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 ا  ـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــكر و عـــــش

 

ونحم  ا وونسم  ل  شكرري  عل  عظي  فعل ووعلشول  عظيش  ول  ي  ه    لنح  

. ورر  ـــــــــــــــــــــذه   صــــــــــر بلــظلــــــــــــــــــ ي

 ي   لصر و  نصال  عل روسو  ا  عل  ا  عظل ووعي  

  ش مــــــال بـــــــــــــــــــــــــــــــث

 قلس ل  ,  وتقمال بش شكر   سزرل  ألوتشذوش   فـشضل    مكتسر  لم   صوي جس د              

ر   تي كشا  ــا  سجظهش ل   ععحيــــــو عل حس, ذه  ـــــــر يش هـــــمهك   ا ر ف  عل                

  حلش ر  ي إوسشز  ه    عحل    هش أ ر                                       

  يءونسو  ا أا ركسا ذ ل  ي مظز ا أ حش ل   لش نح  يم   هي أحلل كل  

  ي كتشب   حلظي  

 كحش أ قمال بش شكر إ ل  أ فشء   عسيح    حيشاشح  قلس هي  ا ر ف  عل ميشاشح  

  هه   حهكرر

 .كحش وتقمال بش شكر   سزرل  كل مي وش موش و س بكعحح  ظلح  

 

 

 

 



  
  

 

 

د ء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 

 أ ــــــــــــــــــــــــــــــــمي  ـــــــــــــه    عـــــــــــــــــــحل   حــــــــــــــــتس ضــــــــــــــــــــع

            إ ــــل و  ــــمرـــــش   كـــررحظــــــي حــــــلش وبــــر  بهـــحش وــــشئعـــــح   حــــس ل  ــــز وجـــــل أا رنفعهحش  ي

 و أا رــــــــــسشزرــــــــــــــهحش خظر   سز ء

                 إ ــــــــل ر ــــــــــــــظي   ـــمرب زوجـــي وـــــشئعـــــــح  ا أا رــــــمرحــــــــــل  ــــي  ـــز  و ـــــــــــــر ـش  

            إ ــــــــــــل أ ــــــــز مـــــــي  ــــــــي   ــــــــسجــــــــسد  حرر  ف دي وارر  ظيي أبيشئي مشجمر وأ رف  

 أوــــسو  ا أا رـــخففهحش و رسععهحش مي   هررح   لش نح

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 الـــمقدمـة 

      تعد ظاهرة اإلرهاب أكبر خطر ٌهدد أمن  اإلنسانٌة كونها عرفت تفشٌا ملحوظا  خاصة 

وذلك  نتٌجة  للتحوالت  التً ,حٌث  أنها باتت ماسة بجمٌع  الدول, فً اآلونة األخٌرة 

عرفتها  المنظمات  اإلرهابٌة  فً مجال آلٌات  المعتمدة  فً عمالٌاتها  العدابٌة إذ أصبحت  

.                                                   تهدد حتى القوى  الكبرى فً العالم  

     حٌث ال ٌكاد ٌمر ٌوم دون أن تطالعنا  وسابل  اإلعالم  المسموعة  والمربٌة  والمقروءة 

عن قٌام  جزء أو مجموعة بؤحد األعمال  اإلرهابٌة  التً تبعث  الرعب  والفزع فً نفوس  

وتدمٌر األموال  والممتلكات  العامة  والخاصة  وتخل  بؤمن  وسالمة  المرافق  ,األبرٌاء 

.              العامة  التً تخدم  مالٌٌن  الناس فً شتى أنحاء  المعمورة  

     ولٌس  اإلرهاب بظاهرة  جدٌدة بل هو ظاهرة قدٌمة عرفتها أنظمة عدٌدة ومجتمعات 

واإلرهاب من أكثر الظواهر برزوا على الساحة  الدولٌة  والداخلٌة ,كثٌرة منذ عهود بعٌدة 

ألنه ظاهرة  معقدة وٌختلؾ مفهومه  من منطقة  ألخرى كما أنه  موضوع  حساس كدراسة  

فاإلرهاب من ,نظرٌة  وهو موضوع واسع فضفاض ال ٌمكن حصره ضمن  إطار  محدود

.                الكلمات التً أسًء استعمالها بشكل  تعسفً  فً العالقات الدولٌة المعاصرة  

     فقد واجه هذا المفهوم  العدٌد من الصعوبات  التً تحكمها  الخلفٌات  اإلٌدٌولوجٌة و 

المصلحٌة فما ٌراه  البعض على انه عمل إرهابً  ٌنظر إلٌه  األخر على انه مشروع 

ونظرا لخطورة ظاهرة اإلرهاب  التً تهدد المجتمعات بالزوال الؽربٌة  منها  والعربٌة ,

اضطرت الدول التً تبنً آلٌات مختلفة  من اجل مواجهة هذه الظاهرة التً تزعزع األمن ,

 واالستقرار                                                       

و هذا ما سنتطرق له فً بحثنا هذا بالتعرؾ على هذه الظاهرة ثم التطرق ألهم الهٌبات 

                (الداخلً)واآللٌات التً كرست لمكافحتها سواء على الصعٌد الدولً أو الوطنً
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 الـــمقدمـة 

 :                                                                                   شكالٌة الدراسةإ
     لقد تدارك  المجتمع  الدولً أن اإلرهاب  من اخطر الجرابم وأبشعها لذا سعت  جمٌع  

الدول  إلى تجرٌمه  واتخاذ كافة  التدابٌر  الالزمة للتصدي له من خالل اعتماد آلٌات  معٌنة 
 وعلٌه                                                                                        

    :                                                                            فاإلشكال مطروح
ماهً اآللٌات  التً كرست لمكافحة  جرٌمة اإلرهاب عـلى الصعــٌد  الدولـــً  والتشرٌـــع 

  الجزابري؟                                                                           

:                                                                               الدراسات السابقة   

:      من بٌن الدراسات التً تناولت اإلرهاب نجد   

عدم مشروعٌة اإلرهاب فً العالقات الدولٌة الذي تحدثت فٌه علً ,   كتاب أمل ٌوسفً 
المعالم النظام القانونً الدولً المتعلق باإلرهاب و موقؾ القانون الدولً من هجمات 

.                ومن تداعٌات الرد العسكري على هذه الهجمات اإلرهابٌة2001سبتمبر  11  

 :تساؤالت الدراسة

 : تندرج تحت اإلشكالٌة  السابقة ذكر  التساإالت الرفعٌة التالً

 ماهٌة اإلرهاب؟:01

 ما هً أهم األسباب والدوافع ظهور ظاهرة اإلرهاب؟: 02

 كٌؾ تكون أشكال اإلرهاب؟: 03

 ما مدى تناول المشروع الجزابري لظاهرة اإلرهاب؟: 04

 :أهمٌة الدراسة 

     من خالل هذه الدراسة  سٌتم طرح قضٌة  اإلرهاب باعتبارها  من القضاٌا  الجوهرٌة  
التً ٌعانً  منها المجتمع  الدولً والتً تسعى  للوصول إلى  آلٌات  تساهم  فً القضاء على 

حٌث أن القضاء  علٌه  ٌستلزم  البحث  عن األسباب  الحقٌقٌة  الكامنة  وراء  ,اإلرهاب 
ونظرا لهذه  األهمٌة  التً  ٌحظى  هبا  هذا الموضوع  , اإلرهاب للتمكن من معالجتها 

اخترت  البحث  عن آلٌات  التً كرسها  المجتمع  الدولً  والتشرٌع الجزابري  للحد من 
 .الظاهرة اإلرهاب
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 الـــمقدمـة 

 :أهداف الدراسة

 :لهذه الدراسة  مجموعة  من أهداؾ  كالتالً 

 .ــ  التعمق فً ظاهرة اإلرهاب من خالل دراسة مفهومها و أسبابها وأشكالها

 .ــ التعرؾ على الجهود الدولٌة واإلقلٌمٌة التً بذلتها الدول لمكافحة ظاهرة اإلرهاب

ــ التعرؾ على أهم الهٌبات واآللٌات التً نهجت لمكافحة اإلرهاب سواء على الصعٌد  
 .الدولً كان آم الداخلً

ــ اقتراح  مجموعة  من التوصٌات  حول ظاهرة  اإلرهاب لتفادي  النتابج  الكارٌثٌة  
 . والسلبٌة لإلرهاب الداخلً

 :المناهج المتتبعة

 .الذي ساعدنا  فً تتبع  األزمة  التً واكبت  محاوالت  تعرٌؾ :ــ المنهج التارٌخً 

من خالل الدراسة ووصؾ خصابص وأبعاد  ظاهرة اإلرهاب :التحلٌلً ــ المنهج الوصفً
 .وتجمٌع  البٌانات  والمعلومات  الالزمة عن هذه الظاهرة

ومن خالله تم إبراز أوجه التشابه واالختالؾ بٌن آلٌات الدولٌة و اإلقلٌمٌة  :ــ المنهج المقارن
 .و التشرٌعات  الداخلٌة

 : منهج  دراسة الحالة

 وذلك من خالل دراسة اآللٌات و األطر العملٌاتٌة الخاصة بمكافحة  اإلرهاب التً عمدت  
 .علٌها  الجزابر

 :صعوبات الدراسة 

     ٌمكن القول أن أهم عابق اعتراض هذه الدراسة هو ضٌق  الوقت  وعدم  كفاٌته 
 .لإلطالع      على مراجع  وكتابات حول الموضوع

 :هٌكل البحث ومحتوٌاته 

 : فً إطار هذه الدراسة تم االعتماد على خطة تتؤلؾ من فصلٌن

تم التعرض فٌه إلى مفهوم اإلرهاب من الناحٌة اللؽوٌة والفقهٌة وخصابصه : الفصل األول
 فقد تطرق إلى أهم   االتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة :الفصل الثانًودوافعه وأشكاله وأما فً 

لمكافحة اإلرهاب والمعالجات التشرٌعٌة الجزابرٌة بما فٌها المبتاعات الجزابٌة لمكافحة  
 .اإلرهاب
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 :الفـــصــــل األول

 أحـــكام العــامـــة لجرٌـمة اإلرهــاب                                                                                                 

مـــــــــوضـــوع المــــواجـــــــــهة                                                   

 الـــدولٌــة والـوطــنٌـة

 

 

 

 



  
  

 األحكام العامة لجرٌمة اإلرهاب موضوع المواجهة الدولٌة الوطنٌة :          الفصل األول

       تبدى العنؾ فً الحٌاة البشرٌة على مدى التارٌخ فمنذ ان وجد اإلنسان بدأت الحٌاة 

 )وكانت بٌن ابنً أدام علٌه السالم, البشرٌة تشهد أول عملٌة عنؾ لإلنسان ضد أخٌه إلنسان

ومع مرور الزمن تطور هذا السلوك وأدى إلى ظهور مفهوم جدٌد اصطلح  (قابٌل وهابٌل

هذه الظاهرة التً شهدت بزوغ مستمر سواء فً األسلوب أو " اإلرهاب"على تسمٌته 

 .األهداؾ  أو الطبٌعٌة القابمٌن به 

حٌث ,        ومما ال رٌب فٌه ان ظاهرة  اإلرهاب من ابرز الظواهر فً الساحة الدولٌة 

ولكون ,شهد المجتمع الدولً فً هذا العصر موجات إرهابٌة متنوعة  ومتعددة وشنٌعة 

فإنه توجب التكاثؾ الجهود الدولٌة  , اإلرهاب لم ٌعد ظاهرة وطنٌة فحسب بل ظاهرة عالمٌة

 .للوقوؾ فً وجه هذا الخطر الذي ٌهدد المجتمعات البشرٌة

       ولمعرفة آلٌات التصدي لهذه الظاهرة لبدا من تحدٌد معالمها وهو ما دفع بنا التطرق 

إلى تحدٌد مفهوم اإلرهاب وأسباب ظهوره فً هذا الفصل قبل الحدٌث عن آلٌات مكافحته 

ولذلك سوؾ ٌتم توضٌح مفهوم ظاهرة اإلرهاب وفق ,على الصعٌد الدولً ومن قبل الجزابر 

 :التقسٌم التالً

 الجـرٌمـــة اإلرهابـٌة وخصائصها :    ـــ المبحث األول

 دوافع الجرٌمة إلرهابٌة وأشكالها  :    ــــ المبحث الثانً
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 األحكام العامة لجرٌمة اإلرهاب موضوع المواجهة الدولٌة الوطنٌة :         الفصل األول 

 :المبحث األول

 :الجــرٌمــة اإلرهابٌة وخصائصها

نظرا ,       أثار مصطلح اإلرهاب  الكثٌر من الجدل بٌن الدول  والمنظمات وكذلك الفقهاء
ألنه ٌعتبر من بٌن أحد المفاهٌم  الؽامضة التً ال ٌمكن , لعدم وجود تعرٌؾ واحد متفق علٌه

ٌنظر إلٌه  البعض األخر  على انه  عمل  ,تحدٌدها بسهولة فما ٌعتبره  البعض إرهابا 
إضافة إلى , إضافة  إلى  وجود أشكاله وأهدافه  وتنوع الدوافع وأسباب ارتكابه ,مشروع 

 .وجود تشابك كبٌر بٌن مفهوم  اإلرهاب  ومفاهٌم  أخرى مشابهة

 :الــمطلب األول

 :تعـــــــــــرٌف اإلرهـــــــــــــــاب

ٌعد اإلرهاب ظاهرة شدٌدة الخطورة  تهدد األمن واالستقرار للدول  وتفوق خطط التنمٌة      
للصعوبة التً تحٌط بمفهوم  اإلرهاب , وتهدد السلم  واألمن الدولٌٌن ونظرا,بشتى  أنواعها

وهذا ٌعود إلى اختالؾ األٌدٌولوجٌات ,لعدم وجود إجماع بٌن العلماء  والباحثٌن  حولها
والثقافات اإلنسانٌة وتداخل  مفهوم  اإلرهاب مع عدد من المفاهٌم األخرى المتصلة فً 

 .(.....,والجرٌمة  المنظمة,الجرٌمة السٌاسٌة , العنؾ السٌاسً ): المعنى مثل

 :الفرع األول 

 :التعــــــــــرٌف اللــــــــــغوي

ٌرهب ,وهً مصدر للفعل الرباعً أرهب ,    كلمة اإلرهاب فً معناها اللؽوي رهب
أٌضا  (رهبة)و (خاؾ )ورهب .وأرعب ٌرعب إرعابا,أخافه ,ٌخٌؾ ,بمعنى أخاؾ , إرهابا ,

ٌقال رهبوت خٌر من , (مرهوب)بفتح الهاء أي  (رهبوت)ورجال ,بالضم (رهبا)و,بالفتح 
 (الراهب)و,أي أخافه (استرهبه)و (ارهبه)أي الن ترهب خٌر من أن ترحم و,رحموت 

 .التعبد (الترهب )بفتح الراء  فٌهما و (الرهبة والرهبانٌة)معروؾ ومصدره 

أو رهبا وهو بمعنى أخاؾ مع تحرز  ,رهبة ,ٌرهب,     واإلرهاب مؤخوذ من رهب بالكسر 
والرهبة ,وارهبه رهبة واستر هبه بمعنى أخافه وفزعه , وترهبه بمعنى توعده,اضطراب 

ألنه ٌدٌم الخوؾ والفزع لدى  ,ومن ثم قٌل للراهب راهب ,تعنً  طول  الخوؾ واستمراره 
 .المخالفٌن من الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم ,قسم العلوم الشرطٌة ,مذكرة  ماجستٌر )مدى إسهام اإلعالم األمنً فً معالجة  الظاهرة اإلرهابٌة ,ــ تركً بن صالح عبد هللا الحقبابً 1

