 ).125(، سورة البقرة، اآلیة الكریم القرآن 7
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وَجَعْلَنا َبْیَنُهْم َوَبْیَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْكَنا ِفیَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّْرَنا ِفیَها السَّْیَر ِسیُروا ﴿وقوله 

  .1﴾َأیَّاًما آِمِنینَ ِفیَها َلَیاِلَي وَ 

في كتابه تیسیر الكریم الرحمن        "عبد الرحمن بن ناصر السعدي"سر العالمة الشیخ وف 

بأن من النعم التي أنعمها اهللا على قوم سبأ أنهم " َلَیاِلَي َوَأیَّاًما آِمِنینَ "في تفسیر كالم المنان 

واألیام بكل یسر وسهولة من دون مشقة وحمل كانوا یسیرون من قریة إلى أخرى في تلك اللیالي 

الزاد والمزاد مطمئنین غیر خائفین، وقد قال الكثیر من السلف بأن هذه القرى هي قرى     

  . 2صنعاء، وقیل أیضا أنها قرى الشام

"      األمن" "Larousse" "الروس"عرف قاموس اللغة الفرنسیة فقد في اللغات األجنبیة، أما 

"La sécurité"  االعتداء  خاصةألي خطر،  معرضا فیها الفردیكون ال الحالة التي "بأنه

  .3"الجسدي، الحوادث، السرقة والتدهور

النشاطات المشتركة لحمایة " بأنه"Oxford"  "أكسفورد"وعرفه قاموس اللغة االنجلیزیة 

   .4"البلد أو البنیة التحتیة أو األشخاص من الخطر أو الهجوم

       تعددت تعریفات األمن بسبب تعدد أبعاده، حیث یرى األستاذأما اصطالحا فقد 

یرتبط بغیاب التهدیدات ضد القیم  ااألمن موضوعی"أن  "Dario Battistella" "داریو باتیستیال"

     وهي تتمثل ،المركزیة، وبمعنى ذاتي فهو غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم محور هجوم

لوطني، الوحدة الترابیة، الرفاه االقتصادي، الهویة الثقافیة، الحریات ا االستقاللبـبقاء الدولة، 

  .5"األساسیة

                                  
 ).18(، سورة سبأ، اآلیتین الكریم القرآن 1
      ، دار السالم للنشر تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  2

 .795، ص 2002، الطبعة الثانیة، السعودیة -  والتوزیع، الریاض
3 Voir le site internet de dictionnaire Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, consulté 
le 25/03/2018. 

العلوم السیاسیة، كلیة ، مجلة دراسة في المفاهیم اإلنساني واألمنالقومي  األمن، عادل عبد الحمزة ثجیل 4

 . 327، ص 2016، 51، ع )العراق( العلوم السیاسیة، جامعة بغداد
ه موقع، على 16/01/2009دراسة منشورة بتاریخ ، مفهوم األمن في القانون الدولي العامخلیل حسین،  5

  :اإلستراتیجیة واألبحاثدراسات بالخاص ال اإللكتروني
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الحمایة القانونیة التي توفرها الدولة لألفراد بواسطة "بأنه  ألمنا الفقهاء بعضوینظر 

النصوص التشریعیة، بهذا المعنى فإن األمن ینطبق على جمیع األنشطة التي یمارسها الفرد 

  .1"وتنظم حیاته في المجتمع تنظیما تكفله الدولة بالقوة عند الضرورة

الدولة مـن تـأمین انطـالق مصادر  القدرة التي تتمكن بها"خر بأنه فیما ینظره البعض اآل

         قوتها الداخلیة والخارجیة، واالقتصادیة والعسكریة في شتى المجـاالت فـي مواجهـة المصادر

التي تهددها في الداخل والخارج في السلم وفي الحرب مع استمرار االنطالق المؤمن لتلك القوى 

  .2"في الحاضر والمستقبل

سترینج  روبرت" السابقما قاله وزیر الدفاع األمریكي  "األمن"ولعل أبرز ما قیل عن 

 The essence" "جوهر األمن"المشهور في كتابه " Robert Strange Mcnamara"" ماكنمارا

of security"  األمن یعني التطور والتنمیة، سواء منها االقتصادیة أو االجتماعیة"أن           

من معرفتها  أن األمن الحقیقي للدولة ینبعأیضا وقوله  ،مضمونة أو السیاسیة في ظل حمایـة

إلعطاء الفرصة لتنمیة تلك القدرات تنمیة  ومواجهتهامختلف قدراتها  العمیقة للمصادر التي تهدد

    .3"سواء في الحاضر أو المستقبل حقیقیة في كافة المجاالت

السیاحي، باعتبار أن السیاحة ویبدو جلیا أن األمن في بعده االقتصادي یتضمن األمن 

یتوقف ) األمن السیاحي(أحد أهم مصادر االقتصاد الوطني، وأن تحقق هذا النوع  من األمن 

على توفر جمیع أنواع األمن األخرى، ألن السیاحة ال تكون آمنة ومزدهرة إذا غاب االستقرار 

األمنیة بسبب  اتطرابوتردت األوضاع االقتصادیة وكثرت االض ،السیاسي والسلم االجتماعي

                                                                                               

 post_16.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog ،25/03/2018: تاریخ اإلطالع.  
   ، ألفاإدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيمصطفى یوسف كافي،  1

 .99ص ، 2017للوثائق، قسنطینة، الطبعة األولى، 
      انعكاسات الخطط اإلصالحیة التنمویة المقدمة من السلطة الفلسطینیة ، فداء محمود مصطفى شیب 2

    كلیة الدراسات، في التخطیط والتنمیـة السیاسیةرسالة ماجستیر ، )2011-2005( على األمن اإلنساني

 .18، ص 2012/2013، فلسطین -جامعة النجاح الوطنیة في نابلس  ،العلیا
        جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، الطبعة  غیر التقلیدي، األمنمحمد جمال مظلوم،  3

 .21إلى ص  20، من ص 2012األولى، 
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تفاقم الجرائم الخطیرة مثل القتل واالختطاف واإلرهاب، ولهذا فإن مسؤولیة تحقیق األمن السیاحي 

لیست مسؤولیة األجهزة األمنیة لوحدها فقط، وٕانما هي مسؤولیة مشتركة بین هذه األجهزة وكافة 

  . 1الجهات المعنیة بتنمیة السیاحة

        من المصطلحات الحدیثة، الذي شاع استخدامه "األمن السیاحي"ویعد مصطلح 

یشوبه الكثیر من اللبس والغموض، فقد ذهب بعض  فل الرسمیة، إال أن مفهومه مازالفي المحا

إلى حصر جوهره في ما یقع على عاتق جهاز الشرطة السیاحیة من مهام وقائیة الباحثین 

خر قطاع السیاحة، فیما ذهب البعض اآل وٕاجرائیة وتنفیذیة وغیر ذلك من الوظائف التي تخدم

إلى اعتباره حالة إنسانیة ترتكز على توفیر األمن للسیاح وحمایتهم من جمیع المخاطر       

  .2التي تهددهم خالل رحالتهم منذ قدومهم إلى البلد المضیف إلى غایة مغادرتهم له

بالمحافظة على األمن  مجموعة اإلجراءات والتنظیمات المتعلقة"البعض بأنه ولهذا عرفه 

         والنظام وحمایة األرواح والممتلكات داخل المنشأة، ومرافقها بالوسائل المتاحة، وترتكز 

          في منع الحوادث والجرائم قبل حدوثها والتحقیق فیها بعد حدوثها، كي یتم تسلیمها للجهات 

  .3"األمنیة المختصة

    األمن السیاحي في اإلجراءات والتنظیمات ونالحظ أن هذا التعریف حصر مضمون 

یة، وبذلك یستبعد هذا ذها لحمایة األرواح والممتلكات داخل المنشآت السیاحاالتي یتم اتخ

من دائرة األمن السیاحي جمیع المخاطر الخارجیة التي تهدد أمن المنشآت السیاحیة  التعریف

  . والسیاح خالل تنقلهم من مكان إلى آخر

    توفیر الظروف المالئمة للسائح خالل زیارته" بأنه "موالي علي الطوي"عرفه األستاذ و 

  .4"أو إقامته بالبلد المضیف

                                  
 .38إلى ص  37، مرجع سابق، من ص وآخرون علي بن فایز الجنحي 1
 .56مرجع سابق، ص  زید منیر، 2
 .51محمد أحمد العمري، مرجع سابق، ص  3
 .57زید منیر، مرجع سابق، ص  4
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تعریف غیر واضح وغیر دقیق، كون أن األمن یعد واحد من أهم العوامل الونرى أن هذا 

  .السیاحیة توفر النقل وجودة الخدماتمثل مهما في جذب السیاح  االرئیسیة التي تلعب دور 

التي تحقق ظروف  اإلجرائیةمنظومة من المفاهیم التربویة والعقابیة و " البعض بأنه هوعرف

  .1"إقامتهم ودیانتهم، بطمأنینة ویسر جاذبة لتنقل الناس بقطع النظر عن أهدافهم ومدة

وهي كلمة فضفاضة " الناس"ونرى أیضا أن هذا التعریف غیر دقیق الستخدامه كلمة 

دائرتها جمیع األفراد الذین یتنقلون من مكان إقامتهم إلى أماكن أخرى بغرض السیاحة        یدخل في 

عن بقطع النظر "مه أیضا لعبارة اأو ألغراض أخرى كالهجرة والبحث عن العمل مثال، واستخد

زید ساعة وال ت 24وقد رأینا سابقا أن السیاحة تكون لمدة مؤقتة ال تقل عن " ومدة إقامتهمأهدافهم 

 مقوماتشهرا كما حددتها المنظمة العالمیة للسیاحة، باإلضافة إلى إغفاله ألمن  12عن 

  . السیاحة

األنشطة اإلداریة واألمنیة التي تستهدف "ومن الباحثین من یرى بأن األمن السیاحي هو 

تأمین مسار األنشطة السیاحیة بمختلف صورها في مناخ یسوده االطمئنان والسكینة بالصورة 

التي تمكن األجهزة العاملة في هذا المیدان من أداء مهامها المختلفة دون أي عوائق تعرقل      

من أدائها، مما یؤدي  في النهایة إلى كسب المزید من الجذب السیاحي في صورة زیادة عدد 

السائحین وكثرة  ما یمضونه من لیال سیاحیة، وینعكس كل ذلك في صورة تضخم الموارد المالیة 

  .2"العائدة من هذا الرافد االقتصادي

األمن للسائح وموضوع السیاحة، ویشمل أمن السائح، أمنه     توفیر"وعرفه البعض بأنه 

على نفسه وماله وحمایته من الجرائم والمضایقات التي یمكن أن تقع علیه، كما أن أمن موضوع 

                                  
      األمن " الحلقة العلمیة حول ،المفـاهیـم واألخالقیـات األمـن السیـاحي، عبد الحمیـد إبراهیـم المجـالي 1

الفترة  في، تونس العاصمة، ةیخلیة التونسبالتعاون مع وزارة الدا ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"السیاحي

جامعة نایف لمستودع الرقمي المؤسسي على الموقع اإللكتروني لل، 04، ص 11/10/2012إلى  09من 

   .05/04/2018: اإلطالع تاریخ، https://repository.nauss.edu.sa :العربیة للعلوم األمنیة
 .85على بن فایز الجنحي وآخرون، مرجع سابق، ص  2
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وهو ، 1"یعیة والدینیة والتاریخیةالسیاحة، یشمل أمن المنشآت السیاحیة والمواقع األثریة والطب

  .  المؤهالت السیاحیةالتعریف الذي نرجحه لألمن السیاحي، ألنه یجمع بین أمن السائح وأمن 

  سبل تحقیق األمن السیاحي: الفرع الثاني

إال     یتحقق أن  ال یمكن ما سبق ذكره في الفرع السابق، فإن األمن السیاحيمانطالقا 

    .سیتبعمن خالل ما 

  :ومقومات السیاحة إصدار نصوص تشریعیة لحمایة السائح/ أوال

في مواكبة التطور المستمر الذي یشهده قطاع  المنظومة التشریعیة التقلیدیة قصور بسبب

لحمایة من الدول إلى إصدار ترسانة من النصوص التشریعیة عدید السارعت  السیاحة في العالم،

مختلف األنشطة السیاحیة وتحدید مهام ة واألثریة وتنظیم الطبیعی والمؤهالت السیاحیة ،2السائح

تحقیق األمن السیاحي، وكذا كافة األجهزة سواء اإلداریة أو األمنیة التي أوكلت لها مهمة 

  . ها للجرائم السیاحیة والعقوبات المقررة لها طبقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتتحدید

      كل عمل أو امتناع یقع بالمخالفة للقوانین"هي  والجدیر بالبیان أن الجریمة السیاحیة

  . 3"وكل القرارات المنظمة والمرتبطة بالنشاط السیاحي

ونظرا التساع مجال النشاط السیاحي وارتباطه بالعدید من القطاعات االقتصادیة   

األخرى، فإن الجرائم السیاحیة لیست محددة في نص عقابي خاص، وٕانما موزعة بین قانون 

لقوانین     ة مثل ایالسیاحاألنشطة تنظیم المتعلقة بالعقوبات ومجموعة من القوانین الخاصة 

                                  
، رسالة تصور استراتیجي لتحقیق األمن السیاحي في المملكة العربیة السعودیةسعید مسیعد الغوینم،  1

الریاض،  - ماجستیر في العلوم اإلستراتیجیة، كلیة العلوم اإلستراتیجیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 

 .45إلى ص  44ص ، من 2009/2010

، الحلقة العلمیة في تحقیق األمن السیاحي دور القوانیـن والتشریعات العربیـة، الشـاذلي بن عمیـره رحمـاني 2

   ، تونسةیبالتعاون مع وزارة الداخلیة التونس ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"األمن السیاحي"حول 

، على الموقع اإللكتروني المستودع الرقمي المؤسسي 04، ص 11/10/2012إلى  09العاصمة، في الفترة من 

 .17/04/2018 :اإلطالع تاریخ، https://repository.nauss.edu.sa :جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
جامعة زیان ، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، قراءة نظریة ومفاهمیة: السیاحیة وأنواعها الجرائم، قاسم سعاد 3

 .   62، ص 2016، 03، ع 06، مج الجلفة -عاشور
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 وكاالت السیاحة واألسفار، مهنة اإلرشاد السیاحي، الجمعیات ،الفندقي بالنشاط ةالمتعلق

الطبیعیة،  السیاحیة، النقل السیاحي، استغالل الشواطئ والمیاه الحمویة، حمایة اآلثار والبیئة

  . وبعض القوانین األخرى مثل قانون حمایة المستهلك

یة الدولیة التي توفر الحمایة أما على الصعید الدولي، فهناك العدید من الصكوك القانون

  : للسائح وموضوع السیاحة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، ومن بین هذه الصكوك

  .2017االتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة لعام  - 

  .1979اتفاقیة مناهضة أخذ الرهائن لعام  - 

  .االتفاقیات المتعلقة بسالمة وأمن الطیران المدني - 

  . 19721لعام  الثقافي والطبیعي العالمي حمایة التراثة لاالتفاقیة الدولی - 

   :التعاون والتنسیق بین األجهزة المعنیة بتحقیق األمن السیاحي/ ثانیا

فإن  ،نظرا التساع نطاق األمن السیاحي وارتباطه الوثیق بالعدید من أنماط األمن األخرى

  :  ما یلي المعنیة بذلك والتي من أهمهاتحققه مرهون بتكثیف جهود التعاون والتنسیق بین األجهزة 

  : األجهزة األمنیة - )1

تعتبر األجهزة األمنیة الركیزة األساسیة لتوفیر األمن السیاحي، ولكن نظرا لتعدد مهام    

إلى إنشاء  ثیر من الدول السیاحیةهذه األجهزة وتنوع األنشطة السیاحیة وتطورها، لجأت الك

    "الشرطة السیاحیة"جهاز أمني یضطلع بمهمة حمایة السائح وموضوع السیاحة تحت اسم 

"La police touristique" ،ومن بین هذه الدول:   

   :األردن -

تعتبر من أبرز الدول العربیة التي قامت بتأسیس هذا الجهاز لمكافحة الجرائم السیاحیة 

قامت السلطات  1958ج السیاحیة الوافدة لألردن، ففي سنة والسهر على توفیر األمن لألفوا

حمایة  من أجل "أفراد الشرطة السیاحیة"األردنیة بتشكیل مجموعات من أفراد الشرطة تحت اسم 

                                  
الموقع اإللكتروني  انظر، 1972االتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام لإلطالع على  1

 .23/04/2017: ، تاریخ اإلطالعUNESCO": https://whc.unesco.org" "سكوالیون"لمنظمة 
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نظرا لكن و ، واألماكن الدینیة التي تزخر بها األردن إلى المواقع األثریةالسیاح الوافدین  ٕارشادو 

ا للدخل القومي األردني، قامت األردن في سنة یالسیاحة موردا رئیسلتزاید عدد السیاح واعتبار 

التي أسندت مهامها فیما بعد " الشرطة السیاحیة"بإنشاء وحدة شرطیة أطلق علیها اسم  1967

    وبتاریخ ،1الوقائي األمنمكتب إلى  1990 عام لحق بدوره فيالذي أُ  ،قسم الشرطة السیاحیةل

تم استحداث إدارة الشرطة السیاحیة كجهاز أمني مكلف بمهمة تحقیق األمن  1994نوفمبر  12

  :3لهذه اإلدارة ما یلي التي أسندت المهام، ومن أهم 2السیاحي في األردن

            حمایة السیاح الوطنیین واألجانب منذ دخولهم إلى التراب األردني إلى غایة مغادرتهم

  ؛ئم التي قد تقع ضدهمله من جمیع الجرا

   العاملین في القطاع السیاحي، واتخاذ جمیع و تلقي الشكاوى والبالغات من السیاح

  ؛اإلجراءات القانونیة الالزمة لمعالجتها

   ،مراقبة مدى احترام المنشآت السیاحیة ألحكام التشریع المعمول به في مجال السیاحة

       ؛تي ترتكبها هذه المنشآتواتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المخالفات ال

   تقدیم التسهیالت واإلرشادات للسیاح في المنافذ الحدودیة البریة والجویة والبحریة، ومرافقة

  ؛الوفود الرسمیة خالل زیارتها للمواقع السیاحیة واألثریة

  ؛مواقع السیاحیة واألثریة والمنشآت الفندقیةال في توفیر األمن  

                                  
   ، مرجعإدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيمصطفى یوسف كافي،  1

 .201إلى ص  200سابق، من ص 
      الملتقى العلمي، في مجال األمن وسالمة السائحین واآلثار األردنیةلتجربة ا، داوود سعد الدین هاكوز 2

       مع الهیئة بالتعاون ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"أمن وسالمة اآلثار والمنشآت السیاحیة" حول

        04الفترة من  في، ، الریاضالوطني ومحافظة الطائف والمنظمة العربیة للسیاحة والتراثللسیاحة  العامة

  :جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةعلى الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ، 06/08/2015 إلى

 https://repository.nauss.edu.sa ،26/04/2018: اإلطالع تاریخ.   

    ، مرجعفي إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيإدارة األزمات السیاحیة مصطفى یوسف كافي،  3

 .203ص  ىإل 202من ص سابق، 
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  التعلیمات  راصدإ و ، ة باألمن السیاحي وٕارسالها إلى الجهات المختصةإعداد التقاریر المتعلق

  .  الكفیلة بتحقیق األمن السیاحي بالتنسیق مع مدیریة األمن العام

   :لبنان -

 بموجب المرسوم رقم 1966قام المشرع اللبناني في سنة  على غرار األردن،

، بإنشاء مالكها، المتعلق بتنظیم وزارة السیاحة وتحدید 1966أكتوبر  22 في المؤرخ 5743

في صلب مصلحة التجهیز السیاحي، التابعة للمدیریة العامة للشؤون  ائرة الشرطة السیاحیةد

  :2أوكل إلیها المهام التالیةقد ، و 1السیاحیة بوزارة السیاحة

 یتعلق بمهمة  فیماالمهن السیاحیة دائرة و  ،الفنادق والمطاعم ةدائر من  تقدیم ید المساعدة لكل

  ؛مراقبة األنشطة السیاحیة

 ؛ها من طرفهمافي الشكاوي التي تتلقالتحقیقات  وٕاجراء ومساعدتهم، توفیر األمن للسیاح  

 من مكان إلى آخر تقدیم المعلومات الضروریة إلقامة وتحرك السیاح.  

   :مصر -

خصصة لحمایة السیاحة والكنوز استحدثت مصر جهة شرطیة مت في نفس المضمار،

تمارس وظائفها استنادا  ،"لشرطة السیاحة واآلثار العامة اإلدارة"األثریة التي تزخر بها تحت اسم 

ومن أهم هذه الوظائف  ،3الشرطة من قانون هیئة 03المادة ، و الدستورمن  184 إلى نص المادة

  :یليما 

                                  
، المتعلق بتنظیم وزارة السیاحة 1966أكتوبر  22 المؤرخ في 5743رقم  اللبنانيمن المرسوم  25نظر المادة ا 1

ز األبحاث ، على الموقع اإللكتروني لمرك31/10/1966، الصادرة بتاریخ 87، ج ر، ع مالكهاوتحدید 

  : الجامعة اللبنانیة - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة واإلداریةوالدراسات في المعلوماتیة القانونیة التابع ل

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LegisltaionSearch.aspx ،26/04/2018: تاریخ اإلطالع.   
 .المرسومنفس من  27نظر المادة ا 2
 جامعة نایف، "األمن السیاحي"الحلقة العلمیة حول ، التجربة المصریة في مجال األمن السیاحيأحمد رمزي،  3

    ،05/12/2007إلى  01الفترة من  في القاهرة، ،بالتعاون مع وزارة الداخلیة المصریة للعلوم األمنیة العربیة

   :جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 09ص 

https://repository.nauss.edu.sa ،02/05/2018: اإلطالع تاریخ.   
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  األجنبیة عن طریق عناصر أمنیة مدربة ومسلحة المرافقة األمنیة اللصیقة لألفواج السیاحیة

  ؛ومجهزة بأحدث أجهزة االتصال الالسلكي

  األمن في المواقع السیاحیة واألثریة والمزارات والمنشآت السیاحیة خاصة الفندقیة توفیر    

ج باعتباره من أهم المنشآت التي تقام فیها المؤتمرات الوطنیة والدولیة ومكان إقامة األفوا ،منها

  ؛السیاحیة والشخصیات الهامة

  ومراسیها بالتنسیق مع جمیع األجهزة األمنیة المعنیة؛ النقل النهري السیاحيحمایة وسائل  

 الشركات ضد هذه المرفوعة مراقبة الشركات السیاحیة، وتلقي شكاوى السیاح والمواطنین 

  ؛1خصةواتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد كل من یقوم بمزاولة نشاط سیاحي بدون ر 

  تهریبلحیازة غیر القانونیة والسرقة و كا المورث الماديمكافحة الجرائم التي ترتكب ضد 

          بإحباط العدید ة واآلثاریلشرطة السیاحل العامة اإلدارة، وفي هذا الصدد قامت اآلثار

  قطعة أثریة بمیناء اإلسكندریة  79من محاولة تهریب اآلثار، منها ضبط حاویتین تحمالن 

أ، .م.تهریبها إلى الو" جالیري"حاول رجل أعمال وصاحب شركات بعد أن  2001في سنة 

على مراقبة عملیات التنقیب عن اآلثار بالتنسیق مع جمیع الجهات  هذه اإلدارة كما تسهر

الجرائم جمیع أو اإلداریة، والتعاون مع أجهزة الشرطة في العالم لمكافحة  المعنیة سواء األمنیة

  .2على اآلثار الواقعة

  :جهاز الجمارك - )2

إلى جانب الشرطة السیاحیة یساهم جهاز الجمارك في تحقیق األمن السیاحي من خالل 

مكافحة عملیات تهریب اآلثار عبر المنافذ الحدودیة البریة والبحریة والجویة، وٕاحباط محاولة 

     .إلخ...والمعادن النفیسة تهریب السیاح للمخدرات، واألسلحة

  

  

                                  
 .11إلى ص  09، من ص مرجع سابقأحمد رمزي،  1
 . 206إلى ص  204من ص  مرجع سابق،لي، دعصمت ع 2
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  :جهاز الحمایة المدنیة - )3

  :تتعدد مهام أعوان الحمایة المدنیة في مجال تحقیق األمن السیاحي ومن أبرزها

 ؛معاینة مدى احترام المنشآت السیاحیة لقواعد األمن ومكافحة الحرائق   

 السیاحي  ووسائل النقل التدخل السریع إلطفاء الحرائق التي تندلع في المنشآت السیاحیة

  ؛إلخ...والمحمیات الطبیعیة االستجماموغابات 

  تقدیم اإلسعافات األولیة للسیاح الذین یتعرضون للحوادث خالل رحالتهم السیاحیة وٕاجالئهم

    ؛إلى أقرب المستشفیات لتلقي العالج الالزم

 حمایة ونجدة المصطافین في الشواطئ من الغرق.  

  :إدارتي السیاحة والتجارة - )4

من خالل عملیات التفتیش       للسائحالتجارة في تحقیق األمن یساهم مفتشو السیاحة و 

التي یقومون بها لمعاینة مدى احترام أصحاب المنشآت السیاحیة للتشریع المعمول به، فعلى 

المؤرخ  99/01من القانون رقم  68إلى  52سبیل المثال حدد المشرع الجزائري في المواد من 

اعد المتعلقة بالفندقة، مجموعة من االلتزامات الستغالل ، الذي یحدد القو 1999جانفي  06في 

المنشآت الفندقیة مثل عدم البدء في ممارسة النشاط الفندقي إلى غایة الحصول على رخصة 

، وٕاشهار أسعار الخدمات والنظام الداخلي للمؤسسة 1مسبقة من مصالح اإلدارة المكلفة بالسیاحة

   ، ومسك بطاقات استعالماتیة 2ألسعار للجهات المعنیةفي بهو االستقبال والغرف والتصریح با

األخالق أو قد حكم علیه سابقا بعقوبة الحبس إال  سیئ، وعدم تشغیل أي شخص 3عن الزبائن

قواعد األمن والحمایة ضد الحریق وقواعد النظافة والصحة جمیع إذا رد اعتباره، واحترام 

  .4خدمین كل ستة أشهرالعمومیة، والقیام بإجراء فحوصات طبیة للمست

                                  
،    بالفندقة ، الذي یحدد القواعد المتعلقة06/01/1999المؤرخ في  99/01من القانون رقم  52نظر المادة ا 1

 .18/07/2000 ، الصادرة بتاریخ02ج ر، ع 
 .نفس القانونمن ) 02و 01ف/56(نظر المادة ا 2
 .نفس القانونمن  57نظر المادة ا 3
 .نفس القانونمن  63إلى  61نظر المواد من ا 4
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الفندقیة لهذه االلتزامات  المنشأةوٕاذا تبین من خالل عملیة التفتیش عدم احترام مالك   

    لفات التي عاینها، ثم یتم إرسال هذا المحضر ایحرر المفتش محضر یسجل فیه جمیع المخ

       اءاتأیام التخاذ اإلجر  08المختص إقلیمیا في أجل ال یتجاوز  الجمهوریةإلى وكیل 

  .1الالزمة القانونیة

  :إدارة البیئة - )5

منطقة تكون فیها البیئة فكل تعتبر البیئة من العوامل التي تؤثر في السیاحة إیجابا وسلبا، 

 فیها كانت تنتشرفیها مزدهرة، أما إذا السیاحة خالیة من جمیع أشكال التلوث تكون و نظیفة 

النفایات المنزلیة والصناعیة، وتلوث میاه الشواطئ والبحیرات واألنهار واألودیة، وانبعاث الروائح 

  .إن لم نقل منعدمة جدا ضئیلة فیهاة تكون ضوضاء وانعدام الهدوء فإن السیاحالكریهة، وكثرة ال

ة إلى حمایة السیاحتلك الرائدة في صناعة خاصة جاهدة  الدولتسعى معظم  ولهذا

، وذلك باتخاذها من كافة االعتداءات) ائنات الحیةالهواء، التربة، المیاه، الك(اصر البیئة عن

من خالل حمایة البیئة ل من التدابیر، أهمها إنشاء إدارة أو مجموعة من اإلدارات لمجموعة

رق قطع وحو تلویث المیاه والهواء والتربة، مثل عن مخالفات التشریع البیئي  البحثمهمة بتكلیفها 

  . إلخ...الغابات، والصید غیر القانوني للحیوانات البریة، واالعتداء على المحمیات الطبیعیة

  :إدارة الصحة العمومیة - )6

األمراض  فانتشاروثیقا باألمن الصحي،  ایرتبط ارتباطمن المعلوم أن األمن السیاحي 

 ، ولذلكتب علیه ركود السیاحةمثل الكولیرا وٕایبوال یتر من البلدان المعدیة الخطیرة  في أي بلد 

األمراض  مواجهة أزماتوتكوینها على لكفاءات في قطاع الصحة اتجنید توفیر األدویة و  یعتبر

وٕاجراء  ،مراقبة مدى احترام المنشآت الفندقیة والمطعمیة لقواعد الصحة والنظافةكذا الوبائیة، و 

یعد من ، والبحیرات المهیأة الشواطئها بصفة مستمرة، وتحلیل میاه یالفحوصات الطبیة لمستخدم

  .في أي وجهة سیاحیة تحقیق األمن السیاحيلفعالة ال السبل أهم

                                  
، الذي یحدد القواعد 06/01/1999المؤرخ في  99/01من القانون رقم ) 03و 01ف/71(نظر المادة ا 1

 .، مرجع سابقبالفندقة المتعلقة
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  : المادیة لألجهزة المعنیة بتحقیق األمن السیاحي الوسائلتوفیر / ثالثا

  :المادیة الالزمة لتحقیق األمن السیاحي ما یلي الوسائلمن أهم 

       ، ومن أهم هذه في جمیع المنشآت التي یرتادها السیاحترونیة استخدام أحدث التقنیات اإللك - 

  :1التقنیات

 ؛كامیرات المراقبة  

  تقنیة ربط المرافق السیاحیة المهمة بالشرطة بمجرد الضغط على زر دون إجراء أي اتصال

  ؛أو محاولة اختطاف السیاح مثال هاتفي في حالة تعرضها للسطو المسلح

  أجهزة اإلنذار اآللي ووسائل التحكم اإللكتروني التي تقوم بأفعال مبرمجة في حالة حدوث أي

  .حریقالفتح صنابیر مكافحة الحرائق تلقائیا عند اندالع مثل  خطر

التي تنقل  مرافقة الحافالتلها القدرة على  حدیثة مركباتب تجهیز أفراد الشرطة السیاحیة - 

  .2م بأحدث األسلحة للتصدي ألي هجوم قد یتعرض له السیاحهتسلیحو  األفواج السیاحیة،

تجهیز قطاع الحمایة المدنیة بأحدث الطائرات والشاحنات التي لها القدرة على إطفاء الحرائق  - 

 سیارات إلسعاف المصابین مجهزة بوسائل اإلسعاف األولي المتطورة، وقواربكذا المهولة، و 

   .إلخ...لنجدة المصطافین حدیثة

  .وفیر األدویة الالزمة لمكافحة األمراض المعدیة الفتاكةت - 

تجهیز مفتشو السیاحة والتجارة بأحدث األجهزة كآالت التصویر وأجهزة مراقبة المواد الغذائیة  - 

    .من أجل تسهیل مهامهم المتعلقة بالبحث عن مخالفات التشریع السیاحي

  . یر مختلف النفایات التي تهدد األمن البیئيتوفیر مراكز لتطهیر المیاه القذرة، ومصانع لتدو  - 

   :لحمایة السائح والمؤهالت السیاحیة تعزیز جهود المنظمات الدولیة/ رابعا

    حمایة السائح ومقومات النشاط دورا محوریا في  تلعب العدید من المنظمات الدولیة

  :ومن أهمها، 3السیاحي

                                  
 .19إلى ص  18 ص علي بن فایز الجنحي وآخرون، مرجع سابق، من 1
 .08أحمد رمزي، مرجع سابق، ص  2
 .19 ص ایز الجنحي وآخرون، مرجع سابق،علي بن ف 3
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بغرض دفع عجلة نمو  لةو المسؤ ترقیة السیاحة  التي تسعى إلىالعالمیة  السیاحة منظمة - 

  ؛االقتصاد العالمي والتقلیل من اآلثار السلبیة للسیاحة على المجتمع والبیئة

في مكافحة  كبیرة اجهودالتي تبذل " Interpol" "نتربولاإل " منظمة الدولیة للشرطة الجنائیةال - 

لحمایة نتربول منظمة اإلولعل من أبرز المواقف التي اتخذتها  ؛1جریمتي سرقة وتهریب اآلثار

        بسبب الصراع المسلح  2012التراث الثقافي للبشریة، دعوتها للدول األعضاء في سنة 

إلى التیقظ لخطر عملیات االتجار غیر المشروع بالقطع األثریة في كل من سوریا  ةفي سوری

الوطنیة خاصة شرطة الحدود والجمارك التصدي لتهریب  للسلطات هاوطلب ،والدول المجاورة لها

أدرجت األمانة العامة  عملیات التهریب قطع األثریة، ومن أجل تسهیل عملیة الكشف عنال

جمیع البیانات المتعلقة بهذه القطع كمعلومات ذات أولویة في قاعدة بیانات األعمال  نتربوللإل

بهدف جمع المعلومات المتعلقة  1995ذه المنظمة في سنة ، التي أنشأتها ه2الفنیة المسروقة

  .3تعمیمها على المستوى الدوليلباألعمال الفنیة المسروقة في مركز واحد 

  نطاق األمن السیاحي : المطلب الثاني

أهمیة بالغة لألمن السیاحي       2017لقد أولت االتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة لعام 

من خالل تحدیدها لمجموعة من االلتزامات التي تقع على عاتق السلطات العمومیة للدول 

  :4یليفیما  والمتمثلةاألطراف، 

عتداءات التي قد تقع من جمیع اال ممتلكاتهملو للمواقع السیاحیة  والزائرینحمایة السیاح  - 

لمختلف تعرضهم یسهل وضعهم الذي ل نظرا وعلى وجه الخصوص السیاح األجانب، ضدهم

  ؛االعتداءات خالل مدة إقامتهم في البلد المضیف

                                  
 .67مساعد بن منشط اللحیاني، مرجع سابق، ص  1
         الصادر ، "ه إلى سرقة الفسیفساء القدیمة في سوریاباإلنتربول یدعو للتن"البیان اإلخباري  نظرا 2

 ،https://www.interpol.int :لهذه المنظمةالموقع اإللكتروني  على ،21/05/2012نتربول في اإل منظمة عن

    .24/05/2018 :تاریخ اإلطالع
الموقع  على، 2015في شهر فیفري نتربول عن اإلة الصادر  ،"األعمال الفنیة المسروقة"صحیفة وقائع أنظر  3

   .24/05/2018 :تاریخ اإلطالع ،https://www.interpol.int :لهذه المنظمةاإللكتروني 
 .، مرجع سابق2017السیاحة لعام  المتعلقة بآدابمن االتفاقیة اإلطاریة ) 04 ف/04(نظر المادة ا 4
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التي تمكنهم     وسائلال أن تسهل للسیاح استعمال اتخاذ كافة التدابیر الالزمة التي من شأنها - 

       المساعدةتقدیم لهم ید و  السیاحیة، رحالتهمروریة خالل الض المعلوماتمن الحصول على 

  ؛له منذ وصولهم إلى البلد المضیف إلى غایة مغادرتهم التي یحتاجون إلیها

 والمعاقبة أو العاملین في قطاع السیاحة السیاحات التي تقع ضد تهدیدوال كل االعتداءات إدانة - 

  ؛یة الوطنیةبأشد العقوبات في التشریعات الجنائعلیها 

العمدي تخریب من عملیات الالطبیعي و الثقافي  عناصر التراثوجمیع مرافق السیاحیة ال حمایة - 

  .أیضا بأشد العقوباتعلیها  والمعاقبة

وذلك  ة،المضیف انوالزوار لتشریعات البلد السیاح امتثالكما نصت هذه االتفاقیة على 

 بالمخدرات المشروع غیر االتجارألي فعل إجرامي خاصة االعتداء على البیئة،  همعدم ارتكابب

األجناس الحیوانیة المحمیة التي ُیحظر االتجار غیر المشروع ب ،بمختلف أنواعها األسلحةو 

   .1القوانین الوطنیة الممنوعة بموجب والــمــواد الـخـطـرة أو المنتجاتو  اآلثارصیدها و 

        یتضح جلیا أن األمن السیاحي یتسع نطاقه لیشمل حمایة ، انطالقا مما سبقو 

     التراث الطبیعي  ،)الفرع الثاني(لسیاحة قطاع ال لبنیة التحتیةا ،)الفرع األول( السائح

         وكذا حمایة المجتمعات المضیفة من الجرائم الخطیرة التي یرتكبها  )الفرع الثالث(والثقافي 

  ).الرابعالفرع ( السیاح

  حمایة السائح: الفرع األول

لقد اختلفت وجهات النظر حول مفهوم السائح، فقد عرفته لجنة خبراء السیاحة التابعة 

  :التاليكتعریفا حصریا  1937لعصبة األمم المتحدة سنة 

  ة؛األشخاص الذین یسافرون من أجل المتعة أو ألسباب صحیة أو ألسباب خاص - )1"

         افرون من أجل حضور اجتماعات أو یمثلون نواحي مختلفةاألشخاص الذین یس - )2

  ؛)إلخ...النواحي العلمیة واإلداریة والسیاسیة والدینیة والریاضیة( مثل

                                  
 .، مرجع سابق2017من االتفاقیة اإلطاریة المتعلقة بآداب السیاحة لعام ) 05ف /04(نظر المادة ا 1
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   وتقید هذه الجماعة ،ساعة 24من المسافرون في رحالت بحریة حتى ولو قضوا إقامة أقل  - )3

  .1"االمعتاد إذا كان ذلك ضروری جماعة خاصة بصرف النظر عن مكان إقامتهم أنهاعلى 

 السائح وصفال ینطبق علیهم  المسافرین الذین وٕالى جانب ذلك، حددت هذه اللجنة

   :2تيكاآل

أو البحث       بدولة أجنبیةإقامة دائمة على في الحصول  الطلبة واألشخاص الراغبون - )1

  ؛األنشطة التجاریةأو القیام ببعض  العمل عن

خارج حدود إقلیم الدولة    أعمالهم  یمارسونواألشخاص الذین  یةالحدودالمناطق سكان  - )2

  ؛التي ینتمون إلیها

  .ساعة 24أكثر من  و تجاوزت مدة عبورهمحتى ول المسافرون العابرون -)3

كل شخص یسافر خارج "تعریفا وصفیا بأنه " السائح"فیما عرفت منظمة السیاحة العالمیة 

ألي سبب من األسباب غیر الكسب المادي، سواء كان داخل بلده موطنه محل إقامته األصلي 

  .3"ساعة 24لفترة تزید عن ) السائح األجنبي(أو بلد آخر ) السائح الداخلي(

بین  2017لعام  آداب السیاحةب المتعلقةاالتفاقیة اإلطاریة كما میزت هذه المنظمة في 

 صخشال" بأنه "السائح"حیث عرفت  ،"excursionniste Le"والمتنزه  "Le touriste"السائح 

 ضر ألي غ ،ة رئیسیة خارج بیئته المعتادة ألقل من عامهتشمل المبیت إلى وج لةیقوم برح الذي

     بخالف أن یستخدمه كیان مقیم) ض شخصي آخرر العمل التجاري أو الترفیه أو لغ(رئیسي 

ة ال تشمل لیقوم برح الشخص الذي"بأنه  "المتنزه"وعرفت  ،4"في البلد أو المكان الذي یزوره

  .5"ة رئیسیة خارج بیئته المعتادةهالمبیت إلى وج

                                  
 .10ص  مرجع سابق،سماعیني نسیمة،  1
 .11إلى ص  10، من ص المرجع نفسه 2
 .10محمد العطا عمر، مرجع سابق، ص  3
 .مرجع سابق، 2017لعام  آداب السیاحةب المتعلقةاالتفاقیة اإلطاریة من ) ج - ف/ 01(نظر المادة ا 4
  .االتفاقیةنفس من ) د - ف/ 01(نظر المادة ا 5
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 المؤقتالزائر "ا بأنه علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  المفاهیمدلیل بینما عرفه 

تقل  والشهرًا  12عن  تتجاوز مدة إقامته الو  اإلقامة غیرغرض  ألي )السیاحي المقصد( للبلد

البعثات  المهاجرون، التعریف فيیدخل  وال ،جالفیها لزیارة أو مهرجان أو ع یأتي ساعة  24عن

  .1"وركاب العبور وأطقم الطائرات ،الدبلوماسیة

وانطالقا من هذه التعریفات، یمكن تحدید العناصر الرئیسیة التي یمكن من خاللها وصف 

  :المسافر بالسائح

   ؛تاد إلى مكان آخر سواء داخل حدود بلده أو خارجهامن محل إقامته المع الفردأن ینتقل  - 

شهرا، أما إذا  12ساعة وال تزید عن  24أن تكون زیارته مؤقتة غیر دائمة ال تقل مدتها عن  - 

  ؛قلت مدتها أو زادت عن ذلك فال یعتبر المسافر سائحا

و استكشاف ترفیه أو ممارسة الشعائر الدینیة أو العالج أالأن تكون زیارته ألي غرض ك - 

  ؛ة، باستثناء العملیالعادات والتقالید أو االستمتاع بالمناظر الطبیع

أطقم  وأركاب العبور  وأالبعثات الدبلوماسیة أو موظفي  أن ال یكون من المهاجرین المقیمین - 

  .بدولة أجنبیة دائمة في الحصول على إقامة أو الطلبة أو الراغبین الطائرات

  :2الدولي والمحلي من خالل ما یليویتحقق أمن السائح 

التواجد المستمر ألفراد الشرطة السیاحیة وأفراد األمن الوطني سواء بشكل منظور أو غیر  - 

منظور في المواقع السیاحیة لضبط األشخاص المشتبه فیهم، وحمایة السیاح من جمیع 

ة، االختطاف، السرقة، االعتداءات التي قد یتعرضون إلیها خاصة حمایتهم من األعمال اإلرهابی

  واالحتیال؛

  السرعة في التحري عن الجرائم التي تقع ضد السیاح؛ - 

                                  
 .16ا، مرجع سابق، ص علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  المفاهیمدلیل  1
 .145إلى ص  142ص من ، مرجع سابق، وآخرون على بن فایز الجنحي 2
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تحدید نوعیة االعتداءات التي قد یتعرض إلیها السیاح األجانب من خالل المعلومات         - 

هم     شرطة السیاحیة كجنسیاتهم، ومعتقداتهم الدینیة والسیاسیة والفكریة، وأهدافالالتي تتحصل علیها 

  إلخ؛...من الزیارة

مراقبة مدى تنفیذ الخطط المتعلقة بتوفیر األمن للسیاح في المنشآت الفندقیة والمواقع  - 

  السیاحیة؛

اء عبر استقبال السیاح األجانب في أحسن الظروف عند وصولهم إلى البلد المضیف سو  - 

افذ هي الواجهة الرئیسیة للدولة أو البحریة، وذلك باعتبار أن هذه المن المنافذ البریة أو الجویة

هذا  التي یستطیع من خاللها السائح أن یحكم على مدى تطور والمرآة العاكسة للسیاحة فیها

  ؛ 1فیها القطاع  أو تخلفه

مكافحة جمیع أشكال الغش التي قد یتعرض إلیها السیاح سواء عند الشراء أو التنقل                - 

لیات المراقبة لألنشطة السیاحیة واألنشطة المرتبطة بها، ونشر أو األكل من خالل تكثیف عم

المشبوهة  ویتفادى األماكن ،ظ على حیاته وممتلكاتهافكتیبات توعویة توضح للسائح كیف یح

  ؛ 2وتبین له كیفیة التبلیغ عن كل ما یتعرض له من مخاطر خالل مدة إقامته في البلد المضیف

اإلداریة واألمنیة المكلفة بتحقیق األمن  األجهزةحة مع السیافي قطاع  العاملون تعاون - 

الحوادث  من ووقایتهمخاصة من أجل حمایة السیاح من الجرائم،  عنایةوبذلهم ل السیاحي،

  ؛ 3واألمراض

بعدم السفر إلى الدول التي تمر بأزمات خطیرة مثل تنامي العنف  مواطنیهال الدولة تحذیر - 

ة مخاطر المحتملمن الأیضا األمراض المعدیة الفتاكة، وتحذیرهم واألعمال اإلرهابیة وانتشار 

 ایلحق أضرار على نحو في ذلك مبالغة الولكن دون  التي قد یتعرضون إلیها خالل سفرهم

 االقتصادیین الذین ینشطون في مجال تنظیم الرحالت السیاحیة، ویؤدي إلى ركود بالمتعاملین

       یتناسب  أن یكون بیان التحذیر من السفر دقیق ولهذا یجب ،المضیفة في الدول السیاحة

                                  
 .41مساعد بن منشط اللحیاني، مرجع سابق، ص  1
 .42إلى ص  41المرجع نفسه، من ص  2
 .، مرجع سابق2017لعام  السیاحة المتعلقة بآدابمن االتفاقیة اإلطاریة ) 02 ف/09(نظر المادة ا 3



 أثر اإلرهاب على التنمیة السیاحیة: الباب الثاني

 
244 

 

    األمنینعدم فیها على المنطقة الجغرافیة التي فقط  قتصریوأن  األوضاع القائمة،خطورة  مع

زوال  ئه عندإلغا أو بیان التحذیر من السفر تعدیل ى الدولفي الدولة المضیفة، كما یتعین عل

  ؛  1الخطر واستقرار األوضاع

 اإلعالمالسیاحة والسفر بما فیها فــي شــؤون  خاصة تلك المختصة اإلعالموسائل  إلتزام - 

 التحلي بالمهنیة والموضوعیة والمصداقیة في نقل األخبار ،أفرزه التطور التقني الذياإللكتروني 

 كما یتعین علیها أیضا تقدیمالحركة السیاحیة،  علىسلبا ؤثر ی وتفادي الكذب والتهویل الذي

   .2المعلومات عن الخدمات السیاحیة بشكل صحیح ودقیق

  حمایة البنیة التحتیة للسیاحة: الفرع الثاني

     تتمثل البنیة التحتیة للسیاحة في المنشآت الفندقیة والسیاحیة ووسائل النقل السیاحي

      البري والجوي والبحري، وتعتبر هذه األخیرة من أهم عناصر الجذب السیاحي في أي وجهة

سیاحیة، ولهذا فإن توفیر األمن فیها وحمایتها من االعتداءات التي قد تقع ضدها، یعتبر عامال 

  .رئیسیا لضمان استمراریة نشاطها من جهة وحمایة زبائنها ومستخدمیها من جهة أخرى

   :حمایة المنشآت الفندقیة/ أوال

والمنتجعات السیاحیة والشقق  الفنادق،" بأنها "المنشآت الفندقیة"لقد عرف المشرع القطري 

الفندقیة والمخیمات السیاحیة والفنادق العائمة والبواخر السیاحیة وغیرها من األماكن المعدة 

وزیر (من الوزیر إلقامة السیاح، وأي منشأة أخرى یصدر باعتبارها من المنشآت الفندقیة قرار

  3.")لعامة للسیاحةالهیئة ارئیس ( على اقتراح الرئیسء بنا )األعمال والتجارة

                                  
 .، مرجع سابق2017لعام  السیاحة المتعلقة بآدابمن االتفاقیة اإلطاریة ) 05 ف/09(نظر المادة ا 1
 .االتفاقیةنفس من ) 06 ف/09(ظر المادة ان 2
، 11، ج ر، ع تنظیم السیاحةب ، المتعلق2012لسنة  06رقم  القطري قانونمن ال) 06ف /01(نظر المادة ا 3

: ، على الموقع اإللكتروني للبوابة القانونیة القطریة18/09/2012الصادرة بتاریخ 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4785&language=ar، 28/05/2018: تاریخ اإلطالع. 
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، وعرف النشاط 1"كل مؤسسة تمارس نشاطا فندقیا"فیما عرفها المشرع الجزائري بأنها 

كل استعمال بمقابل للهیاكل األساسیة الموجهة أساسا لإلیواء وتقدیم الخدمات "الفندقي بأنه 

       زائري وتتمثل المنشآت الفندقیة التي نص علیها التشریع السیاحي الج ،2..."المرتبطة به

في الفنادق، ُنزل الطریق، قرى العطل، اإلقامات السیاحیة، النزل الریفیة، النزل العائلیة، 

المعدة  ، الهیاكل األخرى3الشالیهات، المنازل السیاحیة المفروشة، المخیمات، محطات االستراحة

  .4للفندقة

المنظمات اإلرهابیة وتعتبر المنشآت الفندقیة من أكثر المنشآت المستهدفة من طرف 

تلف الجنسیات وعصابات الجریمة المنظمة باعتبارها المكان الذي یقیم فیه السیاح من مخ

  .، والمكان الذي تقام فیه الحفالت والمؤتمرات الوطنیة والدولیةوالشخصیات السیاسیة

یة قد دفع تفاقم االعتداءات على المنشآت الفندقیة في الوجهات السیاحیة خاصة اإلرهابو 

مثل  "Les chaînes  hôteliers internationales"منها العدید من السالسل الفندقیة العالمیة 

 "Groupe Accor"" مجموعة أكور"، "Sheraton"" الشیراطون"، "Méridien"" المیریدیان"

بتشكیل قسم مكلف بمهمة األمن، من بین أهم وظائفه التحدید المنتظم  "Marriott"" ماریوت"و

   ار الرئیسیة التي تهدد أمن الفنادق التابعة للسلسلة، ووضع خطة عمل محكمة للوقایة لألخط

من هذه التهدیدات، وتنظیم نشر وتنفیذ التوجیهات المتعلقة بالسیاسة األمنیة داخل السلسلة 

تتعلق  "Intranet"الفندقیة، كما عمدت معظم السالسل الفندقیة العالمیة إلى إنشاء شبكة داخلیة 

                                  
، الذي یعرف 01/04/2000المؤرخ في  2000/46من المرسوم التنفیذي رقم ) 01ف /02(نظر المادة ا 1

، الصادر بتاریخ 10المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمها وسیرها وكذلك كیفیات استغاللها، ج ر، ع 

05/04/2000 . 
 .المرسوم التنفیذينفس من ) 02ف /02(نظر المادة ا 2
 .التنفیذيالمرسوم نفس من ) 03ف /02(نظر المادة ا 3
          الذي یحدد شروط وكیفیات ومقاییس استغالل الهیاكل المعدة ،10/09/2009مؤرخ في ال الوزاري نظر القرارا 4

       .28/10/2009الصادرة بتاریخ  ،62 ع، ج ر للفندقة،
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قصد إنشاء قاعدة بیانات إلحصاء عدد الحوادث التي  وذلك بالمسائل الوقائیة من األخطار

  .1عها، ووضع آلیات فعالة لمتابعة تنفیذ الخطة األمنیةو أو المحتمل وق وقعت

وعلى ضوء ما سبق ذكره، یمكن القول بأن مسؤولیة توفیر األمن للمنشآت الفندقیة     

ع على مساحات كبیرة هي مسؤولیة مشتركة بین مالكي                 خاصة الفخمة منها التي تترب

  .السیاحيهذه المنشآت، وكافة األجهزة األمنیة المعنیة بتحقیق األمن 

اتخاذهم لكافة في  ، فتتمثلمسؤولیة مالكي المنشآت الفندقیة في توفر األمن لمنشآتهمفأما 

  :2أهمها من اإلجراءات الضروریة، والتي

تلك التي  إلى الزبائن أو المخصصةالمراقبة على مستوى مداخل المنشآت الفندقیة سواء  تشدید - 

 Détecteur de"األمتعة بواسطة جهاز كشف المعادن جمیع وتفتیش  ،العمال یدخل منها

métaux"؛   

 المطاعم، الكافیتریات، المسابحمثل تشدید المراقبة في جمیع األماكن العامة للمنشآت الفندقیة  - 

وقاعات الحفالت والمحاضرات، وذلك بتكثیف دوریات أعوان األمن الداخلي إلى هذه األماكن 

    ؛النزالء لحقائب الید التي یحملها الزبائن غیربشكل خاص  بالزي الموحد والزي المدني، والتیقظ

سطة اتخاذ التدابیر الضروریة للحمایة من الهجمات االنتحاریة التي ینفذها اإلرهابیون بوا - 

السیارات الملغمة بالمتفجرات مثل استخدام الحواجز الحدیدیة بمداخل المنشآت الفندقیة، ومنع 

ركن السیارات بالقرب منها لتفادي خطر السیارات المفخخة، والتكثیف من دوریات أعوان األمن 

    ؛الداخلي لتحدید السیارات المشبوهة وتبلیغ مصالح األمن عنها

، ففي فرنسا المكلفة بتحقیق األمنن بین إدارة المنشآت الفندقیة واألجهزة تعزیز جهود التعاو  -  

مثال تتعاون المنشآت الفندقیة الكبرى مع وزارة الداخلیة خاصة فیما یتعلق بتبادل المعلومات 

      ؛كإرسال قائمة الزبائن إلى المصالح المختصة، والتبلیغ عن الزبائن المشتبه فیهم

                                  
1 DENECE Eric et MEYER Sabine, « tourisme et terrorisme «des vacances de rêves aux voyages à 
risques», ellipses édition marketing, paris, sans édition, sans date, p 142. 
2 Ibid, pp 136 -141. 
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قبة الحدیثة في الوجهات الرئیسیة للمنشآت الفندقیة ومداخلها وكافة وضع كامیرات المرا - 

       األماكن العامة لرصد جمیع األخطار، والتحقق من المعلومات المتعلقة بالطرود المرسلة

  .إلى الزبائن

   .1وأجهزة إطفاء الحریق الذاتیة واآللیة لتفادي خطر الحرائق استشعار الدخاناستخدام أجهزة  - 

المنشآت  فتتمثل مسؤولیتها في حمایة ،األجهزة األمنیة المكلفة بتحقیق األمن السیاحيأما 

    األمني دلتأكید التواج من هذه المنشآتتكثیف دوریة المراقبة بالقرب  من خاللالفندقیة 

، باإلضافة إلى علیهابدو أنها تهدف إلى االعتداء تمر، ومواجهة جمیع الحاالت التي تالمس

إلیها بالشكل الذي یمكن أفراد الشرطة من سد  المؤدیةد من سیارات الشرطة في الطرق تركیز عد

  . 2تعرضها إلى أي اعتداء ةجمیع المنافذ في حال

  :حمایة المنشآت السیاحیة/ ثانیا

 السیاح الستقبال ااألماكن المعدة أساس"عرف المشرع القطري المنشآت السیاحیة بأنها لقد 

للسیاح  والنوادي المتخصصة، وكذلك األماكن المخصصة لتقدیم الخدمات هالترفی كمنشآت

كمكاتب السیاحة ومكاتب النقل السیاحي ومكاتب اإلرشاد السیاحي ومكاتب اقتسام الوقت، وأي 

وزیر األعمال (ء منشأة أخرى یصدر باعتبارها من المنشآت السیاحیة قرار من الوزیر بنا

  .3)"الهیئة العامة للسیاحة( على اقتراح الرئیس )والتجارة

وحظائر الحیوانات المتاحف والنوادي ومراكز الترفیه مثل وتتم حمایة المنشآت السیاحیة 

من كافة االعتداءات التي قد تتعرض إلیها بصفة عامة بنفس سبل حمایة المنشآت والتسلیة 

  .الفندقیة التي تطرقنا إلیها سابقا

  :حمایة وسائل النقل السیاحي/ ثالثا

ط حركة السیاحة الداخلیة یمن الدعائم الرئیسیة لتنشبمختلف أنواعه یعتبر النقل السیاحي 

  : هيأنواع  ثالثةهذا النمط من النقل إلى  وینقسم ،الدولیةو 

                                  
 .43مساعد بن منشط اللحیاني، مرجع سابق، ص  1
 .153إلى ص  152على بن فایز الجنحي وآخرون، مرجع سابق، من ص  2
 .، مرجع سابقتنظیم السیاحةب ، المتعلق2012لسنة  06 رقم القطري قانونمن ال) 06ف /01(نظر المادة ا 3
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   :النقل السیاحي البري - )1

من أكثر وسائل النقل استعماال في الحركة السیاحیة مقارنة النقل السیاحي البري یعد 

بالنقل الجوي والبحري نظرا لقلة تكلفته، وتتمثل وسائله في السیارات، والسكك الحدیدیة، ومترو 

"Téléphérique"األنفاق، والتلیفیریك 
1.  

  : النقل السیاحي المائي - )2

التي استعملها اإلنسان لالنتقال من بلد یعتبر النقل السیاحي المائي من أقدم أنواع النقل 

" الیخوت"إلى آخر، وینقسم بدوره إلى نوعین هما النقل السیاحي البحري الذي یعتمد على السفن و

"Les yachts" الذي ینتشر في بعض البلدان التي تعبرها األنهار الطویلة ، والنقل النهري    

  .2والصین مصر وفرنسا والبرازیلمثل 

ولعل في نمو السیاحة الداخلیة،  تساهمالتي  المقوماتمن النقل أحد أهم  النوعهذا  یعدو  

عن طریق قوارب  الجوالت السیاحیة التي تنظمها شركات النقل السیاحي المائي أبرز مثال على ذلك

   .الفرنسیة ومدینة إسطنبول التركیة باریس في كل من مدینةالنزهة 

  :وسائل النقل السیاحي الجوي - )3

  :نقسم النقل الجوي إلى نوعین همای 

 بأنه 2004لعام  اتفاقیة تحریر النقل الجوي بین الدول العربیةعرفته  :النقل الجوي الدولي -)أ

النقل الجوي للركاب والبضائع والبرید على خط جوي تكون نقطة بدایته أو نهایته في إقلیم دولة "

  .3"أخرى من غیر إقلیم إحدى الدول األطراف

       الدولةحدود داخل  ویقصد به تلك الرحالت الجویة التي تكون: النقل الجوي الداخلي - )ب

الرحالت التي تكون من داخل تلك  أو شركة النقل الجويالتي یوجد بها المقر الرئیسي ألعمال 

                                  
         دور النقل السیاحي في تنشیط وتفعیل القطاع السیاحي بالجزائروآخرون،  الصمد سعودي عبد 1

،         2017، 01خنشلة، ع  - ، مجلة األصیل للبحوث االقتصادیة واإلداریة، جامعة عباس لغرورالتنمیة لتحقیق

 .192ص 
 .49ا، مرجع سابق، ص علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  المفاهیمدلیل  2
، على الموقع 2004لعام  اتفاقیة تحریر النقل الجوي بین الدول العربیةمن ) ط - ف /01(نظر المادة ا 3

    .08/06/2017: تاریخ اإلطالع ،ww.acac.org.mahttp://w :اإللكتروني للمنظمة العربیة للطیران المدني
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 الطائرة  عبرتحتى ولو  ،آخر تابعین لهاإقلیم األقالیم التابعة لها أو من إقلیم إلى  الدولة إلى

  .1دولة أخرى أليالجوي  إلقلیماأو  البحار فوق أعالي

  :من حیث التنظیم أیضا إلى نوعین همابدوره ینقسم النقل الجوي كما  

سلسلة من الرحالت التجاریة المعروضة للجمهور، للنقل " ویقصد به :المنتظمالنقل الجوي  -

وبانتظام وتكرار من شأنه أن یجعلها تشكل الجوي بین نقطتین أو أكثر وفقا لجدول زمني معلن، 

  .2"سلسلة مكررة وممیزة

ویقصد به  ،3العارض النقل الجويیطلق علیه أیضا اسم و  :المنتظم غیرالنقل الجوي  -

نقل الجوي تعریف السابق للالالمذكورة في  العناصرتوافر فیها ت التي ال الت الجویةالرح

  . 4المنتظم

النقل السیاحي البري، عن طریق المرافقة األمنیة للمركبات التي یتحقق أمن على العموم و 

السیاحیة  التتنقل األفواج السیاحیة وقفا لبرامج یتم إعدادها مسبقا بالتنسیق مع منظمي الرح

قیام الشرطة  باإلضافة إلىیسجل فیها كل المعلومات الضروریة المتعلقة بالرحلة السیاحیة، 

ألفواج السیاحیة التي ات األمنیة المعنیة للمشاركة في تأمین حركة االسیاحیة بإخطار جمیع الجه

ن والسائقین قبل اختصاصها، وٕاجراء التحقیقات الالزمة حول المرشدین السیاحییتمر بدائرة 

أجهزة الكامیرات و الحراسة والمراقبة في محطات القطارات وتجهیزها بأحدث توظیفهم، وتشدید 

بالكالب المدربة على التفتیش د أفراد الشرطة المكلفین بحمایتها وتزوی ،عن المتفجراتالكشف 

  .5عن المواد المتفجرة

                                  
   حلقة ال، االتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب في مجال الطیران المدنيعبد الرحیم بن بوعیدة،  1

إلى  01في الفترة من  الریاض، للعلوم األمنیة، العربیة جامعة نایف، "أمن الطائرات والمطارات" حول العلمیة

للعلوم  العربیة جامعة نایف، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ل07ص  ،05/12/2007

 .    08/06/2017: اإلطالع تاریخ، https://repository.nauss.edu.sa :األمنیة
 .   ، مرجع سابق2004لعام  الجوي بین الدول العربیةاتفاقیة تحریر النقل من ) ك - ف /01(نظر المادة ا 2
 .193وآخرون، مرجع سابق، ص  الصمد سعودي عبد 3
 .   ، مرجع سابق2004لعام  اتفاقیة تحریر النقل الجوي بین الدول العربیةمن ) ل - ف /01(نظر المادة ا 4
 .159إلى ص  157على بن فایز الجنحي وآخرون، مرجع سابق، من ص  5
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أما بالنسبة لوسائل النقل السیاحي الجوي والبحري، فیتحقق أمنها بصفة عامة        

     التقنیة وتصلیحها قبل وقوع     األعطاببالمراقبة التقنیة المستمرة للطائرات المدنیة والسفن الكتشاف 

وتشدید  ،الكارثة، والسهر على التدریب الجید والمستمر ألطقمها وألفراد أمن الموانئ والمطارات

اإلجراءات األمنیة في هذه المنشآت وتجهیزها بأحدث الكامیرات الرقمیة واألجهزة اإللكترونیة    

لمسافرین التي تسهل عملیة الكشف عن األسلحة والمتفجرات المخبأة في المركبات وأمتعة ا

        وحقائبهم الیدویة، ومراقبة العاملین فیها سواء اإلداریین أو المكلفین بالصیانة أو النظافة

عملیات  مثل لها الطائرات والسفنجمیع الجرائم التي قد تتعرض  منعأو اإلطعام من أجل 

       ثل اعتداءاتم الدولیة على حركة السیاحة بالغ األثرالتي لها  واالختطاف التخریب والتفجیر

   .2001سبتمبر  11

  حمایة التراث الطبیعي والثقافي: الفرع الثالث

ولهذا أولى المجتمع  ،یعتبر التراث الطبیعي والثقافي من أهم مقومات الجذب السیاحي

  . الدولي أهمیة قصوى لحمایة جمیع عناصر هذا التراث

  :حمایة التراث الطبیعي/ أوال

حسب االتفاقیة الدولیة لحمایة التراث  "Le patrimoine naturel"یقصد بالتراث الطبیعي 

، المنعقد بالعاصمة "سكوالیون"رها المؤتمر العام لمنظمة العالمي الثقافي والطبیعي التي أق

  :، بأنه1972نوفمبر  16الفرنسیة باریس في 

          مجموعات  من أو البیولوجیة أوالفیزیائیة  التشكالتمن  المتألفةالمعالم الطبیعیة  - "

  أو الفنیة؛ العلمیة أواستثنائیة عالمیة من وجهة النظر الجمالیة التي لها قیمة  التشكالتهذه 

 األجناسموطن لوالمناطق المحددة بدقة مؤلفة  ،الفیزیوغرافیة أوالتشكالت الجیولوجیة  - 

         المحافظة  أوجهة نظر العلم التي لها قیمة عالمیة استثنائیة من و ، النباتیة المهددة أوالحیوانیة 

  الثروات؛على 
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من وجهة  لها قیمة عالمیة استثنائیة، التي المناطق الطبیعیة المحددة بدقة أوالمواقع الطبیعیة  - 

  .1"على الثروات أو الجمال الطبیعي المحافظة أونظر العلم 

أوجبت االتفاقیة اإلطاریة آلداب  ،ونظرا ألهمیة التراث الطبیعي في الجذب السیاحي

        عند تصمیم البنیة التحتیةالتراث هذا حمایة ، مراعاة جمیع جوانب 2017السیاحة لعام 

الفنادق، المطاعم، المطارات، الموانئ، الطرقات، المالعب مثل  سیاحةالتي یتطلبها قطاع ال

الحیوانات كل أنواع على  للمحافظةتعزیز الجهود و بمختلف أنواعها،  األنشطة السیاحیةبرمجة و 

التنمیة صـحـاب المصلحة فـي باإلضافة إلى تقبل أ ،المهددة باالنقراضخاصة والنباتات البریة 

السیما إذا كانت  أنشطتهم فرض علىالتي تُ قیود لل هذا القطاعفي العاملین  وباألخصالسیاحیة 

المناطق مثل  طبیعیةالمتنزهات لا إلنشاء المناسبةبحكم طبیعتها مناطق حساسة تمارس في 

  .2الغابات االستوائیةأو أو القطبیة أو الجبلیة أو الصحراویة  الساحلیةالرطبة أو 

حمایة  السیاحیة التنمیةفي  أصحاب المصلحةكما ألزمت هذه االتفاقیة أیضا كافة 

 مستمرة تنمیة اقتصادیةتحقیق  من كافة االعتداءات، وذلك من أجل الطبیعیة البیئةعناصر 

  .3عادلالالحقة بشكل احتیاجات الجیل الحالي واألجـیـال  تلبي ةومستدام

من االتفاقیة الدولیة لحمایة  01للتراث الثقافي الذي یقصد به حسب المادة  أما بالنسبة

  :1972التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام 

التكاوین  أووالعناصر ، المباني النحت والتصویر على ، وأعمالالمعماریة األعمال :اآلثار- " 

ومجموعات المعالم التي لها جمیعا قیمة عالمیة  ،والكهوف ،والنقوشاألثریة، ذات الصفة 

  ؛العلم ، أوالفن ، أواستثنائیة من وجهة نظر التاریخ

      أو تناسقها التي لها بسبب عمارتهامجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة،  :المجمعات -

  م؛العل أو الفن أو استثنائیة من وجهة نظر التاریخ، قیمة عالمیة اندماجها في منظر طبیعيو أ

                                  
 .، مرجع سابق1972من االتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام  02المادة  نظرا 1
  .، مرجع سابق2017لعام  السیاحةمن االتفاقیة اإلطاریة المتعلقة بآداب ) 04ف /06(نظر المادة ا 2
 .االتفاقیة نفس من) 02 ف/06(نظر المادة ا 3
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اإلنسان والطبیعة، وكذلك المناطق بما المشتركة بین  األعمال اإلنسان، أو أعمال :المواقع -

          الجمالیة أو ،لها قیمة عالمیة استثنائیة من وجهة النظر التاریخیةفیها المواقع األثریة، التي 

  .1"یةنتروبولوجاأل أوثنولوجیة اإل أو

الدول األطراف أیضا عند تنفیذها  2017ألزمت االتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة لعام  لقد

 الثقافيالــتــراث مراعاة جوانب حمایة  ومختلف أنماط النشاط السیاحي،السیاحیة للسیاسات 

       من جمیع االعتداءات وصونه محافظة علیه ة للبذل جهود خاصو  المادي وغیر المادي

باإلضافة إلى تهیئة المواقع األثریة  ،الالحقةلألجیال من التدهور واإلتالف حتى یتسنى نقله 

للسیاح بزیارتها  على النحو الذي یسمحالـمـقـدسـة  والمباني التاریخیة واألماكن والمعالم والمتاحف

   جزء  على األقل أوهذه الزیارات  رادات المتحصلة منیاإلاستخدام وذلك ب في أحسن الظروف،

  .2للمحافظة علیه من االندثار لتزین وترمیم هذا التراث راداتیهذه اإل من

وبالرجوع أیضا إلى االتفاقیة الدولیة المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام 

التراث ة حمایدول األطراف بتحمل مسؤولیتها في ، نجدها أیضا تلزم كل دولة من ال1972

إقلیمها من كل االعتداءات من أجل ضمان نقله لألجیال  داخل حدود الواقع الثقافي والطبیعي

  :4، وذلك من خالل اتخاذها في حدود إمكانیاتها للتدابیر التالیة3الالحقة

 هاوتزوید التراث الثقافي والطبیعي، حمایة بمهمةتضطلع  اإلدارات مجموعة من أو إنشاء إدارة - 

المهام كافة تمكنها من القیام بالتي الالزمة  الوسائلبالموظفین واإلطارات ذات الكفاءات العالیة، و 

   .المسندة إلیها على أحسن وجه

                                  
 .، مرجع سابق1972الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام  من االتفاقیة 01نظر المادة ا 1

، مرجع 2017السیاحة لعام  المتعلقة بآدابمن االتفاقیة اإلطاریة  )04و 03، 02ف /07(نظر المادة ا 2

 .سابق
 .مرجع سابق ،1972من االتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام  04نظر المادة ا 3

 .االتفاقیة نفس من 05نظر المادة ا 4
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تطویر المراكز الوطنیة واإلقلیمیة المتخصصة في تكوین الموارد البشریة في جمیع الجوانب  - 

، والتشجیع على البحث العلمي في هذا المجال واستغالل تراث الثقافي والطبیعية الالمتعلقة بحمای

  .نتائجه لتجسیدها على أرض الواقع

 وحمایته من جهة، تراثلتعیین هذا ال اتخاذ اإلجراءات القانونیة والتقنیة والمالیة الالزمة - 

  .من جهة أخرىوالمحافظة علیه 

تي أولت أهمیة قصوى لحمایة كنوزها األثریة       وتعد مصر من بین الدول العربیة ال

كما رأینا سباقا، وتدخل المشرع لتحدید جرائم  لشرطة السیاحة واآلثار العامة إنشائها لإلدارةب

 الذي ،المتعلق بحمایة اآلثار 1983لعام  117اآلثار والعقوبات المقررة لها بموجب القانون رقم 

  : كالتالي قسم هذه الجرائم إلى جنایات وجنح

السرقة، التهریب، اإلتالف العمدي، الحفر األثري (وتتمثل في  :الجنایات الواقعة على اآلثار -)أ

  . 1)بدون حیازة ترخیص، إخفاء اآلثار المسروقة

حیازة اآلثار بطریقة غیر مشروعة، االتجار غیر (وتتمثل في  :الجنح الواقعة على اآلثار - )ب

اإلتالف غیر العمدي لآلثار، االعتداء على العقارات األثریة، عدم ، هاتزییفو المشروع باآلثار 

  .2)احترام الشروط المحددة في الترخیص بالحفر األثري

  السیاححمایة المجتمع المضیف من الجرائم التي یرتكبها : الفرع الرابع

تختلف أهداف الرحالت السیاحیة من سائح إلى آخر، فمنهم من یهدف إلى البحث       

الراحة واالستجمام أو العلم والمعرفة أو ممارسة الشعائر الدینیة أو غیر ذلك من األهداف  عن

المساس بأمن الدول وارتكاب مثل المشروعة، ومنهم من یسعى إلى تحقیق أهداف غیر مشروعة 

الجرائم الخطیرة كالتجسس، تهریب المخدرات بمختلف أنواعها، تبییض األموال، نقل األمراض 

الفتاكة، تزییف العمالت واختطاف الطائرات المدنیة، واالنضمام إلى المنظمات اإلرهابیة  المعدیة

الدول وغیرها من الجرائم التي ال تقل خطورة عن هذه الجرائم، ولذلك أصبح من الضروري اتخاذ 

                                  
 . 197عصمت عدلي، مرجع سابق، ص  1
 . 200المرجع نفسه، ص  2
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جمیع اإلجراءات الالزمة إلحباط المخططات اإلجرامیة كتشدید الرقابة على المنافذ الحدودیة ل

  .1لبریة والجویة والبحریةا

 المدیر التنفیذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة وفي هذا السیاق صرح

مدرید بالعاصمة اإلسبانیة  المنعقد الدولي مؤتمرفي ال  "Yuri Feditov" "فیدیتوفیوري "السید 

السیاحة جزء حیوي من عالم متصل "أن  2014مارس  05في  "واألمنالسیاحة " حول موضوع

السیاحة والسفر یمكن  واإلرهابیین، وأنمن قبل الجریمة المنظمة  لالستغاللولكنها أیضا عرضة 

فبعض الهدایا التذكاریة البریئة قد تكون في الواقع  ،هما في إرباح كبار تجار المخدراتاأن یس

  2."تحیاة البریة والغابامن ال فنیة أو منتجات غیر مشروعةل قطعا أثریة أو أعما

          اإلرهابیةالعملیات  لتنفیذ بتجنیدهم اإلرهابیة السیاح األجانب وتستغل المنظمات

في  وكتیباتمنشورات ل توزیعهممن خالل  الفكر المتطرفنشر لكوسیلة أو باستخدامهم 

المخدرات والمؤثرات  تهریبأو  في صفوفهااإلرهابیین  أو من أجل تجنید المجتمعات المضیفة

  .3اإلرهابیة األعمالالعقلیة لتمویل 

كما أكدت العدید من الدراسات أن هناك ارتباط تاریخي وثیق بین السیاحة وعملیات 

للدول  اإلرهابیین وأ دخول الجواسیسمن خالل التجسس والسعي لإلطاحة باألنظمة السیاسیة 

الدینیة الریاضیة و في المناسبات  خاصةاألفواج السیاحیة بصفتهم سیاح  عن طریق المستهدفة

مخطط لل وفقا یتم انتشارهموبعد دخولهم إلیها عبر المنافذ الجویة أو البحریة أو البریة  والثقافیة،

 المرافقفي بعض  صت عبر األقمار الصناعیةنتال جهزةأزرع الذي تم رسمه مسبقا للتجسس مثل 

                                  
 .40مساعد بن منشط اللحیاني، مرجع سابق، ص  1
   .62، مرجع سابق، ص قاسم سعاد 2
      ،2017جانفي ، شهر 417مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ع  3

  : جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةل، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 99ص 

https://repository.nauss.edu.sa، 19/06/2018 :تاریخ اإلطالع. 
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     یعاني سكانها التي في المناطق األفرادبعض تجنید  أو األمنیة تآویر المنشتص أوالحیویة 

  .1فیها والنعراتالفتن ٕاثارة و  المخدراتإغراقها ب أو لنقل المعلومات من الفقر والبطالة

  

  

  

  

                                  
            منشور مقال، السیاحة كأداة لإلرهاب واختراق األمن القومي للدول، يمحمد بن سعید الفطیس 1

 :اإللكترونیة لمركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة واإلستراتیجیة ، على الموقع18/06/2016بتاریخ 

http://www.asharqalarabi.org.uk،  19/06/2018 :اإلطالعتاریخ. 
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كقتلها لقد أصبحت المنظمات اإلرهابیة تستهدف صناعة السیاحة بشكل غیر مسبوق 

 وتفجیرها للمنشآت السیاحیة ووسائل النقل ،واختطافها للسیاح واحتجازهم داخل الفنادق

 ها للتحف الفنیة والقطع األثریة من المتاحفوسرقت ،وتخریبها للمواقع األثریة ،السیاحي

   .إلخ...غابات والمحمیات البریةلل تخریبها ،واالتجار بها

سبب تزاید استهداف المنظمات اإلرهابیة لصناعة السیاحة      وقد أرجع بعض الباحثین 

التي  الدولفي  خاصةرادات المباشرة وغیر المباشرة لهذا القطاع یإلى رغبتها في التأثیر على اإل

ومن ثم التأثیر على قدرتها في دعم أجهزتها األمنیة  ،القومي كمصدر رئیسي للدخل علیهمد تتع

ن یعلى المستوی تهابهیبلمكافحة الجرائم الخطیرة بما في ذلك جرائم اإلرهاب، فضال عن المساس 

     التيو  ،ائمهذه الجر التي تحظى بها الدولي والداخلي من خالل التغطیة اإلعالمیة الواسعة 

من االعتداءات        مواطنیها واألجانب الموجدین على أراضها حمایة عن عجز الدول تظهر

  .)المبحث األول( 1اإلرهابیة

على حركة  كبیرایؤثر تأثیرا  ،رعب الناجم عن الجرائم اإلرهابیةومما ال ریب فیه أن ال

ویتجنب البلدان  ،وجهات السیاحیة اآلمنةالسیاحة الدولیة والداخلیة، فالسائح یبحث دائما عن ال

رادات كافة یینعكس سلبا على إ مماوالمناطق التي ینتشر فیها العنف واإلرهاب والتطرف، 

  . )المبحث الثاني( األنشطة المكونة لصناعة السیاحة

  المبحث األول

  الجرائم اإلرهابیة الماسة باألمن السیاحي  

سواء  التنمیة السیاحیةالتي أصبحت تهدد  الخطیرة الجرائمالجرائم اإلرهابیة في مقدمة تأتي 

تلك التي تقع بشكل مباشر ضد مقومات صناعة السیاحة بهدف تقویض هذه القطاع وضرب 

أو تلك التي ترتكب بشكل عام من أجل إثارة  )المطلب األول(اقتصادیات الدول المستهدفة 

                                  
، الندوة العلمیة السیاحة لصناعة اإلرهابیة التنظیمات استهدافدوافع  فيدراسة أشرف محسن محمد محسن،  1

إلى  04الفترة من  فيدمشق، معة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ، جا"ثر األعمال اإلرهابیة على السیاحةأ"حول 

جامعة نایف لعلى الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ، 12إلى ص  11، من ص 06/07/2010

  . 21/06/2018: تاریخ اإلطالع، https://repository.nauss.edu.sa: العربیة للعلوم األمنیة
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ریب التي تتعرض لها المنشآت غیر االغتیاالت السیاسیة وعملیات التخكالرعب والخوف 

   ).المطلب الثاني(إلخ ...والمنشآت النفطیة الجامعات ،المدارس ،المصانعمثل السیاحیة 

  الجرائم اإلرهابیة الماسة باألمن السیاحي بشكل مباشر: المطلب األول

تتنوع األسالیب التي تستخدمها المنظمات اإلرهابیة الستهداف صناعة السیاحة بشكل 

شر كاختطاف السیاح والهجوم علیهم باألسلحة الصغیرة واألحزمة الناسفة أثناء زیارتهم للمواقع مبا

وتدمیر وتخریب البنیة  ،)الفرع األول(الطبیعیة واألثریة أو تواجدهم بالمنشآت السیاحیة والفندقیة 

لثقافیة االعتداء على مقومات الجذب السیاحي او  ،)الفرع الثاني(التحتیة لصناعة السیاحة 

  ).الفرع الثالث(والطبیعیة 

   السیاحالجرائم اإلرهابیة الواقعة على : الفرع األول

صناعة  ون السیاح بشكل غیر مسبوق من أجل التأثیر علىستهدفی اإلرهابیونلقد أصبح 

الرئیسیة  المصادرمن  صدركم  القطاعالسیاحة خاصة في الدول النامیة التي تعتمد على هذه 

وتنشیط القطاعات االقتصادیة األخرى المرتبطة  الصعبة والحد من ظاهرة البطالة لتوفیر العملة

  :اإلحصائیات التالیة خالل من، وهذا ما یمكن استخالصه به
  

  

الفترة  فيالجرائم اإلرهابیة الواقعة على السیاح في بعض الدول ) 14(الجدول رقم 

  2012 إلى 1970 منالممتدة 
  

  

  عدد الجرائم اإلرهابیة الواقعة على السیاح  الدولة

  29  الهند

  26  الیمن

  23  مصر

  19  الجزائر

  18  تركیا

  16  البیرو

  16  إیطالیا
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  15  كولومبیا

  14  فرنسا

  12  الیونان

  10  أ.م.الو

  10  الفیلیبین

Source:  Mathilda Van Niekerk and Abraham Pizam, How do Terrorism and Tourism Co-exist in 

Turbulent Times?, article publie sur le site internet: https://www.researchgate.net/publication, 

consulté le 21/06/2018.  

 

 :وتتمثل الجرائم اإلرهابیة الواقعة على السیاح، فیما یلي

  :قتل السیاح/ أوال

المدنیین  قتل یلجأ اإلرهابیون من أجل نشر الرعب وخلق جو انعدام األمن واالستقرار إلى

تفجیر الساحات العمومیة والمقرات الحكومیة و إطالق النار العشوائي، كبأبشع الطرق  والعسكریین

والشاحنات، وقطع  والمنشآت الحیویة وسائل النقل الجوي والبحري والبري ودهس المارة بالسیارات

  .إلخ...حتى الموت والتنكیل بجثثهمرؤوس الرهائن أو حرقهم أو تعذیبهم 

على عدم اعتبار جریمة القتل  2010لهذا نصت االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام و 

   .1لجرائم السیاسیةمن ا بدافع اإلرهاب

الماسة باألمن ویعتبر قتل السیاح من طرف اإلرهابیین من أخطر الجرائم اإلرهابیة 

لما ینطوي علیها من آثار جسیمة على حركة السیاحة الدولیة     نظرا بشكل مباشر، السیاحي 

  . والداخلیة وعلى االستثمارات السیاحیة المحلیة واألجنبیة

جرائم القتل التي ارتكبها بالكثیر من  وتجدر اإلشارة إلى أن تاریخ السیاحة حافل 

المنظمات اإلرهابیة ضد السیاح، وفیما یلي سنستعرض بعض هذه الجرائم في بعض البلدان 

  :السیاحیة

  

                                  
  .، مرجع سابق2010العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام من االتفاقیة ) 04/ب - ف/ 02(نظر المادة ا 1
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  :مصر - )1

لقد تعرضت السیاحیة المصریة منذ تسعینیات القرن الماضي إلى هجمات إرهابیة  

  :1منهم، ومن أبرزهاممنهجة أودت بحیاة الكثیر من السیاح خاصة األجانب 

، مما تسبب في قتل سائح بریطاني 1992أكتوبر  21إطالق النار على حافلة سیاحیة بتاریخ  - 

  .وجرح شخصین مرافقین له

، مما أدى     1994مارس  04بتاریخ النیل  في میاه نهرعبارة سیاحیة  إطالق النار على - 

  .إلى مقتل سائح ألماني

، مما تسبب    1997مارس  18في  أهرامات الجیزةمن قرب بال "أوروبا"على فندق  االعتداء - 

  .2شخصا بجروح متفاوتة الخطورة 14سائح یوناني وٕاصابة  18في قتل 

إطالق النار على زوار معبد حتشبسوت الواقع بمنطقة دیر البحري السیاحیة التابعة لمحافظة  - 

  .3أجنبیاسائحا  62، الذي نجم عنه مقتل 1997نوفمبر  17األقصر في 

التفجیرات التي استهدفت بعض المنشآت السیاحیة والفندقیة الواقعة بمدینة شرم الشیخ         - 

 06سائح بریطاني،  11من بینهم  اشخص 88، والتي ترتب عنها مقتل 2005جویلیة  23في 

بینهم من  شخص آخر 150تسببت في جرح و  ،إیطالیین، ألمانیین، تشكي، أمریكي، إسرائلي

  .4من السیاح األجانب من مختلف الجنسیات الكثیر أیضا

، والتي أدت إلى مقتل       2006أفریل  24التفجیرات التي استهدفت منتجع دهب بتاریخ  - 

ن یبجروح من بینهم الكثیر من السیاح القادم اشخص 80سائح من جنسیات مختلفة، وٕاصابة  23

جنوبیة، لبنان، فلسطین، بریطانیا، والكیان من أسترلیا، الدنمارك، فرنسا، ألمانیا، كوریا ال

  .5الصهیوني

                                  
1 DENECE Eric et MEYER Sabine, op.cit, p 64. 
2 https://www.almasryalyoum.com/news/details/395019, consulté le 27/06/2018.   

مرجع سابق،          ، إدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيمصطفى یوسف كافي،  3

 .238 ص إلى 237ص ن م
 .21محمد أحمد العمري، مرجع سابق، ص  4
 .21، ص المرجع نفسه 5
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  : اندونیسیا - )2

لقد تعرضت اندونیسیا أیضا إلى العدید من الجرائم اإلرهابیة التي كان لها بالغ األثر         

التي طالت المنتجع  فجیراتالت هاولعل أخطر  ،على صناعة السیاحة والقطاعات المغذیة لها

 2002 أكتوبر 12في  "Bali" "بالي" بجزیرة الواقع "Kuta Beach"" بیتش كوتا" السیاحي

   .1جریح أغلبهم من السیاح األجانب 300وأكثر من  ،قتیال 202والتي خلفت 

  :تونس - )3

 االعتداءینمن أبرز األعمال اإلرهابیة التي استهدفت صناعة السیاحة في تونس، 

     مسؤولیته عن" داعش"اإلرهابیین الذین أعلن تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

الواقع بمدینة تونس والذي راح  "باردو"ضد متحف  2015 مارس 18تنفیذهما، األول بتاریخ 

 سیاحيمنتجع  ضد 2015ب، والثاني في شهر جوان سیاح أجان مهممعظ شخصا 22ضحیته 

  .2سیاح أوروبیون أیضا شخصا أغلبهم 39قتل تسبب في م سوسة بمدینة

  :تركیا - )4

التي  تعتبر تركیا من الدول الرائدة في صناعة السیاحة، غیر أن األعمال اإلرهابیة

وعدم استقرار األوضاع األمنیة في سوریة بحكم التقارب  ،في السنوات األخیرة لهاتعرضت 

ولعل         ،یعد من أهم العوامل التي باتت تهدد نمو هذه الصناعة في تركیا ،الجغرافي بینهما

النار على  ، قیام إرهابي بإطالقفي تركیا اإلرهابیة الموجهة ضد السیاح االعتداءات أشهرمن 

 ةلیلیال المالهي أحد في 2017حلول رأس السنة المیالدیة بمناسبة  المحتفلینمجموعة من 

   .3األجانب السیاح من العدید قتیال كان من ضمنهم 39مما أدى إلى سقوط  ،اسطنبول بمدینة

  

                                  
1 The Terror Attack on Bali 2002, Kamedo-report 89, published by the Swedish disaster medicine 
study organization (Kamedo), at the national board of health and welfare, 2007, p 10, sur le site 
internet: http://www.socialstyrelsen.se, consulté le 27/06/2018.   