.                                                                                                                                                                      57(,2007/2006).األمنٌة

(                                                                                             2006,مطابع اللواء الحدٌثة :اإلسكندرٌة ) ــ هشام عبد الحمٌد فرج التفجٌرات اإلرهابٌة02

.                                                                                 1748( ,1955,دار المعارؾ ,بٌروت  )لسان العرب ,ــ  محمد بن علً األنصاري ابن منظور 03

 دار الكتب العلمٌة:بٌروت ),مفهوم اإلرهاب فً الشرٌعة  اإلسالمٌة, ـ هٌثم عبد السالم محمد 04

14
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(". 116)و ترهبوهم و جاإا بسحر عظٌم "          ففً قوله تعالى 
5 

أي استدعوا رهبتهم 

.والرهبة الخوؾ ,وارهبوهم 
6 

واعدو لهم ما استطعمتم من قوة  ومن رباط )وفً قوله تعالى 

(الخٌل  ترهبون به وعدو هللا وعدوكم 
7

, وترهبون  بمعنى  تخوفون به عدو هللا  وعدوكم ,

بعضها ٌدل ,وإنما اقتصر على استعمال  صٌػ مختلفة  من االشتقاق من المادة اللؽوٌة نفسها

.وبعضها األخر ٌدل على الرهبة والتعبد,على اإلرهاب  والخوؾ والفزع
8 

          
عندما ,لقد أطلق لفظ اإلرهاب  كمصطلح للمرة األولى فً أواخر  القرن الثامن عشر 

وكان ٌشٌر إلى الفزع  والرعب   ,1798أضٌؾ ؼلى ملحق  قاموس األكادٌمٌة الفرنسٌة سنة 

" روبٌسبٌر "مثلما حدث فً عهد ,الذي تنشره أنظمة  الحكم اإلستبدابٌة فً صفوؾ رعاٌاها 

 حٌث استخدم  اإلرهاب كؤداة للقضاء  على 1792فً فرنسا فً الفترة  التً تلت سنة 

.خصوم الثورة السٌاسٌن وتوطٌد دعابم الجمهورٌة
9   

        
 :وعرؾ مصطلح اإلرهاب فً المعاجم والقوامٌس كما ٌلً

لقد أقر المجمع اللؽوي كلمة اإلرهاب ككلمة حدٌثة فً اللؽة العربً أساسه أرهب بمعنى 

.خاؾ
10 

لفظ ٌطلق على الذٌن ٌسلكون سبٌل العنؾ واإلرهاب :       واإلرهابٌون فً المعجم الوسٌط

.لتحقٌق أهدافهم السٌاسٌة
11  

على أنه استعمال للعنؾ  والتخوٌؾ والترعٌب " :oxford" ولقد عرفه قاموس أكسفورد

".بصفة خاصة لتحقٌق أؼراض سٌاسٌة
12 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــ 1 
. 116اآلٌة ,سورة األعراؾ

                                                                                                                                               

ــ 2
9( ,1999. أكادٌمٌة ناٌؾ للعلوم األمنٌة: الرٌاض ), تشرٌعات مكافحة اإلرهاب فً الوطن العربً,محمد محً الدٌن عوض

                                              

 ــ  سورة األنفال                                                                                                                                                                 3

  ـــ 4
.                                                                130 (.2010,دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر والتوزٌع : عمان),قضاٌا معاصرة ’ سحاق محمد رباح

ـ 5
 2(,2009/2010,جامعة قسنطٌنة ,قسم الحقوق ,مذكرة ماجستٌر ),سٌاسة المشرع فً مواجهة اإلرهاب ,مفٌدة ضٌؾ 

                                                      

  ــ6
                                                 .  28( ,2003.دار الفكر  الجامعً:اإلسكندرٌة ),القانون الجنابً لإلرهاب ,  محمود صالح العادلً

7
 ــ

.WWW. assakina .com / center /parties/35328.html, مفهوم واألسباب وسبل العالج :اإلرهاب "  محمد الهواري
                                    

ـــ 8
 63(,2013.دار الكتاب الحدٌث :القاهرة ),مكافحة اإلرهاب الجوي ,حكٌم ؼرٌب 

 

15

 
 

11 



  
  

 األحكام العامة لجرٌمة اإلرهاب موضوع المواجهة الدولٌة الوطنٌة :          الفصل األول

األسلوب العشوابً فً استخدام القوة لتحقٌق :          وفً الموسوعة الدولٌة لإلرهاب هو
حٌث أن اإلرهاب ,ولكن هذا األسلوب  ال ٌتماشى مع عالم القرن العشرٌن .الؽرض السٌاسً

.ترعاه منظمات إرهابٌة كبٌرة 
13

 

إذ تشٌر فً موسوعة  " terrorism "       لقد تعددت التعرٌفات الموسوعٌة لإلرهاب 

 terrorismالروس  إلى أعمال  العنؾ التً تقوم هبا المنظمات الثورٌة لذلك فإن اإلرهاب 

.هو الشخص الذي ٌمارس أعمال العنؾ والقتل
14 

وتعنً خوفا أو قلقا  (terror)      أما فً اللؽات األخرى فإن اإلرهاب ٌؤتً بمعنى  الرعب 

. أو تهدٌد ؼٌر مؤلوؾ وؼٌر متوقع" متناهٌا"
15   

هو كل ما ٌوقع , رعب, تعنً ذعر (terror)      ففً قاموس المورد جاء فٌه أن كلمة 

. الرعب فً  النفوس
16

  

أنها جاءت معظمها مرتبطة ,      والمالحظ فً أؼلب التعرٌفات للؽوٌة السابقة لإلرهاب
 :بالعنؾ كؤداة لتحقٌق أؼراض سٌاسٌة

 :الفرع الثانً 

 :التعرٌف الفقهً لإلرهاب

سواء  من الفقهاء أو األكادٌمٌٌن أو , بالرؼم  من عدم االرتفاق بشؤن  تعرٌؾ اإلرهاب     

فقد صاحب ,فً الممارسة  العملٌة الدولٌة  داخل  المنظمات والمإتمرات  الدولٌة المختلفة 

ولكن رؼم , لم تصل إلى حد أالن  لتحدٌد  مفهوم شامل لإلرهاب, ذلك جهود فقهٌة كثٌرة

ؼٌر أن هذا ال ٌمنع من تناول  بعض التعارٌؾ سواء من ,تعدد هذه التعارٌؾ وتباٌنها 

. المتخصصٌن أو المنظمات والمإتمرات الدولٌة
17

 

 لإلرهاب حٌث أصدرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً األمم المتحدة    ومن ذلك تعرٌؾ 

 الذي ربط بٌن تؤكٌد قانونٌة النضال من 3034القرار رقم  , 1972 كانون األول عام 18

 اجل  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجستٌر ، قسم العلوم السٌاسٌة  مذكرة)" ـــ محسن الهاشمً خنٌش ، التعاون  الدٌبلوماسً فً مكافحة  اإلرهاب فً منطقة  ؼرب البحر األبٌض المتوسط01

.                                                                                                                                                                    40، (2012 /2011). جامعة الجزابر ,

.                                                                                                                                                  65,ـــ ؼرٌب ، مكافحة اإلرهاب 02

.                                                                                                                                                                  135(:2008 ) 7عدد , مركز دراسات اللوفا," مفهوم اإلرهاب  وتحرٌمه فً التشرٌعات الجنابٌة الوطنٌة والدولٌٌن " ــ محمد عبد المحسن سعدون ، 03

.                                                                                                                                                                       270( :2011)1عدد , مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة , اإلرهاب الدولً  وتداعٌاته على األمن والسلم العالمً .ــ حمدان رمضان 04

مذكرة ماجستٌر ), "2009 ــ 2001 سبتمبر  11دور اإلرهاب فً السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة نحو بلدان الشرق األوسط بعد أحداث ", ــ وابل محمد الكلوب 05

 .                                                        9(,2011/2012,جامعة الشرق األوسط ,قسم العلوم السٌاسٌة ,

16
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ومن ذلك ٌبقى التؤكد على تحدٌد ,        التحرٌر الوطنً وبٌن دراسة مشكلة اإلرهاب الدولً

جمٌع  األعمال  :....مفهوم اإلرهاب وفق ما قد جاء فً قرارات عدٌدة لألمم المتحدة هو

والتً  تعرض  للخطر أرواحا .... واألفعال اإلجرامٌة  أٌنما وجدت  وأٌا كان مرتكبها 

وتجعل من إرهاب ,وتهدد الحرٌات األساسٌة بشدة كرامة اإلنسان ,بشرٌة برٌبة أو تإدي بها 

.الدولً بالء إجرامٌا
18 

االستخدام ؼٌر المشروع للقوة أو :  اإلرهاب على انه      وعرفت وزارة العدل األمٌركٌة

من أجل تروٌع أو إجبار الحكومة أو الشعب المدنً أو ,العنؾ ضد األشخاص أو الممتلكات 

.أي طابفة منه لتحقٌق ّأهداؾ  سٌاسٌة أو اجتماعٌة
19 

كل فعل  من أفعال : على انه فً االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب     وعرؾ اإلرهاب 

ٌقع تنفٌذا لمشروع إجرامً جماعٌا أو فردٌا , العنؾ أو التهدٌد أٌا كانت بواعثه أو أؼراضه

أو تروٌعهم بإٌذانهم أو تعرٌض حٌاتهم أو أمنهم  للخطر ,ٌهدؾ إلى إلقاء  الرعب بٌن الناس ,

أو إلحاق الضرر بالبٌبة أو أحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو 

.أو تعرٌض أحد الموارد الوطنٌة للخطر, االستٌالء علٌها
20 

  

 :    وفٌما ٌلً نستعرض تعرٌفات بعض الفقهاء على النحو األتً

فعل عنٌؾ :اإلرهاب بؤنه " كٌسنجر"ٌعرؾ وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

من قبل  مجموعات قومٌة أو , متعدد ذو أسباب سٌاسٌة ٌتم تنفٌذه ضد أهداؾ ؼٌر حربٌة

.أجنبٌة أو من  قبل عمالء  الدولة السربٌن
21

  

على انه أي عمل من أعمال العنؾ المسلح الذي ٌرتكب لتحقٌق ":EricDavid"    وعرفه

.أهداؾ سٌاسٌة أو فلسفة أو أٌدٌولوجٌة أو دٌنٌة
22

  

فعل  العنؾ أو التهدٌد ,أنه عملٌة رعب تتؤلؾ من ثالثة عناصر" Walter"    وٌعرفه ولتر 

وأخذ ,وردة الفعل العاطفٌة الناجمة عن أقصى درجات خوؾ  الضحاٌا المحتملة ,باستخدامه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                22(,2003)منشورات الحلبى الحقوقٌة:بٌروت )اإلرهاب الدولً  والعمالة الجنابٌة ,شالال, ــ نزٌه نعٌم 01

                                                                                    96(,2009.دار الكتب والوثابق القومٌة المصرٌة:اإلسكندرٌة).اإلرهاب اإللكترونً ,ــ مصطفى موسى 02

الصادرة بقرار من مجلس وزراء العدل والداخلٌة العرب فً اجتماعها المشترك الذي عقد بمقر األمانة العامة بجامعة ,ــ  االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب 03

                                                                                                                                                                                                      22/1998بتارٌخ , الدول العربٌة

                                                                                                                                                               68.مكافحة اإلرهاب ,ـ ــؽرٌب 04

                                                                                                                                                                           67, ــ المرجع السابق 05

 .التعاون الدبلوماسً,ــ  الهاشمً خنٌش06

 
17

 
 

11 
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التؤثٌرات التً تصٌب المجتمع بسبب العنؾ أو التهدٌد باستخدامه والخوؾ الناتج عن   
.ذلك

23 
 

أنه كل اعتداء على األرواح و ,اإلرهاب  الدولً ,     فً حٌن ٌعرؾ  عبد العزٌز سرحان
األموال والممتلكات العامة والخاصة بالمخالفة ألحكام القانون الدولً العام بمصادرة  

.بما فً ذلك المبادئ األساسٌة لمحكمة العدل الدولٌة,المختلفة
24

 

ؼٌر أنه ٌوجد اتفاق  عالمً  على ,      لقد تعددت المحاوالت الفقهٌة بشؤن وضع تعرٌؾ محدد لإلرهاب 
مثل  االؼتٌال  والتعذٌب  واختطاؾ الرهابن  واحتجازهم  وبث : الكثٌر  من صور  األعمال  اإلرهابٌة 

 25.الخ....... القنابل  المتفجرة واختطاؾ وسابل  النقل كالسٌارات والطابرات وتفجٌرها 

 26:   ولعل من أهم  األسباب فً عدم توحٌد مفهوم  شامل لإلرهاب نذكر ماٌلً

ــ اختالؾ النظرة بٌن ما هو إرهاب وما هو مقاومة  مشروعة ففً الوقت  الذي ترى فٌه بعض  1    

تصنفه الجهة األخرى على انه مقاومة لإلرهاب ألسباب ,الجهات أن نوعا من األعمال تعد إرهابا 
 .مصلحٌة

ــ انتفاحٌة اإلرهاب  وعدم خاصٌته فالباحثون من شتى  العلوم لهم  الحق فً دراسة اإلرهاب كل 2    

مما جعل اإلرهاب ٌتناول أفكارا عدٌدة .... سواء من الجانب  السٌاسً واالجتماعً ,حسب تخصصه 
 .تمثل وجهات نظر مختلفة 

إال عندما ٌمس ذلك األمر  مصالح إحدى الدول ,ــ تقاعس المجتمع الدولً عن االضطالع بدوره 3    

حٌث تتخذه  بعض الدول شعارا تستتر خلفه لتحقٌق مصالحها , أو من ٌسٌر فً ركبها ,المإثرة دولٌا
 .القومٌة 

 : التعرٌؾ التشرٌعً لجرٌمة اإلرهاب:الفرع الثالث

وفٌما ٌلً نستعرض ,اؼلب التشرٌعات الوطنٌة  تجرم اإلرهاب تحت مسمٌات و تكثٌفات جنابٌة عدٌدة 
 :باختصار التشرٌع الجزابري واألمرٌكً بخصوص اإلرهاب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                               271,اإلرهاب الدولً" ــ رمضان محمد 01

                                                                                                  11(,1998,دار المكتبة الوطنٌة :عمان ),اإلرهاب فً العالمٌن العربً ولؽربً,ـــ أحمد ٌوسؾ التل02

 .120,مكافحة اإلرهاب ,ــ ؼرٌب 03
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 :التشرٌع الجزائري ــ 1

ما تناول المشرع الجزابري ظاهرة اإلرهاب كان بموجب المرسوم التشرٌعً          أول

 المتعلق بمكافحة   التخرٌب واإلرهاب والذي ٌعتبر أول تشرٌع وطنً ٌحدد 92/03/1992

.مفهوم الجرٌمة اإلرهابٌة وٌجرمها
27 

      فقد أورد المشرع الجزابري فً المادة  األولى  من المرسوم  التشرٌعً  الصادر  فً 

ٌعتبر عمال تخرٌبٌا أو : حٌث تنص هذه  المادة على أنه, تعرٌفا لإلرهاب 1992سبتمبر 

إرهابٌا  فً مفهوم  هذا المرسوم  التشرٌعً كل مخالفة تستهدؾ أمن الدولة  والسالمة 

:الترابٌة  واستقرار المإسسات وسٌرها العادي عن طرٌق أي عمل عرضه ما ٌؤتً
28

  

    ــ بث الرعب فً أوساط السكان وخلق جو انعدام لألمن من خالل االعتداء على 

 .األشخاص أو تعرٌض حٌاتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

 .   ــ عرقلة حركة المرور أو حرٌة التنقل فً الطرق والساحات العمومٌة

    ــ االعتداء على المحٌط وعلة وسابل المواصالت والنقل والملكٌات العمومٌة والخاصة   

وتدنٌس  القبور أو االعتداء على رموز  ,واالستحواذ علٌها أو احتاللها دون مسوغ قانونً