انتهاكات حقوق اإلنسان في سیاق حالة الطوارئ      "نرید نهایة للخوف  منظمة العفو الدولیة، نظر تقریرا 2

، 2017منظمة العفو الدولیة، الطبعة األولى،  مطبوعات، )MDE 30/4911/2017( رمز الوثیقة ، "في تونس

 .01/07/2018: ، تاریخ اإلطالعhttps://www.amnesty.org :، على الموقع اإللكتروني لهذه المنظمة05ص 
3 http://www.noonpost.org/content/15950, consulté le 01/07/2018. 
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  :فرنسا - )5

السیاح، ومن  استهدفتالعدید من األعمال اإلرهابیة الخطیرة التي أیضا فرنسا  شهدتلقد 

  : أبرزها

الموجهة ضد بعض المنشآت السیاحیة بالعاصمة الفرنسیة باریس ) 06( االعتداءات الستة - 

التفجیرین االنتحاریین اللذین استهدفا ملعب فرنسا  :، والمتمثلة في2015نوفمبر  13مساء یوم 

"Stade de France"  لوكونتوار "والتفجیر االنتحاري الذي طال مطعم  ضاحیة سان دوني،في

الواقع بالدائرة الحادیة عشر، وٕاطالق النار العشوائي      " Le Comptoir Voltaire" "فولتیر

الذین       والزبائن  ،"Bataclan"" باتاكالن"الذین كانوا متواجدین في مسرح  األشخاصعلى 

       ن في شرفات بعض المقاهي والمطاعم الواقعة بالدائرتین العاشرة والحادیة یجالسكانوا 

  .1عشر بباریس

رئیس ال ذلك عقد إثر وعلى؛ 2احجری 493قتیال و 130 االعتداءاتهذه  لفتخ وقد 

         وأعلن حالة الطوارئ مجلس الوزراء "François Hollande"" فرانسوا هوالند" الفرنسي السابق

  .3في فرنسا

        لمشاهدةحضروا بدهس السیاح الذین  2016جویلیة  14قیام أحد المتطرفین في  - 

     87مقتل  مما تسبب في ،4یوم الباستیلبمدینة نیس بمناسبة االحتفال ب أللعاب الناریةلعرض 

  . ، من بینهم العدید من السیاح األجانب6شخص آخر 300، وجرح أكثر من 5شخصا

  

                                  
1 Voir le rapport n° 3922, écrit par « Sébastien Pietrasanta » rapporteur pour la commission d'enquête 
relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis  le 7 janvier 2015, 
enregistré à la présidence de l’assemblée nationale le 05/07/2016, p 42, publié sur le site internet de 
l’assemblée nationale française, http://www2.assemblee-nationale.fr, consulté le 01/07/2018.   
2 Ibid, p 61. 
3 Ibid, p 262. 
4 Voir le rapport de L’EUROPOL «European union terrorism situation and trend report 2017»,       
p 23, publié sur le site internet de cette organisation: https://www.europol.europa.eu, consulte le  
01/07/2018.    
5 Voir le rapport de l'institut pour l'économie et la paix «GLOBAL TERRORISM INDEX 2017», 
op.cit, p 13.  
6 Voir le rapport de l'institut pour l'économie et la paix «GLOBAL TERRORISM INDEX 2016», 
op.cit, p 17. 
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  :اختطاف السیاح/ ثانیا

الماسة أیضا من أخطر الجرائم  المنظمات اإلرهابیة من طرفیعتبر اختطاف السیاح 

       ل هذه الجریمةتقلق المجتمع الدولي برمته، نظرا الستفحا أصبحتالتي باألمن السیاحي 

  تأثیرلمدى  اإلجرامیة المنظماتهذه ٕادراك طلبا للفدیة، و من الوجهات السیاحیة في العدید 

ولي لفت انتباه الرأي العام الدودورها في ، على حركة السیاحة الدولیة والداخلیةاختطاف السیاح 

خاصة إذا كان عدد السیاح المختطفین كبیرا وكانوا من  إلى القضایا التي تدافع عنها والداخلي

عملیات االختطاف التي تعرض لها السیاح على ید  ومن أبرز األمثلة عن، جنسیات مختلفة

  :ما یلي اإلرهابیین

          "سالميجیش عدن أبین اإل" قیام عناصر المنظمة اإلرهابیة التي یطلق علیها اسم - 

 منهم بمحافظة أبین )04(ألربعة  هموقتل ،أجنبیاسائح  16باختطاف  1998دیسمبر  28في 

  . 1الیمنیة

     سائح) 21(لواحد وعشرین  2000 أفریل 23الفیلیبینیة في أبو سیاف  اختطاف جماعة - 

بهم  واة، ثم فر المالیزی "سیبادان"من جنسیات مختلفة من أحد المركبات السیاحیة الواقعة بجزیرة 

  . 2الفیلیبینیة "جولو"إلى جزیرة 

لفوج سیاحي ألماني          2003اختطاف الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في شهر فیفري  - 

   .3في الصحراء الجزائریة، ولم یتم اإلفراج عنهم إلى غایة شهر أوت من نفس السنة

سائحا قادمین من كوریا         23 باختطاف 2007قیام حركة طلبان في شهر أوت  - 

أشهر  06بسحب قواتها العسكریة من أفغانستان خالل الجنوبیة، ومطالبتها للحكومة الكوریة 

   الذین تم  الحركة األفغانیة إلطالق سراح عناصر الحكومة علیها للضغط علىالضغط و 

                                  
وأحكام القانون الدولي  اإلرهاب والتطرف التي حدثت في الیمن بدوافع سیاسیة،جرائم ، محمد علي عالو 1

 ،07/07/2012منشورة بتاریخ  مقال، ومبررات طلب فتح تحقیقات قضائیة دولیة في تلك الجرائم اإلنساني،

: ، تاریخ اإلطالعhttp://www.maonah.org: لرابطة المعونة لحقوق اإلنسان والهجرة اإللكتروني على الموقع

02/07/2018 . 
2 DENECE Eric et MEYER Sabine, op.cit, p 22. 
3 Ibid, p 21. 
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    الجمعیات الكوریة به  تبشیر المسحي التي تقوماللوضع حد لعملیات التدخل كذا و  ،اعتقالهم

  .     1في أفغانستان مقابل اإلفراج عن الفوج السیاحي المختطف

  السیاحة لصناعةالجرائم اإلرهابیة الواقعة على البنیة التحتیة : الفرع الثاني

لضرب  تلجأ المنظمات اإلرهابیة من أجل استهداف السیاح وبث الرعب في نفوسهم

المنشآت الفندقیة تخریب كلتحتیة لصناعة السیاحة إلى االعتداء على البنیة ا االقتصاد السیاحي

  .السیاحي النقل وسائل على االعتداءو  والسیاحیة

  :تخریب المنشآت الفندقیة والسیاحیة/ أوال

       سواء كانت خاصة والمنشآتكلي بالمواد  أوإلحاق ضرر جزئي " یقصد بالتخریب

أو بأیة  إضرام النارأو  ةالمتفجر استعمال المواد مثل  تخریب بعدة طرقوتتم عملیة ال ،2"عامة أو

  .والمنشآت بالموادمن شأنها أن تلحق أضرار مادیة  أخرىطریقة 

السیما  ،وتعتبر المنشآت الفندقیة والسیاحیة سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص

والشخصیات المهمة          واألعمال والمشاهیرورجال المال  تلك التي یرتادها السیاح األجانب

  .من األهداف المفضلة للمنظمات اإلرهابیة كما أشرنا إلیه سابقا

       1970عامي  بین خالل الفترة الممتدة ما هأن الحدیثة قد بیت إحدى الدراساتف

منها  ،على هذه المنشآت في العدید من البلدان اإرهابی اعتداءً  160، وقع أكثر من 2016و

، ومن 3والعملیات االنتحاریة بواسطة األحزمة الناسفةالسیارات المفخخة و  القنابلتفجیرات ب 80%

  :االعتداءاتهذه  أبرز

                                  
، بدون طبعة، بدون )الجزائر(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة االختطاف ةجریمعكیك عنتر،  1

 . 125سنة النشر، ص 
  :نظر الموقع اإللكتروني للموسعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیةا 2

 mni.10927-al-aldrasat-fi-altxrib-dz.com/community/threads/mfxum-https://www.politics، تاریخ اإلطالع: 
04/07/2018. 

3 William Michael Jr. and Stephen Tibbles, Hotels at Risk: The Legal Consequences of Terrorist 
Attacks on Hotels, article publié le 03/10/2016, sur le site internet: https://www.mayerbrown.com, 
consulté le 04/07/2018. 
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بواسطة عبوة  1985ماي  15في " الخرطوم"بالعاصمة السودانیة  "كربولاأل "تفجیر فندق  - 

 07إرهابي على الزبائن الذین كانوا متواجدین بمطعم الفندق، مما أدى إلى وفاة  اناسفة ألقاه

آخرین من جنسیات مختلفة، باإلضافة     07أشخاص أغلبهم من الجنسیة البریطانیة، وٕاصابة 

 . 1ببنایة الفندق كبیرةإلى إلحاق أضرار 

فندق ب ةوالثانی ،"موفنبیك"فندق األولى ب ،نیبتفجیر قنبلت 1992في سنة  القاعدةتنظیم ام یق - 

 وٕاصابةیمني،  سائح أسترالي وعاملتسببتا في قتل  الواقعیین بمدینة عدن الیمنیة،" جولدموهر"

   .2معظمهم من الیمنیین سبعة آخرین بجروح بلیغة

       "حیاة عمان"، "الرادیسون ساس"الفنادق الثالثة  التفجیرات االنتحاریة التي استهدفت - 

 57 والتي خلفت، 2005نوفمبر  09بتاریخ " عمان"العاصمة األردنیة الواقعة وسط  "إن دایز"و

قانون ل لمكافحة الجرائم اإلرهابیة بإصداره تدخل المشرع األردنيوعلى إثرها  ؛اجریح 115قتیال و

  .20143 مارس شهر تعدیالته فيالذي كان آخر  ،2006 لعام 55منع اإلرهاب رقم 

            إسالم أباد الباكستانیة الواقع بالعاصمة "Hôtel Mariott" "یوتمار  فندق"تفجیر  -

  .4آخر شخص 270شخصا وٕاصابة حوالي  56أسفر عن مقتل  مما، 2008سبتمبر  20في 

" جاكرتا" العاصمة اإلندونیسیة في " Ritz-Carlton"" ریتز كارلتون"و "ماریوت"فندقي  تفجیر - 

  .5أشخاص 07تسبب في مقتل  مما، 2009في  شهر جویلیة 

                                  
كلیة الدراسات ، رسالة ماجستیر، لفنادق والمنتجعات السیاحیةإدارة وأمن ا، حمد حسینأالمزمل محجوب  1

 .99إلى ص  98، من ص 2016/2017السودان،  - جامعة الرباط الوطني، العلیا
الدیمقراطي  مركز، على الموقع اإللكتروني لللكتروني وتأثیره علي األمن الدولياإل  اإلرهاب ،أسماء حجازي  2

 :تاریخ اإلطالع، https://democraticac.de/?p=53078: للدراسات اإلستراتیجیة، االقتصادیة والسیاسیة العربي

11/07/2018.  

     األممقرارات ل االدولي وفق اإلرهابفي مكافحة  هاشمیةال األردنیةدور المملكة شاكر أجرید الخوالدة،  3

 األردن، -، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة اآلداب والعلوم، جامعة الشرق األوسط المتحدة

   .108إلى ص  107، من ص 2014/2015

4 Cecelia L. Fanelli, Protecting Hotel Industry Businesses from Liability for Terror Attacks, 
Reprinted from Real Estate Finance, Volume 32, Number 4, Spring 2016, p 01. 
5 https://www.assakina.com/center/parties/108058.html, consulté le 07/07/2018. 
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الواقع بالعاصمة  "Hôtel Ambassador" "أمباسادور"فندق  بتفجیرالشباب  قیام حركة - 

شخصا  16 إلى مقتل هذا العمل اإلرهابي أدىحیث ، 2016في شهر جوان  مقدیشو الصومالیة

  .1في البرلمان الصومالي عضوین بینهممن 

بعد ، نجد أن 2016إلى  1970الممتدة من  الزمنیةولكن بالرجوع إلى ما قبل الحقبة 

مسلحة أطلق علیها اسم إرهابیة  منظماتإلى فلسطین، بدأ الصهاینة بتشكیل الیهود  توافدزیادة 

 األماكن النائیةالفلسطینیین في  بث الرعب والخوف في نفوس بهدف "Haganah"" الهاغانا"

 قوات االنتداب راداتیأوعندما  وأراضیهم،مساكنهم  مغادرةعلى  وٕاجبارهموالقرى الصغیرة 

فرض سیطرتها على األراضي الفلسطینیة، قامت هذه المنظمات اإلجرامیة تأن البریطاني آنذاك 

 "فندق الملك داود" تفجیركان من أبرزها  بالعدید من األعمال اإلرهابیة ضد القوات البریطانیة

    الذین  من الجنود البریطانیینالكثیر قتل م يتسبب ف والذي ،1946 في سنةالقدس  الواقع بمدینة

  . 2كانوا یقیمون فیه

، أصبحت المنظمات قصد إثارة الرعب في نفوس السیاح الفنادقتفجیر  وباإلضافة إلى

      المتاحف، المالعب، النوادي اللیلیة مثل اإلرهابیة تستهدف كذلك المنشآت السیاحیة 

        والمسارح خاصة تلك التي تكتظ بالزوار قصد تكبید الدول المستهدفة خسائر بشریة ومادیة 

من أبرز األمثلة عن ذلك التفجیر و ضخمة، وضرب صناعة السیاحة والقطاعات المرتبطة بها، 

إلى قتل ثالثة  ى، والذي أد1993فیفري  26في  مقهى وسط مدینة القاهرةإحدى ال الذي طال

  .3شخصا آخر 20جرح و ) تركي، سویدي، ومصري(سیاح 

نوفمبر  13التي تعرضت لها بعض المنشآت السیاحیة مساء یوم الجمعة  والتفجیرات 

قاعة موسیقیة وكذا التفجیر الذي استهدف  بالعاصمة الفرنسیة كما أشرنا إلیه سابقا، 2015

                                  
على الموقع  ،"ضد حركة الشبابتقییم الحملة "ملخص إستراتیجیة مكافحة اإلرهاب والتمرد في الصومال  راجع 1

  .13/07/2018 :تاریخ اإلطالع، RAND: https://www.rand.org/ar/publications.html  اإللكتروني لمؤسسة

إلى  الحمایة والرعایةالالجئین الفلسطینیین في ضوء القانون الدولي لالجئین من غیاب ، یحیى الشمري 2

  .03، ص 2014، 02ع ، كلیة القانون، جامعة قطر، ، المجلة الدولیة للقانونضیاع حق العودة
3 DENECE Eric et MEYER Sabine, op.cit, p 64. 
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 وحوالي قتیال 22ذي خلف وال ،2017ماي  22في  ریطانیاشمال ب الواقعة ،"مانشستر"مدینة ب

  .1جریحا 50

  :السیاحي النقل وسائل على االعتداء /ثانیا

     لتقویض اإلرهابیة للمنظمات المفضلة األهداف من أیضا السیاحي النقل وسائل تعتبر

   :سیتبع فیما تفصلیه سیتم كما السیاحة حركة

   :الجوي السیاحي النقل وسالمة أمن على االعتداء - )1

فیفري  21تاریخ أول اعتداء إرهابي موجه ضد أمن وسالمة النقل الجوي إلى یرجع 

عندما قامت جماعة من الثوار البیروفیین باختطاف طائرة مدنیة تابعة للخطوط الجویة  ،1931

" Pan Am"" بان أم"
2.  

خالل الفترة  هاحیث بلغ عدد ،انتشرت عملیات اختطاف الطائراتبعد هذه الجریمة و  

فذت معظمها من طرف أفراد عملیة، نُ  )16(ستة عشر  1953و 1947الممتدة بین عامي 

حاول الهروب من دول أوروبا الشرقیة إلى دول أوروبا الغربیة، ثم توقفت هذه الظاهرة من سنة 

، لتظهر من جدید في الفاتح من شهر نوفمبر 1958إلى غایة نهایة شهر سبتمبر  1954

" Castro Fidel" "فیدل كسترو"ما قامت مجموعة من مؤیدي الرئیس الكوبي السابق عند 1958

  .3كوباباتجاه أ .م.بتحویل مسار الطائرة التي أقلعت من مطار مدینة مامي بالو

 صك وغیاب ،المدني الطیران وسالمة أمن ضد الموجهة اإلرهابیة الجرائم تفاقم ظل وفي

 الماضي القرن اتیستین من بدایة الدولي المجتمع اعتمد االعتداءات، هذه یجرم دولي قانوني

  :الحساس القطاع هذا لحمایة التالیة القانونیة الصكوك

                                  
المركز ، المنجزة من طرف 2017حصیلة الهجمات اإلرهابیة التي تعرضت لها أوروبا خالل عام  نظرا 1

  : ، على الموقع اإللكتروني لهذا المركزمكافحة اإلرهاب واالستخبارات األوروبي لدراسات

 https://www.europarabct.com ،15/07/2018 :تاریخ اإلطالع  . 
2 Jacques DUCHESNEAU, op.cit, p 288.  
3 GILBERT Guillaume et GEORGES Levasseur, terrorisme international, A.Pedone,  Paris, 
1976/1977, p 5.  
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  ؛1963بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام  الخاصةتفاقیة اال - 

  ؛1970اتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات لعام  - 

          مع األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني لعاماتفاقیة ق - 

  ؛1988، والبرتوكل الملحق بها لعام 1971

  ؛1991لعام اتفاقیة مونتلایر لتمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفها  - 

، والبرتوكول 2010بالطیران المدني الدولي لعام قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة تفاقیة ا - 

  .الملحق بها

منها التي عالجت  11شابها الغموض في نص المادة  1963غیر أن اتفاقیة طوكیو لعام 

على نحو عام لتأمین  1971لعام  مونتلایرجریمة اختطاف الطائرات المدنیة، وجاءت اتفاقیة 

قمع بالمتعلقة  1970الهاي لعام اتفاقیه ت سالمة الطیران المدني الدولي، في حین عالج

المادة  نصت حیث ،1اختطاف الطائراتبصفة خاصة االستیالء غیر المشروع على الطائرات 

وهي في حالة یعد مرتكبا لهذه الجریمة أي شخص على متن طائرة "على أنه األولى منها 

  :2طیران

بصورة غیر مشروعة، بالقوة أو التهدید أو بأي شكل آخر من أشكال التهدید باالستیالء  یقوم -)أ 

  أو ،على الطائرة أو السیطرة علیها أو یشرع في ارتكاب أي فعل من هذه األفعال

                                  
 .128منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  1
جمیع أبوابها الخارجیة بعد صعود الركاب ولغایة  إغالقتعتبر الطائرة في حالة طیران في أي وقت منذ لحظة " 2

ار الطائرة في حالة ، وفي حالة الهبوط االضطراري یستمر اعتبإلنزالهماللحظة التي یفتح فیها أي باب منها 

المادة  :نظرا". طیران إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولیتها عنها وعما على متنها من أشخاص وممتلكات

،      2010لعام غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني  األفعالاتفاقیة قمع من ") أ"ف /02(

  : تاریخ اإلطالع، https://www.icao.int/secretariat/legal/restr/doc21_ar.pdf: منشور على الموقع اإللكتروني

17/07/2018. 



التنمیة السیاحیةأثر اإلرهاب على : الباب الثاني  

 

 
268 

 

  .1"األفعالأن یكون شریكا مع الشخص الذي یقوم أو یحاول القیام بأي فعل من هذا  -)ب

 2010قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي لعام كما تعد اتفاقیة 

  :2والبرتوكول الملحق بها، خطوة مهمة في حمایة النقل الجوي بتجریمها لألفعال التالیة

    وهي في حالة  مدنیة على متن طائرة فرد یكونضد أي القیام بأي عمل من أعمال العنف  - 

  سالمة الطائرة للخطر؛ كان الغرض منه تعریضطیران، إذا 

   الطیران على یؤدي إلى عدم قدرتها بتلفإصابتها التسبب في أو  3طائرة في الخدمة تدمیر - 

  للخطر؛ أو یعرض سالمتها

ض سالمة یعر قصد تتشغیلها  ةوخدمات المالحة الجویة أو عرقل تجهیزات إتالفر أو یدمت - 

  ؛للخطر وهي في حالة طیران المدنیة الطائرات

   للخطر وهي في حالة  اتطائر السالمة  قصد تعریضأنها كاذبة تبلیغ معلومات مع العلم  - 

  طیران؛ 

إلحاق  أوخسائر بشریة أو مادیة إحداث  قصدفي الخدمة  ات التي تكونطائر ال استخدام - 

  بالبیئة؛أضرار 

أي مشعة أو المواد المتفجرات أو الأو  ةنوویالأو  ةیائیكیمالأو  البیولوجیة استخدام األسلحة -  

إحداث  تسبب أو یرجح أنها قد تؤدي إلىمن شأنها الضد طائرات في الخدمة  مادة خطیرة

  بالبیئة؛إلحاق أضرار  أوخسائر بشریة أو مادیة 

                                  
صادقت علیها ، التي 1970اتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات لعام نظر المادة األولى من ا 1

 الصادرة، 44ع ر،  ج، 08/08/1995مؤرخ في ال 95/214رئاسي رقم المرسوم البموجب  الجزائر بتحفظ

    .16/08/1995بتاریخ 
المتعلقة بالطیران المدني الدولي قمع األفعال غیر المشروعة تفاقیة من ا) 03، 02، 01ف /01(نظر المادة ا 2

 .، مرجع سابق2010لعام 

تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قیام أفراد الخدمات األرضیة أو طاقم الطائرة بتحضیر الطائرة لرحلة " 3

      وتمتد مدة الخدمة في جمیع األحوال مادامت الطائرة ،محددة ولغایة أربع وعشرین ساعة بعد أي هبوط لها

 .تفاقیةمن نفس اال) ب -ف /02(نظر المادة ا". ي حالة طیرانف
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المالحة     مطار یخدم األشخاص المتواجدین بضد  القیام بأي عمل من أعمال العنف - 

  جهاز أو مواد أو سالح؛خسائر بشریة جسیمة باستخدام أي  في ، ویتسبب أو قد یتسببالجویة

تجهیزات مطار یخدم أو ب لیست في الخدمةمدنیة  بطائرة اجسیم ضررا إلحاقر أو یدمت - 

  ه؛الطیران المدني الدولي أو یعرقل خدمات

 بیولوجیة      أو أسلحةمشعة  مواد متفجرة أونقل أو التسبب في نقل على متن طائرة مدنیة  - 

         أي مادة مصدریة أو مادة انشطاریة خاصةأو  ة مع العلم بطبیعتهاأو نووی ةأو كیمیائی

   أي مادةلمعالجة أو استخدام أو إنتاج  موجهةأو مواد مصممة خصیصا أو  أو معدات

 غیر نووي آخر أو أي نشاط ةنووی اتفي تفجیر  استخدمها بغرضانشطاریة خاصة مع العلم 

أي معدات أو مواد أو برمجیات أو تقنیات مرتبطة بها تسهم بشكل أو استعمالها لنقل مشروع 

دون ترخیص  السابق ذكرهامن األسلحة   سالحأي  إیصالبارز في تصمیم أو تصنیع أو 

  مشروع وبقصد استخدامها لهذا الغرض؛ 

       كما جرمت هذه االتفاقیة التهدید بارتكاب األفعال السابق ذكرها أو محاولة ارتكابها 

 شخص في ارتكابها أو مساعدة أي ها أو المشاركةالرتكاب توجیه أي شخص آخر تنظیمها أو أو

   .1العقاب لإلفالت من على تجنب التحقیق أو المقاضاة أو وعن قصد

التي اعتمدها المجتمع الدولي لمواجهة الجرائم اإلرهابیة  ولكن رغم الترسانة القانونیة

اعتداًء إرهابیا ضد هذا  574الموجهة ضد أمن وسالمة الطیران المدني إال أن العالم شهد 

كان  ،2عملیة اختطاف 210منها ، 2011و 1963خالل الفترة الممتدة ما بین عامي القطاع 

ت لها الطائرات األربعة التابعة للشركتین أخطرها عملیات االختطاف المنسقة التي تعرض

التي أدت إلى انخفاض عدد و ، 2001سبتمبر  11في  "یونایتد إیرالینز"و" أمیریكان أیرالینز"

ملیار      13و 07، وتراجع حجم الدخل السیاحي إلى ما بین %14أ إلى .م.السیاح في الو

                                  
قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي          تفاقیة من ا) 04ف /01(نظر المادة ا 1

 .، مرجع سابق2010لعام 
2 Jacques DUCHESNEAU, AVIATION TERRORISM "thwarting high impact low probability 
attacks", doctoral thesis in war studies, royal military college of Canada, 2014/ 2015, p 288. 
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هذه االعتداءات إلى غایة    ألف منصب عمل من تاریخ وقوع 25دوالر، وكذا ضیاع حوالي 

  .   20031 عام

إلى سنة   1998 الممتدة من سنةفي الفترة  الدولي سجلت قاعدة بیانات اإلرهابكما 

     وكندا وأسترالیا  أ.م.الو كل من المطارات في عمال إرهابیا ضد )20(عشرون  2011

تفجیر الفي منهم  37 اشخص 64عن مقتل  األعمال اإلرهابیةأسفرت هذه وقد  ،وأوروبا

 الواقع بالعاصمة الروسیة "Domodedovo" "دومودیدوفو"مطار  الذي استهدف نتحارياال

  .20112 عامفي موسكو 

 في الكثیر من الدول األخرى سواء تعرضت المطاراتمن العدید وجدیر بالبیان أن 

  : المتقدمة أو النامیة إلى تفجیرات إرهابیة عنیفة قبل وبعد هذه الفترة ومثال ذلك

  . 19853سنة في الهجوم بالقنابل الیدویة على مطاري روما وفینا  - 

 1992أوت  26 یوم مطار هواري بومدین الدولي بالجزائر العاصمةبقاعة المسافرین تفجیر  - 

  .4آخرین 182وٕاصابة  أشخاص 09وفاة  والذي أدى إلى

التركیة في شهر  إسطنبول بمدینة "أتاتورك" الدولي مطارالالتفجیر االنتحاري الذي استهدف  - 

  .5آخرین 230وجرح  ،شخصا 50والذي نجم عنه مقتل  2016جوان 

العاصمة الواقع ب "Zaventem"" زافنتیم"مطار الدولي الهزت  التفجیرات االنتحاریة التي - 

باإلضافة إلى التفجیر الذي طال محطة  أدتوالتي  ،2016مارس  22بروكسل في البلجیكیة 

  .1شخص 300وٕاصابة أكثر من  ،قتیال 32سقوط  إلى "مالبیك"میترو 

                                  
 . 115جاك فونتانال ترجمة محمود براهم، مرجع سابق، ص  1

2 Mark G. Stewart and John Mueller, Cost-Benefit Analysis of Australian Federal Police         
Counter-Terrorism Operations at Australian Airports, working paper 2013, sur le site internet       
de L’INTERPOL : https://www.interpol.int,  

 consulté le 21/07/2018. 
مرجع سابق، إدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحي، مصطفى یوسف كافي،  3

 .241ص 
، المؤسسة الوطنیة لالتصال والنشر واإلشهار، الجزائر الرعب المقدسلیاس بوكراع، ترجمة خلیل أحمد خلیل،  4

 .266، ص 2003الطبعة األولى، بدون بلد نشر، 
5 Voir le rapport de l'institut pour l'économie et la paix «GLOBAL TERRORISM INDEX 2017», 
op.cit, p 43.        
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  :المائي السیاحي النقل وسائل سالمة على االعتداء - )2

المعرضة لخطر  وسائل النقلتعتبر وسائل النقل المائي خاصة البحریة منها أكثر 

غیر ألفعال بتجریمه ل هذه الوسائللحمایة ، ولهذا تدخل المشرع الدولي اإلرهابیة العتداءاتا

غیر المشروعة الموجهة ضد  اإلعمالقمع المتعلقة بتفاقیة االبموجب  هاالمشروعة الموجهة ضد

یعتبر أي " على أنهمنها ) 01ف /03(حیث نصت المادة  ،1988لعام  سالمة المالحة البحریة

  :لجرم إذا ما قام بصورة غیر مشروعة وعن عمد بما یلي امرتكبشخص 

  أو باستعمال  باستخدامهااالستیالء على سفینة أو السیطرة علیها باستخدام القوة أو التهدید  -)أ

  ؛اإلخافة أنماطأي نمط من 

أن  ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفینة إذا كان هذا یمكن -)ب

  ر المالحة اآلمنة للسفینة؛یعرض للخط

 الضرر بها أو بطاقمها مما یمكن أن یعرض للخطر المالحة إلحاقتدمیر السفینة أو  - )ج

  اآلمنة لهذه السفینة؛

، بأیة وسیلة كانت على وضع أو التسبب في وضع نبیطة أو مادة على ظهر السفینة اإلقدام - )د

أو قد یعرض  الضرر بها أو بطاقمها مما یعرض للخطر إلحاقتدمیرها أو  إلىیمكن أن تؤدي 

  للخطر المالحة اآلمنة للسفینة؛

الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة إذا كانت  إلحاقتدمیر المرافق المالحیة البحریة أو  - )ه

  یمكن أن تعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفن؛ األعمالمثل هذه 

  وبالتالي تهدید المالحة اآلمنة للسفن؛ ،نقل معلومات یعلم أنها زائفة - )و

                                                                                               
1 Voir le rapport du bureau de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent «Country Reports     
on Terrorism 2016», juillet 2017, p 103, sur le site internet de département exécutif  fédéral chargé 
des relations internationales aux États - Unis (United States Département of State):  
https://www.state.gov/j/ct, consulté le 22/07/2018. 
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        المذكورة ،جرمةمال األفعالجرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب  -)ز

  .1)"و(إلى  )أ(في الفقرات الفرعیة من 

     هذه األفعال أي فعل من الفقرة الثانیة من هذه المادة أن محاولة ارتكاب  تكما اعتبر 

من قبیل  ،قیام بهاالرتكابها أو المشاركة في تنفیذها أو تحریض اآلخرین على أو التهدید با

  .2اإلرهاب البحري

سالمة البروتوكول الملحق باتفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد  وبموجب

أي عمل  استخدام السفینة كأداة الرتكابالمشرع الدولي  جرم، 2005المالحة البحریة لعام 

إرهابي أو لنقل مختلف المواد الخطیرة مع العلم بأنها ستستخدم للتسبب في إزهاق األرواح أو في 

مال ألشخاص الذین ارتكبوا أعاتهدید باستخدامها في ذلك أو لنقل الإحداث أضرار جسیمة أو 

   .3إرهابیة

 :البري السیاحي النقل وسائل سالمة على االعتداء - )3

 المنظمات استغلت ولذلك السیاحیة، الحركة في استعمال النقل أنواع أكثر البري النقل عدی

 بین ومن ،التحتیة وبنیته وسائله على باالعتداء السیاحة صناعة لضرب العامل هذا اإلرهابیة

   :یلي ما القطاع هذا طالت التي الخطیرة اإلرهابیة االعتداءات

، أودى بحیاة 1993جوان  08حافلة سیاحیة على الطریق المؤدي لألهرامات في  تفجیر - 

   .4سیاح بریطانیین 05شخص من بینهم  22شخصین من جنسیة مصرییة وجرح 

سبتمبر  18في  القاهرة مدینة المتحف المصري وسطمن  سیاحیة بالقرب ةحافل تفجیر -

  .1يالمصر السائق  یة باإلضافة إلىألمانسیاح من جنسیة  10، أدى إلى قتل 1997

                                  
غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة  اإلعمالقمع المتعلقة بتفاقیة من اال) 01ف /03المادة (نظر ا 1

       المؤرخ 373-97رقم  رئاسيالمرسوم البموجب بتحفظ صادقت علیها الجزائر ، التي 1988لعام  البحریة

 .05/10/1997، الصادرة بتاریخ 65، ع ، ج ر09/1997/ 30في 
 .من نفس االتفاقیة) 02ف /03المادة (نظر ا 2
 .29عوض شفیق عوض، مرجع سابق، ص  3

4 DENECE Eric et MEYER Sabine, op.cit, p 64. 
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مارس  11بالعاصمة اإلسبانیة مدرید في " أتوشا"التفجیرات التي استهدفت القطارات بمحطات  - 

 وحافلة األنفاق قطارات طالت التي تفجیراتالو ، جریح 1500قتیل و 200التي خلفت و ، 2004

 مقتل عن أسفرت التيو  ،2005 أوت 07 یوم صبیحة لندن البریطانیة العاصمة في طابقین من

  . 2 آخرین 300 من أكثر وٕاصابة ،شخصا 50

 من منفذ طابا الحدودي جنوب سیناء بالقرب" ساندس"مام فندق تفجیر حافلة للنقل السیاحي أ - 

الحافلة  وسائق ،سائحین كوریین أشخاص منهم 4أسفر عن مقتل مما ، 2014فیفري  16بتاریخ 

    .3من جنسیات مختلفة سائح 16 باإلضافة إلى جرحالمصرى وأمین شرطة، 

 التشریعات تدخلت ،البري النقل وسائل ضد الموجهة اإلرهابیة األعمال تزاید ظل وفي

    الجزائري المشرع جرم حیث اإلرهابیة، االعتداءات خطر من النقل من النمط هذا لحمایة الجنائیة

 النقل وسائل فیها بما النقل وسائل على االعتداء العقوبات قانون من مكرر 87 المادة في

        والخوف الرعب إثارة ارتكابها من الغرض كان إذا العقوبات بأشد علیها وعاقب ،4البري

   .األول الباب من األول الفصل في سابقا إلیه اإلشارة تم كما ،5في أوساط السكان

 وسائل وسالمة أمن على االعتداء عقوبات المصري المشرع شدد ،المضمار نفس وفي 

 المتعلق ،2015 أوت 15 في المؤرخ 94 رقم القانون بموجب البري النقل وسائل فیها بما النقل

  :6كاآلتي اإلرهاب، بمكافحة

     التهدید أو العنفب النقل وسیلة على االستیالء حالة في سنة 20 عن تقل ال لمدة السجن - 

  ؛ الترویع أو

                                                                                               
مرجع    إدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحي، مصطفى یوسف كافي،  1

 .243سابق، ص 
2 DENECE Eric et MEYER Sabine, op.cit, p 46. 
3 http://www.sis.gov.eg/section/6855/4893?lang=ar,  consulté le 25/07/2018. 

 .الجزائري العقوبات قانون مكرر من 87نظر المادة ا 4
 .القانون نفس من 01مكرر  87نظر المادة ا 5
 مرجع ،اإلرهاب بمكافحة المتعلق ،2015 أوت 15 في المؤرخ 94 رقم المصري القانون من 24نظر المادة ا 6

 .سابق
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 إلى تؤدي ،بها أضرار إلحاق في تسببال أو النقل وسیلة ریدمت حالة في المؤبد السجن - 

  ؛ركابها ضد العنف استخدام  أو مؤقت أو دائم بشكل سواء العمل عن تعطیلها

         هاتدمیر  إلى تؤدي أن شأنها من النقل وسیلة في مواد أو أجهزة ضعو  حالة في المؤبد السجن -  

 النقل وسائل خدمة مرافق أو منشآت بیخر ت أو ریدمبت القیام أو األموال أو باألفراد اإلضرار أو

   وظیفتها تأدیة أثناء المختصة سلطاتال لمقاومة العنف استخدام أو البري النقل وسائل فیها بما

   النقل؛ وسیلة استعادة في

   .إنسان روح إزهاق في اإلجرامي الفعل تسبب إذا اإلعدام -  

  الجرائم اإلرهابیة الواقعة على المقومات الثقافیة والطبیعیة للسیاحة: الفرع الثالث

 والفرع األول الفرع في إلیها أشرنا التي السیاحي باألمن الماسة اإلرهابیة الجرائم جانب إلى

 العمود تعتبر التي والطبیعیة الثقافیة المقومات تستهدف اإلرهابیة المنظمات أصبحت الثاني،

    .سیتبع فیما سنكتشفه ما وهذا ،بلد أي في السیاحة لصناعة الفقري

  :الجرائم اإلرهابیة الواقعة على المقومات الثقافیة للسیاحة/ أوال

 ترغم الحمایة القانونیة التي أولها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة للممتلكا

في مختلف بقاع  تفاقم األعمال اإلرهابیة، إال أن 1الثقافیة في زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة

الممتلكات الثقافیة الثابتة        من الكثیر تخریبإلى العالم منذ ثمانینیات القرن الماضي أدى 

                                  
 :  اعتمد المجتمع الدولي االتفاقیات الدولیة التالیة الثقافیة في العالم، تمن أجل حمایة الممتلكا 1

  ؛وبروتوكوالها 1954لعام   حمسلالنزاع ال ةاتفاقیة حمایة التراث الثقافي في حال -

  ؛1970لعام   اتفاقیة حظر ومنع استیراد وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة -

 المشار إلیها سابقا؛  1972 لعاماتفاقیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي  -

 ؛1995 لعام الممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعةب المتعلقةتفاقیة اال -

 ؛   2001لعام  اتفاقیة حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه -

 ؛2003لعام   حمایة التراث الثقافي غیر المادي اتفاقیة -

  . 2005لعام  اتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي -

، تاریخ https://ar.unesco.org :الیونسكونظر الموقع اإللكتروني لمنظمة الإلطالع على هذه االتفاقیات * 

 .29/07/2018: اإلطالع
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 األثریة واالتجار بهاسرقة القطع  انتشاركما تسبب أیضا في  والمنقولة ذات القیمة التاریخیة،

    .بطرق غیر مشروعة

  :تخریب الممتلكات الثقافیة - )1

       المواقع األثریة والمعالم التاریخیة مثل لقد تعرضت الممتلكات الثقافیة سواء الثابتة 

في العدید من البلدان خاصة في الشرق  أو المنقولة كالقطع األثریة والمنحوتات والمخطوطات

      تهاا إلى التدمیر والتخریب على ید اإلرهابیین من أجل القضاء على هویاألوسط وٕافریقی

التي نفذها  الممنهجة السیاحة في هذه البلدان ومثال ذلك الهجماتصناعة والتأثیر على  ،الثقافیة

مدینتي مثل التراث العالمي لمنظمة الیونسكو  قائمة فيمدرجة لتدمیر المدن ال تنظیم داعش

ه لمسجد النبي یوسف واآلثار التي كانت تدمیر السوریة، و  مدینة تدمرالعراقیتین و  آشورو الحضر 

قیام بعض الجماعات اإلرهابیة في الجزائر ومالي كذا العراقیة، و  الموصلمدینة متحف ب موجودة

  .1بتدمیر األضرحة ولیبیا

حت تقلق ممتلكات الثقافیة من القضایا التي أصباستهداف المنظمات اإلرهابیة لل ویعد

المجتمع الدولي، وهذا ما یمكن استنتاجه من خالل توالي القرارات الصادرة عن مجلس األمن 

مواجهة أعمال التدمیر بوالجمعیة العامة لألمم المتحدة في السنوات األخیرة التي تلزم الدول 

فقد ذهبت الجمعیة العامة لألمم ، ضد هذه الممتلكات ینفذها اإلرهابیونوالتخریب الممنهجة التي 

    "إنقاذ تراث العراق"تحت عنوان  2015ماي  28المؤرخ في  281/69المتحدة في قرارها رقم 

  .2الحرب اآلثار التاریخیة قـد ترقـى إلى مسـتوى جرائمالعمدیة الموجهة ضد أن الهجمـات 

 "أودري أزوالي" لسیدةا "الیونسكو"العامة لمنظمة  األمینةأیضا وهذا ما أشارت إلیه  

"Azoulay Audrey"  2017مارس  24بتاریخ أمام مجلس األمن في الكلمة التي ألقتها       

تدمیر التراث  ،ینیحفظ السالم واألمن الدول"تحت عنوان  المنعقدة العامةجلسة الإطار في 

                                  
1 https://annabaa.org/arabic/mediareports/8308, consulté le 02/08/2018. 

، رمز 28/06/2015الذي اتخذته في  281/69الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم من قرار  05نظر الفقرة ا 2

ألمم ل، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة 09/06/2015الصادرة بتاریخ ، A/RES/69/281 الوثیقة

  .02/08/2018: ، تاریخ اإلطالعnts/index.htmlhttp://www.un.org/ar/docume :المتحدة
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بقولها  "حلالمسة في حاالت النزاع یید جماعات إرهاب الثقافي واالتجار غیر المشروع به على

  .1حربمن جرائم  جریمة للممتلكات الثقافیة یعتبر العمديالتدمیر  أن

أن " 2017مارس  24 الصادر بتاریخ 2347 رقم هفي قرار  أدان مجلس األمن كما

المخصصة لألغراض الدینیة  الهجمــات الخارجة علــى القــانون الموجهــة ضــد المواقــع والمبــاني

في ظروف معینة  قد تشكل ،أو الفنیة أو العملیة أو الخیریة أو ضـد اآلثـار التاریخیـةأو التعلیمیة 

  . 2"إلى العدالة یجب تقدیمهم وعمال بالقانون الدولي جریمة حرب وأن مرتكبي هذه الهجمات

              خلصت ،الدائرة االبتدائیة الثامنة للمحكمة الجنائیة الدولیةأن  وجدیر بالبیان

 ارتكاب جریمة عن مسؤول "حمد الفقي المهديأ" المتشدد المالي إلى أن 2016سبتمبر  27في 

حیث  ،2012 في سنة المالیة "تمبكتو" مدینةالموجودة ب ألضرحةل ههدمب ،من جرائم الحرب

یقضي  اأمر الدائرة هذه أصدرت  2017 أوت 17وفي  ،سنوات 09 لمدةحكمت علیه بالسجن 

   .3عن الضرر الذي لحق بهمتمبكتو  لتعویض سكان مدینة ملیون یورو 2.7 لمبلغ الجاني بدفع

  :سرقة الممتلكات الثقافیة واالتجار بها - )2

وتعزیز  اإلى جانب األعمال التي تقوم بها المنظمات اإلرهابیة من أجل تمویل نشاطاته

   قدرتها القتالیة كاالتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلیة، السطو على المؤسسات 

     إلخ، لجأت هذه المنظمات ...المصرفیة، اختطاف األشخاص بغرض الحصول على الفدیة

فقد أشار ، األخیرة وبشكل غیر مسبوق إلى سرقة الممتلكات الثقافیة واالتجار بها في السنوات

داعش تنظیم "إلى أن  2015فیفري  12الصادر بتاریخ  2199مجلس األمن في قراره رقم 

تحصـل  ،فراد وجماعات ومؤسسات وكیاناتأبتنظـیم القاعـدة مـن  وسائر ما یرتبط وجبهة النصرة

بصـورة  بهامصـنفات التـراث الثقـافي العراقـي واالتجـار  من أعمال نهبرة علـى إیـرادات مباشـ

                                  
 .04/08/2018: ، تاریخ اإلطالعhttps://ar.unesco.org: نظر الموقع اإللكتروني لمنظمة الیونسكوا 1
 .مرجع سابق، 17/12/2015المؤرخ في  2253مجلس األمن رقم من قرار  04نظر الفقرة ا 2
  : على الموقع اإللكتروني للمحكمة الجنائیة الدولیة "حمد الفقي المهديأ"نظر تفاصیل قضیة ا 3

cpi.int-https://www.icc04/08/2018: ، تاریخ اإلطالع. 
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ا تهقـدر  وتعززالتي تبذلها  التجنیدمباشـرة أو غـیر مباشرة، وهي إیرادات تستخدم لدعم جهود 

  .1"العملیاتیـة علـى تنظیم الهجمات اإلرهابیة وتنفیذها

إنقاذ ب المتعلق 281/69دة في قرارها رقم أیضا الجمعیة العامة لألمم المتحه وهذا ما أكدت

مسـاعدة ال تقدیم ید إلى جمیـع الـدول دعت بموجبه حیث، 2المشار إلیه سابقا تراث العراق

مـن المواقـع األثریـة المستخرجة  التجـار بالممتلكات الثقافیةلالتصدي  من أجلالعراقیـة  للحكومة

، وشجعت الدول غیر مـن المتـاحف والمكتبـات اهأو تلك التي تم سرقت قانونیةغیر  بطریقة

على النظر في التصدیق علیها      األطراف في الصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي

حمایة الممتلكات الثقافیة في حالـة نشـوب المتعلقة ب 1954عام تفاقیة السیما ا أو االنضمام إلیها

بالتدابیر الواجب اتخاذها لحظر ومنع استیراد وتصـدیر  اصةالخ 1970واتفاقیة عام  ،نـزاع مسـلح

والمنظمات الــدول دعت أیضا كافة  ، كماونقـل ملكیـة الممتلكـات الثقافیـة بطرق غیر مشروعة

دعـم األطر إلى المصـلحة  وأصحاب بالموضوع غـیر الحكومیـة ذات الصـلةو الحكومیــة  الدولیة

المهربة        وٕاعـادة الممتلكـات الثقافیــة ،حمایـة التـراث الثقـافيل المنتهجة القانونیة والسیاسات الوطنیـة

غیر  األنظمــة الوطنیــة لمكافحــة االتجــارالموجودة في ثغــرات ال جمیعســد و  إلى بلدها األصلي،

  .3الممتلكاتهذه ب المشروع

 كافة 2015دیسمبر  17الذي اتخذه في  2253كما ألزم مجلس األمن في قراره رقم 

بالقطع األثریة السوریة          االتجار غیر المشروعبمنع وقمع  التدابیر الالزمة الكفیلة بأن تتخذالـدول 

                                  
 2015)(، رمز الوثیقة 12/02/2015الذي اتخذه في  2199مجلس األمن رقم من قرار  16نظر الفقرة ا 1

S/RES/2199 ، ألمم المتحدةلوثائق الرسمیة ل، على الموقع اإللكتروني ل12/02/2015الصادرة بتاریخ: 

http://www.un.org/ar/documents/index.html06/08/2018: ، تاریخ اإلطالع. 
، مرجع 28/06/2015المؤرخ في  281/69الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم من قرار  10نظر الفقرة ا 2

  .سابق
  .قرارال نفس من 14و 13، 09نظر الفقرات ا 3
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              ةومن سوری، 1990 أوت 06مــن العــراق منــذ  تم نقلها بطریقة غیر مشروعة التيوالعراقیة 

  .1صلي الذي أتت منه، وٕاعادتها إلى بلدها األ2011مارس  15منذ 

ومنع تمویل اإلرهاب بالعائدات المتأتیة من  وفي خطوة مهمة لحمایة التراث الثقافي

المؤرخ  2347 بموجب القرار رقممجلس األمن  أدان، االتجار غیر المشروع بالممتلكات الثقافیة

 داعشجرائم التي ترتكبها المنظمات اإلرهابیة وباألخص تنظمي ال 2017مارس  24 في

         ضد هذه الممتلكات مؤسسات وكیانـاتو  وجماعات ما من أفرادبه وما یرتبط القاعـدةو 

     وتهریبها إلى بلدان من المواقع األثریة والمتاحف والمكتبـات التنقیب عن اآلثار وسرقتها  مثل

  .2أخرى

االتجار غیر تدابیر الالزمة لمكافحة ال بأن تتخذ الدولمجلس األمن  وٕالى جانب ذلك ألزم 

المنـتمین إلى  دول على أن تقترح إدراجال، وشجع 3بالممتلكات الثقافیة السوریة والعراقیة المشروع

في االتجـار غـیر المشـروع  ینمتورطال واألشخاص المرتبطین بهم القاعـدةو  تنظمي داعش

 1267القرارات ب المنشأة عمال ،سـتنظر فـیهم لجنـة الجـزاءات في قائمة الذینبالممتلكـات الثقافیـة 

من أفراد  مابه وما یرتبط ،بشأن هذین التنظیمین )2015( 2253و) 2011( 1989و) 1999(

المنصوص علیها في القائمـة  ممن تنطبق علیهم معـاییر اإلدراج مؤسسات وكیانـاتو  وجماعات

  .4القـرارات هذه في

  تعزیز جهود التعاون الدول على مجلس األمن أیضا في ذات القرار جمیع كما شجع 

الممتلكـات أو رد ٕاعـادة و حجز و القضائیة ومصادرة  التحقیقـات والمالحقـاتبشأن فیما بینها 

 الجریمـة اتفاقیـة مكافحـةالوطنیة و  لألطر القانونیـةوفقا  ،المهربة إلى بلدها األصلي الثقافیـة

                                  
   .مرجع سابق ،17/12/2015في  المؤرخالذي  2253مجلس األمن رقم نظر قرار ا 1
الوثیقة   ، رمز24/03/2017، الذي اتخذه في 2347مجلس األمن رقم من قرار  03نظر الفقرة ا 2

A/RES/2347 (2017)، لوثائق الرسمیةل، منشورة على الموقع اإللكتروني 24/03/2017 الصادرة بتاریخ 

 .08/08/2018: ، تاریخ اإلطالعhttp://www.un.org/ar/documents/index.html :ألمم المتحدةل

 .من نفس القرار 08نظر الفقرة ا 3
 .من نفس القرار 10الفقرة نظر ا 4
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ودون  اإلقلیمیةو  الثنائیة االتفاقاتكذا و  تها،وبروتوكوال 2000لعام المنظمة عبر الوطنیة 

   .1اإلقلیمیة

  :الجرائم اإلرهابیة الواقعة على المقومات الطبیعیة للسیاحة/ ثانیا

 المحمیات وتخریب الغابات، حرق مثل للسیاحة الطبیعیة المقومات على االعتداء یعتبر

     بالمواد الحمویة والمیاه والبحیرات واألنهار الشواطئ ومیاه والتربة الهواء وتلویث الطبیعیة،

      البیئة على الواقعة اإلرهابیة الجرائم أخطر من والخوف الرعب إثارة بغرض الخطیرة السامة

  .والسیاحة

 المثال سبیل فعلى الجرائم، هذه لمواجهة الوطنیة الجنائیة التشریعات معظم تدخلت ولهذا

 أفعال أیضا تشكل" أنه على العقوبات قانون من 421/02 المادة في الفرنسي المشرع نص

 بالنظام الجسیم اإلخالل إلى یهدف جماعي، أو فردي إجرامي بمشروع عمدا اتصلت إذا إرهابیة

      إدخالها أو األرض على إلقائها أو الجو في مادة تسریب والرعب، الخوف طریق عن العام

 المیاه فیها بما ،المیاه في تسریبها أو الغذائیة المكونات في أو األغذیة في أو باطنها في

  .2"خطر في البیئة أو الحیوان أو اإلنسان صحة جعل شأنها من والتي اإلقلیمیة

والجدیر بالبیان أن المشرع الفرنسي جرم هذه األفعال بطریقة مستقلة دون الرجوع إلى نص 

كان هناك الكثیر من النصوص في التشریع الفرنسي التي تجرم التلویث ، وٕان 3آخر قانوني

  . 4العمدي للبیئة

 فعال یعتبر" أنه على العقوبات قانون من مكرر 87 المادة في الجزائري المشرع نص كما 

 والسالمة الوطنیة الوحدة أو الدولة أمن یستهدف فعل كل األمر، هذا مفهوم في تخریبیا أو إرهابیا

    االعتداء:...یأتي ما غرضه عمل أي طریق عن العادي وسیرها المؤسسات واستقرار بیةالترا

 في أو علیها إلقائـها أو األرض باطن في أو الجو في تسریبها أو مادة إدخال أو المحیط على

                                  
 .مرجع سابق ،24/03/2017، الذي اتخذه في 2347مجلس األمن رقم قرار  12نظر الفقرة ا 1

2 Voir l’art 421/02 du code pénal français.   
3 Sandrine Staffolani,  Le terrorisme écologique au regard des nouveaux droits de l'homme, revue 
juridique de l'environnement, n°3, 2004, p 271.  
4 YVES Mayaud, le terrorisme, Dalloz, Paris, 1997, p 24. 
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     الطبیعیة البیئة أو الحیوان أو اإلنسان صحة جعل شأنها من اإلقلیمیة المیاه فیها بما ،المیاه

  .1"خطر في

      مادام "المحیط على االعتداء" بعبارة یكتف أن علیه كان الجزائري المشرع أن ونرى

    كما نالحظ المحیط، على االعتداء دائرة في تدخل الفقرة هذه في المذكورة األخرى األفعال أن

ولم یحدد طبیعتها، وحسن فعل ذلك ألنه " مادة"أنه على غرار المشرع الفرنسي اكتفى بذكر كلمة 

    .هذا مجال ، خاصة في ظل التطور العلمي في2من الصعب حصر كل المواد الخطیرة بات

مكرر  87من قانون العقوبات الفرنسي، والمادة  421/02وبإجراء مقارنة بین نص المادة 

فعال التي ترتكب ضد البیئة من قانون العقوبات الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري جرم كافة األ

، بینما جرم المشرع الفرنسي فقط "االعتداء على المحیط"ألغراض إرهابیة باستخدامه لعبارة 

   .استخدام المواد السامة لتلویث الهواء والماء والتربة والمواد الغذائیة

  الجرائم اإلرهابیة الماسة باألمن السیاحي بشكل غیر مباشر : المطلب الثاني

تلك الجرائم ال تكون  ،بالجرائم اإلرهابیة الماسة باألمن السیاحي بشكل غیر مباشر نقصد

، ولكن بحكم طبیعتها وخطورتها تمتد أثارها لتصیب صناعة يالسیاح النشاط ضد مقوماتموجهة 

مثل ونظرا لكثرة هذه الجرائم سنركز في هذا المطلب على األكثر انتشارا في العالم  ،السیاحة

واختطاف  ،)الفرع الثاني( وتفجیر المنشآت غیر السیاحیة ،)الفرع األول(السیاسي االغتیال 

  .)الفرع الثالث(نطبق علیهم وصف السائح یاألشخاص الذین ال 

  االغتیال السیاسي: الفرع األول

وتصفیة الشخصیات السیاسیة  لبث الرعب والخوف وسیلةكاالغتیال یلجأ اإلرهابیون إلى 

مثل الملوك والرؤساء والوزراء ورؤساء األحزاب والنواب، والشخصیات ذات التأثیر في المجتمع 

                                  
  .الجزائري العقوبات قانون منمكرر  87نظر المادة ا 1
 اضار  تلك المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثیرا"المواد الخطرة بأنها ب یقصد 2

       ."على البیئة مثل المواد المعدیة أو السامة أو القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤنیة

، دار حمایة البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائريعلي سعیدان،  :نظرا

  . 24، ص 2008الخلدونیة، الجزائر، الطبعة األولى، 
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       التي یعتقدون أنها تعارض أفكارهم المتطرفة وتقف حجر عثرة أمام األهداف التي یسعون

التي تالحقهم وتكشف وتحبط  اغتیال قادة األجهزة األمنیةإلى أیضا  یلجؤنإلى تحقیقیها، كما 

    تأثیر علیهم للثارة الرعب في نفوس رجال األمن إ بغرض ،مخططاتهم اإلجرامیة قبل وقوعها

توفیر األمن واالستقرار، وباإلضافة إلى ذلك قد یستهدف اإلرهابیون ب المتعلقفي تأدیة واجبهم 

نحو قضیة ما أو لتبني  هذه الشخصیات لتوجیه رسالة إلى حكومة أو حزب ما لتغییر موفق

   .1موقف معین

االعتداء       " بأنه االغتیال السیاسي" هایل عبد المولى طشطوش"وقد عرف الدكتور 

على األفراد والشخصیات الهامة التي لها تأثیر ونفوذ على المجتمع سواء كانوا من أبناء الدولة 

نتمون إلى أمم ومجتمعات أخرى كالرؤساء والزعماء أو من الموظفین العاملین فیها الذین ی

  .2"كالموظفین الدبلوماسیین

ظاهرة استخدام العنف والتصفیة الجسدیة بحق شخصیات       "عرفه البعض بأنه فیما 

سیاسیة، كأسلوب من أسالیب العمل والصراع السیاسي ضد الخصوم بهدف خدمة اتجاه        

  .3"أو غرض سیاسي

الشروط الواجب توفرها في فعل القتل حتى یمكن وصفه وقد حدد بعض فقهاء القانون 

   :4السیاسي باالغتیال

  ؛أو الشخصیات المهمة في المجتمع الشخصیات السیاسیة علىفعل القتــل  یقعأن  -

  ؛اولیس شخصی یاالقتــل سیاس الباعث على ارتكاب فعلأن یكون  - 

   .سیاسي ملحوظتأثیـــر  یترتب على فعل القتل أن - 

                                  
، جامعة نایف العربیة للعلوم      جرائم اإلرهاب وتطبیقاتها المعاصرةأحمد بن سلیمان صالح الربیش،  1

 .51إلى ص  50، من ص 2003األمنیة، الریاض، بدون طبعة، 
 .170ص  مرجع سابق،، هایل عبد المولى طشطوش 2
 .07، ص 1988الطبعة األولى،  ، دار أسامة، بیروت،أشهر االغتیاالت السیاسیة في العالمهاني الخیر،  3
  .216هیثم عبد السالم محمد، مرجع سابق، ص  4

 .160، مرجع سابق، ص طالب یاسیننظر أیضا ا -
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االغتیال السیاسي من أقدم الجرائم اإلرهابیة التي یعود تاریخها إلى ما قبل         ویعتبر

على ید " توكلني ننورنا األول"قبل المیالد تم اغتیال الملك األشوري  1208المیالد، ففي عام 

  .1ابنه بإیعاز من البابلیین الذي ثاروا ضده بعد ضمه لبابل إلى الدولة األشوریة

، بعد المؤامرة 2في میدان كوري بروما" یولیوس قیصر"بل المیالد اغتیل ق 44وفي عام  

  .3التي حیكت ضده من طرف بعض السیاسیین بسبب حرصه على ترسیخ سلطته

وبسبب تنامي الفكر الفوضوي المتطرف وكثرت الصراعات وظهور األحزاب والمنظمات 

، حیث شهدت الدول الغربیة 4انتشرت هذه الجریمة في العصر الحدیث بشكل رهیب ،السیاسیة

  :سیاسي ومن أبرزهاالالعدید من عملیات االغتیال 

بمدینة  1865سنة  "Abraham Lincoln"" أبراهام لینكون"الرئیس األمریكي اغتیال  - 

  .5بعد إعالنه الحریة لكل العبید آنذاك بدون أي تعویض لمالكهم ،واشنطن

     "Franz Ferdinand"" فردیناند فرانس"النمساویة المجریة  اإلمبراطوریةولي عهد اغتیال  - 

، ویعد هذا العمل متطرفین شابین على یدة سیراییفو یعاصمة البوسنبال 1914 جوان 28في 

خسائر الدول األوروبیة  السبب المباشر في اندالع الحرب العالمیة األولي التي كبدت اإلرهابي

  .6بشریة ومادیة كبیرة

                                  
 ،      2014 ، األردن، الطبعة األولى،والتوزیع ، زهران للنشراإلرهاب وتجدد الفكر األمنيمعتز محي عبد الحمید،  1

 .140ص 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الدولي وحروب الشرق األوسط الجدیدةذرائع اإلرهاب خلیل حسین،  2

 .74ص  ،2012 الطبعة األولى،
3 http://www.universemagic.com/article/8591+julius-caesar-story, consulté le 25/08/2018.  

 .147هاني الخیر، مرجع سابق، ص  4
 ، منشورات زین الحقوقیة،المفهوم القانوني لإلرهاب دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، محمود داوود یعقوب 5

 .451إلى ص  450، من ص 2011 ، الطبعة األولى،)لبنان(الشیاح 
، المحاضرة األولى في مقیاس األولىالبلقانیة واندالع الحرب العالمیة  األزمة، محمد رسن دمان السلطاني 6

  :)العراق( جامعة بابل ،تاریخ أوروبا في القرن العشرین، على الموقع اإللكتروني لكلیة التربیة األساسیة

lon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=11http://www.uobaby25/08/2018: ، تاریخ اإلطالع . 
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لویس "ووزیر الخارجیة الفرنسي  ،"Alexandre Ier " "ألكسندر األول"ملك یوغوسالفیا اغتیال  - 

جنوب  1934أكتوبر  09 في الكروات الثوار على ید مجموعة من "Louis Barthou" "بارتو

  .1مدینة مرسیلیابفرنسا 

 "John Fitzgerald Kennedy"" كینیديون فیتزجیرالد ج"األمریكي السابق اغتیال الرئیس  - 

  .2بمدینة داالس 1963نوفمبر  22في 

راح ضحیة كما بینت إحدى الدراسات أنه خالل النصف الثاني من القرن العشرین 

رئیس دولة، احتل الوطن العربي المرتبة األولى بواحد وعشرین  87عملیات االغتیال السیاسي 

 1981أكتوبر  06في " أنور السادت"اغتیال الرئیس المصري  من بینها ؛3عملیة اغتیال) 21(

  .4 بمدینة عنابة 1992جوان  29في " محمد بوضیاف"اغتیال الرئیس الجزائري و  بالقاهرة

ل رئیس ااغتیي بدایة العقد األول من القرن الواحد والعشرین شهد الوطن العربي عملیة وف

     فندق من قرب بال وقع العنیف الذينفجار االفي  "رفیق الحریري"الوزراء اللبناني السابق 

لذي أدى ، وا2005فیفري  14وسط العاصمة اللبنانیة بیروت في  "St. George"" سان جورج"

الحكومة قدمت  وعلى إثر هذا الحادثآخرین،  226شخص وٕاصابة  21إلى مقتل  أیضا

ذات  خاصة إنشاء محكمةتلتمس فیه  2005دیسمبر  13في  األمم المتحدةإلى  االلبنانیة طلب

       التحقیق لیشمل هاوتوسیع نطاق في وهذا العمل اإلرهابي، المتورطینطابع دولي لمحاكمة جمیع 

الفاتح منذ  التي وقعت اإلرهابیة تفجیراتالغتیال و االومحاوالت  لغتیااال جمیع عملیات فيأیضا 

وافق مجلس  ،استنادا إلى الفصل السابع من میثاق األمم المتحدةو  ،2004 أكتوبرمن شهر 

        2007 ماي 30 الذي اتخذه في 1757 بموجب القرار رقم هذه المحكمة على إنشاء األمن

                                  
1 MARIE YAYA Doumbè Brunet, op.cit, p 23. 
2 http://www.siironline.org/alabwab/monawat(28)/148.htm, consulté le 25/08/2018.  

، دار الكنوز للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، أهم وأخطر االغتیاالت السیاسیة في التاریخعصام عبد الفتاح،  3

 .04، ص 2012الطبعة األولى، 
 .161 ، مرجع سابق، صطالب یاسین 4
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بالقرب من مدینة الهاي یدسندام في ال 2009والتي باشرت عملها في الفاتح من شهر مارس 

  .1الهولندیة

على أنها تختص بمقاضاة  وقد حددت المادة األولى من نظام األساسي لهذه المحكمة

 ، وكافة األعمال اإلرهابیة     2005 فیفري 14الذي وقع في  العمل اإلرهابيعن  المسؤولین

في  أو ،2005دیسمبر  12إلى  2004أكتوبر  01 منالممتدة في لبنان في الفترة ارتكبت  التي

          ویوافق علیه مجلس  ،اللبنانیةیتم تحدیده باتفاق بین األمم المتحدة والحكومة أي تاریخ الحق 

العمل اإلرهابي الذي أودى طبیعة وخطورة إذا كانت طبیعة وخطورة هذه األعمال تماثل األمن 

  .2"رفیق الحریري"رئیس الوزراء اللبناني السابق بحیاة 

تشكل تهدیدا أصبحت التي  لمكافحة جریمة االغتیال السیاسيالمجتمع الدولي وقد تحرك 

مشروع صیاغة لخبراء عدة من تتكون لجنة لمجلس عصبة األمم  شكیلألمن والسلم الدولیین، بتل

یوغسالفیا تلتمس من لطلب بعد تلقیه  السیاسي یعرف باإلرهابكان ما لمنع وقمع  اتفاقیة دولیة

، 1934أكتوبر  09 في "ألكسندر األول"ملك ال التي تعرض لها غتیالجریمة اال فیه التحقیق في

 دولیة مذكرة من الحكومة الفرنسیة تتضمن المبادئ الرئیسیة التي یمكن بموجبها إبرام اتفاقیةو 

  .3الجرائم اإلرهابیة لمكافحة

توقیع تم ال ،1937نوفمبر  16إلى  01الفترة من  خالل الدولي جنیف مؤتمرد اانعقوبعد 

بإنشـاء محكمة جنائیة  خاصةوالثانیـة  ،اإلرهاب بمنع وقمع تتعلقعلى اتفاقیتین األولى 

                                  
: ، تاریخ اإلطالعtsl.org-https://www.stl :نظر الموقع اإللكتروني للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنانا 1

27/08/2018. 

         ، المرفق بقرار مجلس2007لعام  النظام األساسي للمحكمة الخاصة للبناننظر المادة األولى من ا 2

الصادرة بتاریخ ، S/RES/1757 (2007)رمز الوثیقة ، 30/05/2007في  المؤرخ 1757األمن رقم 

  : لوثائق الرسمیة لألمم المتحدةل، على الموقع اإللكتروني 30/05/2017

http://www.un.org/ar/documents/index.html27/08/2018: ، تاریخ اإلطالع. 
 .109، ص مرجع سابقرضا،  هداج 3
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تم  األولى على االتفاقیةعن التوقیع  تمتنع الدول التي تعارض االتفاقیة الثانیةحتى ال و  دولیة،

  .1االتفاقیتینهاتین  الفصـل بـین

أول خطوة مهمة في تجریم  1937لعام وتعتبر اتفاقیة جنیف المتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب 

ضرورة تجریم كافة  نصت علىاالغتیال السیاسي الذي كانت تعاني منه الدول األوروبیة، حیث 

رؤساء  حیاةضد  موجهة اإلرهابیة التي تكونألفعال في تشریعاتها الجنائیة االدول األطراف 

 ذوياألشخاص هم أو أزواجأو  أو التعیین بالوراثة خلفائهم وأ أو من في حكمهمالدول 

     إذا وجهت ضدهم هذه األفعال بسبب الوظائف عامة المسؤولیات العامة أو المكلفون بمهام

  .2التي یمارسونها

قد أشار إلى جریمة اإلرهاب الدولي ألول  ،كما تجب اإلشارة أیضا إلى أن مجلس األمن

عملیة االغتیال  الذي أدان بموجبه 1948أكتوبر  19المؤرخ في  57قراره رقم  مرة في صلب

              "فولك برنادوت"التي تعرض لها الوسیط الدولي لألمم المتحدة في فلسطین الكونت 

"Folke Bernadotte"  علي ید عناصر إحدى المنظمات اإلرهابیة  19483سبتمبر  17بتاریخ

وٕابقاء القدس  ،بسبب اقتراحه المتعلق بتنظیم هجرة الیهود إلى األراضي الفلسطینیة الصهیونیة

   .4تحت السیادة العربیة

 المبرمة     ،1953لعام  تسلیم المجرمیناستبعدت اتفاقیة أما على الصعید اإلقلیمي فقد 

   :الجرائم التالیةسیاسیة الجریمة من مفهوم البین الدول العربیة 

  ؛جرائم االعتداء على الملوك والرؤساء وزوجاتهم وأصولهم أو فروعهم - "

                                  
اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة للقانون الجنائي الدولي والداخلي    جرائم مدحت رمضان،  1

 . 07، ص 1995النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة، دار ، دراسة مقارنة
اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة للقانون الجنائي الدولي والداخلي    جرائم مدحت رمضان،  2

 . 07، ص 1995النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة، دار ، مقارنة دراسة
2 Voir l’art n° (01/parag 02) de la convention pour la prévention et répression du terrorisme du 
16/11/1937, op.cit.   

 .268لوینسي علي، مرجع سابق، ص  3
 .165، مرجع سابق، ص "مكافحة اإلرهاب الجوي"الدولي السیاسة الدولیة والقانون حكیم غریب،  4
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  ؛العتداء على أولیاء العهدجرائم ا -

  ؛جرائم القتل العمد -

  .1"الجرائم اإلرهابیة-  

، تعتبر االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب 1953 وعلى غرار اتفاقیة تسلیم المجرمین لعام

باستثنائها وذلك مكافحة جریمة االغتیال السیاسي،  مجال أیضا خطوة مهمة في 2010لعام 

  :بدافع سیاسيارتكبت ولو  التالیة من نطاق الجریمة السیاسیة حتى اإلجرامیة ألفعالل

 .التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم - "

     التعدي على أولیاء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي  - 

  .من الدول المتعاقدة

على األشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیهم السفراء والدبلوماسیون في الدول  التعدي - 

  .  2"المتعاقدة أو المعتمدون لدیها

  سیاحیة التفجیر المنشآت غیر : الفرع الثاني

مادة أو مواد سریعة االشتعال وذات قوة تدمیریة بحیث یؤدي "تعرف المتفجرات بأنها 

  .  3"تدمیر األموال الثابتة أو المنقولةاشتعالها وانفجارها إلى 

ویعد استخدام المتفجرات في العملیات اإلرهابیة من أكثر األسالیب شیوعیا، ویعزى ذلك 

استخدامها وتصنیعها والحصول علیها وٕاخفائها، فضال    و إلى عدة أسباب أهمها سهولة حملها 

جهة التي استخدمت ضدها تلبي بشریة كبیرة قد تجعل الو على أنها تتسبب في خسائر مادیة 

  .4مطالب المنظمات اإلرهابیة تجنبا لتعرضها إلى هجمات أخرى

                                  
 14/02/1952التي وافق علیها مجلس جامعة الدول العربیة في  تسلیم المجرمینتفاقیة امن  04نظر المادة ا 1

  : ، على الموقع اإللكتروني لجامعة الدول العربیة28/08/1954ودخلت حیز النفاذ بتاریخ 

http://www.lasportal.org،  29/08/2018: تاریخ اإلطالع. 
 .، مرجع سابق2010من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام ) 03، 02، 01ب  -  ف/02(نظر المادة ا 2
 .168مرجع سابق ص ، "مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  3
 .175هایل عبد المولى طشطوش، مرجع سابق، ص  4



التنمیة السیاحیةأثر اإلرهاب على : الباب الثاني  

 

 
287 

 

       أول من استخدمت المتفجرات ) IRA(وتعتبر منظمة الجیش االیرلندي الجمهوري  

       في العقد الثامن وذلك  ،في العملیات اإلرهابیة إلثارة الرعب والخوف إلرعاب الحكومة البریطانیة

بتطور أسالیب تنفیذها، حیث أصبحت المنظمات  هذه الجریمة تثم تطور  التاسع عشرمن القرن 

اإلرهابیة تستخدم العبوات واألحزمة الناسفة والطائرات والسیارات الملغمة لقتل األبریاء وتدمیر 

      تنزانیا أ في كینیا و .م.التفجیر اإلرهابي الذي تعرضت له سفارتي الومثل المنشآت الحیویة 

  .  1شخص 658الذي أدى إلى مقتل و  1998في شهر أوت 

وتشیر إحدى الدراسات إلى أن استخدام المتفجرات في العملیات اإلرهابیة أصبح یحتل 

 مات العسكریة المخططة لها تخطیطا دقیقا بنسبةالهجمتبوعة ب، %46 بنسبة المرتبة األولى

أخیرا عملیات ، و %9.5 بنسبة ، واالغتیاالت%12 المدنیة بنسبة ، واختطاف الطائرات22%

  .2%06 األشخاص بنسبةاختطاف 

     تفاقم عملیات التفجیر اإلرهابي خاصة في النصف الثاني من القرن  في ظلو 

          المؤرخ 52/164قرار رقم البموجب العشرین، اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

التي ألزمت بموجبها  بالقنابل لقمع الهجمات اإلرهابیةالدولیة االتفاقیة  1997دیسمبر  15في 

       بصورة غیر مشروعة وعن عمد تسلیم أو وضع أو إطالق  القیام"الدول األطراف بتجریم  جمیع

أو تفجیر جهاز متفجر أو غیره من األجهزة الممیتة داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام 

إزهاق األرواح قصد  ،بنیة أساسیة الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفقأو مرفق تابع للدولة أو 

أو المرفق أو الشبكة، حیث  إحداث دمار هائل لذلك المكان أو ،أو إحداث إصابات بدنیة خطیرة

                                  
       168، مرجع سابق، من ص "مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  1

 .169إلى ص 
 .78، ص مرجع سابقأحمد فالح العموش،  2



التنمیة السیاحیةأثر اإلرهاب على : الباب الثاني  

 

 
288 

 

، وتجریمها أیضا للشروع 1"في خسائر اقتصادیة فادحة یتسبب هذا الدمار أو یرجح أن یتسبب

  .2فعل من هذه األفعال والمساهمة في ارتكاب إي

     وعلى الرغم من اعتبار هذه االتفاقیة خطوة مهمة في تجریم الهجمات اإلرهابیة

صنع المتفجرات أو االتجـار بها مثل إال أنها لم تجـرم األفعال األخرى المرتبطة بها  ،بالقنابل

ولم تعرف  ،3الممیتةمتفجر أو غیره من األجهزة الجهاز ال مشـروع، كما أنها عرفت بشكل غـیر

  .4المادة المتفجـر أو الحارقة، وبذلـك تكون قد تركت تحدیـد المعـاني الدقیقـة للــدول األطراف

إال أن معهد  ،اإلرهابیة بالقنابلالجهود الدولیة المبذولة لمكافحة الهجمات من رغم بالو 

 التفجیرات إلى أن 2017لعام " الدولي مؤشر اإلرهاب"في تقریره السنوي  السالم واالقتصاد أشار

    مختلف أنحاء العالم  في من مجموع األعمال اإلرهابیة التي ارتكبت %54 اإلرهابیة شكلت

 فذتنُ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  الهجمات اإلرهابیةمعظم وأن  ،2016 سنة في

                                  
التي صادقت ، 1997جمات اإلرهابیة بالقنابل لعام االتفاقیة الدولیة لقمع الهمن ) 01ف /02(نظر المادة ا 1

، 01، ج ر، ع 23/12/2000المؤرخ في  2000/444علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . 03/01/2001الصادرة بتاریخ 
 .االتفاقیة نفس من) 02و 01ف /02(نظر المادة ا 2
 جهاز متفجرال، 1997لقمع الهجمات اإلرهابیة بالقنابل لعام االتفاقیة الدولیة  من )03ف /01(عرفت المادة  3

  :التاليك غیره من األجهزة الممیتةو 

أي سالح أو جهاز متفجر أو حارق مصمم إلزهاق األرواح أو لدیه القدرة على إزهاقها، أو مصمم إلحداث ) أ -"

  إصابات بدنیة خطیرة أو أضرار مادیة جسیمة أو لدیه القدرة على ذلك؛ أو

أي سالح أو جهاز مصمم إلزهاق األرواح أو لدیه القدرة على إزهاقها أو مصمم إلحداث إصابات بدنیة ) ب -

خطیرة أو أضرار مادیة جسیمة أو لدیه القدرة على ذلك، عن طریق إطالق أو نشر أو تأثیر المواد الكیمیائیة 

 ."ة أو اإلشعاع أو المواد المشعةالسامة، أو العوامل البیولوجیة أو التكسینات، أو المواد المماثل
ا بصورة غیر مشروعة به للمتفجرات واتجارهم المجرمینصنع " لألمم المتحدة نظر تقریر األمین العاما 4

التابعة للمجلس االقتصادي  منع الجریمة والعدالة الجنائیةالمقدم للجنة  ،"اإلجرامیةواستعمالها لألغراض 

، رمز الوثیقة 25/04/2002إلى  16 في الفترة من فیینا،المنعقدة بمدینة  ،11واالجتماعي في دورتها 

)E/CN.15/2002/9/Add.1( على الموقع اإللكتروني للوثائق  ،06ص  ،23/01/2002، الصادرة بتاریخ

 .  01/09/2018 :تاریخ اإلطالع، cuments/index.htmlhttp://www.un.org/ar/do :الرسمیة لألمم المتحدة
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إلى اكتساب  مرجعا السبب في ذلك ،%71 باستخدام المتفجرات بنسبة 2016خالل سنة 

  .1القنابل تصنیع فيوالمهارة خبرة لل في هذه المنطقة المنظمات اإلرهابیة

  اختطاف األشخاص الذین ال ینطق علیهم وصف السائح : الفرع الثالث

یعتبر اختطاف األشخاص من أقدم وأخطر األسالیب التي تلجأ إلیها المنظمات اإلرهابیة 

من أسر  متعددة، قد تكون اقتصادیة بحتة كطلب الفدیةعلى مختلف توجهاتها العقائدیة إلغراض 

األشخاص المختطفین أو من الدول التي ینتمون إلیها أو االتجار بهم أو بأعضائهم أو إرغام 

  :، وقد تكون سیاسیة مثل2النساء والفتیات على ممارسة الدعارة

خالل ما تتداوله وسائل لفت انتباه الرأي العام للقضایا التي تدافع عنها هذه المنظمات من  - 

صیل عملیات االختطاف خاصة إذا كان األشخاص المختطفین من الشخصیات ااإلعالم حول تف

  ؛السیاسیة أو الشخصیات المهمة ذات التأثیر في المجتمع

الضغط على الدول إلطالق سراح عناصرها المسجونین أو إبعاد عدد من المسؤولین          - 

  ؛3ت سواء الرئاسیة أو التشریعیةأو المترشحین لالنتخابا

  . قضیة سیاسیة معینة اتجاهالضغط على الدول لتغییر مواقفها  - 

وقد انتشرت هذه الجریمة في العصر الحدیث على نطاق واسع في الكثیر من الدول     

عمال إرهابیا نفذ خالل الفترة  12942التي ابتلیت باإلرهاب، فقد أحصت إحدى الدراسات 

  .4عملیة اختطاف لألشخاص 1941منها  2005و 1968بین عامي  الممتدة ما

                                  
1 Voir le rapport de l'institut pour l'économie et la paix «GLOBAL TERRORISM INDEX 2017», 
op.cit, pp 19 - 20.        

 .59أحمد بن سلیمان صالح الربیش، مرجع سابق، ص  2
 اإلنسانیةدراســات لل جـامعـة كركوك ، مجلةوالقانون الشریعة بین االختطافمة ریج، اهللا عبدد عبد بیع 3

 .05، ص 2012، 01، ع 07، م )العراق(
   ، المعد "اإلرهابیینحقوق اإلنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن علـى یـد "مشروع التقریر النهائي نظر ا 4

لمجلس  للجنة االستشاریةا المقدم إلى ،"Wolfgang Stefan Heinz" "نزفان هایستیفولفغانغ " السید من طرف

، )A/HRC/AC/10/2(، زمز الوثیقة 22/02/2013إلى  17حقوق اإلنسان في دورتها العاشرة في الفترة من 

   :، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة07، ص 12/12/2012الصادرة بتاریخ 

http://www.un.org/ar/documents/index.html ،02/09/2018 :تاریخ اإلطالع.   
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كما أشارت أیضا إلى أن مجموع الدخل السنوي للمنظمات اإلرهابیة من عملیات 

    1993ملیون دوالر، حیث دفعت دولة الفیلیبین وحدها ما بین عامي  500االختطاف تجاوز 

أمریكي لتحریر  ملیون دوالر 11نیة لجیش الشعوب الجدیدة وجبهة مورو للتحریر الوط 1996و 

  .1تم احتجازها من طرف هاتین المنظمتین رهینة 600من  أكثر

وتفاقم مخاطرها وانتهاكها لحریة  ،ونظرا للتصاعد المضطرد لعدد عملیات أخذ الرهائن

 اإلنسان، تدخل المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجریمة بعد أن تقدمت ألمانیا للجمعیة العامة لألمم

باقتراح إدراج أخذ الرهائن في جدول أعمالها إثر الهجوم الذي تعرضت  1976المتحدة في سنة 

إرهابیة، وبعد دراسة  جماعةمن طرف  1975سنة " ستوكهولم"له سفارتها في العاصمة السویدیة 

    هذا االقتراح من طرف اللجنة الخاصة التي شكلتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة لهذا 

ودخلت حیز  1979دیسمبر  17رض، تم اعتماد االتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن في الغ

  . 19832جوان  03النفاذ في 

ي شخص أ" بأنها ومن بین أهم ما جاء في هذه االتفاقیة تعریفها لجریمة أخذ الرهائن 

استمرار  أو إیذائه أو یحتجزه ویهدد بقتلهأو  "الرهینة"كلمة ب إلیهیشار  أخریقبض على شخص 

          شخصا طبیعیا أو منظمة دولیة حكومیة أوكان دولة  اءسو ، ثالثف طر  إكراهجل أاحتجازه من 

عن القیام بفعل معین كشرط  االمتناع أو على القیام األشخاصمن  مجموعة أواعتباریا  أو

  .3"عن الرهینة لإلفراجضمني  أوصریح 

تربط هذه  نجدها ال ،یة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائناالتفاق ولكن بإمعان النظر في نص

 أن ها تُبین بشكل واضحالتاریخیة العتماد ولكن الخلفیة ،اإلرهاب الجریمة صراحة بمفهوم

                                  
مرجع  ،"اإلرهابیینحقوق اإلنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن علـى یـد "مشروع التقریر النهائي نظر ا 1

 .09ص  سابق،
 .96علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص  2
التي صادقت علیها الجزائر  ،1979لعام  من االتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن )01 ف/1(نظر المادة ا 3

، الصادرة بتاریخ 26، ج ر، ع 23/04/1996المؤرخ في  96/145بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

24/04/1996 . 
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التي انتشرت بصورة  أخذ الرهائن على ید اإلرهابیینیهدفون إلى مكافحة جریمة كانوا  واضعوها

     االتفاقیة التي تشیر هذه دیباجـةمن بوضوح وهذا ما یمكن استخالصه  رهیبة في تلك الفترة،

الفعالة تدابیر جمیع الوضع واتخاذ لالتعاون الدولي  تعزیز جهودبدافع ضرورة  تاعتمد إلى أنها

 منصورة والمعاقبـة علیهـا بوصفها  تهاأخذ الرهائن ومالحق أفعال كافة الوقایة من التي من شأنها

 في هذهصریحة إلى الطابع اإلرهابي ألخـذ الرهـائن ال اإلشارةعدم سبب  ویرجع، باإلرها صور

  .1تعریف اإلرهاب حولبین الـدول القائم  االختالف  إلىتفاقیة اال

  المبحث الثاني

  أثر الجرائم اإلرهابیة على صناعة السیاحة 

أحد أخطر یعتبر اإلرهاب   یمكننا القول بأنذكره في المبحث السابق، سبق  مما انطالقا

       على حد تؤثر تأثیرا جسیما على حركة السیاحة الدولیة والداخلیة باتت المعوقات التي

 المكونة لصناعة على إیرادات كافة األنشطةسلبا ما ینعكس بدوره م ،)المطلب األول(السواء 

  ).المطلب الثاني(السیاحة 

   حركة السیاحة أثر الجرائم اإلرهابیة على: المطلب األول

تعتبر الجرائم اإلرهابیة سواء الموجهة ضد األشخاص أو األموال أو البیئة من أخطر 

حیث أنه وبمجرد وقوع أي جریمة       المؤثرات على حركة السیاحة سواء الدولیة أو الداخلیة،

سیاحیة من هذه الجرائم أو التهدید بارتكابها، یسارع السیاح األجانب إلى مغادرة الوجهة ال

الرعب والخوف، كما تسارع وكاالت السیاحة واألسفار  المستهدفة عائدون إلى بلدانهم تحت تأثیر

       إلغائها لجمیع العقود التي أبرمتها مع الزبائن الراغبین عن فضالإلى إجالء زبائنها منها، 

في السفر إلى الوجهة السیاحیة المشمولة بالخطر اإلرهابي، وقد یشمل ذلك جمیع الوجهات 

      وال ینتهي أثر  ؛إلیهاخطر األعمال اإلرهابیة  دیمتالسیاحیة المجاورة لها مخافة من أن 

         بل یمتد لیدفع السیاح للبحث  ،الجرائم اإلرهابیة على حركة السیاحة عند هذا الحد فقط

                                  
، مرجع "علـى یـد اإلرهابیینحقوق اإلنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن "نظر مشروع التقریر النهائي ا 1

  .05سابق، ص 
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األعمال امتناعهم عن السفر للمناطق التي قد یتعرضون فیها لخطر و  ،منةآعن وجهات سیاحیة 

  .1اإلرهابیة

 2001سبتمبر  11سنتطرق في هذا المطلب إلى أثر هجمات  ما سبق ذكره،ولتفسیر  

      احةیثم إلى أثر الجرائم اإلرهابیة على حركة الس ،)الفرع األول(على حركة السیاحة الدولیة 

  ).الفرع الثاني(في بعض البلدان السیاحیة 

  على حركة السیاحة الدولیة 2001سبتمبر  11أثر هجمات : الفرع األول

على حركة السیاحة الدولیة كما         خطیرا انعكاسا 2001سبتمبر  11لقد كان لهجمات 

  : بین في الشكل البیاني التاليهو مُ 

                                  
، مجلة العربیة للدراسات األمنیة، جامعة اإلرهاب والنشاط السیاحيصالح الدین عبد الحمید عبد المطلب،  1

 .152، ص 2007 ،44، ع 22بیة للعلوم األمنیة، مج نایف العر 
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  الدولیةعلى حركة السیاحة  2001سبتمبر  11أ في .م.التمثیل البیاني ألثر الهجمات التي تعرضت لها الو): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  

  

     ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیةوانعكاساتها على السیاحة الدولیة في مصر والدروس المستفادة 21األحداث العالمیة واإلقلیمیة في مطلع القرن جلیلة حسن حسنین أحمد، : المصدر

  .بالتصرف، 63، ص 2004، 01واالقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة اإلسكندریة، ع 

 تحویل رحالت سیاحیة دولیة إلغاء رحالت سیاحیة دولیة

  

  

  

  

  

  

  

 حجوزاتإلغاء 

  فندقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

إلغاء 

رحالت 

 جویة

  

  

  

  

  

  

  

تحویل رحالت سیاحیة دولیة 

 من مكان إلى آخر

  

  

  

  

  

  

تحویل رحالت سیاحیة 

  دولیة إلى رحالت داخلیة

تكثیف اإلجراءات 

األمنیة في 

 المطارات والموانئ 

  

  

  

  

  

  

  

ارتفاع تكالیف 

 السفر

  

  

  

  

  

  

زیادة التدقیق في 

 منح التأشیرات

 طویلال ىالمد على حركة السیاحة الدولیةها على ر اثآ ى القصیرالمد على حركة السیاحة الدولیةها على ر اثآ

 2001سبتمبر  11هجمات 
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، أثرت          2001سبتمبر  11یتبین من خالل الشكل البیاني أعاله أن هجمات 

  .بشكل مباشر على الحركة السیاحیة على المدى القصیر والمدى الطویل

على المدى  الدولیة السیاحةعلى حركة  2001سبتمبر  11اآلثار المباشرة لهجمات  - )1

  : القصیر

الحجوزات الفندقیة والرحالت السیاحیة قبل وٕاثناء القیام        لغیتعقب هذه الهجمات مباشرة أُ 

وفقدانهم للثقة في أمن الطیران المدني      ،بها بسبب حالة الرعب التي دبت في نفوس األفراد

إلى الدولیة  الذي یعتبر الوسیلة األكثر استخداما في السیاحیة الدولیة، كما تم تحویل الرحالت

رحالت داخلیة أو تحویل اتجاها من بعض الوجهات السیاحیة في العالم التي یعتقد أنها غیر 

      وقد سمي هذا األثر باألثر التحویلي ؛أمانا آمنة إلى وجهات سیاحیة أخرى یعتقد أنها أكثر

        نظرا لتحویل أو إعادة توزیع السیاحة األمریكیة الدولیة إلى سیاحیة داخلیة  ،أو التوزیعي

أو بتحویلها من بلدان محددة إلى بلدان أخرى مثل استبدال دول الشرق األوسط بدول في أمریكا 

        سلبا  2001سبتمبر  11فة إلى ذلك أثرت هجمات الجنوبیة ودول الكاریبي، وباإلضا

      م، حیث تراجع عدد السیاح األجانب الوافدین إلیها بنسبة .أ.في الو االستقبالیةعلى السیاحة 

، وقد كان هذا األثر ظاهرا بشكل جلي بالنسبة للسیاح المسلمین والعرب السیما الذین 13%

% 40أ ما بین .م.انخفضت نسبة توافدهم إلى الو ینتمون إلى دول الشرق األوسط، حیث

        أصابع االتهامالحكومة األمریكیة  توجیهمخافة تعرضهم ألعمال العنف بسبب % 70و

  . 1في ارتكاب هذه الهجمات المسلمین المتشددینإلى 

وقد انعكس هذا كله سلبا على إیرادات شركات الطیران المدني، فحسب اإلحصائیات   

خالل % 74انخفض السفر العالمي بنسبة  ،)IATA( التحاد الدولي للنقل الجويها االتي قدم

  . 2االعتداءاتاألسبوع األول من وقوع هذه 

                                  
  .64إلى ص  62جلیلة حسن حسنین أحمد، مرجع سابق، من ص  1

األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، "صناعة السیاحة واألمن السیاحي نظر أیضا مصطفى یوسف كافي، ا -

 . 183إلى ص  182، مرجع سابق، من ص "اإلرهاب، العولمة
 .94، مرجع سابق، ص 417مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ع  2
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على المدى  الدولیة على حركة السیاحة 2001سبتمبر  11اآلثار المباشرة لهجمات  - )2

  :الطویل

مجموعة من اآلثار     بعد مرور مدة زمنیة على وقوع هذه هجمات، طفت إلى السطح 

  : 1تيفي اآل، یمكننا أن نوجزها الدولیة السلبیة على حركة السیاحة

 ةتكثیف وتشدید اإلجراءات األمنیة في الموانئ والمطارات للوقایة من األعمال اإلرهابیة الموجه - 

 ضد أمن وسالمة الطیران المدني والمالحة البحریة، ومما الشك فیه أن هذه اإلجراءات وٕان

كانت تصب في مصلحة السیاح إال أن الكثیر منها أصبحت تشكل عنصر إزعاج نفسي لهم 

الذین یخضعون  )transit en Passagers(بعض الفئات مثل كبار السن، وركاب العبور  خاصة

  ؛إلجراءات أمنیة إضافیة في كل مطار

ارتفاع تكالیف السفر الجوي نتیجة الرتفاع مبالغ التأمین وتكالیف اإلجراءات األمنیة المتخذة  - 

السبب في عدم  ویرجعللوقایة من الجرائم اإلرهابیة الموجهة ضد أمن وسالمة الطیران المدني، 

      إلى حالة الكساد  2001سبتمبر  11ظهور هذا األثر على المدى القصیر بعد هجمات 

  ؛من الرحالت الجویة الكثیرلتي شهدها هذا القطاع في تلك الفترة بسبب إلغاء ا

أ، فقد وقع .م.تشدید إجراءات التدقیق في طلبات الحصول على تأشیرات الدخول إلى الو - 

أمرا تنفیذیا یهدف  2017جانفي  27في  "Trump Donald"" دونالد ترانب"الرئیس األمریكي 

أ، ومن أهم .م.التي یرتكبها األجانب داخل الو اإلرهابیةي من األعمال إلى حمایة الشعب األمیرك

   التأكید على أن عملیة إصدار التأشیرات تلعب دورا مهما في الكشف  ،ما جاء في هذا األمر

 وٕالزام وزیر الخارجیة بتعلیق برنامج  ،2عن اإلرهابیین ومنعهم من الدخول إلى األراضي األمریكیة

                                  
  .65مرجع سابق، ص جلیلة حسن حسنین أحمد،  1

األمن السیاحي، الجرائم السیاحیة، "صناعة السیاحة واألمن السیاحي نظر أیضا مصطفى یوسف كافي، ا -

 .184، مرجع سابق، ص "اإلرهاب، العولمة
من دخول اإلرهابیین  الشعب األمریكيحمایة نظر الفقرة األولى من الباب األول من األمر التنفیذي المتعلق با 2

، على الموقع اإللكتروني للسفارة األمریكیة والقنصلیات   27/01/2017أ، الصادر بتاریخ .م.الواألجانب إلى 

 .   07/09/2018: ، تاریخ اإلطالعhttps://sa.usembassy.gov: في المملكة العربیة السعودیة
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وضمان  التأشیرات الذي كان معمول به سابقا،على  للحصول الشخصیة المقابلةاإلعفاء من 

 جمیع یلزمالذي  (USC 1222/8) من قانون الهجرة والجنسیة 222الجزء  االمتثال ألحكام

مع مراعاة  غیر تأشیرة الهجرة أن یخضعوا لمقابلة شخصیةم .أ.الدخول إلى الوتأشیرة  طالبي

  .1ا القانوناالستثناءات التي نص علیه

أ الذي طلبه الرئیس .م.ومن أجل تطبیق التدقیق المشدد قبل منح تأشیرة السفر إلى الو 

خضوع بعض  2017ماي  04 في األمریكیةاقترحت وزارة الخارجیة ، "دونالد ترانب"األمریكي 

دیمهم تتمثل في تق ،رمةاصطالبي التأشیرة الذین یعتقد أنهم یحتاجون لهذا التدقیق إلى إجراءات 

التي على مواقع التواصل االجتماعي حساباتهم وعناوین  ،جوازات سفرهم السابقةألرقام كل 

بریدهم و  ،من تاریخ طلب الحصول على التأشیرة ابتداءً الماضیة  05السنوات  استعملوها خالل

 تقدیمیطلب منهم  كما قد عام،لخمسة عشر  تعود وسیرة ذاتیة ،أرقام هواتفهمكل و  ،اإللكتروني

 المنظمات اإلرهابیةسیطرة ل خاضعةكانت التي مناطق السفرهم إلى  تواریخمعلومات إضافیة عن 

  .2سافروا إلیهاقد أنهم  تبینإذا 

لتشدید  2001سبتمبر  11أ بعد هجمات .م.وجدیر بالبیان أن السیاسة التي انتهجتها الو

في عدد التأشیرات الممنوحة      أدت إلى تراجع ملحوظإجراءات منح تأشیرة السفر إلیها، قد 

كما هو مبین في الجدول  2010و 2001لغیر المهاجرین في الفترة الممتدة ما بین عامي 

  :التالي

  

                                  
من دخول اإلرهابیین  الشعب األمریكيحمایة ة األولى من الباب الثامن من األمر التنفیذي المتعلق بنظر الفقر ا 1

 .، مرجع سابق27/01/2017 المؤرخ في ،أ.م.الواألجانب إلى 
2 https://annabaa.org/arabic/rights/10974, consulté le 07/09/2018. 