وعرقلة عمل  السلطات العمومٌة أو حرٌة  ممارسة القٌادة والحرٌات العامة ,الجمهورٌة 

.                                                                                 وسٌر المإسسات المساعدة للمرفق العام

أو عرقلة  تطبٌق  ,ــ عرقلة سٌر المإسسات العمومٌة واالعتداء على حٌاة أعوانها أو ممتلكات

 .القوانٌن والتنظٌمات

 :ــ التشرٌع األمرٌك2ً

    تعددت تعرٌفات اإلرهاب فً الوالٌات المتحدة  األمرٌكٌة خاصة فً حقبة الثمانٌات من  

وتركزت  معظم هذه  التعرٌفات على اإلرهاب الفردي دون إرهاب الدولة ,القرن  العشرٌن 

حٌث ساد اتجاه  عام باعتبار اإلرهاب عنفا موجها ضد الدول  ولٌس من الدول وهذا بالطبع ,

.ما ٌنفق مع المصالح األمرٌكٌة
29 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                 11,سٌاسة المشرع ,ــ ضٌؾ 01

المعدل بمقتضى  المرسوم  , ٌتعلق بمكافحة  اإلرهاب  والتخرٌب 1992 سبتمبر 30 الموافق لـ 1413مإرخ فً ربٌع الثانً عام  ,3ــ92ــ مرسوم تشرٌعً 02

.                                                                                                                                    1993 أفرٌل 19الموافق لـ  ,1413 شوال عام 27 مإرخ فً 5 ــ 93التشرٌعً رقم 

 .106,مكافحة اإلرهاب,ــ ؼرٌب 30
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كل من ٌهدد :التهدٌد اإلرهابً بؤنها   جرٌمة والٌة تكساس األمرٌكٌة       فقد عرفت

بارتكاب أي أفعال تتضمن  عنها  موجها إلى أي شخص أو ممتلكات بقصد أحداث رد فعل  

وكالة رسمٌة أو تطوعٌة أو وضع أي شخص  فً حالة خوؾ من جراح خطٌرة وشٌكة 

..... الحدوث 
30 

اإلرهاب بؤنه االستخدام ؼٌر المشروع للقوة أو : FBI      وعرؾ مكتب التحقٌقات الفٌدرالً 

لتروٌع الحكومة أو المواطنٌن بؽٌة تحقٌق أهداؾ , العنؾ ضد األشخاص أو الممتلكات

 31.سٌاسٌة أو اجتماعٌة معٌنة

     نالحظ أن هناك اختالؾ فً التعارٌؾ التً أشار إلٌها الباحثون والموسوعات والقوامٌس 

ٌتضمن ,ؼٌر أنه ٌمكن القول بؤنه فعل ٌثٌر الرعب ,فال ٌوجد اتفاق موحد حول مفهومه ,

ٌتم ارتكابه بواسطة  مجموعة أو حركة أو تنظٌم ,اإلكراه  واإلٌذاء  والحث على اإلذعان 

 .   ٌخرق القواعد السلوكٌة المقبولة وال تحده قٌود إنسانٌة

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2012,منشورات الحلبى الحقوقٌة :بٌروت )ذرابع اإلرهاب الدولً وحروب الشرق األوسط الجدٌد, ــ خلٌل حسٌن 01

 

   

 

 

 

 

 

 
20

 
 

11 



  
  

        األحكام العامة لجرٌمة اإلرهاب موضوع المواجهة الدولٌة الوطنٌة  :         الفصل األول

 :المطلب الثانً

 :خصائص الجرٌمة اإلرهابٌة

تعد خطوة مهمة فً ضل التقصٌر الوصول ,        معرفة خصابص ظاهرة اإلرهاب 

فً ضل التناقض الواضح ,لتعرٌؾ لظاهرة اإلرهاب الدولً من قبل الدول والمجتمع الدولً

بٌن مفهوم الدول الؽربٌة لإلرهاب  الدولً  مفهوم الدولة الشرقٌة  والعربٌة لهذا المفهوم 

فلعل ما قام به المهتمون باإلرهاب إلٌضاح خصابص اإلرهاب كونها الظاهرة األخطر التً ,

تهدد البشرٌة والمجتمع  الدولً وبالرؼم من االختالؾ  فً تحدٌد معنى لإلرهاب إال ان 

 : خصابص اإلرهاب ٌمكن أن تكون هً األوضح وهً 

 :الفرع األول

 :استخدام العنف والتهدٌد

      ٌعد استخدام العنؾ أو التهدٌد من أبرز السمات التً تمٌز األعمال اإلرهابٌة فال ٌمكن 

الذي من شؤنه إلقاء الرعب  ,تخٌل عمل إرهابً دون فكرة استخدام العنؾ أو التهدٌد به

حٌث ٌسعى ,والخوؾ بٌن الناس  والهدؾ من العنؾ هو إحداث تؽٌرات فً العالم الخارجً 

اإلرهابٌون الستخدام العنؾ أو التهدٌد باستخدامه لتروٌع الناس وللضؽط السٌاسً أو 

العسكري أو االقتصادي على شخص معٌن أو على دولة معٌنة للقٌام بفل معٌن أو االمتناع 

 , عن القٌام بذلك الفعل أو من اجل تحقٌق هدؾ ما 

ما ٌقع العنؾ على ضحاٌا أبرٌاء       وؼالبا
(1)

وٌعتبر العنؾ السالح المخٌؾ والفعال  ,

 . والمرتكز األساسً

فاألعمال ,   لإلرهاب فهو ٌعد وسٌلة للضؽط النفسً فبدونه ٌصبح الفعل جرٌمة قتل عادٌة
والعب وهذا ما ٌهدؾ ,اإلرهابٌة لها تؤثٌرها النفسً الذي ٌولد بٌن المجتمع الخوؾ والذعر

 إلٌه العمل  اإلرهابً 

لٌإثر فً عملٌة  اتخاذ القرار من خالل الضؽوطات التً ٌفرضها  اإلرهابٌون على األفراد 

فاإلرهابٌون ؼالبا ما ٌستخدموا العنؾ من اجل تعذٌب أو األضرار بالضحاٌا , أو على الدول

وخلق ,ومن اجل االنتباه  لتلك األعمال اإلرهابٌة شعوب  الدول ولتوصٌل رسابل معٌنة  

.حالة من عدم االستقرار األمنً
(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         44ص ,147عدد ,مجلة السٌاسة الدولٌة .اإلرهاب الجدٌد الشكل  الربٌسً للصراع المسلح فً الساحة  الدولٌة  (2002)أحمد إبارهٌم ,ــ محمود 01

 83ص ,  جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة : الرٌاض .اإلنساق االجتماعٌة ودورها  فً مقاومة ا إلرهاب وتطرؾ  (2006) عبد هللا عبد العزٌز,الٌوسؾ ــ 02
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          فاستخدام العنؾ ضد األفراد األبرٌاء أو التهدٌد باستخدامه وسٌلة من اجل الحصول 

وٌقصد منه تروٌع الناس أو أهانتهم ومن اجل الحصول على مكاسب , على ؼاٌات معٌنة

 .معٌنة بدون تبرٌر وال عذر

      كما وأن هنالك أعمال عنؾ ال ٌمكن وصفها باألعمال اإلرهابٌة كؤعمال العنؾ الذي 

 تقوم به 

الشعوب ضد العدو المحتل  ال راضٌا  فهو ٌختلؾ اختالفا كلٌا عن أعمال العنؾ  التً 

كذلك أعمال العنؾ  الذي تقوم به حركات التحرٌر الوطنٌة من ,تمارس  من قبل اإلرهابٌٌن

أجل نٌل استقاللهم  ولنٌل حقهم فً تقرٌر مصٌرهم بشرط ان ال تكون هذه األعمال موجهة 

فاعنؾ وسٌلة من اجل ,ضد المدنٌن األبرٌاء ألنها بهذه  األفعال هً ال تحارب العدو 

.الوصول  إلى ؼاٌة معٌنة باإلضافة لنشر حالة الخوؾ والرعب بٌن أفراد المجتمع 
(1)

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          155ص ,مكتبة االنجو المصرٌة ,القاهرة ,التربٌة وظاهرة اإلرهاب , (2008)رمزي أحمد ,ــ عبد الحً 01

 .                   40ص,دار الفكر الجامعً ,موسوعة القانون الجنابً لإلرهاب اإلسكندرٌة  ( 2003)محمد صالح ,ــ  العادل02ً
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 األحكام العامة لجرٌمة اإلرهاب  موضوع المواجهة الدولٌة الوطنٌة  :         الفصل األول

:الفرع الثـانً  

:الــــتـنـظٌــــــــــــــــــم  

       تمتاز األعمال اإلرهابٌة بالتنظٌم فهو جزء ال ٌتجزأ من العمل  اإلرهابً فكلما كان 

العمل اإلرهابً منظما  ومستمرا كلما زادت حاالت الخوؾ والرعب  فً المجتمعات وهذا 

ما رأٌنا  فً واقعنا  خالل هذه السنوات  فالجماعات اإلرهابٌة التً تفند أعمالها  اإلرهــابٌة 

فاألعمال  اإلرهابٌة بقدر ما تنظم بـــدقـــة  ,بطرٌقة منظمــة تكون أكثر فتكا وقتال باألبرٌاء 

بقدر ما تكون الــنتابـــج    مطابقة لما كان مخطط له                                             

  

      فاإلرهاب المنظم قادر على القٌام بعملٌات إرهابٌة معقدة من خالل األشخاص المنظمٌن 

فهً قادرة على التخطٌط  والتموٌل والتدرٌب  وشراء األسلحة  , لتلك الجماعات اإلرهابٌة

المتطورة  ولدٌها  أشخاص  من أصحاب  الخبرات فً استخدام  التفجٌرات واألسلحة  

الحدٌثة فكل هذه اإلمكانٌات تحتاج لتنظٌم  من اجل  تنفٌذ عملٌات  إرهابٌة ناجحة 
(2)

 ومن 

خالل  مشاهدتنا لألعمال اإلرهابٌة التً ترتكب  من قبل  تنظٌمات إرهابٌة منظمة  نستطٌع 

أن نجزم بؤن هذه األعمال  وصلت إلى ذروتها فلم تشهد العصور  السابقة أعمال إرهابٌة 

 بهذه الضراوة والتً اتسع مٌدانها وانتشرت أفعالها  اإلرهابٌة لتصل إلى

.                                   معظم دول العالم وكانت هذه األعمال األكثر إرهابا فً العالم

                                      

:الفرع لثالث   

:الهـــــدف الســـــــــٌاسً  

         ما ٌمٌز األعمـــال اإلرهــابٌة أنها تسعــــى لتحقٌق هــدؾ سٌاسً وهـــذا مــا ٌمٌزها عن 

فالقٌام اإلرهابٌة او التهدٌد هبا من اجل ,فالــــــعمل اإلرهابً ال ٌطمح للمكاسب المادٌة ,جــــرٌمة المنظمة

وإرؼام الدولة أو جماعة سٌاسٌة لألعمال اإلرهـابٌة ,تشكٌل ضؽط مإثر على أصحاب القرار السٌاسً 

(                    1).تعطٌها قدرا من األهـــمٌة كـون هـــذه األعمال تعتبر وسٌلة الضـؽط على الـقرار  السٌاسً

                                                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.39ص ,مكتبة الملك فهد الوطنٌة,الرٌاض ,فكر التـصدي لإلرهاب مـراجـعات فً المفهـوم واألسباب والهوٌة و االوزار  (2008 )النمـلة على بن ابراهٌمــ01  

,ــ الـمرجع نفـسـه 02  
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       كما ان السٌاسة  لعبت دورا مهما فً األعمال  اإلرهابٌة وكان لها تؤثٌر فً انتشار 

وازدٌاد األعمال  اإلرهابٌة فً المجتمع الدولً وقد ارتكبت العدٌد من األعمال اإلرهابٌة 

فقد ارتكبت بفترة الحرب  الباردة بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,لدوافع وأسباب سٌاسٌة  

,                                                        واإلتحاد السوفٌتً السابق أعماال إرهابٌة 

                                              

      فكانت توجه عملٌات إرهابٌة سواء داخل تلك الدولتٌن أو ضد مصالحهما فً الخارج 

وبشكل ؼٌر مباشر من خالل تجنٌد جماعات إرهابٌة من موطنً تلك الدول أو من ؼٌرهم 

للقٌام بتنفٌذ األعمال اإلرهابٌة ضد مصالح كل منهما وبإشراؾ مخابرات  تلك الدول
(,2)  

                              

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

اإلمام محمد بن سعود ,وزارة  التعلٌم العالً جامعة ,المملكة العربٌة السعودٌة ,االنحراف الفكري وعالقته باإلرهاب ( 2008)ـ حمود إبراهٌم بن ناصر 01

  64ص ,عمادة البحث  العلمً ,اإلسالمٌة 

.148القاهرة شركة نهضة مصر ص .الجدٌدة اإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى ( 2004)مختار , ــ شعٌب 02  
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:المبحث الثانً   

:دوافع الجرٌمة اإلرهابٌة وأشكالها  

        نظرا لخطورة  الجرابم اإلرهابٌة والتحدٌات  الكبٌرة التً ٌشكلها اإلرهاب الدولً وما 

والخسابر  المادٌة الكبٌرة فال بد من دراسة ظاهرة , ٌنتج عنه من خسابر فً أرواح األبرٌاء

اإلرهاب الدولٌة إلضفاء حلول للتقلٌل والحد من جرابم اإلرهاب والعملٌات اإلرهابٌة 

واإلٌجاد نتابج أو حلول لمكافحة ظاهرة اإلرهاب الدولً سنقوم بدارسة أسباب ودوافع 

اإلرهاب الدولً وفهمها بشكل أفضل لجعلنا أكثر قدرة على إٌجاد آلٌات لمحاربة اإلرهاب 

وسٌتم دراسة أسباب , الدولً  ومعرفة أشكال اإلرهاب التً تتطور بتطور اإلرهاب الدولً

:                اإلرهاب و دوافعه وأشكال اإلرهاب الدولً من خالل مطلبٌن  

. دوافع الجرٌمة اإلرهابٌة:المطلب األول  

.أشكال الجرٌمة اإلرهابٌة:المطلب الثانً  

:المطلب األول  

 دوافـــع الجــرٌمة اإلرهابٌة

       وللوقوؾ على أسباب اإلرهاب الدولً فهنالك العدٌد من األسباب التً ساهمت سواء 

وقد قامت ,بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر الزدٌاد األعمال اإلرهابٌة وانتشارها فً العالم 

 للوقوؾ على 1979منظمة األمم المتحدة فً  دراسة تحلٌلٌة عن اإلرهاب  الدولً عام 

وتمت الموافقة على ان ٌكون عنوان دراسة األسباب ,أسباب والدوافع وراء ظاهرة اإلرهاب 

التً تنشؤ البإس وخٌبة األمل والشعور بالظلم  ,الكامنة وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنؾ

بما فٌها أرواحهم محاولٌن , والتً تحمل  بعض الناس على التضحٌة بؤرواح بشرٌة,والٌؤس 

لذلك أحداث تؽٌرات جذرٌة 
(1)

 إال أن بعض العملٌات اإلرهابٌة ال تستطٌع الوصول إلى 

 أسبابها ودافعها بسبب وفاة    مرتكبها إثناء تنفٌذ العملٌة اإلرهابٌة أو

 بسبـب عـدم قدرة السلطات المختصة بالتحـقٌق من استخالص األسباب والدوافع من منفذي  

العملٌات اإلرهابٌة 
(1)