 

  2010 إلى 2000من الفترة الممتدة 

Source : the reports of the visa office 2001, 2005, 2007, 2010, sur le site d’internet: 

07/09/2018. 

  2010 سنة إلى 2000 من سنةالفترة الممتدة 

  
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2000 2001 2002

7141636
7588778

5769437

2007  2008  2009  2010  

6 444 2856 603 076 5 804 182 6 422 751 

التنمیة السیاحیة

297 

الفترة الممتدة  فيعدد التأشیرات األمریكیة الممنوحة لغیر المهاجرین ): 15

2007, 2010, sur le site d’internet: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa

الفترة الممتدة  فيلغیر المهاجرین الممنوحة األمریكیة تأشیرات ال عددلمثیل البیاني 

  ).15(من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5769437

4881634 5049099
5388951

5836730

6444285 6603076

2002  2003  2004  2005  2006  2007

5 7694 881 634 5 049 099 5 388 951 5 836 730 285 
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15(الجدول رقم 

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics.html, consulté le  

مثیل البیاني الت): 04(الشكل رقم 

من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم : المصدر

2008 2009 2010

6603076

5804182

6422751

2000  2001  2002

7 141 636 7 588 778 769 437 
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أثر  بالغ كان لها 2001سبتمبر  11 یتضح من خالل التمثیل البیاني أعاله أن هجمات

          أ، حیث انخفض عدد التأشیرات الممنوحة.م.تأشیرة الدخول إلى الوعملیة منح  على

        تأشیرة في سنة  5 769 437إلى  2000في سنة  7  141 636 من لغیر المهاجرین

ثم بدأ  تأشیرة، 2 260 002بفارق قدره  2003في سنة  4 881 634، وصل إلى 2002

 06لم یتجاوز  2010، ولكن إلى غایة سنة 2004عددها في االرتفاع نسبیا ابتداء من سنة 

مالیین تأشیرة، وهذا ما انعكس سلبا          07التي تجاوز فیها  2000مالیین ونصف مقارنة بسنة 

  .أ.م.على السیاحة الوافدة إلى الو

  احة في بعض البلدان السیاحیةیالسأثر الجرائم اإلرهابیة على حركة : الفرع الثاني

     من سنتطرق في هذا الفرع إلى مدي تأثیر اإلرهاب على حركة السیاحة في كل  

  .تركیا، تونس ومصر ،فرنسا

  :احة في فرنسایأثر الجرائم اإلرهابیة على حركة الس/ أوال

السیاحة  منظمة إحصائیاتحسب تعتبر فرنسا من أكثر الدول األوربیة استقطابا للسیاح، ف

 2017تصدرت هذه الدولة قائمة الدول من حیث عدد السیاح الوافدین إلیها في سنة ، العالمیة

السیاحة      إیرادات حجم الثالثة عالمیا من حیث ت المرتبةاحتلسائح، و  ملیون 86.9 بلغ الذي

  .1ملیار دوالر أمریكي 60.7بلغ  الذيالدولیة 

     سبارینجد أن األعمال اإلرهابیة التي شهدتها مدینة  ،2015ولكن بالرجوع إلى سنة  

 حیثأثرت سلبا على حركة السیاحة الدولیة باتجاه فرنسا،  قد ،في شهر نوفمبر من هذه السنة

الثالثة التي أعقبت وقوع هذه شهر األخالل  5,8%تراجعت الرحالت إلى هذه المدینة بنسبة 

 ولة المكلف بالتجارة الخارجیة وترقیة السیاحة السابق أشار كاتب الد كمااألعمال اإلجرامیة، 

        نجم عنهاا وم على هذه االعتداءاتفي تعلیقه  "Matthias fekl" "س فیكلماتیا"السید 

        السیاح األجانب ا ضاهالتي قاللیالي عدد  أن من انعكاسات سلبیة على االقتصاد الفرنسي

  .20142مقارنة بنفس الفترة من سنة % 10 بنسبة في المنشآت الفندقیة تراجع

                                  
1 Voir le rapport de L’OMT «Tourism Highlights», édition 2018, op.cit, p 08.  

 .94مرجع سابق، ص  ، 417مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ع  2
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  : احة في تركیایأثر الجرائم اإلرهابیة على حركة الس/ ثانیا

أن تركیا تعتبر  "رس فوغلیكارلو "أشار المدیر التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة السید  لقد

ملیون سائح في السنة  40تستقطب أكثر من  ات السیاحیة في العالم التي كانتمن أهم الوجه

 05أكثر من إلى تراجع عدد السیاح األجانب الوافدین إلیها  ،ولكن بسبب تفاقم اإلرهاب فیها

        إلى 2016مالیین سائح، ثم استمر عددهم في االنخفاض إلى أن وصل في نهایة سنة 

ملیون سائح، مما أثر سلبا على االقتصاد السیاحي الذي تعتمد علیه  15و 10بین  ما یتراوح

       صناعة السیاحة راداتیت إتراجع فقدتركیا كمصدر من المصادر الرئیسیة للدخل القومي، 

دوالر في سنة ملیار  31.6 ملیار دوالر أمریكي، بعد أن بلغت 10إلى  2016في سنة 

20151.  

  :احة في تونسیئم اإلرهابیة على حركة السأثر الجرا/ ثالثا

 الرئیس السابقضد  2010دیسمبر  17التي اندلعت في  االنتفاضة الشعبیةبعد نهایة 

الحكومة التونسیة تتوقع آنذاك نهوض قطاع السیاحة الذي دخل        كانت، "زین العبدین بن علي"

على أرض الواقع بسبب تفاقم األعمال  ، ولكن هذه التوقع لم یتحققتلك الفترة فيفي مرحلة ركود 

    اإلرهابیة في تونس بشكل غیر مسبوق خاصة ضد صناعة السیاحة، ومسارعة بعض الدول

السفر إلى تونس وفي مقدمتها بریطانیا التي قامت  منإلى إصدار بیانات تحذر فیها مواطنیها 

جوان  26ینة سوسة في عقب عملیة إطالق النار على السیاح بأحد المنتجعات الواقعة بمد

       ة یبإعطاء تعلیمات صارمة لوكاالت السیاحة واألسفار بعدم تنظیم رحالت سیاح 2015

       مغادرة التراب التونسي لتفادي خطر موجة العنف  مواطنیها كذا دعوةو إلى تونس، 

اإلحصائیات  كشفت حیث ،مما انعكس سلبا على السیاحة االستقبالیة في تونس ،اإلرهابي

انخفاض عدد السیاح  2017الرسمیة الصادرة عن المجمع المهني للسیاحة في شهر جانفي 

  .%31بنسبة 

                                  
   94مرجع سابق، من ص ، 417العربیة للعلوم األمنیة، ع  مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف 1

 .95إلى ص 
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إلى أن األعمال اإلرهابیة  "محمود بن رمضان" السابقأشار وزیر السیاحة التونسي  كما 

، وٕانما إلیهاتونس لیست هي السبب الوحید في تراجع عدد السیاح القادمین إلى  شهدتهاالتي 

 حیثأیضا األعمال اإلرهابیة التي وقعت في بعض الدول األوروبیة في السنوات األخیرة، 

 هذا وقد، %11.5 بنسبةوعدد السیاح األلمان  ،%17.1بنسبة  الفرنسیینتناقص عدد السیاح 

خالل شهري  انخفضتقد  في تونس سیاحةال سي أن عائداتالتون البنك المركزي كشف أیضا

 90.21سي أو ملیار دینار تون 128ي ما یعادل أ% 54بنسبة  2016ري سنة جانفي وفیف

من السیاحة  رادات تونسیعلما أن إ ،2015 سنةمن مقارنة بنفس الفترة أمریكي  دوالرملیون 

 فقد، 1هذه االنتفاضةملیار دوالر أمریكي في السنة قبل اندالع  3.4كانت تصل إلى حوالي 

من حیث عدد السیاح الوافدین إلیها بعد كل  2000في سنة المرتبة الثالثة إفریقیا تونس احتلت 

  .  2من جنوب إفریقیا ومصر

  :احة في مصریأثر الجرائم اإلرهابیة على حركة الس/ رابعا

   ، فحسب البنك الدولي والهیئة المصري إحدى أهم ركائز االقتصاد تعتبر السیاحة

 من الناتج المحلي% 11.3مثل هذه الصناعة في المتوسط المصریة العامة لالستعالم ت

من إیرادات مصر من النقد % 19.3من مجموع الصادرات غیر السلعیة، و% 40، واالجمالي

موجة العنف اإلرهابي التي تعرضت لها مصر خاصة منذ بدایة تسعینیات أن ، غیر 3األجنبي

     ةالوافد ةالسیاحعلى حركة  بالغ األثرلها بین في الجدول التالي، كان القرن المنصرم كما هو مُ 

  .إلى مصر

  

  

                                  
 . 97، مرجع سابق، ص 419مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ع  1
، دراسة منشورة بتاریخ التحلیل الجغرافي للحركة السیاحیة إلى إفریقیا، موسى فتحي موسى عتلم 2

: تاریخ اإلطالع، http://www.qiraatafrican.com ":قراءات إفریقیة"على الموقع اإللكتروني  07/03/2017

14/09/2018. 
 .04أشرف محسن محمد محسن، مرجع سابق، ص  3



التنمیة السیاحیةأثر اإلرهاب على : الباب الثاني  

 

 
301 

 

الفترة الممتدة        فيعدد األعمال اإلرهابیة التي وقعت في مصر ): 16(الجدول رقم 

  1997إلى شهر دیسمبر  1986من شهر أفریل 
  

  

  

  عدد القتلى  عدد األعمال اإلرهابیة  الفترة

  33  45  1990إلى شهر جانفي  1986من شهر أفریل 

  113  54  1992إلى شهر جویلیة  1990من شهر جانفي 

  140  239  1993إلى شهر جویلیة  1992من شهر جویلیة 

  490  286  1997إلى شهر دیسمبر  1993من شهر جویلیة 

  .بالتصرف، 296عبد الحمید حسب النبى الشورى، مرجع سابق، ص : المصدر
  

  

 

ملحوظ وغیر مسبوق في عدد  ایتضح من خالل هذا الجدول أن مصر شهدت تصاعد

حیث بلغ  ،1997إلى شهر دیسمبر  1993في الفترة الممتدة من شهر جویلیة األعمال اإلرهابیة 

سلبا على االقتصاد المصري الذي یعتمد  أثر مماقتیال،  490عمال إرهابیا راح ضحیته  286

      یمكننا أن نستشفه على السیاحة الدولیة كأحد المصادر الرئیسیة للعملة الصعبة، وهذا ما 

  : الجدول التالي اإلحصائیات المذكورة في من خالل
  

  

  الفترة فيتطور عدد السیاح الوافدین إلى مصر ): 17(الجدول رقم 

  1998 إلى 1988من الممتدة  
  

  

 (%)معدل النمو   عدد السیاح األجانب  السنة

1988  493 969 1  / 

1989  398 503 2  21.32 

1990  117 600 2  3.71 

1991  2 214 277 17.42  -  

1992  3 206 940 30.95 

1993  2 507 762 27.88  -  
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1994  2 581 988 2.87 

1995  3 133 461 17.5 

1996  3 528 000 11.18 

1997  3 656 000 3.50 

1998  3 213 000 13.78  -  

  .214عبد الحمید حسب النبى الشورى، مرجع سابق، ص  -: المصدر

 :اإللكتروني ، على الموقع"إلى مصر عدد الوافدین"البنك الدولي، إحصائیات السیاحة الدولیة  -          

https://www.albankaldawli.org ،14/09/2018: تاریخ اإلطالع .  
  

یتضح من خالل هذا الجدول أن عدد السیاح الوافدین إلى مصر خالل الفترة الممتدة            

تناقص في سنة  فقدكان یتزاید وتناقص من سنة إلى أخرى،  1998و 1988ما بین عامي 

    1991حیث وصل في سنة  ،واستمر في التناقص 1989مقارنة بسنة  %3.71إلى  1990

، ولكن بعد موجة 1991مقارنة بسنة  %30.95إلى  1992 ثم ارتفع في سنة ،%17.42إلى 

انخفض عدد السیاح الوافدین إلیها بشكل كبیر        ،العنف اإلرهابي التي تعرضت لها مصر

ثم ارتفع بشكل طفیف خالل  ،1992مقارنة بسنة  %27.88 تبلغبنسبة سالبة  1993في سنة 

بفعل تزاید األعمال  1996جدید في سنة ، غیر أنه بدأ في التناقص من 1995و 1994عامي 

       1997إلى شهر دیسمبر  1993اإلرهابیة التي وصل عددها في الفترة من شهر جویلیة 

  .عمال إرهابیا كما أشرنا إلیه سابقا 286 إلى

       لألثر التحویلي أو التوزیعي للسیاحة الدولیة المترتب عن هجمات أیضا كما كان

اإلحصائیات  تبینهعكاسا سلبیا على السیاحة الوافدة إلى مصر، وهذا ما ، ان2001سبتمبر  11

  :التالیة
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  2000مقارنة بسنة  2001سنة  فيعدد السیاح األجانب الوافدین إلى مصر ): 18(الجدول رقم 
  

  

الشهر         

         السنة
2000  2001  

  الفارق بین 

  2001و 2000

  

نسبة الفارق 

)%(  

212928 260 474 3 188 687 3  أوت -جانفي   -  5.77  -  

82919 371849  454768  سبتمبر  -  18.23  -  

207719 289660  497379  أكتوبر  -  41.76  -  

263470 219655  483125  نوفمبر  -  54.53  -  

90658 293061  383719  دیسمبر   -   23.62  -  

15.57  857694 - 485 648 4 179 506 5  المجموع  -  

  .بالتصرف، 66جلیلة حسن حسنین أحمد، مرجع سابق، ص :  المصدر
  

  

        المذكورة في هذه الجدول، یتبن بشكل واضح أن هجمات اإلحصائیاتمن خالل 

مجموع  مصر، حیث انخفض الدولیة فيكان لها وقع كبیر على السیاحة  2001سبتمبر  11

       بسنة مقارنة %15.57سائح بنسبة  857694إلى  2001السیاح األجانب في سنة 

، وقد وصلت نسبة هذا االنخفاض في الفترة الممتدة ما بین شهري جانفي وأوت من سنة 2000

، فیما بلغت أقصاها بعد هجمات 2000مقارنة بنفس الفترة من سنة  %5.77 -إلى  2001

 مقارنة بنفس %54.53 - فیه إلى  تراجعتخاصة في شهر نوفمبر الذي  2001سبتمبر  11

  .2000الشهر من سنة 

 2001خالل األشهر األربعة األخیرة من سنة الوافدین إلى مصر  األجانب وبتوزیع السیاح

منطقة الجغرافیة القادمین منها، یتضح لنا جلیا مدى ال حسب 2000مقارنة بنفس الفترة من سنة 

ي الجدول ف بین، كما هو مُ مصر على السیاحة الوافدة إلى 2001سبتمبر  11تأثیر هجمات 

  : التالي
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توزیع السیاح الوافدین إلى مصر حسب المناطق الرئیسیة في العالم خالل     ): 19(الجدول رقم 

  2000، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2001األربعة أشهر األخیرة من سنة 
  

  

  السنة           

              المناطق
2000  2001  

  الفارق بین

  2000و 2001

نسبة الفارق 

)%(  

 3.83 8727  236386  227659  الشرق األوسط

2.18 - 974  43704  44678  إفریقیا  -  

57.46 - 53224  39392  92616  أمریكا الشمالیة -  

69.46 - 15442  6787  22229  أمریكا الالتینیة -  

0.51 -701  136166  136867  أوروبا الشرقیة  -  

74.44 - 881826  302699  1184525  أوروبا الغربیة والجنوبیة -  

61.61 - 39437  24567  64004  شرق أسیا والباسفیك -  

36.28 - 16588  29132  45720  جنوب أسیا -  

60.46 - 465 099 1 718833 298 818 1  المجموع -  

  .بالتصرف، 68إلى ص  67جلیلة حسن حسنین أحمد، مرجع سابق، من ص :  المصدر 
  

  

  

أدت إلى ارتفاع عدد  ،2001سبتمبر  11نالحظ من خالل هذا الجدول أن هجمات 

شهر  من الممتدة في الفترة %3.83السیاح القادمین من منطقة الشرق األوسط إلى مصر بنسبة 

     نتیجة لألثر التحویلي 2000مقارنة بنفس الفترة من سنة  2001دیسمبر إلى شهر  سبتمبر

تناقص عدد السیاح الوافدین إلى فیما  ،أو التوزیعي للسیاحة الدولیة الذي نجم عن هذه الهجمات

خالل هذه الفترة بنسب متفاوتة، حیث ُسجل  من باقي مختلف المناطق األخرى في العالم مصر

لم بینما  ،%74.44بنسبة  أوروبا الغربیة والجنوبیةأكبر نقص في عدد السیاح القادمین من 

  .%0.51ة سوى بنسبة ضئیلة قدرها أوروبا الشرقی ینخفض عدد السیاح الوافدین من منطقة

المرحلة األسوأ في تاریخ السیاحة  2017و 2011وتعتبر الفترة الممتدة ما بین عامي 

إلى الحوادث  تزیدا األعمال اإلرهابیة بشكل غیر مسبوق في مصر، باإلضافةبسبب المصریة 
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     الروسیة لطائرةاهذه الفترة مثل حادث تحطم  فيالجویة ذات الشبهة اإلرهابیة التي وقعت 

مدینة باتجاه  شرم الشیخمن مطار  إقالعهاجزیرة شبه سیناء بعد ب 2015أكتوبر  31 بتاریخ

          وتسبب هذه الطائرة، سائحا كانوا على متن 224 والذي راح ضحیتهبطرسبورغ سان 

یة الغربدول ال ودفع بمعظم، 91%انخفاض عدد السیاح الروس الوافدین إلى مصر بنسبة  في

  .1مصر مواطنیها من السفر إلى إلى تحذیر

تها من هذا القطاع ارادیانخفاض إ إلىمصر  فيتراجع حركة السیاحة الدولیة  ىوقد أد 

  : بین في الجدول التاليبشكل كبیر كما هو مُ 

راداتها من السیاحیة الدولیة      یعدد السیاح الوافدین إلى مصر وإ ): 20(الجدول رقم 

  2017إلى  2010من الفترة الممتدة  في

  )بالملیار دوالر(رادات مصر من السیاحة الدولیة یإ  عدد السیاح الوافدین إلى مصر  السنة

2010  000 051 14  12.528  

2011  000 497 9  8.710  

2012  000 196 11  9.940 

2013  000 174 9  6.047 

2014  000 628 9  7.208  

2015  000 139 9  6.065  

2016  000 258 5  2.645  

2017  000 157 8  7.775  
 

 

 

 

Source: - Le rapport de L’OMT, "Tourism Highlights", édition 2015, p 12, sur le site internet de 

L’OMT : http://www2.unwto.org, consulté le 20/09/2018.   

               - Le rapport de L’OMT, "Faits saillants du tourisme" édition 2017, op.cit, p 12.  

 - Le rapport de L’OMT, "Tourism Highlights", édition 2018, op.cit, p 19. 

 - La banque mondiale, tourisme international «réentrées»,  sur le site internet:  

   http://www.banquemondiale.org, consulté le 20/09/2018.      

                                  
 103، مرجع سابق، من ص 417مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ع  1

 .104إلى ص 

 



 

من السیاحیة  راداتها یعدد السیاح الوافدین إلى مصر وإ 

2017  

  

  .20رقم 

   مصر وصلت  فيیتضح جلیا من خالل هذا التمثیل البیاني أن حركة السیاحة الدولیة 

 وبلغت ،ملیون سائح 14، حیث بلغ عدد السیاح األجانب أكثر من 

     المصریة االنتفاضةملیار دوالر أمریكي، ولكن بعد اندالع 

بدأ عدد  االنتفاضة،وتفاقم األعمال اإلرهابیة في الفترة التي أعقبت هذه 

   2011تناقص في سنة  حیث

  .%47.95 نسبة ي ما یعادل

بالمقارنة بسنة  2016وقد سجل أكبر نقص في عدد السیاح القادمین إلى مصر في سنة 

التي  الشدیدة سائحا بسبب موجة العنف اإلرهابي

األعمال  عددالتي بلغ فیها 
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 )بالمليون(عدد السياح الوافدين  إلى مصر 
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عدد السیاح الوافدین إلى مصر وإ لالتمثیل البیاني ): 05

2017إلى  2010من الفترة الممتدة  في الدولیة

رقم من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول 

یتضح جلیا من خالل هذا التمثیل البیاني أن حركة السیاحة الدولیة 

، حیث بلغ عدد السیاح األجانب أكثر من 2010إلى ذروتها في سنة 

ملیار دوالر أمریكي، ولكن بعد اندالع  12.52من هذا القطاع 

وتفاقم األعمال اإلرهابیة في الفترة التي أعقبت هذه  2011

حیثفي االنخفاض بشكل كبیر،  مصرالسیاح األجانب الوافدین إلى 

ي ما یعادلأ 2010مقارنة بسنة  حاسائ مالین ونصف 04

وقد سجل أكبر نقص في عدد السیاح القادمین إلى مصر في سنة 

سائحا بسبب موجة العنف اإلرهابي 8 793 000 وصل إلى

التي بلغ فیها  2016إلى  2014 منالممتدة الفترة  فيلها مصر 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

عدد السياح الوافدين  إلى مصر   )بالمليار دوالر(إرادات مصر من السياحة الدولية 

أثر اإلرهاب على : الباب الثاني  

 

 

05(الشكل رقم 

من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول : المصدر
  

  

یتضح جلیا من خالل هذا التمثیل البیاني أن حركة السیاحة الدولیة 

إلى ذروتها في سنة 

من هذا القطاع  هاراداتیإ

2011جانفي  25في 

السیاح األجانب الوافدین إلى 

4ما یزید عن إلى 

وقد سجل أكبر نقص في عدد السیاح القادمین إلى مصر في سنة  

وصل إلى حیث، 2010

لها مصر  تعرضت

2017

إرادات مصر من السياحة الدولية 
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      2015أكتوبر  31حادث تحطم الطائرة الروسیة في كذا عمال إرهابیا، و  1165 اإلرهابیة

  .1ذو الشبهة اإلرهابیة

  أثر الجرائم اإلرهابیة على األنشطة المكونة لصناعة السیاحیة: المطلب الثاني

تعتبر الخدمة السیاحیة ناتج مخرجات العدید من األنشطة التي ترتبط ببعضها البعض 

     ارتباطا وثیقا، وتنقسم هذه األنشطة إلى نوعین تتمثل األولى في تلك التي یتعامل معها 

السائح بطریقة مباشر أو تلبي رغباته بشكل مباشر مثل وكاالت السیاحة واألسفار، المنشآت 

لمطاعم السیاحیة، لنقل الجوي والبري والمائي، اإلرشاد السیاحي، الصناعة التقلیدیة، الفندقیة، ا

في األنشطة التي تساهم بشكل غیر مباشر في إشباع حاجات  فتكمنأما الثانیة  ؛المتاحف

السائح مثل صناعة األثاث وتجهیزات المنشآت الفندقیة والمطاعم السیاحیة، صناعة المواد 

اسم الصناعات الیوم بات یطلق علیها  التي األنشطة إلخ، وهي...مواد التنظیف الغذائیة، صناعة

  . 2المغذیة أو المرتبطة بصناعة السیاحة

بسبب األعمال  من البلدانن تراجع الحركة السیاحة الدولیة والداخلیة في أي بلد فإ ولهذا

قد تصل هذه بل یاحة، اإلرهابیة له انعكاسات جسیمة على كافة األنشطة المكونة لصناعة الس

رجال المال وعزوف كما سنرى الحقا،  السیاحیة االنعكاسات إلى حد إفالس بعض الشركات

نسبة مساهمة قطاع  إلى انخفاضبدوره  یؤديما م ،واألعمال عن االستثمار في المجال السیاحي

     .السیاحة في الدخل القومي وامتصاص البطالة

جمیعا، سنركز  ناعة السیاحة التي ال یسعنا المقام ذكرهاونظرا لتعدد األنشطة المكونة لص

والنقل السیاحي  ،)الفرع األول( دقةفي هذا المطلب على أثر الجرائم اإلرهابیة على صناعة الفن

                                  
، على الموقع إللكتروني لمركز 2016رصد العملیات اإلرهابیة في مصر خالل عام أحمد كامل البحري،  1

   .21/09/2018:، تاریخ االطالعhttp://acpss.ahram.org.eg :األهرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة
     ، أطروحة دكتوراه في علومنمذجة عملیة الطلب على الخدمات السیاحیة حالة الجزائربلعابد نجاة،  2

، 2015/2016، تلمسان -أبو بكر بلقاید التجاریة، وعلوم التسییر، جامعة و كلیة العلوم االقتصادیة  التسییر،

 . 10ص 
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الفرع (واإلرشاد السیاحي  ،)الفرع الثالث(ونشاط وكاالت السیاحة واألسفار  ،)الفرع الثاني(

  .       األنشطة التي یتعامل معها السائح بشكل مباشرأهم باعتبارها من  )الرابع

  أثر الجرائم اإلرهابیة على صناعة الفندقة : الفرع األول

لم یعد نشاط المنشآت الفندقیة یقتصر في العصر الحدیث على خدمة اإلیواء فقط كما 

لى كان فیما مضى، بل أصبح یشمل العدید من الخدمات مثل اإلطعام، نقل الزبائن من وإ 

 ماكن لتنظیمأو المطارات، الترفیه، غسل المالبس، توفیر قاعات لالجتماعات والمؤتمرات 

الصناعة " هذا النشاط اسم علىأصبح یطلق  حتىإلخ ...المعارض وممارسة بعض الریاضات

     تساهم مساهمة فعالة في الحد من ظاهرة البطالة سواء بشكل مباشر أضحتالتي " الفندقیة

من األنشطة االقتصادیة األخرى مثل صناعة األثاث واألجهزة  الرتباطها بالعدید أو غیر مباشر

  . إلخ...الغذائیة، مواد التنظیف والصید البحري الكهرومنزلیة، المواد

من  یعد، بسبب انتشار األعمال اإلرهابیةومما ال شك فیه أن تراجع حركة السیاحة الدولیة 

إحدى الدارسات التي قام بها مكتب  هبینت وهذا مانشاط الفندقي، الأهم المؤثرات السلبیة على 

        من خالل بعض النماذج التطبیقیة المذكورة  "MKG Hospitality"االستشارة الفندقیة 

   :في الجدول التالي
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  أثر الجرائم اإلرهابیة على صناعة الفندقة في بعض الدول ): 21(الجدول رقم 

  عدد الجرحى  عدد القتلى  مكان الوقوع   ياإلرهاب العمل
  مدة األثر على 

   صناعة الفندقة
  صناعة الفندقةمدى أثر العمل اإلرهابي على 

هجمات 

11/09/2001  

  نیویورك، واشنطن

  ) أ.م.الو(
2977  

أكثر من 

6000  
  أشهر 06إلى  04من 

 تاریخ تراجع حاد في نسبة اإلشغال الفندقي خالل الشهر األول من -

تراوحت نسبته ما  ،2000سنة وقوع هذه الهجمات مقارنة بنفس الفترة من 

   .أ.م.في الو %25و 20بین 

وقوع  تاریخ شهر من انخفاض معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة خالل -

         نسبته تمدینتي نیویورك واشنطن، تراوحالهجمات في كل من هذه 

  .%40 - إلى %30 -من 

  هجمات 

11/03/2004  
  شهرین  1858  191  )إسبانیا(مدرید 

الشهر  خالل 07,1%تراجع معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة بنسبة  -

  .وقوع هذه الهجمات تاریخ األول من

هجمات 

07/07/2005  
  شهر  700  52  ) بریطانیا(لندن 

الشهر  خالل %8,03تراجع معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة بنسبة  -

  .هذه الهجماتوقوع  تاریخ مناألول 

هجمات 

11/03/2012  

15/03/2012  

19/03/2012  

  أسبوعین  06  07  ) فرنسا(تولوز 
خالل األسبوعین اللذین  %05تراجع نسبة األشغال الفندقي بنسبة  -

  .هذه الهجماتتاریخ وقوع أعقبا 
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Source: MKG Hospitality, «impact des attentats du 13 novembre 2015 et de la menace terroriste sur le tourisme », enquête pour le Fond national d'Assurance 

Formation de l'Industrie Hôtelière, 2015, pp 01 - 02,  sur le site internet, https://www.fafih.com, consulté le 23/09/2018. 

  

  

هجمات 

07/01/2015  

08/01/2015  

09/01/2015  

  شهر  22  17  ) فرنسا(باریس 
 %25تراجع معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة بنسبة سالبة قدرها  -

  .هذه الهجماتمن تاریخ وقوع الشهر األول  خالل

هجوم 

18/03/2015  
  أشهر 08أكثر من   45  22  ) تونس(باردو 

     %47متاحة بنسبة سالبة قدرها تراجع معدل اإلیرادات لكل غرفة  -

  .تاریخ وقوع هذه الهجماتمن  2015إلى غایة شهر أوت 

  هجوم

26/06/2015  
  أشهر 05أكثر من   39  39  ) تونس(سوسة 

إلى  %47تراجع معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة بنسبة سالبة قدرها  -

  .من تاریخ وقوع هذه الهجمات 2015غایة شهر أوت 

هجمات 

13/11/2015  
  /  352  130  ) فرنسا(باریس 

تراجع حاد في معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة بنسبة سالبة وصلت  -

  .هذه الهجمات تاریخ وقوع خالل ثالثة أسابیع من %33إلى 
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 صناعةیتضح من خالل هذا الجدول أن األعمال اإلرهابیة ال تأثر بنفس الدرجة على 

رادات هذا النشاط      یعلى إ ا، فكلما كان العمل اإلرهابي یتسم بالشدة كان أثره جسیمالفندقة

الرعب  حالة نتیجة إللغاء السیاح لحجوزاتهم الفندقیة بسبب ، وذلكخاصة على المدى القصیر

 2001سبتمبر  11، كما هو الحال بالنسبة لهجمات والخوف التي تنتشر في البلد المستهدف

 %20أ بنسبة تراوحت ما بین .م.في الو 1التي أدت إلى تراجع حاد في نسبة األشغال الفندقي

      هذه الهجمات مقارنة بنفس الفترة من سنةوقوع تاریخ خالل الشهر األول من  %25و

في كل من  2، ونجم عنها أیضا انخفاض كبیر  في معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة2000

   هجمات هذه الوقد استمر أثر ، %40 -و %30 -نیویورك واشنطن بنسبة تراوحت ما بین 

  .أشهر ة وستةأربععلى صناعة الفندقة على المدى الطویل لمدة تراوحت ما بین 

مارس  18كما تسبب أیضا العمل اإلرهابي الذي استهدف زوار متحف باردو بتاریخ  

   %47في تراجع كبیر في معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة بنسبة سالبة وصلت إلى  2015

                                  
صناعة الفندقة، ورسم منحنى  مدى فعالیة لمعرفة المؤشرات التي ستخدم أهمحد اإلشغال الفندقي أ نسبة تعد 1

فترة  فيالفندقیة  المنشآت إیراداتحجم  لقیاس الهامةحد المؤشرات االقتصادیة أ تعتبر أیضا كما الطلب الفندقي،

   مع التطبیق  الفندقي اإلشغالنسبة ، عبد الرحمن عبد الكریم أكرم :نظرالمزید من التفصیل . محددة زمنیة

       مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة،  2002-2007على صناعة الفنادق العراقیة للمدة

  .81، ص 2013، 35ع  ،)العراق(

 : كالتالي "Taux d’occupation" اإلشغال الفندقيتحسب نسبة  -

  :أنظر الموقع اإللكتروني). عدد الغرف المتاحة ÷ 100 ×عدد الغرف المستأجرة (
-restauration.fr/hotellerie-https://www.lhotellerie

html/page34.html-restauration/articles/2014/3415_09_octobre_2014/files/assets/basic ،تاریخ اإلطالع: 

23/09/2018.  
لغة أو ما یسمى اختصار بال "Le revenu par chambre disponible"یحسب معدل اإلیرادات لكل غرفة متاحة  2

   :وفقا للطریقتین التالیتین )RevPAR) "oomR vailableA erP enueRev"  االنجلیزیة

نظر ا .)متاحةال الغرف عدد ÷رقم أعمال الغرف ( أو) متوسط السعر لكل غرفة مستأجرة× نسبة اإلشغال (

  :الموقع اإللكتروني
 -restauration.fr/hotellerie-https://www.lhotellerie

html/page34.html-ts/basicrestauration/articles/2014/3415_09_octobre_2014/files/asse ،تاریخ اإلطالع :

23/09/2018. 
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إلى غایة شهر أوت من نفس السنة، فضال عن استمرار أثره بشكل ملحوظ على صناعة الفندقة 

  .  العمل اإلرهابيتاریخ وقوع هذا  من أشهر 08 تجاوزت دةلمفي تونس 

فیه فقط، بل  نفذتُ في المكان الذي  صناعة الفندقةوال یتوقف أثر اإلعمال اإلرهابیة على 

    هجمات بعد سجلت فرنسا فقد، الدوليو اإلقلیمي  یینقد یمتد لیصیب هذا النشاط على المستو 

         متفاوتة وصلت إلى بنسبیرادات كل غرفة متاحة إفي  اانخفاض 2001سبتمبر  11

  .1%7و 13% ،6%

      أن تراجع حركة السیاحة الدولیة أیضا إحدى الدراسات  بینت وباإلضافة إلى ذلك،

 أثر هكان ل المنصرم،خالل العقد األخیر من القرن تزاید األعمال اإلرهابیة فیها مصر بسبب  في

  :   بین في الجدول التاليهو مُ  كماعلى صناعة الفندقة  اكبیر 

  

  

  

                                  
1 MKG Hospitality, op.cit, p 02. 
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  1997 إلى 1989 منالفترة الممتدة  فيتوزیع اللیالي السیاحیة في مصر حسب الجنسیة ): 22(الجدول رقم 

  

السنة          

  الجنسیة
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  

  6253  6228  6587  6573  5896  8306  9124  9600  9645  عرب

  15570  12968  9948  5933  6741  10432  4996  7187  7879  أوربیون

  1694  1471  1462  1003  1010  1314  709  1178  1267  أمریكیون

  3062  3098  2454  1924  1442  1784  1402  1677  1793  جنسیات أخرى

  26579  23765  20451  15433  15079  21736  16231  19642  20583  المجموع

  .بالتصرف، 362الشورى، مرجع سابق، ص  النبيعبد الحمید حسب  :المصدر 
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.)21(الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم 

1992 1993 1994 1995 1996
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التمثیل البیاني لتوزیع اللیالي السیاحیة في مصر حسب الجنسیة ): 06(الشكل رقم 

الباحث باالعتماد على اإلحصائیات المذكورة في الجدول رقم من إعداد : المصدر 

1997

 عرب

 ٔ�وربیون

 �ٔمر�ك�ون

 ��س�یات �ٔخرى

 ا�موع
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الفترة  فياللیالي السیاحیة في مصر عدد یتبین من خالل هذا التمثیل البیاني أن إجمالي 

، كان یتزاید ویتناقص من سنة إلى أخرى بشكل     1997و 1989الممتدة ما بین عامي 

 19642إلى  1990انخفض في سنة  ثم لیلة 20583 إلى 1989وصل في سنة  حیث، واضح

لیلة ثم ارتفع  16231لى إ سنة لیلة، واستمر في االنخفاض لیصل في 941لیلة أي بفارق قدره 

      عدد غیر أن ذلك لم یدم طویال حیث تراجع إجمالي ،لیلة 21736إلى  1992في سنة 

       المضطرد لألعمال بسبب التزید 1994و 1993اللیالي السیاحیة مرة أخرى خالل عامي 

        حیث بلغ 1997في سنة  من جدید اإلرهابیة في مصر خالل هذه الفترة، ثم بدأ في االرتفاع

  . لیلة 26579

الجهود التي بذلتها الحكومة المصریة للتصدي لألعمال اإلرهابیة والنهوض من رغم وبال

ي استهدف مجموعة من السیاح األجانب في تلك الفترة إال أن العمل اإلرهابي الذ ةبقطاع السیاح

كان بمثابة الضربة  1997نوفمبر  17في معبد حتشبسوت بالدیر البحري بمدینة األقصر في 

في مصر خالل األسابیع التي أعقبت تاریخ وقوع هذا  الفندقةالقاضیة التي تعرضت لها صناعة 

حافظتي األقصر وأسوان انخفضت نسبة اإلشغال الفندقي في كل من م حیثالعمل اإلرهابي، 

الواقعة بالغردقة ومحافظة  المنشآت الفندقیة أما، %10لم تزد عن  إذإلى أدنى مستوى لها 

التي تتمیز بارتفاع  فقد أصیبت بشلل تام في ذروة الموسم السیاحي في هذه المنطقة جنوب سناء

  .1دراجة الحرارة في فصل الشتاء

وال یتوقف أثر اإلرهاب على صناعة الفندقة عند انخفاض الدخل الفندقي فقط بسبب 

تناقص عدد السیاح، بل یمتد لیزید من نفقات المنشآت الفندقیة خاصة الفخمة منها التي یرتدها 

هذه المنشآت  التي تتخذهاإلجراءات األمنیة بسبب ااألثریاء والمشاهیر والشخصیات السیاسیة 

زیادة عدد و التعاقد مع شركات الحراسة األمنیة المسلحة، كئنها من األعمال اإلرهابیة لحمایة زبا

                                  
   ، مرجع إدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيمصطفى یوسف كافي،  1

 .279سابق، ص 
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وضع و استخدام كامیرات المراقبة لرصد التحركات المشبوهة، تكثیف و أعوان األمن الداخلي، 

  .إلخ...والمتفجرات واألمتعة في المداخل للكشف عن األسلحة الیدویة حقائبال فحصجهزة أ

  أثر الجرائم اإلرهابیة على نشاط النقل السیاحي :الفرع الثاني

أي بلد أو منطقة بسبب تزیدا خطر األعمال اإلرهابیة  فيإن تراجع حركة السیاحة الدولیة 

فاألمن  ،رادات كل أنواع النقل سواء الجویة أو البریة أو البحریةیفیها، یؤدي حتما إلى انخفاض إ

سواء داخل  بالسفر األفرادفي قرار  الحاسمة العناصرأهم یعتبر من السیاحي كما رأینا سابقا 

      الجوي النقلثقة في ولعل خیر مثال على ذلك فقدان المسافرین لل ،حدود بلدانهم أو خارجها

  .20011سبتمبر  11هجمات بعد 

قد  2001سبتمبر  11هجمات إلى أن  "IATA"أشارت الجمعیة الدولیة للنقل الجوي  قدل

       انخفضت  حیث، األمریكیةالمدني  طیرانالشركات مالیة ضخمة لتسببت في خسائر 

 عامفي  ملیار دوالر 107.1إلى  2000 عامفي  أمریكي ملیار دوالر 130.2من أرباحها 

إلى وصلت و ، 2002و 2001ر خالل عامي الدو ملیار 19.6ها رخسائ، وبلغت 2002

، كما بینت هذه الجمعیة 2005 سنة إلى 2001 سنة في الفترة الممتدة منملیار دوالر  57.7

 شركات الطیران المدني عائداتفي  عنها انخفاض نجم 2001سبتمبر  11هجمات أن أیضا 

 306و 2001في عام  ملیارات دوالر 307إلى  2000ملیار دوالر في عام  329الدولیة من 

  .20022ملیار دوالر في عام 

أ، إفالس كبرى شركات الطیران .م.ع في الووقد ترتب عن انخفاض مداخیل هذا القطا

 "یونایتد إیرالینز"شركة و  ،"Airways US"  "إیروایز و أسی"مثل شركة  األمریكیةالمدني 

                                  
في تقدیم التقاریر السنویة  المدني رئیس مجلس المنظمة الدولیة للطیران، طاب الدكتور أسعد قطیطنظر خا 1

    2004األولى من عام  06عن األشهر  اإلضافيوالتقریر  ،2003و 2002 ،2001للمجلس عن األعوام 

 یكاوإلل على الموقع اإللكتروني، 02، ص 30/09/2004 ،)كندا( مونتلایر، للجمعیة العمومیة 35الدورة  إلى

)ICAO(: https://www.icao.int ،27/09/2018: تاریخ اإلطالع. 
2 https://www.iata.org/pressroom/documents/impact-9-11-aviation.pdf, consulté le 27/09/2018. 
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"United Airlines"
1

في عام  عامل 520600 في هذا القطاع من العمالانخفض عدد و ،

عدد  رستماو  ،16,60% بنسبة سالبة قدرهاأي  2003بحلول عام عامل  444700 إلى 2000

 رغم اإلعانة المالیة 2عامل 378100 إلى 2010 وصل في سنة حیث في االنخفاض العمال

      المدني من أجل دعم نشاطها طیرانالتي منحتها الحكومة األمریكیة لشركات ال الضخمة

  .3ألف ملیار دوالر 15والتي بلغت 

 "Zaventem" زافنتمستهدف مطار أن العمل اإلرهابي الذي ا اتكما بینت إحدى الدراس

وبعد انقضاء هذه  ،لمدة أسبوعین دفع بالسلطات البلجیكیة إلى غلقهقد  2016مارس  22في 

ولكن بسبب اإلجراءات األمنیة المشددة  ،المدة لم یتم فتح سوى جناح منه لتنظیم حركة الركاب

 أفریل شهر في اإلى النصف تقریب المسافرینانخفض عدد والطوابیر الطویلة في هذا الجناح 

 المسافرینعدد ثم بدأ  التي بلغ فیها ملیوني مسافر، 2015عام بنفس الفترة من مقارنة  2016

أنه  إالملیون  1.97حیث بلغ  ،2016في شهر ماي  بأكملهتح المطار تم ففي االرتفاع بعد أن 

مسافر عبر  ملیون 2.15 رالذي ُسجل فیه مرو  2015 من سنة بقي منخفضا مقارنة بشهر ماي

  .4هذا المطار

كذلك بینت اإلحصائیات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء وهیئة میناء 

القاهرة الدولي مدى تأثیر موجة العنف اإلرهابي التي تعرضت لها مصر في تسعینیات القرن 

بین الدولیة كما هو مُ المنصرم على نشاط شركات الطیران المدني بسبب تناقص حركة السیاحة 

  : في الجدول التالي

  

  

                                  
           497 ص ، مرجع سابق، من"مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي حكیم غریب،  1

 .498إلى ص 
2 https://www.iata.org/pressroom/documents/impact-9-11-aviation.pdf, consulté le 27/09/2018. 
3 Jacques FONTANEL, op.cit, p 127. 
4 Edward Roosens, l’impact économique des attentats terroristes, p 10, étude analytique publiée sur     
le site internet de la fédération des entreprises de Belgique (FEB) : http://www.feb.be, consulté le  
27/09/2018. 
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  تطور حركة الركاب والطائرات بمطارات مصر):  23(الجدول رقم 

   1996 إلى 1989 من الممتدة الفترة في 
  

  

  السنة
  إجمالي حركة الركاب

  عبر مطارات مصر 

  الرحالت الجویةإجمالي 

  من وٕالى مطارات مصر

1989/1990  11 435 000 57654 

1990/1991  7 574 000 46242 

1991/1992  11 740 000 63133 

1992/1993  11 159 000 73826 

1993/1994  8 960 000 67868 

1994/1995  10 311 000 76561 

1996/1996  16 772 000 81985 

  .بالتصرف، 332وص  329الشورى، مرجع سابق، ص  النبيعبد الحمید حسب  :المصدر
  

حركة الركاب والطائرات بمطارات مصر خالل  إجمالي الجدول أنیتضح من خالل هذا 

     كان یتناقص كلما زاد خطر األعمال 1996 سنة إلى 1989 سنة الفترة الممتدة من

  الفترة راكبا في  11 435  000اإلرهابیة، فقد بلغ إجمالي حركة الركاب عبر مطارات مصر 

من وٕالى مطارات مصر  الرحالت الجویةوبلغ إجمالي  ،1989و 1990 الممتدة ما بین عامي

أي  7 574 000رحلة، ولكن في العام الموالي انخفض إجمالي حركة الركاب إلى  57654

    األعمال اإلرهابیة في مصر وحرب الخلیج تزاید عددبسبب  33,76%بنسبة سالبة قدرها 

التي وصل مجموعها  ت الجویةعدد الرحالمما انعكس سلبا على ، 1991في سنة التي اندلعت 

  .19,79% -  رحلة أي ما یعادل 46242إلى  في هذا العام

إجمالي  اتناقص فیه التي 1994إلى  1993 الفترة منوهذا ما نالحظه أیضا خالل  

بالفترة مقارنة  8,07% - وٕاجمالي حركة الطائرات بنسبة ، 19,79% - حركة الركاب بنسبة 

  . 1993و 1992 الممتدة ما بین عامي
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أشار رئیس شركة مصر للطیران إلى أن العمل اإلرهابي الذي استهدف زوار معبد  وقد

     مالیة ، لوحده قد ألحق خسائر 1997نوفمبر  17الملكة حتشبسوت بالدیر البحري في 

          بسبب إلغاء السیاح لحجوزاتهم على رحالتها القادمة الطیران المدني المصري شركة ب ضخمة

    صیل االعاصمة الیابانیة طوكیو إلى مدینة القاهرة نتیجة لتداول وسائل اإلعالم الدولیة لتفمن 

 عدد الرحالت انخفاض هذه العمل اإلرهابي على نطاق واسع، كما أدت هذه المجزرة الرهیبة إلى 

  . 1%50من وٕالى مطار القاهرة الدولي بنسبة  ةالجوی

 لشعبة تسهیالت النقل الجوي كینیا وتنزانیا وأوغندان التي قدمتها كل م العریضةكما بینت 

، المنعقدة بمدینة القاهرة خالل الثانیة عشرة تهادور في  التابعة لمنظمة الطیران المدني الدولي

لتحذیر  التي تصدرها بعض الدول اإلعالناتأن  2004أفریل  02مارس إلى  22الفترة من 

    دول شرق إلى السیاحوتدفق  المدني الطیران حركة على اسلب تأثر  ،مواطنیها من السفر

 بسببكبیر  انكماش في كینیا على سبیل المثال إلى صناعة السیاحة تعرضت حیث ،أفریقیا

بین في الجدول ، كما هو مُ 2إلى مطار نیروبيرحالت الوصول السیاحیة  عدد شدید فيال التراجع

  :التالي

 عددٕاجمالي و مطار نیروبي  ة إلىرحالت الوصول الدولی تطور إجمالي عدد): 24(الجدول رقم 

  2003إلى  2000الفترة الممتدة من  في السیاح األجانب الوفدین إلى كینیا

  إجمالي عدد السیاح األجانب  إجمالي عدد رحالت الوصول الدولیة  السنة

2000  311100  227168  

2001  294700  179163  

2002  297000  206710  

2003  385776  175940  

Source: Note présentée par les États de la Communauté de l’Afrique orientale «Kenya, Ouganda  et 

Tanzanie » à la division de facilitation, op.cit, p 02.  