                                                                               

                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77ص (بدون نشر),مواجهة اإلرهاب دراسة فً التشرٌع المصري المقان  (2000)أسامة ,ــ  بدر 01
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      وسٌتم  توضٌح أهم األسباب التً أدت إلى ظهور وانتشار ظاهرة اإلرهاب 

.كاألسباب السٌاسٌة واالقتصادٌة و االجتماعٌة,الدولً  

:الفرع األول  

:دوافع سٌاسٌة لجرٌمة اإلرهاب  

وبسبب عجز ,        تقؾ األسباب والدافع السٌاسٌة وراء الكثٌر من األعمال اإلرهابٌة 

السٌاسة فً بعض األحٌان عن تحقٌق األهداؾ المنشودة فتكون األعمال اإلرهابٌة كوسٌلة 

أو بقصد ,عنٌفة للتعبٌر  عن قضٌة أو لنشر مظلمة أو من اجل االحتجاج عن سٌاسة معٌنة 

.األضرار بمصالح معٌنة لتعكٌر األمن واألمان فً تلك الدولة وأحداث حالة فوضى 
(2)

    

             
وقد تكون السٌاسة المنحازة للدولة سببا فً ان تكون هدفا لألعمال اإلرهابٌة التً 

تهدؾ  إلى إلحاق الضرر بمصالح تلك الدولة المنازة  كما حدث فً حادثة تفجٌر السفارة 

فبسبب سٌاسة الهٌمنة للوالٌات المتحدة ,1998األمرٌكٌة فً دار السالم  ونٌروبً عام 

األمٌركٌة التً تمارسها على العالم وازدواجٌة المعاٌر فً التاعامل مع القضاٌا الدولٌة كانت 

بتعلٌقه على  (جٌم هوجالند)وهذا ما أكده الصحفً  األمرٌكً,هداؾ لألعمال اإلرهابٌة 

أن موضوع اإلرهاب "  حٌث كتب ٌقول1998حادثً التفجٌر بصحٌفة واشنطن بوست عام  

وهذا الزاوٌة تتمثل فً  ان هناك ثمنا ,الدولً الموجهة ضد الوالٌات المتحدة بشكل عام

.           التً تمارسها واشنطن على المجتمع الدولً والنظام العالمً,لسٌاسة الهٌمنة والقهر

                                                        

إما باألرواح أو بالثروة أو على األقل من ,     وأن على المهٌمن المسٌطر أن ٌدفع هذا الثمن 

.الناحٌة السٌاسٌة والمعنوٌة
(1)

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.14 ــ 13ص.اإلرهاب الدولً وفقا لقواعد القانون الدلوي العام,ــ حلمً 01
                                  

جامعة ,رسالة داكتورة ,التفرقة بٌن اإلرهاب الدولً ومقاومة االحتالل فً العالقات الدولٌة  (1999)هٌثم موسى,ــ  حسن 02

.81مصر ص ,عٌن شمس القاهرة   
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          كما وهنالك أسباب ودافع للجرابم اإلرهابٌة التً ترتكب ضد الدولة ارتكبت بفترة 

الحرب الباردة بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واإلتحاد السوفٌتً السابق فكانت توجه 

عملٌات إرهابٌة سواء داخل تلك الدولتٌن أو ضد مصالحهما فً الخارج وبشكل  ؼٌر 

مباشر من خالل تجنٌد جماعات إرهابٌة من مواطنً  تلك الدول أو من ؼٌرهم للقٌام بتنفٌذ 

وبإشراؾ مخابرات تلك الدول ,األعمال اإلرهابٌة ضد مصالح كل منهما 
(2)

بل وقامت  ,

مخابرات تلك الدول بتزوٌد بعض الجماعات اإلرهابٌة باألسلحة وإعدادهم وتكفلٌهم بمهام 

معٌنة
(3 )

ولجات تلك الدول العظمى لجرابم اإلرهاب لفرض الــهٌمنة        

.لتحقٌق مصالحها وإطعامها,والسٌطرة على الدول األخرى 
(4)

                              

       كما أن بعض المنظمات اإلرهابٌة والجماعات اإلرهابٌة هً من صنع الدول كورقة 

ضؽط على دول أخرى أو لتنفٌذ عملٌات إرهابٌة ضد بعض الدول وهذا ما ٌعرؾ بالحرب 

كما فعلت الوالٌات المتحدة بدعم التنظٌمات اإلسالمٌة المتطرقة واستخدامها فً ,بالوكالة 

وبعدها أصبحت ,حرب افؽانستان ضد اإلتحاد السفٌوتً السابق للحد من النفوذ الشٌوعً 

.أفؽانستان قاعدة لمنظمات اإلرهابٌة التً تم استخدامها فً الشرق األوسط
(5)

                  

     ومن أسباب ودافع اإلرهاب الدولً ضعؾ النظام السٌاسً الدولً وافتقاره فً الرد على 

االنتهاكات التً تتعرض لها المواثٌق الدولٌة وافتقاره للحزم بتطبٌق العقوبات الدولٌة الرادعة 

والتناقض الواضح والفاضح بٌن ما ت علٌه المواثٌق الدولٌة من مبادئ وقٌم , والشاملة

أدى إلــى  , إنسانٌة وما تنتجه الدول بممارسات بعٌدة كل البعد عن تلك المبادئ والقٌم  

.  ظهور بعض الممارسات اإلرهابٌة لعدم تقبل هذا التناقض
(1 )

                                 

                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        .81ص ,الهامش ,مرجع سابق,الدولٌةالتفرقة بٌن اإلرهاب الدولً ومقاومة االحتالل فً العالقات ن ,حســ01
.                                                                                 148ص ,مرجع سابق  ,اإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى الجدٌدة,ــ  شعٌب مختار 02

إرهاب ,سامً .واصل :(4 )112ص ,دار دمشق للطباعة والنشر:دمشق (ماجد بطح ,ترجمة عبد الرحٌم المقداد )اإلرهاب أكاذٌب وحقائق (1986)ــمورد جورٌان 03

,                                                                                                                                      125ص ,الدولة فً إطار القانون الدولً العام 

.                                                                                        148, مرجع سابق,مختار اإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى الجدٌدة,ــ  شعٌب04

دار الجامعة الجدٌدة:اسكندرٌة, إرهاب الدولة فً إطارقواعد القانون الدولً العام (2008)ــ واصل سامً  جاد عبد الرحمان 05  
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         وأٌضا فإن عدم تحقٌق المطالب المشروعة للحركات الوطنٌة والتحرٌرٌة وعدم 

بل وقامت قوى االستعمار الصهٌونً بإنكار ,احترام على تقرٌر المصٌر للشعب الفلسطٌنً 

حق تقرٌر المصٌر إلخواننا فً فلسطٌن وأؼلقت فً وجه حركات التحرر كل منافذ التعبٌر 

ولم ٌبقى أمام , محاولة قمع هذه الحركات بالقوة ومحاولة دفعها لالستسالم بالقوة المفرطة

الحركات الوطنٌة التحرٌرٌة امام هذا الظلم وتهاون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مع اإلرهاب 

المنظم  الذي تقوم له إسرابٌل بحق الشعب  الفلسطٌنً أن تلجا حركات التحرر الوطنٌة إلى 

 ارتكاب العنؾ المشروع ضد سٌاسة دولة االحتالل اإلسرابٌلً لتحرٌك اإلعــالم العاملً    

 ولتحرٌك الضمٌر اإلنسانً أٌنما كان
(2)

                                                        .  

        فاألسباب والدوافع السٌاسٌة لألعمال اإلرهابٌة تكون بقصد الهٌمنة والسٌطرة على 

فلذلك فإن عملٌة التصدي لإلرهاب الدولً بالقضاء ,حساب اآلخرٌن ومصالحهم وكٌاناتهم 

على أسبابه ودوافعه تكون بقمع النزعة التسلطٌة والتوسعٌة للدول الكبرى من خالل تطبٌق 

 قواعد قانونٌة دولٌة عادلة وشاملة للمجتمع الدولً للحفاظ على األمن والسلم الدولٌٌن      

:الفرع الثانً  

:الدوافع اقتصادٌة لجرٌمة اإلرهاب  

         إذا كانت األسباب والدوافع السٌاسٌة لألعمال اإلرهابٌة األكثر شٌوعا واألشد ضراوة 

إال أن األسباب االقتصادٌة بؤخطارها المتراكمة  والمتالحقة من األسباب ,وأكثرها دموٌة 

الربٌسٌة الزدٌاد الجرابم واألعمال اإلرهابٌة فً العالم بسبب تعاظم دور االقتصادي فً 

الفقر والجوع والشقاء الناجم عن جور النظام ,الحٌاة الدولٌة باعتباره القوة الجدٌدة فً العالم 

االقتصادي  فً العلم نتٌجة استؽالل ونهب بعض الدول الصؽٌرة  من قبل الدول الكبرى 

 واستؽالل ثروات تلك الدول مع دفع أفراد وجماعات الدول المستؽلة إلــى    

اللجوء إلى العنؾ لضرب مصالح الدولة المتسلطة 
(.1                                                                )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم اإلرهاب األسس الفكرٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لدراسة ( 2006)أؼادٌر عرفات ,محمد عوض وجوٌحان ,الترتوري  ــ01

                                                                                                    .47ص ,دار الحامد للنشر والتوزٌع :عمان اإلرهاب 

.21,مركز األهرام للترجمة ص:كابوس اإلرهاب وسقوط األقنعة القاهرة ( 1994)إبراهٌم ,ــ نافع02  
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        كما أن محاولة فرض الدول الؽنٌة سٌطرتها على اآلخرٌن لتحقٌق مصالح شعوبها 

دون احترام الدول مهما لألعمال اإلرهابٌة الدولٌة
( 2)

 وان عملٌات النهب للموارد االقتصادٌة 

للدول الضعٌفة من قبل الدول الكبرى  أو الدول االستعمارٌة  مما ٌإدي إلى حرمان تلك 

فتكون نتٌجة هذا االستؽالل فً نهاٌة ,المجتمعات من االستفادة من مواردها لتطوٌر بلدانهم 

وخلق عدم توازن فً , المطاؾ  مصدرا للعنؾ من قبل المجتمع المنهوب أو المهٌمن علٌه

االقتصاد  العالمً نتٌجة بعض العملٌات االقتصادٌة ؼٌر الشرعٌة كالنهب  واالحتكار 

واستؽالل تلك الدول الضعٌفة من قبل الدول الكبرى ونشوء,والسٌطرة  

.عالقات ؼٌر متكافبة تدفع إلى اللجوء إلى أعمال العنؾ
(3  )  

     وتمر بعض الدول الفقٌرة بؤوضاع اقتصادٌة صعبة وفقر وبطالة تولد لدى أفراد مجتمعات 

تلك الدول حالة من الٌؤس واإلحباط تنعكس علٌهم بالعزلة واالؼتراب داخــــل مجتمعاتهم 

وٌجعل منهم حاقدٌن وناقمٌن على مجتمعاتهم نتٌجة شعورهم بالظــــلم وعـــــدم المساواة لباقً 

وبالتالً , مما ٌإدي الى الكثٌر من المشاكل االقتصادٌة لتلك الدول, أفراد المجتمعات األخرى

وبالمحصلة تكون , ٌلجؤ أفراد تلك المجتمعات الى أعمال العنؾ من اجل إشباع حاجاتهم المادٌة

وقد ٌستؽلوا مــن  قبل تنظٌمات أو جماعات ,دافعا وسببا محركا للعنؾ واألعمال اإلرهابٌة

.إرهابٌة لتفذ أعمال لصالح تلك التنظٌمات
(1)

                              

       تدهور االقتصاد فً أي بقعة بالعالم ؼالبا ما تولد بٌبة ضعٌفة تستؽل من قبل التنظٌمات 

بحث تجد   ,اإلرهابٌة وتساعد على تجنٌد العدٌد من األفراد لصالح تلك التنظٌمات اإلرهابٌة 

 هذه التنظٌمات ضالتها من الؽاضبٌن  والمحتاجٌن و النقمٌن وتكون دافعا لزٌادة  وانتشار

 األعمال اإلرهابٌة
(2 )

                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.218مصر ص,جامعة القاهرة ,رسالة داكتورة , المواجهة التشرٌعٌة لجرائم اإلرهاب فً التشرٌع والقانون المقارن( 2003)أحمد عبد العظٌم , المصري ــ01  

.                                                                                                              127ارهاب فً إطار القانون العام ص,سامً ,ــ واصل 02 

  األردن ص,جامعة آل لبٌت المفرق ,رسالة ماجستٌر ,مفهوم اإلرهاب فً الفكر السٌاسً العربً اإلسالمً المعاصر (2005)بتول ,ـــ بدٌوي03

35 

 

29

 
 

11 



  
  

 األحكام العامة لجرٌمة اإلرهاب موضوع المواجهة الدولٌة الوطنٌة  :         الفصل األول

           كما وان العامل المالً ٌعتبر وسٌلة لمساعدة التنظٌمات اإلرهابٌة لتجهٌز والتجنٌد 

والتموٌل وشراء األسلحة والتكنولوجٌا لتلك التنظٌمات اإلرهابٌة فٌساعد على حصول 

الجماعات والتنظٌمات اإلرهابٌة على مبتؽاها لتجهٌز عملٌات إرهابٌة كبرى تشنها على 

أعدابها 
(3)

وهو ركٌزة  ومطمع لبعض الجماعات والتنظٌمات اإلرهابٌة وقد عاصرنا خالل  ,

هذه السنوات القلٌلة التنظٌم األؼنى بالعالم تنظٌم داعش اإلرهابً إلً سٌطر على معظم  

األراضً السورٌة والعراقٌة وسٌطر على منابع النفط فً هاتٌن الدولتٌن وقد قام باستؽالل 

 هذه الموارد االقتصادٌة لصالحة فكان المال وسٌلة أتاحت للتنظٌم شراء األسلحة المتطورة

     والمعدات الحدٌثة وساعد على تجنٌد الكثٌر من األفراد ضعفاء األنفس                      

      وقد ساهمت اإلمكانٌات المادٌة المتاحة بإٌدي قادة التنظٌم من انتشار التنظٌم وزٌـــادة 

فالدوافع واألسباب االقتصادٌة تلعب دورا ,العملٌات اإلرهابٌة ضد الضحاٌا المدنٌٌن األبرٌاء 

.                    مهما فً  اإلرهاب العالمً ولها تؤثٌر انتشار وزٌادة األعمال اإلرهابٌة الدولٌة

                                                       

                           

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مؤتمر اإلسالم والتحدٌات المعاصرة للفترة .اإلسالم وإشكالٌة اإلرهاب بٌن إزالة االتهام والتصدي بإحكام , (2007)محمد سٌد ,ــ سلطان01

ـــ 02.                                                     135ص  , تموز كلٌة أصول الدٌن فً الجامعة اإلسالمٌة غزة فلسطٌن3ــ 2من 

.                                                 146ص ,مرجع سابقاإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى الجدٌدة ,شعٌب مختار 

.73مإسسة الجرٌسً للتوزٌع واإلعالن ص ,الرٌاض ,عن اإلرهاب واإلرهابٌٌن ( 2003)عبد هللا بن عبد المحسن ,ــالسلطان 03  
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 :الفرع الثالث 

 :دوافع اجتماعٌة لجرٌمة اإلرهاب

ومع الحدٌث عن الجرابم اإلرهابٌة فإن المتفق علٌه أن الجرٌمة بشكل عام ظاهرة          

اجتماعٌة  ٌمكن ان تكون نتٌجة مجموعة  من العوامل  االجتماعٌة التً تإثر تؤثٌرا سلبٌا فً 