                                  
، مرجع سابق، إدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيمصطفى یوسف كافي،  1

 .279ص 
2 Note présentée par les États de la Communauté de l’Afrique orientale «Kenya, Ouganda                    

et Tanzanie » au division de facilitation, 12ème session le Caire (Égypte), du 22/03 au 02/04/2004, 

(FAL/12-WP/82), 20/03/2004, pp 01-02, publiée sur le site internet de  L’ICAO: https://www.icao.int, 

consulté le 30/09/2018. 
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مطار نیروبي  یتضح من خالل هذا الجدول أن إجمالي عدد رحالت الوصول الدولیة إلى

، فیما بلغ إجمالي عدد السیاح األجانب الوافدین إلى كینیا 311100 بلغت 2000في عام 

        الدولیة إجمالي عدد رحالت الوصول انخفض 2001سائحا، ولكن في عام  227168

السیاح  إجمالي عددأیضا تبعیة تناقص الوب ، 5,27%- رحلة أي ما یعادل  294700إلى 

التي تعرضت  هجماتالبسبب  21,13%قدرها سائحا أي بنسبة سالبة  179163األجانب إلى 

  .2001سبتمبر  11أ في .م.لها الو

    2003مطار نیروبي في عام  إجمالي عدد رحالت الوصول الدولیة إلىورغم ارتفاع  

 بسنةإلى كینیا بقیت دائما منخفضة مقارنة  أن حركة السیاحة الدولیة إال ،رحلة 385776 إلى

 .موطنیها من السفر إلى كینیال تحذیر بعض الدولنتیجة  2000

كذلك یعتبر النقل السككي من أكثر القطاعات الخدماتیة التي تتأثر كثیرا بفعل تصاعد 

األعمال اإلرهابیة، ویكفي للتدلیل على ذلك أن نشیر إلى حالة هذا القطاع في العراق بعد عدد 

       الغزو األمریكي ألراضیه ودخوله في دوامة اإلرهاب والعنف الطائفي الذي مازال یعاني 

  .إلى یومنا هذاالشعب العراقي من ویالته 

  راداتها یإٕاجمالي طارات و تطور حركة المسافرین على متن الق): 25(الجدول رقم 

  2010 إلى 2001 منالممتدة الفترة  في
  

  

  

  )باأللف دینار عراقي(اإلیرادات   عدد المسافرین   السنة

2001  1 003 000 762982  

2002  1 248 000 115031 

2003  343000 325962 

2004  63000 56469 

2005  6000 5967 

2006  18000 16565 

2007  4000 15406 
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2008  107000 740216 

2009  220000 2 155 765 

2010  212000 2 384 345 

  . بالتصرف، 202كریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة، مرجع سابق، ص  :المصدر
  

  

  

من خالل هذا الجدول یتبین أن إجمالي عدد المسافرین على متن القطارات في العراق 

    رادات هذا القطاع یإ وصلت، وقد امسافر  2 2511 000بلغ  2002و 2001خالل عامي 

دینار عراقي، ولكن بعد الغزو األمریكي للعراق وتزید عدد  1 913 292 000 إلى من ذلك

اإلرهابیة في مختلف ربوعه انخفض إجمالي إیرادات النقل السككي بشكل حادا خالل  األعمال

 2001مقارنة بعامي  78,02%بنسبة سالبة قدرها  2007 إلى 2003 من الممتدةالفترة 

أي ما  امسافر  434000بسبب تناقص إجمالي عدد المسافرین خالل هذه الفترة إلى  2002و

بفضل الجهود  2008تتحسن ابتداًء من عام إیرادات هذا القطاع ، ثم بدأت 80,71% -  بنسبة

  . التي بذلتها الحكومة العراقیة في مكافحة اإلرهاب

  رهابیة على نشاط وكاالت السیاحة والسفرأثر الجرائم اإل : الفرع الثالث

قبل التطرق إلى أثر األعمال اإلرهابیة على نشاط وكاالت السیاحة والسفر، تجب اإلشارة 

المنظمة في صناعة السیاحة من خالل الرحالت  جوهریالعب دورا یأصبح  القطاعإلى أن هذه 

تذاكر  بیعل والتوسط ،تاریخیة والحضاریةمؤهالت السیاحیة الطبیعیة والثقافیة والللسیاح والترویج لل

السفر، وحجز  على تأشیرات همحصول عملیة وتسهیل للسیاح النقل الجوي والبحري والسككي

 وغیرمنشآت السیاحیة والترفیهیة لمختلف الكر الدخول ابیع تذكذا و  ،بالمنشآت الفندقیةالغرف 

  1.األخرىمن الخدمات ذلك 

                                  
      التعاقدیة تجاه المتعاملین بالتزاماتها إخاللهاعن  واألسفارالسیاحة  وكاالتمسؤولیة ، حیمر زلیخة 1

    منتوري اإلخوةجامعة ، كلیة الحقوق، "فرع عقود ومسؤولیة"العلوم القانونیة ، رسالة ماجستیر في معها

 .19، ص 2016/2017، 1قسنطینة
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     الخدمات يوالسعي إلى حمایة مستهلك 1السیاحة والسفرنشاطات وكالة  ونظرا لتنوع

 نظمه الذيالمشرع الجزائري  تدخل المشرعون لتنظیم هذا النشاط بما في ذلك ،التي تقدمها

التي تحكم نشاط  القواعد العامةب المتعلق، 1999أفریل  04المؤرخ  99/06القانون رقم  بموجب

كل مؤسسة تجاریة تمارس "بأنها  واألسفارالة السیاحة وكعرف الذي ، 2وكالة السیاحة واألسفار

         سیاحیا یتمثل في بیع مباشر أو غیر مباشر رحالت وٕاقامات فردیة بصفة دائمة نشاطا

  . 3"أو جماعیة وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها

                                  
  :كاآلتي وكالة السیاحة واألسفارلقد حدد المشرع الجزائري نشاطات  1

   تنظیم جوالت وزیارات رفقة مرشدین داخل المدن والمواقع واآلثار ذات الطابع السیاحي والثقافي  -" 

  ؛والتاریخي

ملتقیات المكملة نشاطات القنص والصید البحري والتظاهرات الفنیة والثقافیة والریاضیة والمؤتمرات وال تنظیم -

  ؛لنشاط الوكالة أو بطلب من منظمیها

  ؛وضع خدمات المترجمین والمرشدین السیاحین تحت تصرف السیاح -

  ؛وكذا تقییم الخدمات المرتبطة بها ،اإلیواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقیة -

  ؛هما لدى مؤسسات النقلوبیع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظیم المعمول ب ،النقل السیاحي -

  ؛بیع تذاكر أماكن الحفالت الترفیهیة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الریاضي أو غیر ذلك -

  ؛استقبال ومساعدة السیاح خالل إقامتهم -

  ؛القیام لصالح الزبائن بإجراءات التأمین من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السیاحیة -

  ؛أجنبیة أخرى قصد تقدیم مختلف الخدمات باسمها أو مكانتها تمثیل وكاالت محلیة و -

".      كراء السیارات بسائق أو بدون سائق ونقل األمتعة وكراء البیوت المنقولة وغیرها من معدات التخییم -

الذي یحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط ، 04/04/1999المؤرخ  99/06القانون رقم من  04المادة  :انظر

 .07/04/1999، الصادرة في 24، ج ر، ع لة السیاحة واألسفاروكا
المركز الجامعي أحمد بن یحي ، مجلة المعیار، الحمایة القانونیة للسائح في ضوء عقد السیاحة، دالل یزید 2

 .155، ص 2014، 09، ع 05، مج تیسمسیلت - الونشریسي
التي تحكم  القواعد العامةب المتعلق 04/04/1999المؤرخ  99/06القانون رقم من ) 01ف /03(انظر المادة  3

 .، مرجع سابقنشاط وكالة السیاحة واألسفار
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كما هو الشأن بالنسبة  ،أنواعهذه الوكاالت إلى عدة  تقسیمن إلى یفیما عمد بعض المشرع

  :    1تيللمشرع اللبناني الذي قام بتصنیفها إلى خمسة فئات كاآل

تنظیم و بیع تذاكر السفر  وهي تلك الوكاالت التي یرخص لها :وكاالت السفر والسیاحة - )1

مسار  هفی ُیبین حسب برنامج معد مسبقا ،من وٕالى لبنان جماعیةوال الفردیةسیاحیة الرحالت ال

  .المرتبطة بها جمیع الخدماتالسیاحیة و  الرحلة

تنظیم و  ،سفرالبیع تذاكر  وهي تلك الوكاالت التي یرخص لها :وكاالت النقل السیاحي - )2

 مسطرة وفقا لبرامج البري وسائل النقل عن طریق هخارج أو لبنان داخلسواء سیاحیة الرحالت ال

  .مسبقا

تأجیر السیارات  الوكاالت التي یرخص لها وهي تلك :وكاالت تأجیر السیارات السیاحیة - )3 

ألماكن إلى ا برحالتللقیام  اللبنانیین المهاجرین أواألجانب أو المصطافین  للسیاحبدون سائق 

 الدولغیرها من  أوالعربیة المجاورة في الدول  لبنان أوالواقعة في  والمعالم األثریة السیاحیة

  .األخرى

سیارات ال تأجیر وهي تلك الوكاالت التي یرخص لها :اتوكاالت تأجیر سیارات المناسب -)4

  .ساعة 24 تتعدىالساعة وال  أساسعلى  ةمدالن تكون شریطة أسائق ب

وهي تلك الوكاالت  :االستخداموعربات  وكاالت تأجیر الدراجات الناریة ذات الدفع الرباعي -)5

الطبیعیة السیاحیة و  المواقعزیارة ل بدون سائق للسیاح هذه المركبات تأجیرالتي یرخص لها 

  . لها المخصصةفي لبنان ضمن المسارات  والتاریخیة األثریةالمعالم و 

ورغم تشعب نشاطات وكاالت السیاحة والسفر على عكس بعض األنشطة السیاحیة 

ثر كثیرا بفعل إال أن هذه الوكاالت تتأ والمطاعم السیاحیة والمتاحفاألخرى مثل النقل السیاحي 

التي ترتكب في البلد الذي تمارس فیه نشاطها خاصة الوكاالت التي تنشط  اإلرهابیةاألعمال 

                                  
، المتعلق بتنظیم وكاالت 20/10/1972 المؤرخ في 4216رقم  اللبناني مرسومال من 04و 02تین نظر المادا 1

على الموقع ، 30/11/2012المؤرخ في  9398السفر والسیاحة والنقل السیاحي، المعدل بموجب المرسوم رقم 

  :اإللكتروني لمركز األبحاث والدارسات في المعلوماتیة القانونیة التابع للجامعة اللبنانیة

 http://www.legallaw.ul.edu.lb02/10/2018: ، تاریخ اإلطالع. 
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نتیجة عزوف  ،"Tourisme réceptif"بصفة رئیسیة في السیاحة الداخلیة والسیاحة االستقبالیة 

       للقتل رهاب خوفا من تعرضهمالسیاح األجانب عن زیارة البلدان التي ینتشر فیها التطرف واإل

   .أو االختطاف

       تؤثر األعمال اإلرهابیة التي تركب في مختلف بقاع العالم سلبا  وٕالى جانب ذلك

على نشاط وكاالت السیاحة والسفر خاصة تلك التي تنشط بشكل رئیسي في السیاحة الموفدة             

"Tourisme émetteur" ، إذا كانت لهجمات إرهابیة خاصة   تعرض أي وجهة سیاحیةفبمجرد

كما أشرنا إلیه سابقا تقوم هذه الوكاالت  تتسم بالشدة وحظیت بتغطیة إعالمیة واسعة النطاق،

كافة الرحالت السیاحیة المبرمجة إلى هذه الوجهة وجمیع المناطق المجاورة لها مخافة لبإلغائها 

  . من امتداد األعمال اإلرهابیة إلیها

أصبحت  عند هذا الحد، بل واألسفارت السیاحة وكاال نشاط وال یتوقف أثر اإلرهاب على

     مواطنیها من مخاطر السفرل بعض الدول لتحذیر هذه الوكاالت تتكبد خسائر ضخمة نتیجة

إلجراءات األمنیة في المطارات وارتفاع تكالیف السفر ل هاوتشدید ،إلى بعض الوجهات السیاحیة

وتشدید التدقیق في عملیة منح تأشیرات السفر خاصة بعد هجمات التي تعرضت لها  ،الجوي

  .2001سبتمبر  11أ في .م.الو

 بموجبهاإلى إصدار تعلیمات تمنع  تلجأبعض الدول ذلك أصبحت  وباإلضافة إلى 

الحكومة  قیامتنظیم رحالت سیاحیة إلى بعض الدول مثل من  واألسفارالسیاحة وكاالت 

     تنظیم رحالت سیاحیةمن وكاالت السیاحة السفر المعتمدة  بمنعیة كما رأینا سابقا البریطان

       إلى تونس عقب االعتداء اإلرهابي الذي تعرض له أحد المنتجعات السیاحیة بمدینة سوسة

  .2015جوان  26في 

رها       قد أشارات في أحد تقری ،جمعیة مكاتب السیاحة والسفر السوریة أن وجدیر بالبیان

         عن ممارسة نشاطها بسبب تردي األوضاع األمنیةتوقفت من هذه المكاتب  %65أن 

بتسریح بعض  منهابعض القامت  فیماوعدم قدرتها على تسدید أجور عمالها،  ،سوریا  في 
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أیام في األسبوع لتخفیف األجر إلى نسبة تتراوح ما بین  03الدوام إلى  مدةأو تقلیص  العمال

  .1%50و 30

  أثر الجرائم اإلرهابیة على نشاط اإلرشاد السیاحي: الفرع الرابع

قبل التطرق إلى أثر األعمال اإلرهابیة على نشاط اإلرشاد السیاحي، تجب اإلشارة      

 یلعبه، نظرا للدور الذي صناعة السیاحةلإلى أن هذا النشاط یعتبر أحد أهم المقومات الرئیسیة 

المرشد السیاحي في تعریف السیاح سواء األجانب أو الوطنیین بالمؤهالت الطبیعیة والثقافیة 

  .والتاریخیة والحضاریة التي یزخر بها المقصد السیاحي

یتمیز المرشد السیاحي عن العناصر البشریة األخرى العاملة في قطاع السیاحة  وفوق ذلك

بهیاكل  امرور  المطار إلىلحظة صولهم  ذیالزمهم من فقد ،السیاح األجانب مع تواصالأكثر  أنهب

المدن  أزقة في والتجول واألثریة والمعالم التاریخیة والدینیة زیارة المواقع السیاحیةو  اإلیواء

 غایة الرجوع بهم إلى المطار ومساعدتهم إلى والدخول إلى محالتها التجاریة وأسواقها الشعبیة

یتواصلون مع ال الذین  الفنادق مع مستخدمي مثال ال یحصلا وهذا م بلدانهم، على العودة إلى

بیع  وأصحاب محالتلعاملین في المطاعم اوال معینة في الصباح أو المساء،   السیاح إال لفترة

  .2قصیرة لفترة سوى أیضا معهمالذین یقتصر تواصلهم  الفنیة والتقلیدیة التحف

بأنه  "المرشد السیاحي" اعلیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  المفاهیمدلیل وقد عرف 

 مقابل أجر) في أماكن اآلثار والمتاحف والمعارض(للسائح  الشخص الذي یتولى الشرح واإلرشاد"

وال یجوز ممارسة  ،ولمدة محدودة ویصاحب المجموعات السیاحیة المنظمة في المزارات السیاحیة

 وزارة( ى ترخیص بذلك من الجهات المعنیةإذا كان حاصًال عل مهنة اإلرشاد السیاحي إال

  .3"وتختلف من بلد آلخر) السیاحة هیئة أو دائرة سیاحیة

                                  
، مرجع سابق، السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن السیاحيإدارة األزمات مصطفى یوسف كافي،  1

 .265إلى ص  264من ص 
ن بلد نشر، بدون طبعة، و ، بداإلرشاد السیاحي وأدوات إدراة المجموعات السیاحیةزیاد عید الرواضیة،  2

 .18، ص 2015
 .50سابق، ص ا، مرجع علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  المفاهیمدلیل  3
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الشخص الذي یقود مجموعة "فیما عرفه االتحاد العالمي لجمعیة اإلدالء السیاحیین بأنه 

من السیاح مستخدما اللغة التي ینطقون بها أو یفهمونها لیعرفهم بالتراث الثقافي والمقومات 

الطبیعیة للوجهة السیاحیة على أن یمارس المهنة وفقا لترخیص یحصل علیه من السلطات 

  .1"المعنیة بهذا الشأن

وعلى ضوء هذین التعریفین یتضح أن مهنة اإلرشاد السیاحي تتطلب عدة شروط      

  :أهمها ما یلي

إتقان المرشد السیاحي للغات األجنبیة خاصة األكثر استعمال في العالم حتى یتسنى له التكلم  - 

  . األجانب بكل سهولة السیاحمع 

فیما یتعلق بتاریخ وجغرافیة المقصد السیاحي  السیماأن یكون للمرشد السیاحي ثقافة واسعة  - 

   .وتقالید السكان المحلیین اتوعاد

مرافقة السیاح إلى األماكن الطبیعیة والمواقع  تمكن المرشد السیاحي من التمتع بقدرة بدنیة - 

  . األثریة والمعالم التاریخیة والمتاحف

  . السیاحالتحلي باللباقة والصبر وحسن معاملة  - 

  .من الجهة اإلداریة المختصة للممارسة مهنة اإلرشاد السیاحيمسبقة الحصول على رخصة  - 

على غرار  في تنمیة صناعة السیاحة الذي یلعبه اإلرشاد السیاحيونظرا للدور الجوهري 

، تدخل المشرعون لتنظیم هذه المهنة بما في ذلك المشرع الجزائري وكاالت السیاحة واألسفار

 المتعلق 2006 جوان 21المؤرخ في  06/224رقم  التنفیذيمـرسـوم الذي نظمها بموجب ال

  .ـة وكیفیات ذلكفي السیاح الدلیل نشاط ممارسة شـروطب

بأنه      ) المرشد السیاحي(في السیاحـة  فقد عرف المشرع الجزائري في هذا القانون الدلیل 

       دائـمـة أو مـوسمیة مـقابل بصفةأو األجانب  الوطنین السیاحكل شـخص طبـیعي یــرافق "

                                  
 .22ا، مرجع سابق، ص علیها دولی المتعارفوالتعریفات السیاحیة  المفاهیمدلیل  1
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في الطرق  لعموميسیارات للنقل ا تنرحالت سیـاحیة أو أسفار منظمة أو نـزهات على م أجر،

  .1"التاریخیة والحظائر الثقافیة والمعالموالنصب الـتذكاریة  المتحاف فيالعام، 

اعتماد مسبق من طرف الوزارة الوصیة  حصول علىالممارسة هذا النشاط ل قد اشترطو  

      37إلى  35ومن  33إلى  27، وحدد في المواد من 2فضال عن القید في السجل التجاري

أثناء ممارسته لنشاطه  يالمرسوم الواجبات التي تقع على عاتق المرشد السیاحمن ذات 

كما صنف المرشدون ، والعقوبات اإلداریة التي یتعرض لها في حالة إخالله بهذه الواجبات

  :3السیاحیون إلى صنفین هما

الذین ُیرخص لهم ممارسة  الطبیعیون وهم األشخاص :المرشدون السیاحیون الوطنیون - )1

  .نشاط اإلرشاد السیاحي في كل والیات الوطن

الذین ُیرخص لهم ممارسة  الطبیعیونوهم األشخاص  :المرشدون السیاحیون المحلیون - )2

  .والیتین فقطأو  إقلیم والیة نشاط اإلرشاد السیاحي

لألشخاص  العلمي المستوى معیار وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا التصنیف استناد إلى

 التاریخ في علیا شهادة ي ممارسة مهنة المرشد السیاحي، فالصنف األول یتطلب حیازةالراغبین ف

إتـقـان  فضال عن، المعماریة الهندسةأو الطبیعیة  العلومأو  السیاحیةأو  اآلثار علمأو  الفنأو 

میدان اإلرشاد ســام في  تقني أكثر، أما الصنف الثاني فیتطلب حیازة شهادةأو أجنبیتین  ینلغت

  .4إلى جانب اللغة العربیة لغة أجنبیة على األقل إتقاناإلضــافـة إلـى السیاحي ب

        ، نجدها تختلف هذه المهنةولكن بالرجوع إلى بعض التشریعات المتعلقة بتنظیم 

في تصنیف المرشدین السیاحیین عن التصنیف الذي اعتمده المشرع الجزائري، فعلى سبیل 

                                  
 ممارسة شـروط الذي یحدد ،21/06/2006المؤرخ في  06/224رقم  التنفیذيمـرسـوم من ال 02نظر المادة ا 1

 .25/06/2006، الصادر في 42، ج ر، ع في السیاحـة وكیفیات ذلك الدلیل نشاط
 .التنفیذيمـرسـوم ال نفس من 04نظر المادة ا 2
 .التنفیذيمـرسـوم ال نفس من 03نظر المادة ا 3
 .التنفیذيمـرسـوم ال نفس من )03، 02ف /06(نظر المادة ا 4
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 2012سبتمبر  04المؤرخ في  12/05مغربي بموجب القانون رقم المثال صنفهم المشرع ال

المدن والمدارات مرشدي إلى  التخصصالمتعلق بتنظیم مهنة المرشد السیاحي، وفقا لمعیار 

وأجاز لهم ممارسة نشاطهم في كامل التراب المغربي  ،الفضاءات الطبیعیة يالسیاحیة، ومرشد

  . 1حسب االختصاص

ا من األنشطة الحساسة التي تتأثر بفعل تردي األوضاع     ویعتبر هذه النشاط أیض

على دخل المرشدین  اإلرهاب له أثر جسیم بسببتراجع حركة السیاحة الدولیة األمنیة، ف

األمر الذي یدفع بالعدید منهم إلى ترك هذا النشاط والتوجه  بمختلف أصنافهم، السیاحیین

أهم ركائزها الرئیسیة التي تتطلب  ألحدالسیاحة مما یعني فقدان صناعة  ،لممارسة أنشطة أخرى

كما أشرنا سابقا إلى تكوین وخبرة كبیرة في استقبال ومرافقة األفواج السیاحیة األجنبیة والوطنیة 

  .إلخ...والمتاحفإلى المواقع السیاحیة واألثریة والمعالم التاریخیة  

عزوف األفراد عن بشكل غیر مباشر بسبب على هذه النشاط  یةاإلرهاب األعمال ؤثرت كما

 جریمة اإلرهابتكیف مع على الوعدم قدرته  تهلمدى حساسی إدراكهم خاصة بعدالتكوین فیه 

 .المناطق التي تنتشر فیها على نطاق واسعالدول و  فيالسیما 

                                  
   بتنظیم مهنة المرشد ، المتعلق 04/09/2012المؤرخ في  12/05رقم  المغربي نظر المادة القانونا 1

، على الموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة 04/09/2012، الصادر في 5192، ج ر، ع السیاحي

 .10/10/2018: تاریخ اإلطالع، http://www.sgg.gov.ma: المغربیة
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      تنمیة ال یعتبر من أخطر معوقاتفي ختام هذه الدراسة یمكن القول بأن اإلرهاب 

على االقتصادیات الوطنیة رغم تعاظم أثره تبین جلیا من خالل ما سبق ذكره مدى  فقد، الشاملة

أصبح من  حیث ،الجریمةة هذه الجهود المبذولة على المستوى الدولي واإلقلیمي والوطني لمكافح

الناجمة عن  ةوالمالیحصر جمیع الخسائر البشریة والمادیة نقل من المستحیل ن لم إالصعب 

بقاع العالم خاصة في ظل عدم اتفاق المجتمع  مختلفجرائم اإلرهابیة التي ترتكب في ال

الشعوب  االدولي على تعریف شامل مانع لإلرهاب یمیزه عن المقاومة المسلحة التي تلجأ إلیه

تقریر مصیرها، فضال عن نیل استقاللها و التي ترزح تحت السیطرة االستعماریة من أجل 

حدود الوطنیة التي تدخل في دائرة ارتباط اإلرهاب بالعدید من الجرائم الخطیرة العابرة لل

وتهدد أمن  االقتصادیةعثرة أمام التنمیة  ةالتي باتت بدورها تشكل حجر و الجریمة االقتصادیة 

  . الدولواستقرار 

التقاریر الدولیة المتعلقة بالخسائر االقتصادیة الناجمة عن اإلرهاب، ركزت جل وأن 

     الجماعات دون أن تشیر إلى خسائرفقط على الخسائر المترتبة عن إرهاب األفراد و 

           الممارس من طرف الدول مثل اإلرهاب الذي یمارسه الكیان الصهیوني ضد  اإلرهاب

  . الشعب الفلسطیني

التنمیة االقتصادیة  أن السیاحة أصبحت تلعب دورا مهما فيبینت هذه الدراسة  كما 

 هاإال أن تطورها وازدهار ، أواصر التفاهم والتسامح بین الشعوب وتعزیزواالجتماعیة والثقافیة 

       نظرا لطبیعتها الحساسة وعدم قدرتها  ،األمن توفریتطلب بالدرجة األولى بلد  أي في

بشكل جسیم على هذه ؤثر ت التي األعمال اإلرهابیة خاصةعلى التكیف مع األزمات األمنیة 

  .ا بشكل كبیرالدول التي تنتشر فیهالصناعة في 

      على النشاط السیاحي ةاإلرهابی األعمالقد یتسع نطاق أثر  وباإلضافة إلى ذلك

ضد أمن وسالمة  هةموج تعدة مناطق من العالم وعلى وجه الخصوص إذا كان لیشمل

      التي كان لها بالغ األثر على حركة السیاحة  2001سبتمبر  11مثل هجمات  الطیران المدني

أ والعدید من البلدان السیاحیة خاصة العربیة واإلسالمیة منها نتیجة لحالة الرعب .م.في الو
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       والتي دفعت بالسیاح إلى إلغاء رحالتهم  ،والفزع التي عمت العالم بأسره في تلك الفترة

  . أو تحویلها إلى المناطق أكثر أماًنا أو تحویلها من رحالت دولیة إلى رحالت داخلیة

من خاللها یمكن خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التي  ،لى ضوء ما تقدموع

 وعلى وجه الخصوص ،الوطنیةقتصادیات االمكافحة اإلرهاب وبالتالي تفادي آثاره الوخیمة على 

     .  للثروات الطبیعیة الدول النامیة بسبب افتقارهامن  الكثیرعلیه  تعتمداالقتصاد السیاحي الذي 

  :النتائج/ أوال

د جذورها التاریخیة إلى بدایة التاریخ اإلنساني، انتشرت           تاإلرهاب ظاهرة إجرامیة خطیرة تم - 

   أي حال من األحوال بأي عرق بولهذا ال یجوز ربطها  ،في مختلف المجتمعات والحضارات

   یة ووسائل اإلعالم الشخصیات السیاسبعض أو ثقافة أو دین معین كما نالحظ الیوم استخدام 

بالدین  لمحاولة ربط اإلرهاب على نطاق واسع" اإلرهاب اإلسالمي"في الدول الغربیة لمصطلح 

     الذي یحرم االعتداء على النفس والمال وٕاثارة الرعب بین الناس ویدعو  اإلسالمي الحنیف

  . األممو الشعوب إلى التعایش السلمي بین 

كله اإلرهاب على السلم واألمن الدولیین وحقوق اإلنسان والعالقات    رغم الخطر الكبیر الذي یش - 

     ویرجع ذلك إلى عدة أسباب یأتي  ،الدولیة إال أن المجتمع الدولي فشل في وضع تعریف له

في مقدمتها اختالف وجهات نظر الدول حول ما یعتبر إرهابا وما یعتبر مقاومة مسلحة من أجل 

  .تقریر المصیر

التشریعات الجنائیة الوطنیة المقارنة في تعریف اإلرهاب، فمنها من عرفته تعریفا         اختالف - 

لم تعرفه واقتصرت على تحدید األفعال اإلرهابیة والعقوبات المقررة لها فقط، من وصفیا، ومنها 

هذه الجریمة في صلب قانون العقوبات فیما أفرد لها بعض لبعض المشرعین  ةعالجم فضال عن

  .شرعین قانونا خاصاالم

     رغم الجهود التشریعیة المبذولة على المستوى الدولي واإلقلیمي الوطني لمكافحة اإلرهاب - 

ویعزى ذلك إلى عدم وجود  ،إال أن هذه الجریمة مازالت تكبد العالم خسائر بشریة ومادیة كبیرة

وهشاشة التعاون الدولي  ا،رهإرادة سیاسیة دولیة لمعالجة األسباب الحقیقیة التي أدت إلى انتشا

  . القضائي واألمني والتقني في التصدي لألعمال اإلرهابیة
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         لقد أصبح اإلرهاب في الوقت المعاصر أكثر خطورة ورعبا مقارنة باإلرهاب فیما  - 

            مضى، فإلى جانب عملیات التفجیر واختطاف الطائرات المدنیة واستعمالها كقنابل 

بات الیوم بإمكان المنظمات اإلرهابیة امتالك أسلحة الدمار الشامل واختراقها روسین، من الكی

  . للنظم اإللكترونیة لألجهزة األمنیة والمرافق الحكومیة والمنشآت الحیویة للدول

 األعمال اإلرهابیة    یؤثر اإلرهاب تأثیرا جسیما على التنمیة االقتصادیة بسبب ما ینجم عن - 

   من أضرار اقتصادیة  وما یترتب عنهمن خسائر في األرواح والممتلكات العامة والخاصة، 

  :أهمهاأخرى 

 مثل تبییض األموال العابرة للحدود الوطنیة الجرائم االقتصادیة الخطیرة  في تفاقم المساهمة

سواء بشكل مباشر عندما  ،بالمخدرات واألسلحة وتهریب المعادن النفیسة وتزویر النقود ةجر اتموال

التي تعتمد علیها عصابات الجریمة  اإلجرامیة بنفسها إلى األسالیب المنظمات اإلرهابیة تلجأ

مع هذه المنظمات المنظمة لتحقیق الربح غیر المشروع أو بشكل غیر مباشر عندما تتحالف 

  .للقیام بذلك مقابل توفیر الحمایة لهاالجریمة المنظمة عصابات 

 ستثمارات المحلیة واألجنبیة إلى المناطق األكثر أمًناطرد اال.  

 ارتفاع نسبة البطالة بسبب انخفاض معدل االستثمارات وٕافالس الشركات التجاریة.  

 تراجع الناتج المحلي اإلجمالي وحركة التجارة الدولیة.  

  إلرهاب ا مكافحةلتغطیة تكالیف  لمبالغ مالیة ضخمة الدولة تخصیصبسبب  المیزانیةإرهاق

اإلرهابیة والتكفل  الجرائمتعویض ضحایا كذا و  ،ما تم تخریبه من ممتلكات عامة تشییدوٕاعادة 

   .من جراء هذه الجرائم ج المصابین العسكریین والمدنیینبعال

 الدولأصبحت هذه الصناعة في  فقد ،ةاالقتصادی التنمیة في فعال بشكلسیاحة التساهم  - 

الدخل القومي وتلعب دورا مهما         مصادرتمثل أحد أهم المتقدمة والعدید من الدول النامیة 

نجاحها وازدهارها مرهون بمجموعة من المقومات          إال أن ،في الحد من ظاهرة البطالة

  .یأتي في مقدمتها توفر األمن السیاحي
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أجل تمویل أعمالها اإلجرامیة، ونشر  لقد أصبحت المنظمات اإلرهابیة تستغل السیاح من - 

أفكارها المتطرفة وتجنید اإلرهابیین، والتجسس على مختلف أجهزة الدول المستهدفة، وتنفیذ 

  .األعمال اإلرهابیة

عتمد           تتزاید استهداف المنظمات اإلرهابیة لصناعة السیاحة خاصة في الدول النامیة التي  - 

قصد إضعاف قدرتها  ،سي للدخل القومي والحد من ظاهرة البطالةعلى هذه الصناعة كمورد رئی

  .على دعم أجهزتها األمنیة لمكافحة اإلرهاب وٕاثارة الفوضى واالضطرابات االجتماعیة فیها

اإلرهابیة وزادت  األعمالالعالقة بین اإلرهاب والسیاحة هي عالقة عكسیة فكلما ارتفع عدد  - 

       یاحة الداخلیة والدولیة بسبب حالة الرعب التي تدب حركة الس تخطورتها تراجعو شدتها 

وهذا ما یؤدي بدوره إلى انخفاض إیرادات األنشطة المكونة لصناعة السیاحة  ،في نفوس السیاح

وٕافالس العدید من الشركات السیاحیة  عن االستثمار في المیدان السیاحي األعمالوٕاحجام رجال 

  .   انخفاض نسبة مساهمة هذا القطاع في الدخل القوميوبالتالي ارتفاع معدل البطالة و 

  :التوصیــــــات/ ثانیا

تفاقیة دولیة تعرف اإلرهاب تعریفا شامال جامعا من أجل رفع ضرورة وضع المجتمع الدولي إل - 

العنف  صوراللبس والغموض الذي مازال یكتنف هذه الجریمة إلى یومنا هذا، ویمیزها عن باقي 

األخرى سواء المشروعة التي أقرتها المواثیق الدولیة كالدفاع الشرعي والمقاومة المسلحة          

  . إلخ...العنف غیر المشروعة كالجریمة المنظمة والجریمة السیاسیة وجریمة العدوان صورأو 

هاب خاصة كّف المعالجة الجادة لكافة األسباب الداخلیة والدولیة المفضیة إلى انتشار اإلر  - 

الدول الكبرى عن التدخل في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدول الضعیفة واستنزاف ثرواتها 

سیاسة الكیل بمكیالین، وكذا حرص الدول على وفقا لوعدم التعامل مع القضایا الدولیة  ،الطبیعیة

لفقیرة وتوزیع الثروات احترام حقوق اإلنسان والحریات العامة وتعزیز الدیمقراطیة وتنمیة المناطق ا

بشكل عادل وتشجیعها لمؤسسات المجتمع المدني على مكافحة التطرف الدیني والفكري الذي 

  .یدعو إلى العنف اإلرهابي
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الدولیة المناهضة لإلرهاب الدولي، والتزامها بجمیع  لالتفاقیاتتشجیع الدول على االنضمام  - 

لمتحدة ومجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم ا

  .وتمویله

   ع الدول على إبرام اتفاقیة ثنائیة لتسهیل عملیة تسلیم اإلرهابیین واألشخاص الممولینیتشج - 

مصادر و  لهم، وتبادل المعلومات بین األجهزة األمنیة حول تحركات اإلرهابیین ومراكز تدریبهم

  .التي تساعد على إحباط الجرائم اإلرهابیة قبل وقوعها الضروریة المعلوماتمن  وغیرها متمویله

      إدراج جریمة اإلرهاب الدولي ضمن االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة  - 

  .من أجل ضمان عدم إفالت مرتكبي الجرائم اإلرهابیة من العقاب

نظمات اإلرهابیة، فمن المستحیل تعزیز جهود التعاون الدولي واإلقلیمي لمكافحة تمویل الم - 

    استئصال اإلرهاب دون التصدي لمصادر تمویله المشروعة المتمثلة في التبرعات الخیریة 

 تبییض األموال، واالتجار بالمخدرات واألسلحة، وتزویر النقودمثل والمصادر غیر المشروعة 

  .إلخ...المجوهرات، والفدیةوالسطو على المؤسسات المصرفیة والشركات التجاریة، ومحالت بیع 

    یا االستعالم المالي في الكشف عن عملیات تبییض األموال وتمویل تفعیل دور خال - 

 اإلرهاب، وكذا التوفیق بین مبدأ السریة المصرفیة وحتمیة التصدي لعملیات تبییض األموال

  .وتمویل اإلرهاب

ضرورة إنشاء الدول ألجهزة أمنیة تضطلع بمهمة البحث والتحري عن الجرائم التي ترتكبها  - 

تجنید اإلرهابیین عن طریق مواقع مثل المنظمات اإلرهابیة بواسطة تكنولوجیا المعلومات 

التواصل االجتماعي، وتخریب النظم المعلوماتیة للمنشآت الحیویة، والتجسس اإللكتروني والبحث 

  .اإلرهابیة، ونشر أفكار التطرف األعمالمتعاطفین مع أفكارها بغرض تمویل عن ال

المفاعالت مثل استخدام أحدث البرامج اإللكترونیة لحمایة النظم المعلوماتیة للمرافق الحیویة  - 

ومحطات اإلمداد بالماء والكهرباء من الهجمات اإلرهابیة  ،والمنشآت النفطیة ،والمطارات ،النوویة

  .  رونیةاإللكت

  .تبادل الدول للخبرات التقنیة فیما یتعلق بالبرامج الحدیثة المضادة للفیروسات اإللكترونیة - 
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تها وعدم اعتمادها المطلق على صناعة السیاحة كمورد رئیسي اتنویع الدول النامیة القتصادی - 

تراجع حركة للدخل القومي لتفادي األزمات االقتصادیة في حالة تعرضها لهجمات إرهابیة أو 

  . 2001سبتمبر  11السیاحة الدولیة في العالم مثلما حدث عقب هجمات 

ضرورة إنشاء الدول لجهاز شرطة یضطلع بمهمة األمن السیاحي على غرار بعض الدول  - 

السیاحیة التي قامت بهذه الخطوة المهمة من أجل توفیر األمن للسیاح والمنشآت الفندقیة 

ودعمه بإطارات وعناصر مدربة على مواجهة  ،یة والمعالم التاریخیةوالسیاحیة والمواقع األثر 

الهجمات اإلرهابیة وتجهیزه بأحدث األسلحة والمركبات حتى یتسنى له القیام بالمهام المسندة إلیه 

  . على أحسن وجه

الجرائم  للوقایة منفي المطارات والموانئ ومحطات القطارات األمنیة تشدید اإلجراءات  - 

  .  اإلرهابیة التي قد تقع ضد وسائل النقل السیاحي

إصدار نصوص قانونیة تلزم مالكي المنشآت الفندقیة والسیاحیة باستخدام أحدث تجهیزات  - 

  :االنتحاریة السیما اإلرهابیة الوقایة من العملیات

 وضع كامیرات المراقبة بالعدد الكافي على الوجهات الرئیسیة لهذه المنشآت.  

 حواجز توقیف المركبات المشبوهةأحدث تزوید مداخل هذه المنشآت ب .  

 تجهیز أعوان األمن الداخلي بأجهزة یدویة للكشف عن المعادن والمتفجرات.  

 وضع بوابات إلكترونیة للكشف عن المعادن والمتفجرات.  

 والسیاحیة على مستوى مدخل المنشآت الفندقیة وضع أجهزة فحص األمتعة والحقائب الیدویة .  

   إصدار نصوص تشریعیة تلزم وكاالت السیاحة واألسفار بإرسال برامج الرحالت السیاحیة - 

 إدارةأو  السیاح األجانب إلى جهاز التي تنظمها في إطار السیاحة االستقبالیة مرفقة بقائمة

الشرطة السیاحیة من أجل ضمان المرافقة األمنیة لألفواج السیاحیة األجنبیة خاصة إلى المناطق 

  .  التي یحتمل أن یتعرض فیها السیاح لالختطاف من طرف المنظمات اإلرهابیة
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تشدید الحراسة األمنیة في المواقع األثریة والمعالم التاریخیة والمتاحف لحمایتها من التخریب  - 

          ة التي قد تتعرض لها من طرف المنظمات اإلرهابیة من جهة، وحمایة زوارها والسرق

  .من الهجمات اإلرهابیة التي قد یتعرضون لها من جهة أخرى

إلزام مالكي المنشآت الفندقیة الفخمة التي یرتادها السیاح األجانب والمشاهیر والشخصیات  - 

سلحة خاصة في المناطق التي تنتشر فیها األعمال السیاسیة بالتعاقد مع شركات الحراسة الم

  . اإلرهابیة بشكل كبیر

عالم بمختلف أنواعها باالحترافیة والمهنیة والمصداقیة في نقل ضرورة تحلي وسائل اإل - 

التهویل الذي  ألسلوبتفاصیل الجرائم اإلرهابیة التي ترتكب في مختلف أنحاء العالم، وتجنبها 

لجهة المنفذة للعمل اإلرهابي ویؤدي إلى تراجع حركة السیاحة الدولیة یخدم بالدرجة األولى ا

  . األفرادبسبب الرعب الذي یدب في نفوس 

نشر كوسیلة لتعزیز جهود التعاون األمني بین الدول لمنع استغالل المنظمات اإلرهابیة للسیاح  - 

  . الخ...عمال اإلرهابیةوتجنید اإلرهابیین والقیام بعملیات التجسس وتنفیذ األ أفكار التطرف

نشر الوعي السیاحي لدى المواطنین وتوعیتهم بأثر اإلرهاب على السیاحة وما یترتب عن ذلك        - 

  .  والسیاسیة من انعكاسات خطیرة على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

تنظیم ملتقیات علمیة دولیة ووطنیة حول أثر اإلرهاب على مختلف القطاعات االقتصادیة  - 

    التعمق أكثر  وذلك من أجلخاصة قطاع السیاحة الذي تعتمد علیه الكثیر من الدول النامیة 

  .  في هذا الموضوع
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، الجریمة المنظمة دراسة قانونیة مقارنة، مركز كردستان للدارسات أدیبة محمد صالح )5

 . 2009اإلستراتیجیة، السلیمانیة، بدون طبعة، 

جرائم اإلرهاب على المستوى الدولي، المكتب العربي  الدین، أسامة حسین محي )6

 .2009الحدیث، اإلسكندریة، بدون طبعة، 
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، مفاهیم ونظم اقتصادیة التحلیل االقتصادي إسماعیل عبد الرحمن وحربي عریقات )7

 .2004الكلي والجزئي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

رهاب والبنیان القانوني للجریمة دراسة مقارنة، دار المطبوعات ، اإلإمام حسانین عطا اهللا )8

 .2005الجامعیة، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

لكترونیة والمعلوماتیة والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة ، الجریمة اإلأمیر فرج یوسف )9

 .2011، نترنت، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولىجرائم الكمبیوتر واإل

بالبشر وتهریب المهاجرین غیر  باالتجار، الجریمة المنظمة وعالقتها أمیر فرج یوسف  )10

الشرعیین والجهود الدولیة والمحلیة في مكافحتهما، مكتبة الوفاء، اإلسكندریة، الطبعة 

 .2015األولى، 

مكافحة اإلرهاب، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة  أمیر فرج یوسف،  )11

 .2011األولى، 

الجزائري،  لكتروني لإلرهاب وفقا لقانون العقوباتجریمة التجنید اإل إیمان بن سالم،  )12

المركز الدیمقراطي العربي للدراسات اإلستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة، برلین، الطبعة 

 .2018األولى، 

  عة الجدیدة ، جرائم نظم المعلومات دراسة مقارنة، دار الجامأیمن عبد اهللا فكرى  )13

  .2007للنشر، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

األمن السیاحي والتشریعات السیاحیة، دار الفكر، عمان  بركات كامل المهیرات،  )14

 .2009، الطبعة األولى، )األردن(

     ، الحشاشون فرقة ثوریة في تاریخ برنارد لویس، ترجمة محمد العزب موسى  )15

 .2006مدبولي، القاهرة،  اإلسالم، الطبعة الثانیة، مكتبة

إلى  ، العولمة االقتصادیة واألمن الدولي مدخلجاك فونتال، ترجمة محمود براهم  )16

 . 2006الجیوٕاقتصاد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة، 

 العربیة نایف جامعة وممارساته، أشكاله  الفكري اإلرهاب صالح، محمد الدین جالل  )17

   .2008 الریاض، األمنیة، للعلوم
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، جرائم تقنیة نظم المعلومات اإللكترونیة أسامة أحمد المناعسةو  جالل محمد الزعبي  )18

 .2010دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

اإلرهاب وأحكام القانون الدولي، عالم الكتاب الحدیث  جمال زیدان هالل أبو عین،  )19

 .2008للنشر والتوزیع، بدون طبعة، 

، سنن أبي داود، دار الفكر الحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجیستاني  )20

 .2005للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة األولى، 

لنشر والتوزیع، األردن، الطبعة ، جرائم نظم المعلومات، دار الحامد لحسن طاهر داود  )21

 .2014األولى، 

حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب، دار  حسنین المحمدي بوادى،  )22

 .2006الفكر الجامعي، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

موقف القانون الدولي من اإلرهاب والمقاومة المسلحة، دار ومكتبة  حسین العزاوي،  )23

 .2013، عمان، الطبعة األولى، الحامد للنشر والتوزیع

، النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة، دار المنهل اللبناني، بیروت، حسین خلیل  )24

  .2009الطبعة األولى، بدون طبعة، 

، جرائم شبكة اإلنترنت والمسؤولیة الجزائیة الناشئة عنها دراسة حسین محمد الغول  )25

 .2017الطبعة األولى، مقارنة، مكتبة بدران الحقوقیة، صیدا، 

، دار الكتاب "مكافحة اإلرهاب الجوي"السیاسة الدولیة والقانون الدولي  حكیم غریب،  )26

  .2013الحدیث، القاهرة، الطبعة األولى، 

دور التأمین في جهة مخاطر األعمال اإلرهابیة دراسة مقارنة، دار  حمدي أحمد سعد،  )27

  . 2010الكتب القانونیة، مصر، 

الجریمة المعلوماتیة، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع، األردن،  ،خالد دوادي  )28

 .2018الطبعة األولى، 

اإلرهاب والعالقات العربیة الغربیة، دار جریر  خلیفة عبد السالم خلیفة الشاوش،  )29

 .2008للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 
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دة، منشورات الحلبي ذرائع اإلرهاب الدولي وحروب الشرق األوسط الجدی خلیل حسین،  )30

 .2012الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، 

السیاحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، دار الوفاء لدنیا  رشدي شحاتة أبو زید،  )31

 . 2008الطباعة والنشر، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

ن بلد و المجموعات السیاحیة، بد إدارة، اإلرشاد السیاحي وأدوات زیاد عید الرواضیة  )32

 .2015نشر، بدون طبعة، ال

    ، السیاحة في الوطن العربي دراسة ألهم المواقع السیاحیة زید سلیمان عبوي  )33

 .2008، الطبعة األولى، )األردن(العربیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان 

زیع، والتو  األمن والسالمة في المنشآت السیاحیة والفندقیة، دار الرایة للنشر زید منیر،  )34

  .2012، الطبعة األولى، )األردن(عمان 

دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة ، تمویل اإلرهاب سامي علي حامد عیاد،  )35

 .2008األولى، 

والتوزیع،  اإلرهاب الدولي وشرعیة المقاومة، دار الثقافة للنشر سهیل حسین الفتالوي،  )36

   .2011عمان، الطبعة الثانیة، 

، مواجهة الجرائم االقتصادیة في الدول العربیة، األكادیمیون المولىسید شوربجي عبد   )37

 .2014، الطبعة األولى، )األردن(للنشر والتوزیع، عمان 

 االتجار غیر المشروع بالمخدرات وعالقته بالتنظیمات صالح بن محمود السعد،  )38

 .2015اإلرهابیة، دار جامعة نایف للنشر، الریاض، بدون طبعة، 

 ، األمن المعلوماتي في النظام القانوني للحمایةیم الدسوقي عطیهطارق إبراه  )39

 .2009المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

طبیعة عملیات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات، جامعة ، عادل حسن السید  )40

 .2008 بدون طبعة، نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،

جرائم اإلرهاب الدولي في ضوء اختصاص المحكمة  عبد الجبار رشید أحمد الجمیلي،  )41

   .2015الجنائیة الدولیة، منشورات الحبلى الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، 
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، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، دار عبد الرحمن بن ناصر السعدي  )42

 .2002، الطبعة الثانیة، السالم للنشر والتوزیع، الریاض

  الجرائم اإللكترونیة دراسة قانونیة ، عبد العال الدیربي ومحمد صادق إسماعیل  )43

       قضائیة مقارنة مع أحدث التشریعات العربیة في مجال مكافحة جرائم المعلوماتیة

  . 2012، ى، المصدر القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة األولواإلنترنت

 ، الجرائم المستحدثة وٕاستراتیجیة مواجهتها، دار الحامد للنشرعبد الكریم الرایدة  )44

 .2013والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، 

الدولي،  التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة واإلرهاب عبد اهللا نوار شعت،  )45

 .2017مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

واإلرهاب،  األسلحة البیولوجیة والكیمیائیة بین الحرب والمخابرات الهادي مصباح،عبد   )46

 .2000الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة األولى، 

اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونیة والسیاسیة في ضوء  عثمان علي حسن ویسي،  )47

 .2011بدون طبعة، أحكام القانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، مصر، 

الجدیدة،  الجریمة اإلرهابیة، دار الجامعة عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر،  )48

  . 2005اإلسكندریة، بدون طبعة، 

أهم وأخطر االغتیاالت السیاسیة في التاریخ، دار الكنوز للنشر  عصام عبد الفتاح،  )49

 .2012والتوزیع، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

الجدیدة،  ن السیاحي واألثري في ظل قوانین السیاحة، دار الجامعةاألم عصمت عدلي،  )50

 .2008، بدون طبعة، )مصر(األزاریطة 

  جریمة االختطاف، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة عكیك عنتر،  )51

  . ، بدون طبعة، بدون سنة النشر)الجزائر(

األمن السیاحي، األكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان علي بن فایز الجنحي وآخرون،   )52

 . 2014، الطبعة األولى، )األردن(
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 حمایة البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة والكیماویة في القانون، علي سعیدان  )53

  . 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، الطبعة األولى، الجزائري

م العالمي الجدید، إیتراك للطباعة الدولي في ظل النظااإلرهاب  علي یوسف الشكرى،  )54

 .2008والنشر، القاهرة، الطبعة األولى، 

المعاییر القانونیة والدولیة لمكافحة اإلرهاب ضحایا في مرمى  عوض شفیق عوض،  )55

 .2015اإلرهاب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

ئصها، كیفیة التصدي لها ، الجرائم المعلوماتیة ماهیتها، خصاغانم مرضي الشمري  )56

 .2016قانونیا، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

االستقرار األمني في تنمیة القطاع  فضل ضاهر وجعفر الطریحي،و فاضل الشیخلي   )57

 .2017، الطبعة األولى، )األردن(السیاحي، دار األیام للنشر والتوزیع، عمان 

الجهود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة لمكافحة اإلرهاب، شركة الدلیل  النشوان،فایز سالم   )58

 .نشرالللطباعة والنشر، بدون طبعة، بدون سنة 

والقوانین  اإلرهاب وتعویض ضحایاه بین الشریعة اإلسالمیة فؤاد عبد المنعم أحمد،  )59

 .2006طبعة،  دونالوضعیة، المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، ب

العربیة،  اإلرهاب وأثاره االقتصادیة على الدول كریم سالم الغالبي ومناف مرزة نعمة،  )60

 .2016، الطبعة األولى، )األردن(مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان 

، الجزائر الرعب المقدس، المؤسسة الوطنیة ترجمة خلیل أحمد خلیل لیاس بوكراع،  )61

 .2003والنشر واإلشهار، الطبعة األولى، لالتصال 

األموال وعالقته بمكافحة اإلرهاب دراسة مقارنة، دار الجامعة  غسیل لیندا بن طالب،  )62

 .2011الجدیدة، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

 السیاسیة، المفاهیم ترجمة المركز الخلیج لألبحاث، مارتن غریفیثس وتیري أوكاالهان  )63

 .  2008، الطبعة األولى، )اإلمارات العربیة المتحدة(دبي ، في العالقات الدولیة

مكتبة المجتمع العربي للنشر ، األمن السیاحي المفهوم والتطبیق ،محمد أحمد العمري  )64

 .2014، الطبعة األولى، )األردن(والتوزیع، عمان 
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تجفیف مصادر تمویل اإلرهاب، جامعة نایف العربیة للعلوم  محمد السید عرفة،  )65

 .2009ة، الریاض، الطبعة األولى، األمنی

، جرائم الحاسوب واإلنترنت الجریمة المعلوماتیة، دار الثقافة محمد أمین الشوابكة  )66

 . 2007للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

اآللیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض األموال وتمویل اإلرهاب  محمد بن األخضر،  )67

 .2016الدولي، النشر الجامعي الجدید، تلمسان، بدون طبعة، 

موقف اإلسالم من اإلرهاب، جامعة نایف العربیة للعلوم  محمد بن عبد اهللا العمیري،  )68

 .2004األمنیة، الریاض، الطبعة األولى، 

 األمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم ،غیر التقلیدي، األمن محمد جمال مظلوم  )69

 .2012الریاض، الطبعة األولى، 

أثر قوانین مكافحة اإلرهاب على الحریة الشخصیة دراسة  محمد سالمة الرواشدة،  )70

   .2010مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

ل، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، جرائم غسیل األموا محمد عبد اهللا الرشدان،  )71

 . 2014الطبعة األولى، 

تعریف اإلرهاب الدولي بین االعتبارات السیاسیة  محمد عبد المطلب الخشن،  )72

   .2007واالعتبارات الموضوعیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

الحشاشین تاریخ وعقائد ، أسرار الباطنیة والفرق الخفیة حركة محمد عثمان الخشت  )73

والتصدیر،  مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع، أخطر فرقة سریة في العالم اإلسالمي

 .1988القاهرة، بدون طبعة، 

والنفسیة  ، علم اإلرهاب األسس الفكریةأغادیر جویحانو محمد عوض الترتوري   )74

 ،)األردن( ، عمانواالجتماعیة والتربویة لدراسة اإلرهاب، دار الحامد للنشر والتوزیع

  .   2006الطبعة األولى، 

 الریاض، للعلوم األمنیة، العربیة نایف جامعة، اإلجرام المعاصر، محمد فتحي عید  )75

 .1999الطبعة األولى، 
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اإلرهاب والمخدرات، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،  محمد فتحي عید،  )76

 .2005الطبعة األولى، 

للعلوم  العربیة نایف جامعةع اإلرهاب في الوطن العربي، واق محمد فتحي عید،  )77

 .1999 بدون طبعة، األمنیة، الریاض،

سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض،  محمد ناصر الدین األلباني،  )78

 .ه1407الطبعة األولى، 

    الجرائم اإللكترونیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان  محمود أحمد القرعان،  )79

 .         2017، الطبعة األولى، )األردن(

         یةالمفهوم القانوني لإلرهاب دراسة تحلیلیة تأصیل محمود داوود یعقوب،  )80

 .2011الطبعة األولى، ،)لبنان(یروت بمقارنة، منشورات زین الحقوقیة، 

، التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة محمود سلیمان موسى  )81

دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والقانونین الفرنسي واإلیطالي، دار المطبوعات 

 . 2014الجامعیة، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

، الجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة جرائم نظم محمود محمد محمود جابر  )82

التصاالت والمعلومات دراسة مقارنة في التشریع المصري والفرنسي واألمریكي ا

واالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة، دار الكتب والوثائق القومیة، بدون بلد النشر، بدون 

 . 2017طبعة، 

اإلطار القانوني للنشاط السیاحي والفندقي، المكتب العربي الحدیث  محي محمد مسعد،  )83

 .2003ون طبعة، للنشر، مصر، بد

جرائم اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة للقانون  مدحت رمضان،  )84

 الجنائي الدولي والداخلي دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة،

1995 . 

اإلرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العام، دار الكتب  مسعد عبد الرحمان زیدان،  )85

 .2005یة، مصر، بدون طبعة، القانون
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والتوزیع،  ، السرقة اإللكترونیة دراسة فقهیة، دار النفائس للنشرمصطفى عثمان  )86

 . 2011األردن، الطبعة األولى، 

، اإلرهاب اإللكتروني دراسة، قانونیة، أمنیة، نفسیة، اجتماعیة، مصطفى محمد موسى  )87

 . 2009بدون بلد النشر، الطبعة األولى، 

الجنائي،  مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي اإلرهاب ح دباره،مصطفى مصبا  )88

 .1990، الطبعة األولى، )لیبیا(منشورات جامعة قاریونس، بنغازي 

إدارة األزمات السیاحیة في إطار ضوابط وآلیات تحقیق األمن  مصطفى یوسف كافي،  )89

 .2017السیاحي، ألفا للوثائق، قسنطینة، الطبعة األولى، 

، )األردن(األمن السیاحي، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان  یوسف كافي، مصطفى  )90

 . 2015الطبعة األولى، 

األمن السیاحي، الجرائم (صناعة السیاحة واألمن السیاحي  مصطفى یوسف كافي،  )91

، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، )السیاحیة، اإلرهاب، العولمة

 .2009الطبعة األولى، 

، فلسفة اقتصاد السیاحة والسفر، دار ومكتبة الحامد للنشر مصطفى یوسف كافي  )92

  .2016، الطبعة األولى، )األردن(والتوزیع، عمان 

، القواعد القانونیة المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، دار معاویة عثمان الحداد  )93

 .2015الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، بدون طبعة، 

اإلرهاب وتجدد الفكر األمني، زهران للنشر والتوزیع، األردن،  حمید،معتز محي عبد ال  )94

 .2014الطبعة األولى، 

، الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة اإلرهابیة معراج أحمد اسماعیل الحدیدي  )95

 .2017، الطبعة األولى، )مصر(، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة "دراسة مقارنة"

اإلرهابیة،  الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة لحدیدي،معراج أحمد إسماعیل ا  )96

 .  2017دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 
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ترجمة عمر سعید األیوبي وأمین  ،(sipri)معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي   )97

، مركز "2014الكتاب السنوي "، التسلیح ونزع السالح واألمن الدولي سعید األیوبي

 .  2015دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة األولى 

ترجمة عمر سعید األیوبي وأمین  ،(sipri)معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي   )98

، مركز "2012الكتاب السنوي "، التسلیح ونزع السالح واألمن الدولي سعید األیوبي

 .  2012دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة األولى 

، وآخرون فادي حمودترجمة ، (sipri)معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي   )99

، مركز دراسات الوحدة "2003الكتاب السنوي "التسلیح ونزع السالح واألمن الدولي 

 .  2004 ،العربیة، بیروت، الطبعة األولى

      غسل األموال في القانون الجنائي دراسة  مفید نایف تركي الراشد الدلیمي،  )100

 . 2005مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 

في القانون  اإلرهاب الدولي جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته منتصر سعید حمودة،  )101

ولى، األ الدولي العام والفقه اإلسالمي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الطبعة

2008.   

   أساسیات التمویل واالستثمار في صناعة  موفق عدنان عبد الجبار الحمیري،  )102

 .2010نشر، الطبعة األولى، الالسیاحة، الوراق للنشر والتوزیع، بدون بلد 

الجامعي،  مشكلة المعیاریة في تعریف اإلرهاب الدولي، دار الفكر میهوب یزید،  )103

  .2011اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

المستحدثة، المكتب الجامعي  -  الجرائم االقتصادیة التقلیدیةنسرین عبد الحمید،   )104

 .2009الحدث، بدون بلد النشر، بدون طبعة، 

أشهر االغتیاالت السیاسیة في العالم، دار أسامة، بیروت، الطبعة  هاني الخیر،  )105

 .1988األولى، 

لبدایة ناشرون وموزعون، اإلرهاب المعاصر، دار ا هایل عبد المولى طشطوش،  )106

 .2014، الطبعة األولى، )األردن(عمان 
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العلمیة،  مفهوم اإلرهاب في الشریعة اإلسالمیة، دار الكتب هیثم عبد سالم محمد،  )107

 .2005، الطبعة األولى، )لبنان(بیروت 

المقارنة،  جریمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشریعات الجزائیة فالح شهاب، هیثم  )108

  .2010الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، دار 

       ، مكافحة اإلرهاب بین القانون والسیاسة، دار الخلدونیة للنشر وقاف العیاشي  )109

 .نشرالوالتوزیع، الجزائر، بدون  طبعة، بدون سنة 

القانونیة،  ، المركز القومي لإلصداراتالجرائم الدولیة لإلنترنت، یوسف حسن یوسف  )110

  .2011القاهرة، الطبعة األولى، 

الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي، مكتبة الوفاء  یوسف حسن یوسف،  )111

 .2011القانونیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، 

الجریمة المنظمة الدولیة واإلرهاب الدولي، القومي لإلصدارات  یوسف حسن یوسف،  )112

 . 2010القانونیة، القاهرة، الطبعة األولى، 

     جریمة اإلرهاب والمسؤولیة المترتبة عنها في القانون الجنائي یوسف كوران،   )113

       ، بدون )العراق(اإلستراتیجیة، السلیمانیة  للدارساتالداخلي والدولي، مركز كردستان 

 .2007طبعة، 

  الماجستیر ومذكراتأطروحات الدكتوراه:  

  :أطروحات الدكتـــوراه -)أ

     جریمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائري، دكتوراه  دریس، اباخوی )1

     بكر يفي القانون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

 .2011/2012بتلمسان،  - بلقاید 

  نمذجة عملیة الطلب على الخدمات السیاحیة حالة الجزائر، دكتوراه بلعابد نجاة، )2

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر في علوم التسییر

 . 2015/2016تلمسان،  - بلقاید 
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فعالیة األسواق المالیة في الدول النامیـة دراسة قیاسیة، دكتوراه  بن أعمر بن حاسي، )3

في العلوم االقتصادیة تخصص نقود بنوك ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم 

 .2012/2013تلمسان،  - التسییر، جامعـة أبي بكر بلقاید  وعلوم التجاریة

االستراتیجیات المغاربیة لمكافحة اإلرهاب، دكتوراه في الدراسات  جمال، بوازدیة )4

  .2012/2013، 3الدولیة، جامعة الجزائر

استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام میثاق األمم    بودربالة صالح الدین، )5

 .2009/2010المتحدة، دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 الجنائي أمام الدولي القانون تطبیق معوقات الغامدي، خلیف آل عبد اهللا بن خالد )6

كلیة الدراسات       ة، الجنائیة الدولیة، دكتوراه في فلسفة العلوم األمنی المحكمة

 .2012/2013األمنیة، الریاض،  للعلوم العربیة جامعة نایفالعلیا، 

غسیل األموال، دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم  دلیلة مباركي، )7

 . 2007/2008باتنة،  - السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

دور التشریعات في ترقیة ودمج االقتصاد السیاحي في االقتصاد  دواودي منصوریة، )8

العالمي، دكتوراه في قانون العالقات االقتصادیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2016/2017مستغانم،  -السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس 

ارنة، النظام القانوني لتعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة دراسة مق دیش موسى، )9

       دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر

 .2015/2016تلمسان،  - بلقاید 

كلیة دكتوراه في القانون العام، ، وسائل مكافحة اإلرهاب ساعد إلهام حوریة،  )10

  .2015/2016، 1جامعة الجزائرالحقوق، 

لعربیة في تمویل التجارة الخارجیة دور األسواق المالیة ا سمیحة بن محیاوي،  )11

تجارة الدراسة حالة بعض الدول العربیة، دكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص 

دولیة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد ال

 .2014/2015بسكرة،  - حیضر 
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اإلسالمیة دراسة جریمة تبییض األموال في القانون والشریعة  صالح جزول،  )12

في الشریعة والقانون، كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلنسانیة،  مقارنة، دكتوراه

 .2014/2015، 1جامعة أحمد بن بلة وهران 

األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس  صلیحة عشي،  )13

االقتصادیة والتجاریة وعلوم والمغرب، دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم 

 .2010/2011باتنة،  - التسییر، جامعة الحاج لخضر

، دكتوراه         في ضـوء أحكام القـانون الدولـي اإلرهابجریمـة  طالب یاسیــن،  )14

 .2014/2015، 1في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

       نون الدولي، دكتوراه ، تجریم اإلرهاب في القاطیبي محمد بلهاشمي األمین  )15

    جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون الدولي والعالقات الدولیة،

 . 2011/2012قطب بلقاید،  -  وهران

الظاهرة اإلرهابیة بین القانون الدولي والمنظور الدیني، دكتوراه      عباس شافعة،  )16

في القانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

 .2010/2011باتنة،  - لخضر

أثر اإلرهاب على االقتصاد القومي في مصر  عبد الحمید حسب النبى الشورى،  )17

جامعة  - دراسة تطبیقیة على قطاع السیاحة، دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق 

 .، بدون سنة)لقاهرةا(عین شمس 

متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب  عبد الرزاق یخلف،  )18

في الجزائر، دكتوراه في العلوم دراسة للجهود الدولیة وكیفیة االستفادة منها 

    االقتصادیة وعلوم التسییر، كـلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم

 .2011/2012، 3جـامـعة الجزائر ،التجاریة

     الجزائر،  ، جریمة تبییض األموال وسبل مكافحتها فيعبد السالم حسان  )19

            جامعة لمین  ،علوم السیاسیةفي القانون الجنائي، كلیة الحقوق وال اهدكتور 

  .2015/2016سطیف،  -  دباغین
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من منظور  الجزائر فيتنمیة السیاحة البیئیة  استراتیجیات ،عیاشي اهللاعبد   )20

       دكتوراه في العلوم، إلیزي أمنوذجا بوالیةالطاسیلي  حظیرة االستدامة

   التسییر، جامعة قاصدي لیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوماالقتصادیة، ك

  .2015/2016ورقلة،  - احبمر 

السیاسة الجنائیة المنتهجة ضد الجرائم اإلرهابیة دراسة  عمراني كامل الدین،  )21

بكر  يمقارنة، دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

 .2015/2016تلمسان،  - بلقاید 

         الترویج في تكییف وتحسین الطلب جیةاتیر إستدور  عمیش سمیرة،  )22

        مع مستوى الخدمات السیاحیة المتاحة، دكتوراه في العلوم السیاحي الجزائري

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 2015-1995 االقتصادیة

 .2014/2015، 1سطیف - عباس  فرحات

               دكتوراه  اب الدولي في منطقة الساحل األفریقي،مكافحة اإلره عیــساوي سفیـان،  )23

              في القانون الدولي الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید

 .2017/2018مستغانم،  - بن بادیس 

               لمكافحة العربیة الجزائري واالتفاقیة التشریع بین اإلرهاب قاسم نادیة،  )24

  .2014/2015، 1جامعة الجزائر  كلیة الحقوق، ،في القانون اإلرهاب، دكتوراه 

 آلیات مكافحة اإلرهاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع لونیسي علي،  )25

     الممارسات الدولیة االنفرادیة، دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم

 .2011/2012تیزي وزو،  -معمري القانونیة، جامعة مولود

األسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، دكتوراه  مجراب الدوادي،  )26

 .2015/2016، 1في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

أثر إدارة العالقة مع العمالء في تنافسیة المؤسسات السیاحیة  محسن بن الحبیب،  )27

دراسة عینة من الوكاالت السیاحیة بالجزائر، دكتوراه علوم في العلوم  بالجزائر
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  االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي  كلیة العلوماالقتصادیة، 

 .2016/2017، ورقلة -مرباح 

المستدامة،  النمذجة اإلحصائیة لقیاس أثر السیاحة على التنمیة مالل ربیعـة،  )28

   تسییر، كلیـة العلـوم االقتصادیـة والعلوم التجاریة وعلوم ال علوم دكتوراه في

 .2014/2015تلمسان،  - بلقاید  بكر يالتسییر، جامعة أب

      تفعیل دور السیاحة في التنمیة الریفیة مع دراسة حالة  میساء داود اسبر،  )29

االقتصاد،  في المنطقة الساحلیة السوریة، دكتوراه في االقتصاد والتخطیط، كلیة

 .2013/2014، )سوریة(الالذقیة  -  جامعة تشرین

الفكریة            المراجعات ضوء اإلرهاب في لدعاة الشرعیة األسانید نصر الدین وراش،  )30

، دكتوراه في العلوم اإلسالمیة، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة )نموذجا مصر(

 .2014/2015، 1الجزائر

       هاب الدولي بین آلیة التفكیك والتركیب، دكتوراه العولمة واإلر  وداد غزالني،  )31

 .2009/2010باتنة،  -في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج  لخضر

 :الماجستیــــر مذكرات -)ب

، ماجستیر 1999/2014اإلرهاب  لمكافحة الجزائریة اإلستراتیجیة باسط سمیرة، )1

كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

 . 2013/2014، 3جامعة الجزائر

      تعویض األضرار الالحقة بضحایا اإلرهاب في التشریع بولعراس كریم، )2

في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة  الجزائري، ماجستیر

 .2013/2014الجزائر، 

       العقوبات االقتصادیة الدولیة بین الشرعیة واالعتبارات  تبینة عادل، )3

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،في القانون الدولي العام،  اإلنسانیة، ماجستیر

 .2011/2012بسكرة،  -محمد خیضر
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تحلیلیة،  تجریم تمویل اإلرهاب والعقاب علیه دراسة حسین بن محمد سلطان، )4

الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم في العدالة  ماجستیر

 .2008/2009األمنیة بالریاض، 

   دور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق  حمیدة بوعموش، )5

    دولي والتنمیة ال في االقتصادالتنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر، ماجستیر 

اه إدارة األعمال والتنمیة المستدامة، جامعة فرحات المستدامة، مدرسة الدكتور 

 .2011/2012سطیف،  -عباس

مسؤولیة وكاالت السیاحة واألسفار عن إخاللها بالتزاماتها التعاقدیة  حیمر زلیخة، )6

فرع عقود ومسؤولیة، كلیة  -  تجاه المتعاملین معها، ماجستیر في العلوم القانونیة

 .2016/2017، 1قسنطینة   - منتوري  الحقوق، جامعة اإلخوة

الحقوق،  جریمة تبییض األموال، ماجستیر في القانون الخاص، كلیة خوجة جمال، )7

 .2007/2008تلمسان،  -  بكر بلقاید يجامعة أب

 ، اآللیات القانونیة لمكافحة اإلرهاب في الجزائر، ماجستیر في علمدیش موسى )8

، تلمسان - بكر بلقاید يأبكلیة الحقوق، جامعة اإلجرام والعلوم الجنائیة، 

2003/2004. 

تنظیم عقـود االختیـار فـي األسـواق المالیة من النواحي  زاهرة یونـس محمـد سـودة، )9

القانونیة والفنیة والضریبیة والشرعیة، ماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة 

 .2005/2006فلسطین،  -الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس

دراسة حالة  التسویق السیاحي ودوره في تفعیل قطاع السیاحة وعكریف،زهیر ب  )10

، ماجستیر في العلوم التجاریة، كلیـة العلـوم االقتصادیـة والعلوم التجاریة الجزائر

 .2011/2012قسنطینة،  -وعلوم التسییر، جامعة منتوري 

المملكة تصور استراتیجي لتحقیق األمن السیاحي في  سعید مسیعد الغوینم،  )11

العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر في العلوم اإلستراتیجیة، كلیة العلوم اإلستراتیجیة، 

 .2009/2010الریاض،  -جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
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مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، ماجستیر في القانون الدولي  ،سلیم قرحالي  )12

 .2001/2002جامعة الجزائر،  كلیة الحقوق، والعالقات الدولیة،

الجزائر،  دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في سماعیني نسیبة،  )13

   كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلومو في إدارة األعمال،  ماجستیر

 .2013/2014التجاریة، جامعة وهران، 

الدولي  اإلرهابفي مكافحة  میةهاشال األردنیةدور المملكة  شاكر أجرید الخوالدة، )14

والعلوم،  المتحدة، ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة اآلداب األممقرارات ا لوفق

   .2014/2015 األردن، -األوسط  جامعة الشرق

     ، دور مؤسسات المجتمع المدنيعمر بن حزام بن ناصر بن عمر بن قرمله  )15

كلیة الدراسات العلیا، یة، ئالعدالة الجنامن اإلرهاب، رسالة ماجستیر في  في الوقایة

 .2006/2007الریاض،   جامعة نایف للعلوم األمنیة،

   دراسة حالة والیة ة یدور البنوك في تنشیط التنمیة السیاح ،عیساني ربیع  )16

لیة العلوم ك، ماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص اقتصاد التنمیة ،سطیف

 .2011/2012، باتنة –لخضـر لحاج ةجامعـ، تسییراالقتصادیة والتجاریة وعلـوم ال

    انعكاسات الخطط اإلصالحیة التنمویة المقدمة ،فداء محمود مصطفى شیب  )17

، ماجستیر        )2011-2005( من السلطة الفلسطینیة على األمن اإلنساني

       جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا، في التخطیط والتنمیـة السیاسیة

 .2012/2013، فلسطین - في نابلس 

واإلرهاب  الدیني التطرف مكافحة تعزیز في ودوره الفكري األمن محمد بوكرب،  )18

           السیاسیة والعالقات العلوم ، ماجستیر في"الجزائر في اإلرهاب لةاح دراسة"

 .2013/2014، 3جامعة الجزائر كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة،الدولیة،  

، رسالة إدارة وأمن الفنادق والمنتجعات السیاحیة ،حمد حسینأالمزمل محجوب   )19

 .2016/2017السودان،  - جامعة الرباط الوطني، كلیة الدراسات العلیاماجستیر، 



 قائمة المراجع

 

 
353 

 

 الدولي القانون الدولي، ماجستیر في القانون في واإلرهاب ، المقاومةرضا هداج  )20

 .2009/2010، 1الجزائر جامعةكلیة الحقوق، الدولیة،  والعالقات

 المقاالت والمداخالت العلمیة:  

  : العلمیة المقاالت -)أ

 األسباب 1990/2006التضخم في االقتصاد العراقي للمدة  أحمد حسن الهیتي،  )1

  :على الموقع اإللكتروني، ودور السیاسة في معالجته واآلثار

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45521 

 في مصر السیاحة البیئیة المستدامة إسماعیل، ىأحمد حسني رضوان وأحمد یحی  )2

 :اإللكتروني ، على الموقع"المفاهیم، الفرص، اإلمكانات ومقترحات االستغالل"

egypt.com/pdf/Ahmed_Hosny_Radwan/R/5.pdf-http://www.cpas  

قرارات بال فاعلیة، على الموقع    ، مجلس األمن الدولي واإلرهابأحمد سید أحمد )3

   http://www.siyassa.org.eg: اإللكتروني لمجلة السیاسة الدولیة

          الدول على وأثرها الجنسیات المتعددة ، الشركاتالعزیز وآخرون عبد حمدأ )4

 . 2010، 85النامیة، مجلة اإلدارة واالقتصاد، ع  

،       2016رصد العملیات اإلرهابیة في مصر خالل عام  أحمد كامل البحري، )5

 :على الموقع اإللكتروني لمركز األهرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة

http://acpss.ahram.org.eg .  

 تحلیلیةدراسة  الحداثةزمن ما بعد  في اإلرهابیةالظاهرة ، إدریس عطیة بن الطیب )6

 األمنیةالعربیة للدراسات  المضادة، المجلة واإلجراءات واألسالیب األشكال في

 . 2015، 63 ، ع31 مج الریاض، - ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة والتدریب

األسواق المالیة وأثرها في التنمیة االقتصادیة سوق العراق  أدیب قاسم شندي، )7

، )العراق( لألوراق المالیة دراسة حالـة، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة

 .2013العدد الخاص بمؤتمر الكلیة، 
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، على الموقع األمن الدولي ىلكتروني وتأثیره علاإل اإلرهاب، أسماء حجازي )8

: والسیاسیة للدراسات اإلستراتیجیة، االقتصادیة مركز الدیمقراطي العربيااللكتروني لل

https://democraticac.de/?p=53078 

نسبة اإلشغال الفندقي مع التطبیق على صناعة  أكرم عبد الرحمن عبد الكریم، )9

كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة  ، مجلة 2002-2007الفنادق العراقیة للمدة

  .2013، 35، ع )العراق(

      مجلة دراسات  الفیروسات إرهابا تهدد أنظمة المعلومات، أمجد حسان، )10

  .2015، 04، ع 02الجلفة، مج  - وأبحاث، جامعة زیان عاشور

 المسلحة حالة إشكالیة الخلط بین اإلرهاب الدولي والمقاومة أمحمدي بوزینة آمنة، )11

    فلسطین،  ، غزة -  المقاومة الفلسطینیة، مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانیة

 .2016، 01ع 

دور اإلنفاق الحكومي في تحقیق  بتول مطر الجبوري ودعاء محمد الزاملي، )12

، مجلة القادسیة للعلوم )2012- 2003(االستقرار االقتصادي في العراق للمدة 

 .   2014، 01، ع 16، مج )العراق(قادسیة اإلداریة واالقتصادیة، جامعة ال

       دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال بختي إبراهیم وشعوبي محمود فوزي، )13

   ورقلة، -في تنمیة قطاع السیاحة والفندقة، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح 

 .2010، 07ع 

الدولیة  دور البنوك في تمویل التجارة بلغنامي نبیلة وسحنون جمال الدین، )14

العلوم  وتحقیق التنمیة المستدامة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادیة، كلیة

        بشار، –االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة طاهري محمد 

 . 2015، 02ع 

مجلة البحوث والدراسات القانونیة الجرائم االقتصادیة المستحدثة،  بلقاسم محمد، )15

، مج 02البلیدة  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونسي علي   والسیاسیة،

 . 2013، 01، ع 03
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كز مجلة دراسات دولیة، مر ، الجهود العربیة لمكافحة اإلرهاب جبار علي صالح، )16

  .2010، 46، ع )العراق(الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد 

 21األحداث العالمیة واإلقلیمیة في مطلع القرن ، جلیلة حسن حسنین أحمد )17

وانعكاساتها على السیاحة الدولیة في مصر والدروس المستفادة، مجلة الحقوق 

 .2004، 01اإلسكندریة، ع للبحوث القانونیة واالقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 

       وأثره التطور التشریعي لالستثمار في مصر حسین محمد مصلح محمد، )18

 http://law.tanta.edu.eg :على جذب االستثمار، مقال منشور على الموقع اإللكتروني

مجلة  السمات الممیزة للجرائم المعلوماتیة عـن الجرائم التقلیدیة، حكیم سیاب، )19

 .2009، 01، ع 01 جالجلفة، م - دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور

المجلة الجزائریة  الجریمة اإللكترونیة والجهود الدولیة لمكافحتها،حكیم غریب،  )20

الجزائر العاصمة،  -  للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة

 .2015، 3، ع 2مج 

اآلثار االقتصادیة  خالد بن عبد الرحمن المشعل وعبد اهللا بن سلیمان الباحوث، )21

لإلرهاب الدولي مع التركیز على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، على الموقع 

  https://www.assakina.com/book/35460.html :اإللكتروني

    السیاحة البیئیة وأثرها على التنمیة في المناطق  خان أحالم وزاوي صوریة، )22

والتجاریة وعلوم  االقتصادیة أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، كلیة العلوم الریفیة، مجلة

 .2010، 07بسكرة، ع  - التسییر، جامعة محمد خیضر

نب االقتصادیة لظاهرة اإلرهاب من منظور اقتصاد الجوا خلود أحمد طهش، )23

جامعة  عمادة البحث العلمي،المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة،  إسالمي،

 .2017، 04، ع 13 جم ،األردن، آل البیت

السیاحة الصحراویة في الوطن العربي دراسة في جغرافیة  خلیف مصطفى غرایبة، )24

، مج 2013العراق،  -السیاحة، مجلة أدب الكوفة، كلیة األدب، جامعة الكوفة 

 .2013، 15، ع 01
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 على الموقع اإللكتروني ،مفهوم األمن في القانون الدولي العام خلیل حسین، )25

 :اإلستراتیجیة واألبحاثدراسات بالخاص ال

post_16.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog 

الحمایة القانونیة للسائح في ضوء عقد السیاحة، مجلة المعیار، المركز  دالل یزید، )26

  .2014، 09، ع 05تیسمسیلت، مج  -الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي 

مجلة دراسات  للمعلومات، اآللیة المعالجة أنظمة على االعتداء جرائم حلیم، رامي )27

  . 2009، 01، ع 01الجلفة، مج  - وأبحاث، جامعة زیان عاشور

الحدود بین اإلرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني وفقا ألحكام  رمزي حوحو، )28

   القانون الدولي، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2008، 3، ع 3مج  بسكرة، - خیضر 

، على الموقع اإللكتروني لمجلة السیاحة والبیئة رؤوف محمد علي األنصاري، )29

 . http://www.sutuur: السطور

جریمة تمـویل اإلرهاب عن طریق غسیل األموال دراسة مقارنة، زینب أحمد عوین،  )30

 .2016، 02، ع 18، مج )بغداد(جامعة النهرین  -  مجلة كلیة الحقوق

      تقییم أثر النشاط السیاحي في النمو االقتصادي  زینب توفیق السید علیوة، )31

للبحوث االقتصادیة  في مصر، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، الجمعیة العربیة

 .2014، 65بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة، ع 

تعریف الجریمة اإلرهابیة، النشرة القضائیة، مجلس  سالم رضوان الموساوي، )32

 :، على الموقع اإللكتروني1القضاء األعلى للقضاء العراقي، ع 

         tp://www.iraqja.iq/pdf/No_1.pdfKht  

الجذور التاریخیة لظاهرة التكفیر، مجلة كلیة التربیة األساسیة  سجى عبد مسرهد، )33

 .2015، 22العراق، ع  ،للعلوم التربویة واإلنسانیة، جامعة بابل

 العربیة اإلرهابیة، المجلة الظاهرة في االقتصادي العامل الشهراني، علي بن سعد )34

 ،30مج  والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، األمنیة للدراسات

 . 2014، 59ع 
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    الجریمة اإللكترونیة مقاربة تحلیلیة لتحدید مفهوم الجریمة  سمیر شعبان، )35

، 01، ع 01الجلفة، مج  - والمجرم، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور

2009 . 

مجلة العربیة الاإلرهاب والنشاط السیاحي،  مطلب،صالح الدین عبد الحمید عبد ال )36

، 44، ع 22مج  الریاض، للدراسات األمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،

2007. 

واقع الجریمة المنظمة في منطقة الساحل اإلفریقي  عادل زقاغ وسفیان منصوري، )37

واالجتماعیة، جامعة مجلة الباحث في العلوم اإلنسانیة ، سیاسیة -مقاربة سوسیو

  .2016، 23، ع 08ورقلة، مج  - قاصدي مرباح 

، مجلة دراسة في المفاهیم اإلنساني واألمنالقومي  األمن، عادل عبد الحمزة ثجیل )38

 . 2016، 51العراق، ع  - العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد 

مبدأ عدم اللجوء الستخدام  ، االستثناءات الواردة علىعبد الحكیم سلیمان وادي )39

 :اإللكتروني القوة المسلحة في القانون الدولي، على الموقع

       www.pulpit.awatanvoice.com/content/print/2969.htmel  

 تطور صناعته عبر –وظیفته  –نشأته "الورق  عبد اللطیف محمد سلمان، )40

 .2006، 02، ع 22 جدمشق، م ،، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة"التاریخ

جریمة االختطاف بین الشریعة والقانون، مجلة جـامعـة كركوك  ،عبید عبد اهللا )41

 .2012، 01، ع 07، مج )العراق(للدراســات اإلنسانیة 

ولوجي للفرد اإلرهابي، مجلة الدارسات والبحوث البروفیل السیك عزیرو سعاد، )42

 . 2013، 3الوادي، ع  -الشهید حّمه لخضرجامعة االجتماعیة، 

   مفهوم جرائم اإلرهاب في ضوء التشریعات القدیمة علي حسن الطوالبه، )43

والحدیثة، على الموقع اإللكتروني لمركز اإلعالم األمني التابع لوزارة الداخلیة 

  http://www.policemc.gov.bh/research/terrorism: البحرینیة
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   النظام القانوني للفیروس المعلوماتي، مجلة حولیات جامعة فتیحة حزام، )44

  .2017، 1، ع 31، مج 1الجزائر

      رة الخبیثة رعب لكل العصور، مجلة مالج فوزى عبد القادر الفیشاوى، )45

         ، جامعة أسیوط البیئیةأسیوط للدراسات البیئیة، مركز الدراسات والبحوث 

 .2002، 23، ع )مصر(

        اإلجرام المنظم الدولي تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود  قارة ولید، )46

  .2013، 9ون، جامعة ورقلة، ع عن الجریمة الدولیة، مجلة دفاتر السیاسة والقان

مجلة أنسنة  ،"قراءة نظریة ومفاهمیة"الجرائم السیاحیة وأنواعها  قاسم سعاد، )47

 .   2016، 03، ع 06الجلفة، مج  -جامعة زیان عاشور، للبحوث والدراسات

جامعة  مجلة الرافدین للحقوق، ، فكرة الخطأ المرفقي،قیدار عبد القادر صالح )48

 . 2008، 38، ع 10، مج )العراق(الموصل 

    وٕارهاب اإللكترونیة للحكومة المعلوماتي األمن لیتیم فتیحة ولیتیم نادیة، )49

        القرصنة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد

   .2015، 12 ع بسكرة، - خیضر 

مجال مكافحة الجریمة اإللكترونیة  السیاسة الدولیة واإلقلیمیة في لیندة شرابشة، )50

االتجاهات الدولیة في مكافحة الجریمة اإللكترونیة، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة 

 .2009، 01، ع 01الجلفة، مج  - زیان عاشور

     السیاحة كأداة لإلرهاب واختراق األمن القوميمحمد بن سعید الفطیسي،  )51

العربي للدراسات الحضاریة  اإللكتروني لمركز الشرق للدول، على الموقع

  http://www.asharqalarabi.org.uk :واإلستراتیجیة

الضوابط الشرعیة للسیاحة الترویحیة  محمد خالد منصور وخالد شجاع العتیبي،  )52

البحث العلمي ، عمادة "علوم الشریعة والقانون"مجلة دراسات ، في الفقه اإلسالمي

 .2009، 36، مج )األردن( عمان -وضمان الجودة، الجامعة األردنیة 
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           خصوصیة الجریمة اإللكترونیة وجهود المشرع الجزائري محمد خلیفة، )53

      ، 01الجلفة، مج  - مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور في مواجهتها،

 .2009، 01ع 

 سیاسیة   اإلرهاب والتطرف التي حدثت في الیمن بدوافعجرائم محمد علي عالو،  )54

      ومبررات طلب فتح تحقیقات قضائیة دولیة  وأحكام القانون الدولي اإلنساني

على الموقع اإللكتروني لرابطة المعونة لحقوق اإلنسان              ،في تلك الجرائم

  //:www.maonah.orghttp: والهجرة

   ، تنمیة السیاحة العالجیة في واحة محمد نادى محمد عبد الصمد وآخرون )55

 .2014، 01مصر، ع  - سیوة، مجلة كلیة السیاحة والفنادق، جامعة الفیوم 

لیات مكافحتها، المجلة آالجرائم المعلوماتیة واقعها في الجزائر و  مزیود سلیم، )56

العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم  الجزائریة لالقتصاد والمالیة، كلیة

 .2014، 01المدیة، ع  - فارس  یحي جامعة الدكتور التجاریة،

، 21، ع 1الجریمة المعلوماتیة، مجلة حولیات جـامعة الجـزائر ملیكة عطوي، )57

2012. 