بعض أفراد  المجتمع  والتً تسهم فً تكوٌن شخصٌة الفرد والتؤثٌر على سلوكه داخل 

,المجتمع
(1)

 

        من أهم  العوامل االجتماعٌة المإثرة فً الفرد واألسرة  او البٌبة  االجتماعٌة التً 

تعٌش  فٌها الفرد  وهنالك أسباب وعوامل  اجتماعٌة مإثرة على أفراد المجتمع أخرى ال تقل 

واقتصاري  بعض  المإسسات التعلٌمٌة , أهمٌة عن دور  األسرة كانخفاض  مستوى  التعلٌم

والنقص  الحاد فً المكتبات العامة  ,فً تقدٌم خدمات لألثرٌاء  أو طبقة معٌنة من المجتمع 

ونوعٌة الكتب  التً ٌتم عرضها  ألفراد المجتمع  وأسلوب  الرقابة  المفروض  ’ والخاصة

وانخفاض مستوى الدخول  وانعدام  الخدمات  الصحٌة  والحٌوٌة  األخرى كالمٌاه , علٌها

وعدم االهتمام بالبنً  التحتٌة فقلة االهتمام بالعوامل  االجتماعٌة فً ,والطاقة  الكهربابٌة 

المجتمع الحاضن للفرد ٌولد اإلحساس بالظلم  والذي  ٌنعكس  على أفراد المجتمع  لٌكون 

وخاصة األفراد ,فٌكون  الفرد محبطا لألمل,فرٌسة  سهلة للجماعات والتنظٌمات اإلرهابٌة 

الذٌن ٌتولد لدٌهم شعور  بؤنهم أشخاص  ؼٌر منتجٌن فً المجتمع الذي ,العاطلٌن  عن العمل 

وأنهم ؼٌر قادرٌن  على تلبٌة احتٌاجاتهم المالٌة والمادٌة فٌتولد لدٌه شعور , ٌعشون به

بالكراهٌة  والعداوة  والرؼبة لالنتقام عن طرٌق األعمال اإلرهابٌة
(.2) 

     وتكون نتٌجة العوامل االجتماعٌة السٌبة للفرد سببا ودافعا للفرد للقٌام بؤعمال إرهابٌة 

فإن تفكك المجتمع وتردي األوضاع .كونها الوسٌلة المتاحة له للرد على الظلم الذي ٌشعر به 

االجتماعٌة فً المجتمع من األفراد ضعاؾ األنفس فرٌسة سهلة للجماعات والتنظٌمات 

اإلرهابٌة وٌتم استؽاللهم
 

. للقٌام بؤعمال إرهابٌة ضد أعدابهم
(1) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قاهرة,الظاهرة اإلجرامٌة , (1996)ــ الشوا محمد سام01ً

  116مرجع سابق ص,إزالة االتهام والتصدي باألحكام ,وإشكالٌة اإلرهابٌٌن,إسالم .ــ سلطان02
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      كما ان العنصرٌة فً المجتمعات البشرٌة من الدوافع واألسباب  تساعد على زٌادة 

وانتشار  األعمال اإلرهابٌة كاألنشطة العنصرٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً نفذت 

وأٌضا ,ومورست كؤعمال اإلرهابٌة كاألنشطة  عنصرٌة ضد السود فً المجتمع  األمرٌكً

, أعمال العنؾ  فً جنوب إفرٌقٌا من جانب عصابات  البٌض ضد كل ما هو وطنً إفرٌقً

واألعمال اإلرهابٌة التً تمارسها المنظمات الصهٌونٌة العنصرٌة ضد أهلنا فً فلسطٌن 

المحتلة
(2 )

فدوافع وأسباب اإلرهاب الكثٌرة  وعلى األؼلب مرتبطة  مع بعضها  البعض  وقد ,

تم توضٌع  أهم الدوافع  واألسباب اإلرهاب  كثٌرة وعلى األؼلب  مرتبطة  مع بعضها 

البعض  وقد تم توضٌع أهم  الدوافع واألسباب  ودوافع كثٌرة كاألسباب  النفسٌة  والتربوٌة 

فاإلرهاب ٌعتبر  , والفكرٌة  والعقابدٌة  والتً ٌمكن أن تكون سببا أو دافعا لعمل  إرهابً

 .أعقد وأخطر  مشكلة عالمٌة  قد أصابت المجتمع  الدولً وفتكت به

 :المطلب الثانً

 :أشـــكال الجــرٌمــة اإلرهــــابٌة

       كان لتطور  األعمال اإلرهابٌة ومواكبتها  للحقب الزمنٌة الدور  الكبٌر فً تطور  

وتطور  المعاٌر  المصنفة  لألعمال اإلرهابٌة  وتعددها لتصنٌؾ أشكال , أشكال اإلرهاب

كما أن تعدد األسباب  والدوافع  واألهداؾ للجماعات والتنظٌمات  اإلرهابٌة ,اإلرهاب 

 .ٌجعلها تستخدم عدة أشكال لإلرهاب  الدولً لتنفٌذ أعمالها اإلرهابٌة

وبتعدد المعاٌر المصنفة لإلرهاب تتعدد أشكال اإلرهاب وٌمكن  التمٌز بٌن أشكال اإلرهاب  

 :المتعددة بناءا لهذه المعاٌر ٌمكن تقسٌم أشكال اإلرهاب إلى

 . أشكال اإلرهاب فً إطار معٌار الفاعلٌن:أوال

 أشكال اإلرهاب فً إطار  معٌار الؽاٌة والهدؾ:ثانٌا 

 أشكال اإلرهاب  فً إطار معٌار نطاق التنفٌذ:ثالثا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                           114ص ,مكتبة الملك فهد الملك فهد الوطنٌة,الرٌاض  ,اإلرهاب حقٌقته وأسبابه وموقف اإلسالم منه( 2006)ــ البدر بن ناصر 01

 .66 ــ 65ص ,مرجع سابق .النظام السٌاسً اإلرهابً إلسرائٌل دراسة مقارنة مع النازٌة والفاشٌة والنظام العنصري فً جنوب  إفرٌقٌا,ــ حرٌز 02
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 :فرع أول

 :أشكال اإلرهاب  فً إطار معٌار  الفاعلٌن

فإنه ٌمكن  ,      من خالل هذا المعٌار الذي ٌرتكز على الطرؾ الذي قام بالعمل اإلرهابً

 :تقسٌم  األعمال اإلرهابٌة  بالنظر  للفاعل إلى نوعٌن

 : إرهاب الدولة ــ  1

       وهو اإلرهاب الرسمً من خالل استخدام الدولة نفسها أو جماعات تعمل باسمها أو 

جٌرة عندها و بهدؾ نشر الرعب بٌن المواطنٌن إلخضاعهم فً الداخل أو فً الخارج بؽٌة 

وقد تكون  األعمال اإلرهابٌة موجهة إلى دولة أو الى جماعات  وإلى أفراد ,تحقٌق  أهدافها 

: أو باستخدام  القوة  االقتصادٌة أو  السٌاسٌة او العسكرٌة  آو اإلعالمٌة وٌعنً  اإلرهاب

السٌاسات واألعمال اإلرهابٌة التً ترعاها  وتدعمها  الدول بشكل  مباشر أو ؼٌر مباشر
(.1)

   

     فعادة تكون األعمال اإلرهابٌة بهدؾ نسؾ مصالح  دولة أخرى خارج حدودها او ضد 

أفراد وجماعات تعتبرهم  الدولة  خصوم لها أو معارضون سٌؤسون لها فتمارس  علٌهم 

كون الدولة ال تستطٌع  تحقٌق أهادفها بالطرق  (2)صور العنؾ  واإلشهاد إلخضاع إرادتهم

وإرهاب  تقوم به الدولة ضد نظام أو شعب ٌسعى للتحرٌر والتخلص من السٌطرة ,المشروعة

.الخارجٌة واالستؽالل
(3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدوافع ,الخلفٌة التارٌخٌة ,اإلرهاب حقٌقته ومعناه دراسة  تحلٌلٌة لإلرهاب  من حٌث  المعنى ( 2008)ــ طشطون وهاٌل عبد المولى 01

.                                                                                        152دار الكندي للنشر والتوزٌع ص : أٌد,األشكال واألنواع اإلرهاب المعاصر,واألسباب 

.                                                                      117ــ 116األردن أسامة  للنشر والتوزٌع ص :اإلرهاب  الدولً ( 2008)على ٌوسؾ ,ــ  شكري 02

 19المإسسة  الجماعٌة للدرسات والنشر ص.القاهرة ,اإلرهاب  والقانون الدولً ( 1990)ــ  الؽزال اسماعٌل 03
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        وٌعد إرهاب الدولة من اخطر أشكال اإلرهاب كونه ٌستخدم من قبل الطرؾ األقوى 

وٌعتبر أداة لسٌادة الدولة والعدوان والتدخل فً الشإون الداخلٌة للدول
(1 .)

وقد تقوم  الدولة 

أو تقوم ,بؤفعال تخالؾ  التشرٌعات الوطنٌة  والدولٌة  وتنتهك حقوق اإلنسان  بهذه األفعال 

بجرابم  ضد اإلنسانٌة أو جرابم إبادة جماعٌة أو أن ال تلتزم باالتفاقٌات
 

الدولٌة المتعلقة 

فمن هذا القبٌل اعتبر إرهاب,بمكافحة اإلرهاب 
 

الدولة وبحسب أراء الباحثٌن من أخطر 

أشكال اإلرهاب فً العالم
(.2) 

      واألعمال اإلرهابٌة التً توجهه من الدولة أما أن تكون داخلٌة أو خارجٌة وبشكل 

والمقصود بشكل مباشر الذي ٌقوم به بالنٌابة عنها ولمصلحة  الدولة , مباشر أو ؼٌر مباشر

موضٌفها أو من فً حكمها  حكمهم  مثل االستخبارات أو القوات المسلحة أو عمالء 

الرعب  أو بشن هجوم على دولة أخرى لخلق,مستؤجرون سواء مواطنٌن أو ؼٌر مواطنٌن 

مواطنٌها  وتحقٌقا األهداؾ سٌاسٌة  والفزع بٌن
(3)

أما اإلرهاب ؼٌر مباشر فٌكون برعاٌة , 

الدولة  ألفراد أو جماعات إرهابٌة وتقدٌم  التدرٌب  والمساعدات لهم والرعاٌا للقٌام بؤعمال 

إرهابٌة
(4)

. 

     وكون الدولة تمارس  اإلرهاب بمإسساتها الرسمٌة أو مسإولٌها الرسمٌن اعتبر إرهاب  

الدولة  األخطر  وأشرس لتمٌزه بالتنظٌم وقدرة الدولة على استخدام التكنولوجٌا واستخدام 

 .القوة العسكرٌة ضد أعدابها بحسب تصورها

 :ــ إرهاب األفراد والجماعات2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    84 ص 67عدد ,مجلة الوحدة ,العنؾ السٌاسً بٌن اإلرهاب والكفاح والمشرع , (1990)ابراهٌم ,ــابراش 01

 75ص ,منشورات الحلبً الحقوقٌة : بٌروت ,اإلرهاب الدولً  (2005)أحمد حسٌن ,ــ سوٌدان 02

عمان مركز عمان لدراسات   ,اإلرهاب ٌسٌطر على العالم دراسة موضوعٌة سٌاسٌة عملٌة نافذة غٌر منحازة( 2003)خالد ,ــ عبٌدات 03

                  106ص ,حقوق اإلنسان 

         139ص ,مرجع سابق ,دراسة تحلٌلٌة نقدٌة,اإلرهاب وحروب التحرٌر الوطنٌة ,ــخلٌل 04
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       ترتكب األعمال اإلرهابٌة لهذا النوع من اإلرهاب من أشخاص سواء بشكل فردي أو 

وعادة ٌوجهه إرهاب األفراد و الجماعات إلى الدولة من قبل أفراد أو , بشكل جماعً

وٌطلق  ,مواطنٌن تلك الدولة كردة فعل  للعنؾ  واإلرهاب  الذي تمارسه  الدولة على األفراد

.علٌه اسم اإلرهاب ؼٌر السلطوي وٌنفذ من قبل األفراد والجماعات المبوٌة للدولة
(1 ) 

     وٌطلق علٌه بعض اإلرهاب
 

الضعفاء كون هذا النوع  من اإلرهاب  ٌكون نتٌجة الظلم 

والعنؾ  إلى أفراد المجتمع فً الدولة أي مضاد ألخطر أنواع اإلرهاب  وهو إرهاب الدولة 

صاحبة  القوة واإلمكانٌات  ونتٌجة ممارسة إرهابٌها على األفراد الذٌن ٌتولد لدٌهم شعور 

فٌترجموا شعورهم بالٌؤس بالقٌام بؤعمال إرهابٌة ضد الدولة الظالمة ,بالٌؤس واإلحباط 

المستبدة باستخدام جمٌع الوسابل وتوجٌه أعمالهم اإلرهابٌة إلى مصالح تلك الدولة 
(2)

 

وتوصؾ أعمال هذه الفبة التً وقع علٌها إرهاب  الدولة باألعمال الالعقالنٌة أو االنتحارٌة 

فنتٌجة لحالة الٌؤس  واإلحباط ٌقوم هإالء األفراد بالمخاطرة بؤرواحهم من اجل زعزعة 

 .النظام السٌاسً لتلك الدولة

     كما ان هذا النوع من اإلرهاب ٌمارس من قبل األفراد والجماعات إلرؼام الدولة على 

تؽٌر سٌاسة معٌنة أو من اجل إرؼام الدولة على اإلفراج عن بعض  المعتقلٌن أو المسجونٌن 

فإرهاب ,أو لبواعث سٌاسٌة كالقضاء على سلطة أو بهدؾ االنفصال عن الدولة المركزٌة 

األفراد والجماعات عرفة  التارٌخ الحدٌث نتٌجة استبداد وظلم الدولة لبعض أفراد مجتمع تلك 

الدولة وبذلك تصبح الدولة أهدافا شرعٌة العتقاد هإالء األفراد أن أعمالهم اإلرهابٌة شرعٌة 

 .  كونها موجهة إلى سلطة مستبدة وؼٌر شرعٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47,مرجع سابق ,علم اإلرهاب األسس الفكرٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لدراسة اإلرهاب,وجوٌحان ,ــ الترتوي 01

 48ص ,عمان دار الحامد للنشر والتوزٌع ,قضاٌا دولٌة تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى ( 2005)محمد عوض,ــ الهزاٌمة 02
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 :الفرع الثانً 

 :أشكال اإلرهاب فً إطار معٌار الغاٌة والهدف

سرٌة أو معلنة فالبد من وجود ,        األعمال اإلرهابٌة سواء كانت مباشرة أو ؼٌر مباشرة

األهداؾ  والؽاٌة لتلك األعمال اإلرهابٌة وؼالبا ما تكون األهداؾ  والؽاٌات فً إطار  

 :المواضٌع التالً

 : ــ اإلرهاب السٌاس1ً

فاستخدام ,         الؽاٌة واألهداؾ السٌاسٌة ؼالبا ما تكون الدافع لألعمال اإلرهابٌة فً العالم

القوة  من قبل الدول القوٌة ضد الدول الضعٌفة  واحتالل دولة ألرضً دولة وفرض 

وتدمٌر مقومات تلك الدولة ,السٌطرة على تلك  الدولة واستؽالل ثروات  الدولة المحتلة 

فتكون نتٌجة هذا االضطهاد الذي ٌتعرض له , ونشر العنؾ  والرعب بٌن أفراد تلك  الدولة

أبناء  الدولة دافعا للمطالبة  باالستقالل ومنحهم حق تقرٌر المصٌر فتلجؤ الشعوب ألعمال 