           التحلیل الجغرافي للحركة السیاحیة إلى ،موسى فتحي موسى عتلم )58

 http://www.qiraatafrican.com": قراءات إفریقیة"على الموقع اإللكتروني  إفریقیا،

        التواصل ، مجلة في القانون الدولي اإلرهابإشكالیة تعریف ، نادیة شرایریة )59

 .2013، 34عنابة، ع  - ، جامعة باجي مختارجتماعیةاالو  اإلنسانیةفي العلوم 

مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال العنف  نذیر عمیرش، )60

 . 2011، 36قسنطینة، ع  - واإلرهاب، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة منتوري 

           الجریمة اإلرهابیة اإللكترونیة،فاتح النور رحموني، و نصیر لعرباوي  )61

          بد القادر للعلومكلیة أصول الدین، جامعة األمیر ع مجلة المعیار،

   .2018، 01، ع 22قسنطینة، مج  - اإلسالمیة 
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دور لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن في مكافحة  هشام بوحوش، )62

          ب،  مج، 1 مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة قسنطینة اإلرهاب الدولي،

  .2015، 44العدد 

الشرعي،  أدوات االستثمار المالي حقیقتها وحكمها یاسر عبد الكریم الحوراني، )63

 .2015، 02، ع 42مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، جامعة األردن، مج 

كلیة أصول الدین، جامعة  الجریمة اإللكترونیة، مجلة المعیار، یاسمینة بونعارة، )64

 . 2015، 39، ع 20قسنطینة، مج  -األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة 

الالجئین الفلسطینیین في ضوء القانون الدولي لالجئین من غیاب  یحیى الشمري، )65

القانون،  كلیة، الحمایة والرعایة إلى ضیاع حق العودة، المجلة الدولیة للقانون

 .02، ع 2014جامعة قطر، مج 

مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة  یحیى سعیدي وسلیم العمراوي، )66

العراق،  - االقتصادیة حالة الجزائر، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة 

 .2013، 36ع 

 :العلمیة المداخالت) ب

التجربة المصریة في مجال األمن السیاحي، الحلقة العلمیة حول  أحمد رمزي، )1

، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بالتعاون مع وزارة الداخلیة "األمن السیاحي"

، على الموقع اإللكتروني 05/12/2007إلى  01المصریة، القاهرة، في الفترة من 

     https://repository.nauss.edu.sa: نیةللعلوم األم جامعة نایف العربیةللمستودع الرقمي ل

 ندوة العلمیةالالجریمة المنظمة ماهیتها، خصائصها، أركانها، أحمد فاروق زاهر،  )2

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،"العالقة بین جرائم االحتیال واإلجرام المنظم"حول 

على الموقع ، 2007جوان  20إلى  18من  ، في الفترة)مصر( المنصورة األمنیة،

: لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةاإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 

http://repository.nauss.edu.sa  
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استهداف اإلرهاب والسیاحة دراسة في دوافع أشرف محسن محمد محسن،  )3

أثر األعمال اإلرهابیة      "الندوة العلمیة  التنظیمات اإلرهابیة لصناعة السیاحة،

، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، دمشق، في الفترة    "على صناعة السیاحة

على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ، 06/07/2010إلى  04من 

 https://repository.nauss.edu.sa: األمنیةلجامعة نایف العربیة للعلوم 

األهمیة  لكة العربیة السعودیة،مللهیئة العلیا للسیاحة للم لبرنامج االقتصاديا )4

ة عمل ، ورقحالة المملكة العربیة السعودیة واألثر االقتصادي لتنمیة قطاع السیاحة

، "على المملكة األثر االقتصادي للسیاحة مع تطبیقات"مقدمة للندوة العلمیة حول 

 ، على الموقع21/06/2001إلى  19الفترة من  في، )السعودیة(أبها 

 T1T.NeT :http://www.t1t.net/download/d66.pdf شبكة اإلستراتیجیةلل اإللكتروني

         في مجال األمن وسالمة السائحین  األردنیةلتجربة ا ،داوود سعد الدین هاكوز )5

، جامعة "أمن وسالمة اآلثار والمنشآت السیاحیة"، الملتقى العلمي حول واآلثار

الوطني  والتراثمع الهیئة العامة للسیاحة  بالتعاون األمنیةنایف العربیة للعلوم 

         04، الریاض، في الفترة من ومحافظة الطائف والمنظمة العربیة للسیاحة

جامعة نایف ، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل06/08/2015إلى 

  https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة العربیة

 حول ملتقى العلمي ال، المفهوم واألسباب اإللكترونیةالجرائم  ،ذیاب موسى البداینة  )6

     ، عمان"والدولیة یةیماإلقلالجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحوالت "

على الموقع اإللكتروني ، 04/09/2014إلى  02من خالل الفترة ، )األردن(

     https://repository.nauss.edu.sa :للعلوم األمنیة جامعة نایف العربیةللمستودع الرقمي ل

المعالجة الدولیة لقضایا اإلرهاب اإللكتروني، الدورة التدریبیة حول رائد العدوان،   )7

، جامعة نایف للعلوم "توظیف شبكات التواصل االجتماعي لمكافحة اإلرهاب"

، على الموقع اإللكتروني 27/02/2013إلى  23األمنیة، الریاض، في الفترة من 

    auss.edu.sahttps://repository.n: للعلوم األمنیة جامعة نایف العربیةللمستودع الرقمي ل
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 الجرائم المعلوماتیة وطرق مواجهتها قراءة في المشهد القانونيسومیة عكور،   )8

الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحوالت " حولملتقى العلمي الواألمني، 

      ،04/09/2014إلى  02 في الفترة من، )األردن( ، عمان"والدولیة یةیماإلقل

       للعلوم  جامعة نایف العربیةعلى الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل

     ttps://repository.nauss.edu.sah:األمنیة

في تحقیق األمن  دور القوانیـن والتشریعات العربیـة ،الشـاذلي بن عمیـره رحمـاني )9

 ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"السیاحي األمن"الحلقة العلمیة حول ، السیاحي

إلى  09، تونس العاصمة، في الفترة من ةیبالتعاون مع وزارة الداخلیة التونس

 جامعة نایف العربیة، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل11/10/2012

  https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة

           دراسة لفرص وتحدیات التنمیة السیاحیة المستدامة  ،صالح زین الدین  )10

، المنظم من طرف كلیة "القانون والسیاحة"حول  الثالث ، المؤتمر الدوليمصر في

، الموقع 27/04/2016إلى  26مصر، في الفترة من  - الحقوق، جامعة طنطا 

 http://law.tanta.edu.eg/conf3.aspx: اإللكتروني

الحلقة  ،المفـاهیـم واألخالقیـات األمـن السیـاحـي ،عبد الحمیـد إبراهیـم المجـالي  )11

      بالتعاون  ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"األمن السیاحي"العلمیة حول 

إلى  09، تونس العاصمة، في الفترة من ةیمع وزارة الداخلیة التونس

 جامعة نایف العربیة، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل11/10/2012

  https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة

حول لندوة العلمیة أعمال االتعریف باإلرهاب وأشكاله،  عبد الرحمن رشید الهواري،  )12

على الموقع اإللكتروني  ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،"اإلرهاب والعولمة"

  https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة ف العربیةجامعة نایللمستودع الرقمي ل

االتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب في مجال  عبد الرحیم بن بوعیدة،  )13

جامعة نایف العربیة ، "أمن الطائرات والمطارات"حلقة العلمیة الالطیران المدني، 
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، على الموقع 05/12/2007إلى  01للعلوم األمنیة، الریاض، في الفترة من 

 : للعلوم األمنیة جامعة نایف العربیةاإللكتروني للمستودع الرقمي ل

https://repository.nauss.edu.sa     

 لمكافحة العالمیة المتحدة األمم إستراتیجیة الهادي، عبد مخیمر العزیز عبد )14

                    بهذا المتخصصة الدولیة جهود الوكاالت اإلشارة إلى اإلرهاب مع

                في مكافحة والدولیة القوانین العربیة"العلمیة حول ندوة ال الخصوص، 

إلى  17من ، في الفترة األمنیة للعلوم العربیة نایف ، جامعة"اإلرهاب 

لجامعة نایف ، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي 19/03/2013

 https://repository.nauss.edu.sa: العربیة للعلوم األمنیة

أنشطة اإلرهاب تعزیز التنمیة السیاحیة وتحجیم عبد المحسن بن عبد اهللا الحجي،  )15

         أثر األعمال اإلرهابیة على"، الندوة العلمیة حول "األمن المجتمعي"

إلى  04، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، دمشق، في الفترة من "السیاحة

 جامعة نایف العربیةعلى الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل، 06/07/2010

  https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة

دور التنمیة السیاحیة المستدامة والقانون في مواجهة  عزت حسن محمد أبو قطة، )16

         ، كلیة "القانون والسیاحة"ظاهرة البطالة، المؤتمر الدولي الثالث حول 

      ،27/04/2016إلى  26، خالل الفترة من )مصر(الحقوق، جامعة طنطا 

     http://law.tanta.edu.eg/conf3.aspx: على الموقع اإللكتروني

 القانوني اإلطار" حولملتقى الوطني ال ماهیة الجریمة المعلوماتیة، غزیل عائشة،  )17

معهد العلوم القانونیة     ، "الجزائري التشریع المعلومات في تقنیة الستخدام

  .08/02/2017و 07 یومي ،غلیزان -  أحمد زبانة المركز الجامعيواإلداریة، 

اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للجریمة المنظمة عبر محسن عبد الحمید أحمد،   )18

الجریمة المنظمة " حول ندوة العلمیةالالدول ومحاولة مواجهتها دولیا وٕاقلیمیا، 

    أبو ظبي، في الفترة  ،للعلوم األمنیة العربیة ، جامعة نایف"هامكافحتوأسالیب 
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على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي ، 18/11/1998إلى  14من 

 https://repository.nauss.edu.sa: لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة

 صناعة السیاحة وأهمیتها االقتصادیة، الندوة العلمیة حول     محمد العطا عمر،   )19

، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بمدینة "ثر األعمال اإلرهابیة على السیاحةأ"

، على الموقع اإللكتروني للمستودع 06/07/2010إلى  04دمشق، في الفترة من 

 https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة جامعة نایف العربیةلرقمي لا

، الحلقة العلمیة التجارة غیـر المشروعة للسالح واإلرهاب، محـمـد جـمال مظـلوم  )20

نایف للعلوم ، جامعة "تجـارة السـالح غیر المشـروعـة وغسـل األمـوال"حول 

، على الموقع اإللكتروني 13/02/2013إلى  11األمنیة، الریاض، في الفترة من 

  https://repository.nauss.edu.sa :للعلوم األمنیة جامعة نایف العربیةللمستودع الرقمي ل

        رهاب اإللكتروني األحكام جرائم اإل ةتشریعات مكافح محمد محمد األلفي،  )21

القوانین العربیة والدولیة في مكافحة " حولندوة العلمیة الالموضوعیة واألنماط، 

       15الریاض، خالل الفترة من ، ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة"اإلرهاب

جامعة نایف على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل، 17/04/2013إلى 

  https://repository.nauss.edu.sa: للعلوم األمنیة العربیة

تشریعات "تعریف اإلرهاب، الندوة العلمیة حول محمد محیي الدین عوض،   )22

لوم األمنیة، السودان، جامعة نایف العربیة للع ،"مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي

على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ، 09/1998/ 09إلى   07ن م في الفترة

 https://repository.nauss.edu.sa: لجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةالمؤسسي 

اإلسالم      "مؤتمر  والغرب،مفهوم اإلرهاب بین اإلسالم  محمود یوسف الشوبكي،  )23

، في )فلسطین(غزة  - كلیة أصول الدین، الجامعة اإلسالمیة  ،"والتحدیات المعاصرة

: ، على الموقع اإللكتروني لكلیة أصول الدین03/04/2007إلى   02الفترة من 

islamport.com/w/amm/Web/2955/1.htm  
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مكافحتها، الندوة  وطرق الوطنیة عبر المنظمة الجریمة نشأةمختار سعد،   )24

       برنامج تعزیز حكم القانون، "الوطنیة عبر المنظمة الجریمة"اإلقلیمیة حول 

       28القاهرة، من  " "مشروع تحدیث النیابات العامة" في بعض الدول العربیة

  : ، على الموقع اإللكتروني2007مارس  29إلى 

07.pdf-booklet-ftp://pogar.org/localuser/pogarp/ruleoflaw/cairo/toc   

األمن السیاحي وأبعاده في ظل الرؤیة الوطنیة ، مسفر أمحد مسفر آل عاطف  )25

، جامعة "األمن السیاحي" العلمي حول ، الملتقى2030للمملكة العربیة السعودیة 

 01فیفري إلى  27، في الفترة من )السعودیة(نایف العربیة للعلوم األمنیة، أبها 

 جامعة نایف العربیة، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي ل2018مارس 

  tory.nauss.edu.sahttps://reposi: للعلوم األمنیة

اإلجمالي مفهوم الناتج المحلي  ،حمد بن بكر البكرو  مهند بن عبد الملك السلمان  )26

 :، على الموقع اإللكتروني"دراسة وصفیة"

    sa/Pages/default.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar  

 شریعیةالنصوص الت:  

 :النصوص التشریعیة الدولیة -)أ

لألمم المتحدة الجمعیة العامة  هاعتمدت، الذي إلعالن العالمي لحقوق اإلنسانا )1

      ،10/12/1948 ، المؤرخ في) (A/RES/217(III) Aرقم القرار بموجب

  nts/index.htmlhttp://www.un.org/ar/docume :على الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة

، الذي اعتمد وعرض للتوقیع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة )2

  أ  2200والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

بموجب  الجزائرصادقت علیه والذي ، 16/12/1966، المؤرخ في )21- د(

، الصادرة 20ج ر، ع ، 16/05/1989المؤرخ في  89/67المرسوم الرئاسي رقم 

، الصادرة بتاریخ 11، ملحق المرسوم، ج ر، ع 17/05/1989بتاریخ 

26/02/1997 . 
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، الذي اعتمده المؤتمر الثامن عشر فریقي لحقوق اإلنسان والشعوبالمیثاق اإل )3

، )كینیا( بمدینة نیروبي 27/06/1981لرؤساء الدول والحكومات اإلفریقیة في 

بموجب  الجزائرصادقت علیه و ، 21/10/1986ز التنفیذ في دخل حیوالذي 

، الصادرة 06ج ر، ع ، 03/02/1987المؤرخ في  87/37المرسوم الرئاسي رقم 

 .04/02/1987بتاریخ 

وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة الذي  ،المیثاق العربي لحقوق اإلنسان )4

صادقت والذي ، 23/05/2004المؤرخ في ) 16(ع .د 270بموجب القرار رقم 

   ، 11/02/2006المؤرخ في  06/62بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الجزائرعلیه 

 .15/02/2006، الصادرة بتاریخ 08ج ر، ع 

على منشورة ، 1949لعام  معاملة أسرى الحربب المتعلقة الثالثة تفاقیة جنیفا )5

   content/uploads/2014/04/J_3.pdf-https://www.ircs.org.iq/wp :الموقع اإللكتروني

التي وافق علیها مجلس جامعة الدول  ،1954لعام  تسلیم المجرمیناتفاقیة   )6

    ، 28/08/1954والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ  14/02/1952العربیة في 

  http://www.lasportal.org :على الموقع اإللكتروني لجامعة الدول العربیة

 صادقت علیها الجزائر بموجبالتي ، 1961 لعامالوحیدة للمخدرات االتفاقیة  )7

، منشورة على الموقع 11/09/1963مؤرخ في ال 63/343رئاسي رقم المرسوم ال

 :اإللكتروني

           Convention/convention_1961_ar.pdf-Drugs/1961-https://www.incb.org/documents/Narcotic  

صادقت التي ، 1970اتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات لعام  )8

            مؤرخ ال 95/214رئاسي رقم المرسوم البموجب  علیها الجزائر بتحفظ

   .16/08/1995بتاریخ  الصادرة، 44ع ر،  ج، 08/08/1995في 

منشورة  ،1972االتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام  )9

  UNESCO": https://whc.unesco.org" "الونسكو"على الموقع اإللكتروني لمنظمة 
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صادقت علیها الجزائر التي ، 1979لعام  االتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن  )10

ر،  ج، 23/04/1996مؤرخ في ال 96/145رئاسي رقم المرسوم البموجب  بتحفظ

   .24/04/1996بتاریخ  الصادرة، 26ع 

علیها الجزائر صادقت التي ، 1980اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة لعام   )11

ر،  ج، 03/11/2010مؤرخ في ال 10/270رئاسي رقم المرسوم البموجب  بتحفظ

    .10/11/2010بتاریخ  الصادرة، 68ع 

 بالمخدرات والمؤثرات غیر المشروع األمم المتحـدة لمكافحـة االتجاراتفاقیة   )12

   مرسومالبموجب بتحفظ صادقت علیها الجزائر التي ، 1988 لعامالعقلیة 

بتاریخ  الصادرة، 07ع ر،  ج، 28/01/1995مؤرخ في ال 95/41رقم  رئاسيال

15/02/1995.   

غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة  عمالاألقمع المتعلقة بتفاقیة اال   )13

   مرسومالبموجب بتحفظ صادقت علیها الجزائر التي  ،1988لعام  البحریة

بتاریخ  الصادرة، 65ع ر،  ج، 30/09/1997مؤرخ في ال 97/373رقم  رئاسيال

05/10/1997.     

مع التصریحات صادقت علیها الجزائر التي ، 1989 لعام اتفاقیة حقوق الطفل  )14

،      19/12/1992مؤرخ في ال 92/461رئاسي رقم المرسوم البموجب التفسیریة 

   .23/12/1992بتاریخ  الصادرة، 91ع ر،  ج

       بین دول اتحاد المغرباالستثمار تشجیع وضمان االتفاقیة المتعلقة ب  )15

 علیها التي صادقت ،23/07/1990 العاصمة في بمدینة الجزائر، الموقعة العربي

 ، ج22/12/1990مؤرخ في ال، 90/420رئاسي رقم المرسوم البموجب  الجزائر

 .06/02/1991 ة بتاریخصادر ال ،06 ع ،ر

صادقت التي ، 1997بالقنابل لعام االتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات اإلرهابیة   )16

                 مؤرخال 2000/444رئاسي رقم ال مرسومالبموجب بتحفظ علیها الجزائر 

 .03/01/2001، الصادرة بتاریخ 01 ع ر، ج، 23/12/2000في 
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صادقت علیها الجزائر ، التي 1998االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب لعام   )17

       ر، ج، 07/12/1988مؤرخ في ال 98/413رقم رئاسي ال مرسومالبموجب 

 .13/12/1998، الصادرة بتاریخ 93 ع

المملكـة األردنیـة المبرمة بین  ،تشجیـع وحمایـة االستثمـاراتب االتفاقیة المتعلقة  )18

 :على الموقع اإللكتروني، 16/06/1998في  المملكـة المغربیـةو الهاشمیـة 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1747    

صادقت علیها الجزائر التي ، 1999االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لعام   )19

    ، 23/12/2000مــؤرخ في ، ال2000/445رئـاسي رقم المرسوم البموجب  بتحفظ

 .03/01/2001، الصادرة بتاریخ 01ع ر،  ج

التي ، 2000لعام  األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةة اتفاقی  )20

       المؤرخ 02/54رئاسي رقم المرسوم العلیها الجزائر بتحفظ بموجب  صادقت

 .10/02/2002، الصادرة بتاریخ 09، ج ر، ع 05/02/2002 في

، على الموقع 2004لعام  النقل الجوي بین الدول العربیةاتفاقیة تحریر  )21

 http://www.acac.org.ma :اإللكتروني للمنظمة العربیة للطیران المدني

     التي صادقت  ،2005لعام  االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرهاب النووي  )22

                    مؤرخ ال 10/270رئاسي رقم المرسوم البموجب  علیھا الجزائر بتحفظ

 .10/11/2010بتاریخ  الصادرة، 68ع ر،  ج، 03/11/2010في 

اتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني لعام   )23

 : لكترونيعلى الموقع اإل، 2010

https://www.icao.int/secretariat/legal/restr/doc21_ar.pdf 

منظمة ل الجمعیة العامة ، التي اعتمدتهااالتفاقیة اإلطاریة المتعلقة بآداب السیاحة  )24

الصینیة،  "تشنغدو"عقدة بمدینة المن الثانیة والعشرین تهادور في السیاحة العالمیة 

منظمة ل ، على الموقع اإللكتروني2017سبتمبر  16إلى  11خالل الفترة من 

 http://www2.unwto.org :السیاحة العالمیة

 اتهاالبروتوكـول المتعلق بمكافحة صنـع األسـلحة الناریـة وأجزائـها ومكون  )25

المكمـل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة  ،بصـورة غـیر مشـروعةر والذخـیرة واالتجا
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 الجزائر بتحفظ علیھ صادقت الذي ،2000الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

، 37ع ر،  ج، 08/06/2004مؤرخ في ال 04/165رقم  رئاسيالمرسوم البموجب 

   .09/06/2004بتاریخ  الصادرة

منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء ب المتعلق بروتوكولال  )26

 عبر الوطنیة واألطفال، المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة

       رئاسيالمرسوم البموجب  الجزائر بتحفظ علیھ صادقت الذي ،2000لعام 

تاریخ ب الصادرة، 69ع ر،  ج، 09/11/2003مؤرخ في ال 03/417رقم 

12/11/2003.  

إعالن مبادئ العدل األساسیة المتعلقة بضحایا اإلجرام والتعسف  في  استعمال   )27

       المؤرخ  40/34الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب القرار رقم  ،السلطة

 ،29/11/1985الصادرة بتاریخ ، )A/RES/40/34(، الوثیقة 29/11/1985في 

  :على الموقع اإللكتروني

       http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=32 

، المرفق بقرار مجلس 2007لعام  لبنانبالنظام األساسي للمحكمة الخاصة   )28

على الموقع اإللكتروني لوثائق ، 30/05/2007المؤرخ في  1757األمن رقم 

 http://www.un.org/ar/documents/index.html :الرسمیة لألمم المتحدة

مكافحة غسل األموال وتمویل المعاییر الدولیة في " لةدالتوصیات األربعین المع  )29

، التي اعتمدتها فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة "اإلرهاب وانتشار التسلح

"GAFI"  على الموقع اإللكتروني15/02/2012في ، :gafi.org-://www.fatf http 

الملحقة باتفاقیة الهاي لسنة  بقوانین وأعراف الحرب البریةالالئحة المتعلقة   )30

  :، على الموقع اإللكتروني للجنة الدولیة للصلیب األحمر1907

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm    

  :النصوص التشریعیة الوطنیة واألجنبیة - )ب

  :النصوص التشریعیة الوطنیة *

  .01/03/1989، الصادرة بتاریخ 09، ج ر، ع 1989دستور  -
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  :األوامــــــــــر -

 رقم المعدل والمتمم لألمر ،12/02/1995المؤرخ في  95/11رقم  األمر  )1

، 11ع  ، ج ر،قانون العقوباتالمتضمن  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155

 .01/03/1995الصادرة بتاریخ 

رقم  المعدل والمتمم لألمر، 26/06/2001المؤرخ في  01/09األمر رقم   )2

، 34ع  ، ج ر،قانون العقوباتالمتضمن  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155

   .27/06/2001بتاریخ الصادرة 

  :القوانیــــن -

، الذي یحدد القواعد المتعلقة 06/01/1999المؤرخ في  99/01القانون رقم  )1

 .18/07/2000، الصادرة بتاریخ 02بالفندقة، ج ر، ع 

الذي یحدد القواعد العامة التي تحكم ، 04/04/1999المؤرخ  99/06القانون رقم  )2

 .07/04/1999، الصادرة بتاریخ 24ع  ، ج ر،نشاط وكالة السیاحة واألسفار

، المتعلق بالتنمیة المستدامة 17/02/2003المؤرخ في  03/01القانون رقم  )3

 .19/02/2003، الصادرة بتاریخ 11للسیاحة، ج ر، ع 

المعدل والمتمم لألمر رقم  ،04/02/2014المؤرخ في  14/01القانون رقم  )4

، 07، ج ر، ع العقوبات قانونالمتضمن  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155

 .16/02/2014الصادرة بتاریخ 

  ، المتعلق بترقیة االستثمار، ج ر،03/08/2016المؤرخ في  16/09القانون رقم   )5

 .03/08/2016، الصادرة بتاریخ 46ع 

  :المراسیم التشریعیة -

المتعلق بمكافحة التخریب ، 1992سبتمبر  30، المؤرخ في 92/03رقم المرسوم   )1

  .01/10/1992الصادرة بتاریخ ، 70، ج ر، ع واإلرهاب
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  :المراسیم الرئاسیة -

، المتضمن إعالن حالة 1992فیفري  09المؤرخ في  92/44المرسوم رقم   )1

  .09/02/1992الصادرة بتاریخ ، 10الطوارئ، ج ر، ع 

المتعلق بتعویض ضحایا المأساة  ،28/02/2006المؤرخ في  06/93رقم المرسوم   )2

 .28/02/2006، الصادرة بتاریخ 11ر، ع الوطنیة، ج 

، المتعلق بإعانة الدولة لألسر 28/02/2006المؤرخ في  06/94المرسوم رقم  )3

، الصادرة 11المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في اإلرهاب، ج ر، ع 

 .29/02/2006بتاریخ 

     إدماج یحدد كیفیات إعادة، 27/03/2006المؤرخ في  124/06 المرسوم رقم )4

تعویض األشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب  أو

  .29/03/2006، الصادرة بتاریخ 19، ج ر، ع الوطنیة األفعال المتصلة بالمأساة

  :المراسیم التنفیذیة

لصالح  ، المتعلق بمنح تعویضات13/02/1999المؤرخ في  99/47المرسوم رقم  )1

أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة  ین ضحایا األضرار الجسدیةاألشخاص الطبیعی

حقوقه،  أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب ولصالح ذوي

 .17/02/1999 ، الصادرة بتاریخ09ج ر، ع  ،14/26المتمم بالمرسوم رقم 

، الذي یعرف المؤسسات 01/04/2000المؤرخ في  2000/46المرسوم رقم  )2

، الصادرة 10قیة ویحدد تنظیمها وسیرها وكذلك كیفیات استغاللها، ج ر، ع الفند

 . 05/04/2000بتاریخ 

 ممارسة شـروط الذي یحدد ،21/06/2006المؤرخ في  06/224مـرسـوم رقم ال )3

 بتاریخ ة، الصادر 42، ج ر، ع في السیاحـة وكیفیات ذلك الدلیل نشاط

25/06/2006. 

 99/47للمرسوم رقم  ، المتمم2014فیفري  01 المؤرخ في 14/26المرسوم رقم  )4

لصالح األشخاص الطبیعیین  ، المتعلق بمنح تعویضات13/02/1999المؤرخ في 
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أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث  ضحایا األضرار الجسدیة

، الصادرة 05حقوقه، ج ر، ع  وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب ولصالح ذوي

 .02/02/2014بتاریخ 

  :الوزاریة القــــرارات -

الذي یحدد شروط وكیفیات ومقاییس استغالل  ،10/09/2009مؤرخ في ال القرار )1

  .      28/10/2009الصادرة بتاریخ  ،62 ع، ج ر للفندقة، الهیاكل المعدة

 :الوزاریة التعلیمات -

 وكیفیات شروط تحدد التي ،31/05/1997في  المؤرخة المشتركةالتعلیمة الـوزاریة  )1

علیه بعنـوان تعویض األضرار البدنیة  المنصوص الشهري المعاش تخصیص

، 38، ج ر، ع اإلرهاب مكافحة إطارواقع فـي  حادثأو  إرهابي عملالناجمة عن 

  .04/06/1997الصادرة بتاریخ 

تعلیمة الـوزاریة ، المتممة لل19/02/2018في  المؤرخة المشتركةالتعلیمة الـوزاریة  )2

 تخصیص وكیفیات شروط تحدد ، التي31/05/1997في  المؤرخة المشتركة

 عملعلیه بعنـوان تعویض األضرار البدنیة الناجمة عن  المنصوص الشهري المعاش

، الصادرة بتاریخ 11، ج ر، ع اإلرهاب مكافحة إطارواقع فـي  حادثأو  إرهابي

21/02/2018. 

   :النصوص التشریعیة األجنبیة *

 :المصري، على الموقع اإللكتروني العقوباتقانون  )1

 law.com/download/GalleryServices/35_law%201.pdf-http://www.abonaf  

، 11، ج ر، ع تنظیم السیاحةب ، المتعلق2012لسنة  06رقم  القطري قانونال )2

  :، على الموقع اإللكتروني للبوابة القانونیة القطریة18/09/2012الصادرة بتاریخ 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4785&language=ar                       
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بتنظیم مهنة ، المتعلق 04/09/2012المؤرخ في  12/05القانون المغربي رقم  )3

، على الموقع 04/09/2012، الصادر في 5192، ج ر، ع المرشد السیاحي

   http://www.sgg.gov.ma :اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة المغربیة

 33، المتعلق بمكافحة اإلرهاب ج ر، ع 2015لسنة  94القانون المصري رقم  )4

  .10/08/2015مكرر، الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بتنظیم وزارة 1966أكتوبر  22 فيالمؤرخ  5743رقم اللبناني المرسوم  )5

، على 31/10/1966، الصادرة بتاریخ 87السیاحة وتحدید مالكها، ج ر، ع 

كلیة الموقع اإللكتروني لمركز األبحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة التابع ل

  : الجامعة اللبنانیة - الحقوق والعلوم السیاسیة واإلداریة

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LegisltaionSearch.aspx  

، المتعلق بتنظیم وكاالت 20/10/1972 المؤرخ في 4216رقم  اللبناني مرسومال )6

     المؤرخ  9398السفر والسیاحة والنقل السیاحي، المعدل بموجب المرسوم رقم 

         اسات ر ، على الموقع اإللكتروني لمركز األبحاث والد30/11/2012في 

  :في المعلوماتیة القانونیة التابع للجامعة اللبنانیة

       http://www.legallaw.ul.edu.lb/LegisltaionSearch.aspx     

    من دخول اإلرهابیین األجانب  الشعب األمریكيحمایة لتنفیذي المتعلق باألمر ا )7

، على الموقع اإللكتروني للسفارة 27/01/2017أ، الصادر بتاریخ .م.الوإلى 

  https://sa.usembassy.gov :األمریكیة والقنصلیات في المملكة العربیة السعودیة

   ارات منظمة األمم المتحدةقر:  

  :قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة -)أ

، المتضمن اإلستراتیجیة العالمیة 08/09/2006 المؤرخ في 60/288رقم قرار ال )1

 ، الصادرة بتاریخA/RES/60/288، رمز الوثیقة 60، الدورة اإلرهاب لمكافحة

  :ألمم المتحدةلعلى الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة ، 20/09/2006

http://www.un.org/ar/documents/index.html 
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، A/RES/69/281، رمز الوثیقة 28/06/2015المؤرخ في  281/69القرار رقم ) 2

ألمم ل، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة 09/06/2015الصادرة بتاریخ 

  http://www.un.org/ar/documents/index.html :المتحدة

  :قرارات مجلس األمن - )ب

 الصادرة بتاریخ، /1373S/RES(2001) ، رمز الوثیقة 1373القرار رقم  )1

 : ألمم المتحدةل، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة 28/09/2001

http://www.un.org/ar/documents/index.html   

الصادرة بتاریخ ، S/RES/1540 (2004) رمز الوثیقة ،1540القرار رقم  )2

 : ألمم المتحدةل، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة 28/04/2004

http://www.un.org/ar/documents/index.html   

الصادرة بتاریخ ، /1988S/RES(2011) الوثیقة رمز ، 1988القرار رقم  )3

 : ألمم المتحدةل، على الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة 17/06/2011

http://www.un.org/ar/documents/index.html  

الصادرة بتاریخ  ،S/RES/2199 2015)(، رمز الوثیقة 2199القرار رقم  )4

 :ألمم المتحدةللوثائق الرسمیة ل، على الموقع اإللكتروني 12/02/2015

http://www.un.org/ar/documents/index.html 

، الصادرة بتاریخ S/RES/2253 (2015)الوثیقة رمز ، 2253القرار رقم  )5

 : ألمم المتحدةلعلى الموقع اإللكتروني للوثائق الرسمیة ، 17/12/2015

http://www.un.org/ar/documents/index.html   

 الصادرة بتاریخ ،A/RES/2347 (2017) ، رمز الوثیقة2347القرار رقم  )6

  :ألمم المتحدةللوثائق الرسمیة ل، على الموقع اإللكتروني 24/03/2017

http://www.un.org/ar/documents/index.html   

 التقاریـر والدراسات: 

       ابه للمتفجرات واتجارهم المجرمینصنع ، تقریر األمین العام لألمم المتحدة )1

      منع اإلجرامیة، المقدم للجنة بصورة غیر مشروعة واستعمالها لألغراض 

             صادي واالجتماعي في دورتهاالتابعة للمجلس االقت الجریمة والعدالة الجنائیة

، رمز الوثیقة 25/04/2002إلى  16 الفترة من في فیینا،بمدینة  المنعقدة ،11
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)E/CN.15/2002/9/Add.1( على الموقع 23/01/2002، الصادرة بتاریخ ،

  :اإللكتروني للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة

http://www.un.org/ar/documents/index.html  

 وشمال أفریقیا وسطاألتقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق   )2

"MENAFATF"، الصادر في شهر "ناقلو األموال النقدیة عبر الحدود" بعنوان ،

          :  على الموقع اإللكتروني    ، 2005دیسمبر 

   sa/AntiMoney/AntiDocuments/Cash%20Couriers%20Arb.pdf-http://www.sama.gov.sa/ar  

توصــیات (االتحــاد في مواجهــة اإلرهــاب تقریر األمین العام لألمم المتحدة،  )3

      ألمم مة لللجمعیة العا 60، الدورة )اإلرهاب عالمیـة لمكافحةال اإلستراتیجیة

على الموقع  ،27/04/2006، الصادرة بتاریخ A/60/825الوثیقة  رمز ،المتحدة

 http://www.un.org/ar/documents/index.html :ألمم المتحدةللوثائق الرسمیة لاإللكتروني 

التعاون العربي في قطاع " 12، الفصل 2008التقریر االقتصادي العربي الموحد  )4

  : ، على الموقع اإللكترونيالصادر عن صندوق النقد العربي ،"السیاحة

http://www.amf.org.ae/ar/jointrep  

المعني بتعزیز  "مارتین شاینین"تقریر المقرر الخاص السید من  06الممارسة رقم  )5

بعنوان  وحمایة حقوق اإلنـسان والحریـات األساسیة في سیاق مكافحة اإلرهاب،

مجلس حقوق ، المقدم إلى "عشرة مجاالت للممارسات الفضلى في مكافحة اإلرهاب"

الصادرة بتاریخ  ،)/51A/HRC/16( ، رمز الوثیقة 16، الدورة اإلنسان

 :ألمم المتحدةللوثائق الرسمیة لعلى الموقع اإللكتروني ، 22/12/2010

http://www.un.org/ar/documents/index.html  

حقوق اإلنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على ید "مشروع التقریر النهائي حول  )6

  مجلس حقوق اإلنسانالمقدم ل ،"نزهای شیتفانفولفغانغ "، المعد من طرف "اإلرهابیین

، رمز الوثیقة 22/04/2013إلى  18 ، المنعقدة خالل الفترة من10في دورته 

)A/HRC/AC/10/2( على الموقع اإللكتروني 12/12/2012، الصادرة بتاریخ ،

   //:www.un.org/ar/documents/index.htmlhttp :للوثائق الرسمیة لألمم المتحدة
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   ، المؤرخ تقریـر لجنة التحقیـق الدولیة المسـتقلة المعنیة بالجمهوریة العربیة السوریة )7

على الموقع اإللكتروني ، )HRC/CRP/ISIS( رمز الوثیقة، 14/11/2014في 

 :لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx  

، السیدة المسلحوالنزاع لألمین العام المعنیة باألطفال  ةالخاص ةالتقریر السنوي للممثل )8

رمز الوثیقة ، 28الدورة ، المقدم لمجلس حقوق اإلنسان، لیلى زروقي

)A/HRC/28/54(، لوثائق لعلى الموقع اإللكتروني ، 29/12/2014صادرة بتاریخ ال

 http://www.un.org/ar/documents/index.html :ألمم المتحدةلالرسمیة 

 وبخاصة النساء واألطفال، المقررة الخاصة المعنیة باالتجار باألشخاصتقریر  )9

    ، 29الدورة ، المقدم لمجلس حقوق اإلنسان، "ماریا غراتسیا جیامارینارو" السیدة

 على الموقع، 31/03/2015الصادرة بتاریخ ، )A/HRC/29/38( رمز الوثیقة

 :ألمم المتحدةللوثائق الرسمیة لاإللكتروني 

http://www.un.org/ar/documents/index.html  

      جاءوا "تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمهوریة العربیة السوریة   )10

المقدم لمجلس حقوق  ،"تنظیم الدولة اإلسالمیة ضد الیزیدیین جرائم: لیدمروا

، الصادرة بتاریخ )A/HRC/32/CRP.2( رمز الوثیقة، 32الدورة اإلنسان، 

لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم على الموقع اإللكتروني ، 15/06/2016

  :المتحدة

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx 

، المعد من طرف مكتب األمم المتحدة 2017تقریر المخدرات العالمي لسنة   )11

  :المعني بالمخدرات والجریمة، على الموقع اإللكتروني

           https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Arabic.pdf   

، حول التحقیق عن مصادر )CAR( أبحاث النزاعات المسلحةتقریر مؤسسة   )12

  :  ، على الموقع اإللكتروني2017أسلحة داعش، الصادر في شهر دیسمبر 

http://www.conflictarm.com    
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انتهاكات حقوق اإلنسان في سیاق " نرید نهایة للخوف تقریر منظمة العفو الدولیة،  )13

مطبوعات  ،)MDE 30/4911/2017(ة رقم الوثیق ،"حالة الطوارئ في تونس

، على الموقع اإللكتروني لمنظمة العفو 2017منظمة العفو الدولیة، الطبعة األولى، 

 https://www.amnesty.org :الدولیة

لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، المعد من طرف وزارة  اإلرشاديالدلیل   )14

لمؤسسة النقد  على الموقع اإللكتروني ،2013في شهر ینایر  التجارة السعودیة

  http://www.sama.gov.sa :العربي السعودي

ا، الصادر عن وزارة لیعلیها دو  المتعارفوالتعریفات السیاحیة  دلیل المفاهیم  )15

  http://www.economy.gov.ae :االقتصاد اإلماراتیة، على الموقع اإللكتروني

 المجالتو الصحفیة ، البیاناتالرسائل:  

في تقدیم  رئیس مجلس المنظمة الدولیة للطیران المدني، طاب الدكتور أسعد قطیطخ )1

 اإلضافي   والتقریر ، 2003و 2002و 2001التقاریر السنویة للمجلس عن األعوام 

      ، 30/09/2004 ،)كندا( مونتلایر، 2004األولى من عام  06عن األشهر 

 ICAO :(://www.icao.int https( یكاوإلعلى الموقع اإللكتروني ل

 ،"moon-Ban Ki"" بان كي مون"األسبق لألمم المتحدة رسالة األمین العام  )2

تحت  2011سبتمبر  27في  للسیاحة بمناسبة االحتفال بالیوم العالمي

على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة ، "السیاحة تربط بین الثقافات"شعار

   www2.unwto.org/fr http//:: العالمیة

، "ه إلى سرقة الفسیفساء القدیمة في سوریاباإلنتربول یدعو للتن"البیان اإلخباري  )3

: إلنتربوللالموقع اإللكتروني  على ،21/05/2012في اإلنتربول الصادر عن 

://www.interpol.int https 

المؤتمر العالمي لمنظمة السیاحة "لمنظمة السیاحة العالمیة البیان الصحفي  )4

ة األولى وزراء السیاحة ر العالمیة والیونسكو حول السیاحة والثقافة یجمع للم

 : على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة العالمیة ،"والثقافة

://www2.unwto.org/fr http   
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في شهر فیفري اإلنتربول الصادرة عن صحیفة وقائع األعمال الفنیة المسروقة،  )5

  www.interpol.int https//: :إلنتربوللالموقع اإللكتروني  ، على2015

، 417ع مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،  )6

، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي جامعة 2017شهر جانفي 

   repository.nauss.edu.sa https//:: نایف العربیة للعلوم األمنیة

، 419ع مجلة األمن والحیاة، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،  )7

، على الموقع اإللكتروني للمستودع الرقمي المؤسسي جامعة 2017شهر مارس 

   repository.nauss.edu.sa https//:: نایف العربیة للعلوم األمنیة
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 Les livres : 
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université Nice Sophia Antipolis (France), 2014/2015. 

3) GHANEM-LARSON Abir, essai sur la notion d’acte terroriste en droit 

international pénal, doctorat en droit international public, université         

d’Aix-Marseille-III (France), 2010/2011. 

4) JACQUES DUCHESNEAU, AVIATION TERRORISM "thwarting high 

impact low probability attacks", doctoral thesis in war studies, royal military 

college of Canada, 2014/2015.  

5) MARIE YAYA Doumbè Brunet, Crime contre l’humanité et terrorisme, 

thèse de doctorat en Droit privé et sciences criminelles, université de Poitiers 

(France), 2013/2014.  

6) ROBERT Emilie, L’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l’Union 

européenne « mesures européennes de lutte contre le terrorisme suite aux 

attentats du 11 septembre 2001», doctorat en droit, Université Lille 2 (France), 

2011/2012. 

7) SEEDOU Mukthar SONKO, le tourisme rural et la réduction de la pauvreté, 

thèse de doctorat en économie sociale, école doctorale (temps, espaces, 

sociétés, cultures), l’université Toulouse 02 le Mirail (France), 2012/2013. 
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doctorat en sciences de l’informations et de la communication, école doctorale 

de sciences économiques et de gestions, sciences de l’information et de la 

communication, Université de Panthéons-Assas - Paris II (France), 2010/2011.  

A)- Les mémoires de magister: 
1) HAROUAT Fatima Zohra, comment promouvoir le tourisme en      
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économiques, commerciales et de gestion, Université Abou Bekr Belkaid - 

Tlemcen, 2011/2012. 
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Terror Attacks, Reprinted from Real Estate Finance, Volume 32, Number 4, 

Spring 2016. 

3) PAGET François, L’hacktivisme, sur le site internet:  
       http ://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/article_2_3_-_chaire_cyberdefense_2_.pd  

4) Sandrine STAFFOLANI, Le terrorisme écologique au regard des nouveaux 

droits de l’homme, revue juridique de l’environnement, n°3, 2004.  

5) William Michael Jr. and Stephen Tibbles, Hotels at Risk: The Legal 

Consequences of Terrorist Attacks on Hotels, sur le site internet: 
https://www.mayerbrown.com  

6) Neta C. Crawford, United States Budgetary Costs of Post-9/11 Wars 

Through FY2018: a summary of the $5.6 Trillion in Costs for the US Wars in 

Iraq, Syria, Afghanistan and Pakistan, and Post-9/11 Veterans Care and 

Homeland Security, The Watson Institute for International and Public Affairs, 

Brown University,  2017, sur le site internet:  
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2017/Costs%20of%20U.S.%20Pos

t-9_11%20NC%20Crawford%20FINAL%20.pdf 

7) Mathilda Van Niekerk et Abraham Pizam, How do Terrorism and Tourism 
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 : ملخص

یعتبر اإلرهاب من أخطر وأقدم الجرائم التي انتشرت على نطاق واسع في العالم حتى باتت تشكل الشغل الشاغل للمجتمع 

خطیرة خاصة على االقتصادیات الوطنیة، فقد أصبحت هذه الجریمة تكبد الدول خسائر الدولي نظرا لما ینطوي علیها من آثار 

جسیمة في األرواح والممتلكات نتیجة لتطور أسالیبها الوحشیة، فضال عن ارتباطها بالعدید من الجرائم االقتصادیة التقلیدیة 

ارتفاع معدل البطالة، وٕارهاقها لكاهل میزانیة الدولة بسبب والمستحدثة، وتأثیرها على االستثمارات المحلیة واألجنبیة وتسببها في 

ارتفاع مخصصات القطاع األمني لمكافحة اإلرهاب من جهة، والنفقات الضخمة لتعویض ضحایا اإلرهاب وٕاعادة إعمار ما تم 

  .تدمیره من جهة أخرى

اسیة النشاط السیاحي وصعوبة تكیفه وتعد صناعة السیاحة من أكثر القطاعات االقتصادیة تضررا من اإلرهاب نظرا لحس

مع األزمات األمنیة، األمر الذي انعكس سلبا على التنمیة االقتصادیة في العدید من البلدان التي اعتمدت على هذا القطاع 

  . كمورد رئیسي للدخل القومي دون أن تنتبه إلى مدى حاجته إلى عنصر األمن واستقرار األوضاع السیاسیة

:Résumé 

Le terrorisme est considéré comme le plus dangereux et des plus anciens actes  criminels qui 
s’est répandu a travers le monde, et est devenu le soucis majeur de la société internationale en 
raison de son néfaste influence sur les économies des pays infligeant des pertes humaines            
et matérielles considérables en conséquence de l'évolution de ses méthodes brutales, en sus de sa 
liaison avec les divers crimes économiques anciens et modernes et son impact sur les 
investissements nationaux et étrangers et le taux de chômage, sans compter les conséquences sur 
le  budget de l’État à cause aux dépenses allouer à la lutte contre ce fléau d'une part, et le 
dédommagement aux victimes du terrorisme et la reconstruction de ce qui a été détruit  d'autre 
part. 

Il est évident que l’industrie du tourisme est l’un des secteurs économiques le plus touché 
par le terrorisme compte tenu de la sensibilité de l'activité touristique et de la difficulté               
de l'adaptation de cette industrie aux crises de sécurité, la chose qui a influer négativement sur    
le développement économique de nombreux pays, qui se sont concentrés sur ce secteur en tant 
que source majeure de revenu national et qui n’ont pas tenu compte la mesure dans laquelle le 
tourisme a besoin de sécurité et de stabilité politique. 

Abstract: 
Terrorism is considered as the most dangerous and oldest criminal act that has spread around 

the world, and become the major concern of the international society because of its harmful 
influence on the economies of the countries, inflicting human and material losses as a result of its 
brutal evolution, in addition to its connection with various economic traditional and modern 
crimes, also its impact on domestic and foreign investments, as well as it raises unemployment 
rate, not to mention its burden on state budgets due to high security sector allocations to combat 
terrorism, beside to huge expenditures to compensate victims of terrorism and reconstruction of 
what was destroyed.  

It is clear that the tourism remains the most affected sector by terrorism, because of its 
sensitivity and its hard adaptation to security crises. This latter affect negatively to economic 
development in many countries which focused on this sector as a major source of national 
income, without paying attention to the importance of security and stability as crutial 
requirement for tourism. 
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