كما أن الدٌمقراطٌة  ,العنؾ  لتحقٌق أهدافها  بهذه الطرق  الستنفاذها الطرق  السلمٌة

السٌاسٌة هدؾ للشعوب فإن انعدام  الدٌمقراطٌة السٌاسٌة فً بعض الدول  تكون سببا ألعمال 

العنؾ من قبل شعوب تلك الدول  كما أن التدخل  فً الشإون الداخلٌة لدول أخرى أو 

ممارسة القمع والعنؾ  للتهجٌر للسٌطرة على شعب  معٌن عادة ما تكون نتٌجة  هذه األفعال 

.قٌام الشعوب بؤعمال  عنؾ لشعورهم باالضطهاد والٌؤس
(1) 

 :اإلرهاب الدٌنً: 02

      ارتكبت الكثٌر من األعمال اإلرهابٌة باسم الدٌن وشهد العالم الكثٌر من األحداث 

واألعمال اإلرهابٌة التً نفذتها المتعصبة بهدؾ تطبٌق دٌانتها والقٌام بؤعمال إرهابٌة باسم 

 إال, الدٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67ص ,مرجع سابق ,  الدولًوفقا لقواعد القانوناإلرهاب  ,ــ  حلمً 01
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        أن من قام بهذه األعمال اإلرهابٌة قد ؼفل ولم ٌعقل ان جمٌع األدٌان  السماوٌة قد 

حرمت اإلرهاب  ونادت باحترام اإلنسان  واحترام كرامته اإلنسانٌة وأنها دعت إلى احترام 

.دم اإلنسان وعرضه وماله
(1)

 

فجمٌع ,      وقد مارست الجماعات الدٌنٌة المتعصبة عملٌات إرهابٌة كثٌرة فً العالم 

األدٌان السماوٌة  التً أنزلت على بنً البشر ضمت  جماعات دٌنٌة متعصبة  قامت بؤعمال 

إرهابٌة باسم الدٌن الذي  ٌنتمً له وقد استخدموا الدٌن كستار لهم وفً الحقٌقة أهدافهم 

فالجماعات المتعصبة  لألدٌان ارتكبت مجازر , وأطماعهم بعٌدة عن الدٌانة الذي ٌنتمون لها

وأعمال إرهابٌة فً شتى بقاع العالم وقد أرهقت بهذه األعمال اإلرهابٌة المجتمعات البشرٌة 

والنظم  السٌاسٌة  واالقتصادٌة واالجتماعٌة
(2)

 وشوهت األعمال اإلرهابٌة صورة األدٌان  

 . واظهرتها بؤبشع الصور فاإلرهاب الدٌن له

 :اإلرهاب األنانً : 03

     فً اإلرهاب األنانً أو ما ٌسمى باإلرهاب الجرمً فإن األهداؾ واألسباب الشخصٌة 

فاالعتداء ,فً الدافع للقٌام بؤعمال العنؾ واإلرهاب لؽاٌات مادٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة 

على  األبرٌاء وبث الرعب والخوؾ فً نفوس الناس من صور اإلرهاب األنانً وكذالك 

الخطؾ  والسطو واالتجار بالمخذرات فجمٌع األعمال اإلرهابٌة التً تصدر من شخص 

.واحد األهداؾ وؼاٌات فردٌة تعود لمصلحة ذلك الشخص
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                 110ص ,مصدر  سابق ,علم اإلرهاب األسس الفكرٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لدراسة اإلرهاب,وجوٌحان ,ــ01

  67ص ,مصدر سابق ,اإلرهاب  الدولً وفقا لقواعد القانون الدولً,ــ حلمً 02

األشكال واألنواع ,الدوافع واألسباب ,ومعناه دراسة تحلٌلٌة لإلرهاب من حٌث المعنى الخلفٌة التارٌخٌة ,اإلٍرهاب حقٌقته ,ــ طشطوش 03

 .164ص ,مرجع سابق ,اإلرهاب المعاصر 
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 :(األنثى) ــ اإلرهاب العرق4ً

           هذا النوع من اإلرهاب ٌمارس ألجل مصلحة  مجموعات عرفٌة ٌنتمون إلى عر  

وعمل ,معٌن أو دٌانة معٌنة فتكون ؼاٌة وأهداؾ هذه المجموعة االنفصال عن كٌان الدولة 

فشعور تلك المجموعات بالظلم وعدم  (1),كٌان خاص كالحلم الذاتً او تشكٌل دولة أخرى

حصولهم على حقوقهم أو بسبب شعورهم بؤنهم مواطنون من الدرجة  الثانٌة فٌلجؤ أفراد تلك 

الجماعة العرقٌة إلى انفصال عن الدولة باستخدام وسابل إرهابٌة للحصول على استقاللهم 

 .عن الدولة وأنشؤ حكم ذاتً

       وهذا النوع  من اإلرهاب ٌتسم بالعنؾ الدموي فالعالقة التً تربط تلك المجموعات 

تعتبر بنظرهم رابطة قوٌة وعمٌقة وقد ٌنعكس هذا النوع من اإلرهاب على عدة  فبات من 

المجتمع  خاصة اذا ضمت   الدولة أكثر من جماعة  عرقٌة فتتؤثر الجماعات  العرقٌة  

كما ان هناك بعض المنظمات ذات الطبٌعة ,األخرى  وتسعى بدورها أٌضا لالنفصال  

العرقٌة أو القومٌة تمارس هذا النوع  من اإلرهاب مثل جبهة تحرٌر كوبك فً كندا والجٌش 

السري  لتحرٌر أرمٌنٌا ومنظمة  إلباسك أٌتا االسبانٌة 
(2)

وٌمكن  اعتبار  الجماعات  ,

الكردستانٌة فً شمال العراق  وجنوب شرق تركٌا التً تسعى إلى إقامة كٌان مستقل فً 

الدولٌتٌن العراقٌة والتركٌة  تحت  مسمى  دولة كردستان  أو إقلٌم كردستان ذو الحكم 

فالهدؾ الذي ٌجمع تلك الجماعات العراقٌة أو المنظمات ذات الطبٌعة العرقٌة هو خلق ,الذاتً

.كٌان قومً مستقل
(3) 

 :اإلرهاب اإلٌدٌولوجً: 5

     فاإلرهاب اإلٌدٌولوجً نابع عن أعراؾ ونظرٌات دنٌوٌة موضوعة أو أفكار قد تدفع 

فؤكثر األٌدٌولوجٌات المنتجة للعنؾ األٌدٌولوجً هً اإلٌدٌولوجٌة , صاحبها للموت إلثباتها

 فالفكر ,الشٌوعٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .      108ص ,مرجع سابق ,اإلرهاب  ٌسٌطر على العالم دراسة موضوعٌة سٌاسٌة علمٌة نافذة غٌر منحازة,عبٌدات ــ 01

    108ص ,ــ المرجع السابق 02

         56مرجع سابق ص ,النظام السٌاسً اإلرهابً إلسرابٌل دراسة مقارنة مع النازٌة  والفاشٌة والنظام العصري  فً جنوب إفرٌقٌا,ـــ حرٌز03
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        اإلٌدٌولوجً الذي ٌصفه البعض بالمحتجز ٌدفع اإلرهابٌٌن الباحثٌن  عن اإلٌدٌولوجٌة 
ؼٌر دٌنٌة لرفع راٌتهم بؤسلوب القتل  والتدمٌر المنافً لألخالق  اإلنسانٌة بسحق كل  من 

وقد كان  أصحاب  هذا النوع من اإلرهاب ال ٌتوزعون  عن قتل المدنٌن , فً السابق,ٌخالفه 
ولكن فً أٌامنا هذه فهم ٌنتهجون نفس نهج اإلرهاب  الدٌنً المتعصب  فٌفجروا أنفسهم ,

.وٌقتلوا المدنٌن من دون أي اعتبار
(1)

 

     وقد ظهر الكثٌر من الحركات  اإلرهابٌة االٌدٌولجٌة عبر التارٌخ وفً وقتنا  المعاصر 
وحزب اإلتحاد الدٌمقراطً ,اإلٌرانٌة  (مجاهدو خلق )وحركة ,كحزب  العمال الكردستانً,
وبعض  المنظمات  التً تدعو إلى  الفاشٌة فً إٌطالٌا فاإلرهاب  (وأي دي,إلى )

اإلٌدٌولوجً بهدؾ إلى تطبٌق عقٌدتهم وأفكارهم التً ٌإمنون هبا وقد تستخدم بعض الدول 
 .تلك المنظمات اإلرهابٌة كؤداة لمصلحتها فً دول أخرى 

 :الفرع الثالث

 :أشكــال اإلرهاب فً إطــار معٌار نــطاق التنفٌذ

 :من خالل معٌار نطاق التنفٌذ تقسٌم اإلرهاب الى قسمٌن وهما

 :اإلرهاب المحلً: 1

      فاإلرهاب الداخلً ٌمارس داخل حدود الدولة بجمٌع عناصره سواء من حٌث مكان 
التنفٌذ او العناصر المنفذة لألعمال اإلرهابٌة أو التخطٌط أو اإلعداد لتلك األعمال اإلرهابٌة 

أو التخطٌط أو اإلعداد لتلك األعمال اإلرهابٌة أو التموٌل وكذلك األهداؾ والضحاٌا والنتابج 
ففً ضل هذه الظروؾ ٌكون العمل  اإلرهابً  عمل , المترتبة ال تتجاوز حدود الدولة

,إرهابً محلً ٌخضع للسلطة القانونً العقابٌة لتلك الدولة
(2)

 .  وبالؽالب تكون هذه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  29ص ,مكتبة العربً’بؽداد ,علم النفس  وتطبقاته التربوٌة واإلجتماعٌة , (1984)عبد علً,ــ الجسمان01ً

 53مرجع سابق ص ,النظام السٌاسً اإلرهابً إلسرابٌل دراسة مقارنة مع النازٌة والفاشٌة والنظام العنصري فً جنوب إفرٌقٌا ,ــ حرٌز 02
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        األعمال اإلرهابٌة ضد السلطة بهدؾ تحقٌق أهداؾ سٌاسٌة كتؽٌر الدستور أو الحد 

. من سلطة الحكم المطلقة أو الوصول إلى نظام الحكم
(1 ) 

      وٌعتبر اإلرهاب المحلً مشكلة لمعظم
 

دول العالم فكثٌر من دول العالم وقعت ضحٌة 

اإلرهاب المحلً الذي ٌفند بؤٌدي محلٌة لؽاٌات وأهداؾ سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو األضرار 

بمصالح الدولة 
(2)

وٌمكن  أن ٌكون اإلرهاب المحلً من قبل الدولة ضد مواطنٌها وهو ما 

ٌعرؾ باسم اإلرهاب القمعً الذي تمارسه الدولة ضد معارضٌها
(3,)

وقد ٌؤخذ صور كثٌر 

لإلرهاب  المحلً  المتبادل بٌن المواطنٌن والسلطة  القمعٌة  عدة صور  مثل  االؼتٌاالت 

 .واالعتقال أو التعذٌب أو التخرٌب أو التكسٌر لألضرار بمصلحة الدولة

 :ــ اإلرهاب الدول02ً

         ٌؤخذ هذا النوع  من اإلرهاب  طابعة  الدولً  من خالل  توافر  الصفة  الدولٌة  فً 

فإذ كان أحد مكونات العمل  اإلرهابً ذو صفة دولٌة كتعدد وتنوع ,احد عناصره ومكوناته 

جنسٌات  األشخاص المنفذٌن للعمل اإلرهابً أو تعدد أمكان التً ٌتم فٌها  التجهٌز والتدبٌر 

والتخطٌط لهذه  األعمال بؤن ٌخضع أحد تلك األماكن لسٌادة دولة أخرى أو أن ٌتجاوز األثر 

المترتب من تلك األعمال  اإلرهابٌة نطاق الدولة  الواحدة أو أن ٌكون الهدؾ دولٌا كاإلساءة 

للعالقات الدولٌة
(4 )

 .أو أن ٌقع من قبل دولة على دولة أخرى خارج اإلقلٌم

       فاالنفتاح السٌاسً واالقتصادي واإلعالمً  الذي نعٌشه ساعد على اتساع نطاق اإلرهاب 

الدولً  ونتٌجة التطور  التكنولوجً الذي ساهم فً انتشار  اإلرهاب الدولً لتطول األعمال  

حتى الدول المتقدمة والدول الدٌمقراطٌة ذات ,اإلرهابٌة العالم كله  ومن شرقه  إلى ؼربه

الحصانة واإلجراءات األمنٌة المنٌعة لم تسلم من األعمال  اإلرهابٌة 
(5)

كما  وأن اإلرهاب 

تحت,الدولً قد مارسته الدول  القوٌة على الدول الضعٌفة  
 

عدة ذرابع وتحت عدة مسمٌات 

 .كحقوق اإلنسان ونشر الحرٌة الحفاظ على األمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,                                                           113مصدر سابق ص .علم اإلرهاب األسس الفكرٌة  والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لدراسة اإلرهاب , الترتوري وجوٌحانــ 01

                                                                                                       30ص,دار الفكر للطباعة,دمشق ,اإلرهاب  الدولً والنظام الراهن (2013)محمد ,أمل وشكري ,ــ  ٌازجً 02

األشكال واألنواع اإلرهاب المعاصر مرجع سابق ,الدوافع واألسباب ,اإلرهاب حقٌقته ومعناه دراسة تحلٌلٌة لإلرهاب من حٌث  المعنى  الخلفٌة التارٌخٌة .ــ طشطوش 03

                                                                                                                                                                                                        168-167ص 

                                                                                                              94مرجع سابق ص ,اإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى الجدٌدة .ــ  شعٌب 04

     266قضاٌا دولٌة تركٌة قرن مضى وحمولة قرن أتى مرجع سابق ص ,ــ  الهزاٌمة 05
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فقد انتهكت  سٌادة بعض الدول ,           والسلم الدولٌٌن والدٌمقراطٌة ومحاربة اإلرهاب

.الضعٌفة واستؽلت واحتل بعضهما البعض باسم الشرعٌة الدولٌة وتحت الذرابع السابقة
(1) 

         ولإلعمال اإلرهابٌة الدولٌة وسابل وأسالٌب كثٌرة استخدمت لتحقٌق أهداؾ المنفذٌن 

واألعمال اإلرهابٌة ,وخطؾ السفن,وأخذ الرهابن ,لألعمال  اإلرهابٌة مثل االؼتٌاالت

باستخدام المتفجرات
( 2)

فكلما تعددت أشكال اإلرهاب تعددت وسابله ,وإعدام المدنٌن ألبرٌاء ,

 .وأسالٌبه المستخدمة من قبل اإلرهابٌٌن للوصول من قبل اإلرهابٌٌن إلى مبتؽاهم

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,                                                           113مصدر سابق ص .علم اإلرهاب األسس الفكرٌة  والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لدراسة اإلرهاب , الترتوري وجوٌحانــ01

                                                                                                       30ص,دار الفكر للطباعة,دمشق ,اإلرهاب  الدولً والنظام الراهن (2013)محمد ,أمل وشكري ,ــ  ٌازجً 02

األشكال واألنواع اإلرهاب المعاصر مرجع سابق ,الدوافع واألسباب ,اإلرهاب حقٌقته ومعناه دراسة تحلٌلٌة لإلرهاب من حٌث  المعنى  الخلفٌة التارٌخٌة .ــ طشطوش 03

                                                                                                                                                                                                        168-167ص 

                                                                                                              94مرجع سابق ص ,اإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى الجدٌدة .ــ  شعٌب 04

     266قضاٌا دولٌة تركٌة قرن مضى وحمولة قرن أتى مرجع سابق ص ,ـــ الهزاٌمة 05
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 الـــــــــــفصـل الثــــــــــانً

الـــــــــتعـــــــــــــــاون الـــــــــــــدولــً                                                 

والجـــــــــــــــــــهود الــوطـــنٌــــــــة                                                    

 للــحـــد من اإلرهــــــاب

 

 



  
  

 التعاون الدولً والجهود الوطنٌة للحد من اإلرهاب :                          الفصل الثانً

,          كان والزال اإلرهاب الدولً 
(1)

 ٌشكل  ظاهرة عالمٌة  ذات أبعاد عابرة  للحدود  

واألوطان
( 2)

و ال , باعتباره من الظواهر  اإلجرامٌة  التً ال هوٌة  وال وطن  وال دٌن لها 

وال بحجم  ,تعترؾ  بالحدود  الجؽرافٌة وال التقسٌمات  السٌاسٌة  وال بطبٌعة الضحاٌا 

فقد أصبح  هذا النوع  من مباشر  ,األضرار  المادٌة  والبشرٌة  أو  المعنوٌة  التً ترتبها 

وللسلم واألمن الدولٌٌن بشكل  , لألمن  اإلجرام  ٌشكل  تهدٌدا وسالمة  البشرٌة  جمعاء 

ولعل أخطر  , وللدٌمقراطٌة  وحقوق  اإلنسان  وحرٌاته األساسٌة بشكل  خاص, عام

أو  بمنؤى عن ,بحٌث  ال توجد دولة محصنة  منه,خاصٌات  هذا اإلجرام هو الطابع الكونٌة 

.اإلصابة بآثاره 
(3  ) 

      مما ٌستدعً
 

ولمعرفة الجهود , تضافر وتكاثؾ الجهود الدولٌة للتصدي لهذه الظاهرة

ثم  (كمبحث أول  )سنتطرق إلٌها بداٌة على الصعٌد  الدولً,الدولٌة لمنع ومكافحة اإلرهاب 

 . (كمبحث ثانً)على الصعٌد  الداخلً أو الوطنً بالنسبة للجزابر 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن قبل القوات  المسلحة ,المعاهدات الدولٌة  المناهضة  لإلرهاب  واستخدام اإلرهاب  أثناء  النزعات المسلحة ,ــدانٌال  أود ونٌل 01

  .203 ص 2006( ,864)العدد, (88)المجلد ,المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر,

ٌوم دراسً  حول  إشكالٌة  اإلطار  القانونً  لمحاربة  اإلرهاب الدولً كلٌة الحقوق  , حدود مكافحة تمً اإلرهاب الدولً,ــ عالل فالً 02

 08ص ,4ث201,بجاٌة ,جامعة عبد مٌرة ,والعلوم السٌاسٌة 

 

42

 
 

11 



  
  

 التعاون الدولً والجهود الوطنٌة للحد من اإلرهاب :                           الفصل الثانً

 

 :الـــــمبحـــث األول

 التــعــاون الــدولً لصــد جرٌـمة اإلرهــاب

 

        فً إطار الجهد الدولً  فً القضاء  على الجرٌمة  اإلرهابٌة أو على األقل الحد من 

فقد قامت ,اقترفها  ومحاربة ظاهرة  اإلرهاب والعنؾ  التً تهدد السلم  واألمن  الدولٌٌن 

إلرساء  بعض  األسس  والمبادئ  , بعض المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة  بمبادرة  جماعٌة

حول جرٌمة  اإلرهابٌة  وإقرار  السبل المشتركة إلنجاح الجهد الدولً  واإلقلٌمً  فً 

 . التصدي  لإلرهاب

 

 ,وهذا ما سنتطرق إلٌه فً هذا المبحث وبناءا علٌه تم تقسٌم هذا المبحث كاألتً       ,

المطلب الثانً  ,االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة لصد ظاهرة اإلرهاب  ,المطلب األول

 الهــٌـــبــــات الـــدولٌــــة لمــواجهـــــة اإلرهــــاب

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2009,دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,الطبعة األولى , شرعٌة الدولٌة لمكافحة اإلرهاب الدولً, , مشهور بخٌت العرٌمًــ  01

مجلة الواحات ,ــ حمٌاز سمٌر آلٌات مكافحة اإلرهاب الدولً  بٌن ممارسة اإلنفرداٌة األمرٌكٌة والمقارابات التعاونٌة المتعددة األطراؾ 02

 .31 ص 2015 العدد األول 08مجلة ,للبحوث والدراسات 

مركز اإلمارات العربٌة المتحدة   ,طبعة االولى ,تدخل الدولً لمكافحة اإلرهاب وانعكساته على السٌادة الوطنٌة ,  فتوح أبو دهب هٌكلــ  02

 45.ص  (2014,ب ن ,ج )
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 التعاون الدولً والجهود الوطنٌة للحد من اإلرهاب :                          الفصل الثانً

 :الـمطلـب األول

 االتفـــاقٌــات والــمعاهدات لصـد ظــاهـرة اإلرهـاب

أدى االهتمام بإشكاالت اإلرهاب الدولً الى ضرورة عقد اتفاقٌات دولٌة للحد من هذه      
لذا نجد العدٌد من الدول قد أبرمت اتفاقٌات وبرتوكوالت  فً , الظاهرة وحصرها وتجرٌمها 

 هذا المجال  

فرؼم  تعثر المجتمع الدولً فً الحصول على تعرٌؾ موحد لمفهوم اإلرهاب الدولً ٌحضى 

إال ان ذلك لم ٌقلل من ,ومن ثما صٌاؼة اتفاقٌة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ,بقبول الجمٌع

أهمٌة الجهود الدولٌة التً بذلت فً هذا الشؤن من خالل إبرام عدة اتفاقٌات دولٌة لمكافحة 

وإلبراز الجهود االتفاقٌات الدولٌة فً مجال مكافحة اإلرهاب ٌستوجب علٌنا ,اإلرهاب 

 استعراض ابرز االتفاقٌات المبرمة فً هذا المجال 

 :الفـــرع األول

 اتفــــاقٌــــــات  األمـــم الــــمتحـــدة

 عندما اتخذت  عصبة األمم 1934        أدرج اإلرهاب فً جدول األعمال الدولً منذ سنة 

أول خطوة كبرى نحو تجرٌم هذا البالء بمناقشتها  مشروع اتفاقٌة لمنع اإلرهــاب  والمعاقبة  

فإنها  لم تدخل , 1937وعلى الرؼم  من  االتفاقٌة قد اعتمدت فً  نهاٌة  المطاؾ عم ,علٌه 

 .حٌز النفاذ قط 

 صكا قانونٌا عالمٌا لمنع األعمال 19وضع المجتمع الدولً , 1963       ومنذ عام 

وتلك الصكوك أعدت تحت إشراؾ األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة والوكالة , اإلرهابٌة

لقد شددت , وبات االشتراك فٌها مفتوح أمام جمٌع الدول األعضاء,الدولٌة للطاقة الذرٌة 

الدول األعضاء فً إستراتجٌة األمم المتحدة العالمٌة لمكافحة اإلرهاب التً اعتمدتها الجمعٌة 

  على أهمٌة الصكوك الدولٌة القابمة لمكافحة اإلرهاب وذلك 2006سبتمبر 08العامة فً 

. بتعهدها بالنظر فً أن تصبح أطرافا فٌها دون تؤخٌر وبتنفٌذها أحكامها  

:                                            فٌما ٌلً موجز االتفاقٌات  والبروتوكوالت الربٌسٌة 

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

ــ مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب     01  
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                 الفصل الثانً

 :اتفاقٌات مكافحة اإلرهاب  المتعلقة بخطف الطائرات: أوال

       لقد أفضت عملٌة اختطاؾ الطابرات فً سبعٌنات القرن  الماضً  من اجل  إبرام عدد 

.من المعاهدات المتصلة بسالمة  المالحة الجوٌة
(6)

 

 تعتبر هذه االتفاقٌة تتناول  مسؤلة  اختطاؾ  الطابرات :1963اتفاقٌة طوكٌو لسنة : 01

على     مستوى الدولً
(7 )

وتقوم  هذه االتفاقٌة  بمعالجة  مسؤلة  االستٌالء ؼٌر  القانونً  ,

حٌث تمنح  قبطان  الطابرة  ,  على  الطابرات  األعمال  التً تهدد  سالمتها أثناء  الطٌران

سلطة  اتخاذ  التدابٌر  المعقولة  بما فٌها  اإلكراه  الضروري لضمان أمن الطابرة  من 

وتدعو  هذه  االتفاقٌة  الدول  األطراؾ  ,األشخاص  الذي  ٌشتبه فً ارتكابهم هذه األفعال 

, إلى القبض على مرتكبً  الجرابم  وان  تعٌد  الى  قابد  الطابرة  الشرعً  سٌطرته علٌها

كونها ال تنص  على  اعتبار خطؾ الطابرة ,وقد اعترت اتفاقٌة طوكٌو بعض  نواقص

كما أنها لم تتضمن  النص على عقوبات معٌنة تستوجبها , جرٌمة  تستوجب العقاب

.الجرٌمة
(8)

 

 جاءت هاتٌن االتفاقٌن لسد الثؽرات  الواردة فً :1971 مونتلاير 1970اتفاقٌتً الهاي: 02

فبعد عجز  هذه األخٌرة عن مواجهة حوادث  اختطاؾ  الطابرات  ,1963اتفاقٌة طوكٌو 

ظهرت  الحاجة  للتوصل  الى صٌاؼة  معاهدة  جدٌدة تكون أكثر  شموال فً معالجة  هذا ,

وتتفادى  ما شاب أحكام  االتفاقٌة السابقة, الداء  الخطٌر
(9)

. 

 ٌدخل : بشأن قمع  االستٌالء  غٌر مشروع على الطائرات 1970أــ  اتفاقٌة الهاي لسنة 

وتكون هذه ,فً  نطاق  التجرٌم وفقا لهذه  االتفاقٌة األفعال التً ترتكب  على متن الطابرة 

 األفعال    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌسكرة ’جامعة محمد خٌضر ,كلٌة الحقوق  والعلوم السٌاسٌة,مكافحة  اإلرهاب واتفاقٌات  حقوق اإلنسان أطروحة  لنٌل شهادة الدكتوراه  , قمودي سهٌلةــ 01

 . 87,ص  ,2014

ــ 95صادقت علٌها الجزابر بموجب  المرسوم  الرباسً رقم  ,1963سبتمبر 14: بشؤن  الجرابم  المرتكبة على متن  الطابرات  الموقعة  بتارٌخاتفاقٌة طوكٌوــ 02

 .1995 ؼشت 16الصادرة فً  (44)عدد  (ش,د,ج , ج,ر ,ج),1995 ؼشت 08 المإرخفً 2014

 .40ص  ,2014,األردن ,الطبعة االولى ,دار األٌتام للنشر والتوزٌع ,مكافحة اإلرهاب والقانون الدولً لحقوق اإلنسان  , أكرم حسام فرحاتــ 03
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                 الفصل الثانً

مما ٌتولد عنه االستٌالء  على الطابرة أو السٌطرة على ,        مصحوبة بالعنؾ والتهدٌد به

قٌادتها أو الشروع  فً ارتكاب هذه األفعال على ان تحدث  عملٌة  االستٌالء  أثناء الطٌران 

وأن ٌتم  ارتكاب أعمال  االستٌالء بصورة ؼٌر مباشرة
(10)

. 

والطابرات ,         ٌنحصر إذا المجال تطبٌق  االتفاقٌة  على الطابرة وفً حالة  طٌران

تخرج عن نطاق  تطبٌق  هذه ,المستخدمة  فً الخدمات  الحرٌة والجمركٌة او الشرطٌة 

إال على الرحلة  ,فال تطبق أحكام  االتفاقٌة , أما بالنسبة لطبٌعة  الرحلة  الجوٌة, االتفاقٌة 

.الجوٌة الدولٌة
(11)

 

 هً  االتفاقٌة  المتعلقة  باألعمال ؼٌر المشروعة :1971      ب ـــ اتفاقٌة مونتلاير لعام 

واألعمال التً تدخل  فً نطاق  التجرٌم  ضمن ,الموجهة ضد  سالمة  الطٌران   المدنً 

كل أعمال  العنؾ التً ترتكب على متن طابرة  وهً  فً حالة طٌران  والتً من ,منتلاير 

وكذلك تدمٌر  الطابرة  وهً  فً الخدمة  والتسبب ,شانها  ان تعرض  أمن الطابرة  للخطر 

لها بضرر ٌجعلها  ؼٌر قادرة على الطٌران أو تدمٌر  تجهٌزات  المالحة  الجولة  أو 

, وهً  فً حالة  طٌران’اإلضرار هبا 
(12)

  تم الحاق  هذه االتفاقٌة ببروتوكول إضافً  

.متعلق  بقمع  أعمال العنؾ  ؼٌر المشروعة  فً المطارات التً تخدم  الطٌران  المدنً
(13)

 

 :اتفاقٌات قمع الجرائم اإلرهابٌة الموجهة ضد األشخاص:      ثانٌا

 :فً هذا اإلطار تم التوقٌع على اتفاقٌتٌن  مهمتٌن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادقت علٌها الجزابر بتحفظ بالمرسوم ,1970 دٌسمبر 16ــ  اتفاقٌة  المتعلقة بقمع  االستٌالء  على الطابرات الموقعة بتارٌخ 01
  

الرباسً 

رقم
 

  1995 ؼشت 16الصادرة  فً  (44)ر عدد ,ج  ,1995 ؼشت 08المإرخ فً  ,214ــ 95

 .ــ  انظر المادة األولى من االتفاقٌة نفسها02

 12 المإرخ  فً 214 ــ 95صادقت  علٌها الجزابر  بموحب  مرسوم رباسً رقم  ,1971 سبتمبر 23الموقعة بتارٌخ ,ــ  اتفاقٌة منتلاير 03

 .1995 أوت 16الصادرة  فً  (44)ر عدد ,ج , ٌتضمن  المصادقة على االتفاقٌة  المتعلقة  بسالمة  الطٌران المدنً ,1985اوت 

 

 

46

 
 

11 



  
  

 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                  الفصل الثانً

 وهو رإساء :   أ ــ اتفاقٌة منع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعٌن بحماٌة دولٌة

وذلك عند تواجدهم  فً ,والموظفون الدبلوماسٌون, الدول رإساء الحكومات وزراء الخارجٌة

(14)1973دول  أجنبٌة  وقد تم توقٌع هذه االتفاقٌة  فً نٌوٌورك فً دٌسمبر 
 

 17 الموقعة  هً األخرى  فً نٌوٌورك بتارٌخ :  ب ــ اتفاقٌة  مناهضة أخذ الرهائن 

ٌعد جرٌمة خطٌرة  تمس , واعتبرت هذه االتفاقٌة ان احتجاز  الرهابن 1979دٌسمبر 

وطبقا  ,وٌجب  تسلٌم  وحكامه الشخص  الذي ٌقوم  بمثل  هذه األفعال ,المجتمع  الدولً  

ٌعتبر  مرتكبا  لجرٌمة  احتجاز الرهابن  كل شخص  . لنص المادة  األولى  من االتفاقٌة 

ٌقوم  بإجبار دولة  او منظمة  حكومٌة او شخص  طبٌعً او اعتباري أو مجموعة  أشخاص  

.بؤداء  عمل أو االمتناع  عنه مقابل اإلفراج  عن  الرهٌنة
(15)

 

 :اتفاقٌة مكافحة  اإلرهاب  الموجهة ضد سالمة  المالحة  البحرٌة ــ ثالثا   

حٌث ترمً  الى قمع  االستٌالء   ,1988 مارس 10      تم توقٌع  هذه االتفاقٌة  بروما فً 

أو على  البضابع  التً تنقلها , (سٌاحٌة, تجارٌة, حربٌة )على السفن  كانت طبٌعة استعمالها

أو  تدمٌرها  أو تخرٌبها أو القٌام بؤعمال من شؤنها  الضؽط  على شخص  متواجد  على ,

 .هذه السفن

      كما أضاؾ  البروتوكول  المتعلق  بقمع  األعمال ؼٌر المشروعة  الموجهة ضد سالمة  

 الذي ٌرمً  الى قمع  االستٌالء  1988المنشآت  الثابتة المتواجدة  على الرصٌؾ القاري 

أو القٌام بعمل من أعمال , أو تفجٌرها , على  المنصات  الثابتة  أو تدمٌرها  أو تخرٌبها 

االعتداء  على  شخص  متواجد على هذه المنشآت
(.16)

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة لنٌل شهادة المجاستر فً , الجزابر نموذجا ,تجرٌم اإلرهاب فً القانون الدولً والتشرٌعات الداخلٌة, مرابط وردة ,ــ مكً كاملٌة 01

 33 ص ,2012,بجاٌة ,جامعة عبد الرخمن مٌرة ,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,تخصص فً القانون الدولً اإلنسانً وحقوق اإلنسان ,الحقوق 

صادقت  علٌه الجزابر بموجب  , 1979 دٌسمبر 17:   المعتمدة  من طرؾ الجمعٌة  العامة  بتارٌخاتفاقٌة مناهضة أخذا الرهائنــ  02

 1996 جوٌلٌة 24الصادرة  فً  (26)ر عدد , ج  , 1996 أفرٌل 23المإرخ فً  ,146ــ 96مرسوم  رباسً إقم 

رسالة لنٌل شهادة المجاستر ,دراسة مقارنة  بن الجزابر ومصر ,سٌاسات  مكافحة اإلرهاب فً الوطن العربً , بوعلً أحمد بوجلطٌةــ  03

 2009(,2)الجزابر ,جامعة دالً ابراهم مرجع ,كلٌة العلوم السٌباسٌة  واإلعالم ,تخصص دٌبلوماسٌة والتعاون الدول , فً العالقات الدلوٌة 

 89ص ,
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 التعاون الدولً والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                  الفصل الثانً

 :فً أهم  االتفاقٌات األخرى المناهضة  للجرائم اإلرهابٌة:     رابعا

ٌقتصر  موضوع : 1997    أ ــ  االتفاقٌة  الدولٌة  لقمع  الهجمات  اإلرهابٌة بالقنابل

االتفاقٌة على 
(17)

 األعمال  اإلرهابٌة المتمثلة  فً الهجمات  اإلرهابٌة  باستخدام  المنفجرات  

داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام  العام  أو  مرفق  ,او ؼٌرها  من  األجهزة  الممٌتة 

.أو مرفق بنٌة سٌاسٌة,تابع للدولة أو الحكومة  أو شبكة  النقل العام
(18)

 

 :1999 سبتمبر 09االتفاقٌة الدولٌة لقمع تموٌل اإلرهاب    ب ــ

        تناولت  هذه االتفاقٌة  مسالة  تعاون الدول  باتخاذ تدابٌر تلزم المإسسات  المالٌة  

باستخدام  أفضل  التدابٌر  المتاحة لتحقٌق ,والمهن األخرى  التً لها صلة بالمعامالت  المالٌة

على  سبٌل  المثال  وضع  أنظمة  تفرض  على تلم المإسسات  التزاما ,من هوٌات عمالبها 

باإلبالغ  الفوري  الى السلطات  المختصة لكل  المعامالت   الكبٌرة  المعقدة  وؼٌر 

واألنماط ؼٌر االعتٌادٌة  للمعامالت التً لٌس لها ؼرض اقتصادي ظاهرة أو هدؾ ,العادٌة

.قانونً واضح
(19) 

 تتضمن  هذه االتفاقٌة      :2005 أفرٌل 13  ت ــ االتفاقٌة الدولٌة لقمع  األعمال اإلرهابٌة 

بما فً ذلك منشآت الطاقة  النووٌة والمفاعالت  ,مجموعة  من األهداؾ  واألفعال 

كما تشمل أٌضا ارتكاب  تلك الجرابم أو محاولة  ارتكابها  أو المساهمة  فٌها  ,النووٌة

.كشرٌك على أن نلتزم الدول  المتعاقدة بتسلٌم ومحاكمة المنتهكٌن
(20) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 444 ــ 2000صادقت  علٌها الجزابر  بموجب  مرسوم  رباسً رقم , 1997 سبتمبر 15المعتمدة من طرؾ الجمعٌة  العامة فً ,ــ  االتفاقٌة الدولٌة لقمع الهجمات اإلرهابٌة بالقنابل 01

 .2001الصادرة  فً  (01)ر عدد , ج  ,2000 دٌسمبر 23المإرخ فً 

 .من االتفاقٌة الدولٌة لقمع الهجمات بالقنابل (02 )ــ أنظر المادة 02

 المإرخ فً 445 ــ 2000صادقت  علٌها  الجزابر بموجب  المرسوم  الرباسً رقم ,1999 دٌسمبر 09ــ االتفاقٌة الدولٌة لقمع اإلرهاب المعتمدة من طرؾ الجمعٌة العامة بتارٌخ 03

 .2005 فٌفري 09الصادرة فً  (11)ر عدد ,ج ,2000 دٌسمبر 23

صادقت  علٌها الجزابر بموجب  المرسوم الرباسً   ,2007ودخلت  حٌز النفاذ فً  ,2005ــ االتفاقٌة  الدولٌة لقمع  األعمال اإلرهابٌة  المعتمدة من طرؾ الجمعٌة  العامة  فً أفرٌل 04

 2010 ــ 11ــ 03المإرخ فً  ,270ــ 10رقم 
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 التعاون الدولً  و الجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

 فرع الثانً

 االتفاقٌات  اإلقلٌمٌة لمكافحة  اإلرهاب 

,          مما ال رٌب فٌه ان  الظاهرة  اإلرهابٌة لم تقتصر  مكافحتها  على  المستوى  فقط

بل ,من  خالل المنظمات  واالتفاقٌات الدولٌة  والمعاهدات وقرارات منظمة  األمم  المتحدة 

حٌث استقطبت جمٌع ,وقد فرضت  الجرٌمة  اإلرهابٌة نفسها  أٌضا  على المستوى اإلقلٌمً

الجهود لمكافحتها  وذلك  فً إطار  منظمة  الدول  األمرٌكٌة  وكذا  على مستوى  اإلتحاد  

األوروبً  باإلضافة  إلى تكثٌؾ  جهود  الدول اإلفرٌقٌة  والعربٌة  التً هً األخرى  لم 

 تتردد فً اتخاذ  جمٌع  اإلجراءات  الالزمة  لكبح الجرٌمــة  اإلرهابٌة ومكافحتها              

:أوالــ  تحدي مناهضة اإلرهاب فً إطار منظمة  الدول األمرٌكٌة  

     ارتفعت دابرة أعمال العنؾ والهجمات فً أمرٌكا الالتٌنٌة  مما دفــع بها إلى إبرام  

 1971منها  اتفاقٌة  منظمة  الدول  األمرٌكٌة  لعام ,اتفاقٌات  لمنــع  األعمال  اإلرهابٌة 

.2002واتفاقٌة  البلدان  األمرٌكٌة لمناهضة  اإلرهاب لعام ,
(62)  

  :  1971فً اتفاقٌة منظمة  الدول األمرٌكٌة لعام : أ ـــ 

       نتٌجة  تصاعد حاالت  العنؾ  السٌاسً  واالعتداء على السفارات  وخطؾ  أعضاء  

ظهرت  الحاجة إلبرام  اتفاقٌة بموافقة  الجمعٌة العمومٌة لمنظمة  ,البعثات  الدبلوماسٌة  

 فٌفري 02المنعقدة بوشنطن  بتارٌخ , ؼٌر العادٌة (03)الدول األمرٌكٌة  فً دورتها  الثالثة 

 للمعاقبة  على األعمال اإلرهابٌة  1973 أكتوبر 16ودخلت  حٌز  النفاذ  فً  ,1971

أنها نصت  على ضرورة التزام  الدول األطراؾ  فً االتفاقٌة  , الموجهة  ضد األشخاص 

 . مع إلزام هذه الدول بإدراج نصوص االتفاقٌة ضمن تشرٌعاتها الداخلٌة,بالتعاون  فٌما بٌنهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون كلٌة ,آلٌات مكافحة اإلرهاب واتفاقٌات حقوق اإلنسان , ــ  لونٌسً عل01ً

 186ص   ,2012,تزٌزي وزو ,جامعة مولود معمري ,الحقوق والعلوم السٌاسٌة 
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                     الفصل الثانً

أي جواز تسلٌم األشخاص بارتكاب أي ,      كما اعترفت االتفاقٌة بمبدأ التسلٌم والمحاكمة

.من االتفاقٌة  (02)من الجرابم المنصوص علٌها فً المادة 
(63)

 

  2002  ب ــ   فً االتفاقٌة  البلدان  األمرٌكٌة لمناهضة اإلرهاب 

وتٌقنا  منها بان ,      بعدما  تؤكدت  الدول األمرٌكٌة من خطورة  الظاهرة  اإلرهابٌة

برزت حاجتها ,اإلرهاب  ٌمثل  تهدٌدا خطٌرا  للقٌم  الدٌمقراطٌة وللسالم  واألمن الدولٌٌن

 وألجل  ذلك  (64).ومعاقبة  مرتكبٌه ,  للتكتل فٌما بٌنها  لمنع  انتشار  اإلرهاب والقضاء علٌه

وقد أخذت  هذه  ,2002قامت البلدان  األمرٌكٌة بإبرام  اتفاقٌة  لمناهضة  اإلرهاب  عام 

االتفاقٌة بمبدأ التجرٌم  باإلحالة وحٌث  نصت على الجرابم  الواردة  فً العشر  اتفاقٌات  

 المتعلقة  بتمٌٌز المتفجرات 1991 واتفاقٌة 1963الدولٌة  العالمٌة باستثناء اتفاقٌة طوكٌو 

. البالستٌكٌة بؽرض كشفها
(65  ) 

 :    ثانٌا ــ تحدي مناهضة اإلرهاب  على الصعٌد  األوروبً 

وإزاء الجرابم ,تعد للعملٌات اإلرهابٌة طوال القرن العشرٌن 
(66)

 11 خاصة  بعد أحداث 

وبذلك  ظهرت  , التً ولدت  الشعور  بالخوؾ  وعدم  االطمبنان  فً أوروبا 2001سبتمبر 

الحاجة  الملحة إلى تعزٌز  التعاون  بٌن الدول  اإلتحاد األوروبً  من اجل  محاربة  هذه 

.الجرٌمة 
(67) 

 :1977   أـــ فً االتفاقٌة  األوروبٌة لقمع ظاهرة  اإلرهاب الدولً لعام 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نص  االتفاقٌة  منشور  على الموقع التالً, 1971من اتفاقٌة  منظمة  الدول االمرٌكٌة لعام  (05 ــ 01)ــ انظر  المواد 01

le 12/05/2017 a18 :30 -- http//www.untrealy. un Org /french/terrorisme /asp . consulte   

 185ص ,مرجع سابق,لونسً علً ـــ 02

 2002من اتفاقٌة  البلدان  األمرٌكٌة  لمناهظة  اإلرهاب لعام   (01)ــ انظر  المادة 03

فرع الدبلوماسٌة  والعالقات ,رسالة لنٌل شهادة المجاستر , ,منظمات العالمٌة واإلقلٌمٌة فً مكافحة اإلرهاب الدولً,دور الدول  .بوضٌاف  أسمهانــ  04

 .131 ص 2009,الجزابر , جامعة بن ٌوسؾ بن خدة ,كلٌة الحقوق ,الدولٌة

بن ,كلٌة الحقوق  جامعة  ٌوسؾ بن خدة ,رسالة  لنٌل شهادة  المجاستٌر,تطور  موقؾ  اإلتحاد  االوروبً  من  اإلرهاب  الدولً ,حوالة محمد الصالح ـــ 05

 30ص  ,2013.عكنون
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

      أكدت االتفاقٌة من خالل دٌباجتها  على ضرورة  اتخاذ  التدابٌر  الفعالة  لعدم إفالت  

كما ألزمت  الدول  األعضاء  بعدم  اعتبار  الجرابم الواردة  فً هذه ,اإلرهابٌٌن من العقاب  

الجرابم التً تتضمن  استخدام  المتفجرات  ,جرابم اختطاؾ  واحتجاز الرهابن )االتفاقٌة  

الجرابم  المرتكبة  ضد  األشخاص  المحمٌن  دولٌا ,والقنابل  واألسلحة والطرود الملؽمة 

على أنها  جرابم سٌاسٌة  اي  السماح  لها  بتسلٌم  مرتكبٌها  إلى دولة  التً ترتكب   (.......

 فٌها  الفعل  

. اإلرهابً وتوقٌع  العقاب علٌهم
(68)

                                                                        

 :2005ب ــ فً اتفاقٌة  مجلس  أوروبا  لمنع اإلرهاب  لعام 

      من بٌن أحدث  االتفاقٌات  اإلقلٌمٌة  المبرمة  فً الوقت الراهن  اتفاقٌة  مجلس  أوروبا  

 التً ٌمكن  هدفها  فً تجرٌم  القٌام  باألعمال  2005اإلرهاب  الوقعة  بوارسو عام 

والتجنٌد من ,الشروع  التدرٌب  , االشتراك  المنظم  , اإلرهابٌة  بما  فً  ذاك  التحرٌض 

اجل  اإلرهاب كما تضمنت  أحكام وتوجٌهات  لقمع  اإلرهاب  من خالل توعٌة  الشعب 
(69) 

             :1978ج  ــ فً إعالن بون لعام 

الذي  ,   فً ختام  القمة  القتصادٌة  الصناعٌة1978 ٌوٌلٌو 17      صدر هذا اإلعالن  فً 

انعقد  فً مدٌنة  بون األلمانٌة  ولقد داء  فً هذا اإلعالن تعبٌر الرإساء  عن اهتمامهم  

وان  حكوماتهم  ستبذل  جهودا  مشتركة  ,واختطاؾ الرهابن , الكبٌر  بموضوع  اإلرهاب

.لقمع  اإلرهاب  الدولً  وعلى ضرورة  تسلٌم  المتهمٌن  المرتكبٌن  للجرابم اإلرهابٌة 
(70)

  

ومن خالل  نصوص  هذا اإلعالن  ٌبدوا  بوضوح انه  اهتم  بمكافحة  اإلرهاب  الذي 

ٌتصل  بالتدخل  فً سالمة  الطٌران  الجوي  من جهة  كام ٌعكس هذا اإلعالن  انزعاج  

الؽربً . الحكومات  األوروبٌة  من األعمال اإلرهابٌة فً ظل  الطٌران المدنً

.واألوروبً
(71 )

                                                                                                                 

 :د ــ وحدة مكافحة اإلرهاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                             132 ــ131ص , مرجع سابق,ــ بوضٌاؾ إسماهان01

                                                                                                                                                                                                              45مرجع سابق ص , ــ  مرابط وردة مكً كامٌلٌة 02

                                                                                                                                                                                      133ص , مرجع سابق,ــ  بوضٌاؾ  إسمهان 03

        21ص ,جامعة  الرباط  الخرطوم ,تطورات  الدولٌة واإلقلٌمٌة  لمواجهة  قضاٌا اإلرهاب ,  ـــ العادل  عاجب ٌعقوب 04
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         كان الؽموض ة سابدا  فً مجال  الدفاع  واألمن لفترة  طوٌلة  إى ان نجح اإلتحاد 

األوروبً  الى  إٌجاد  إستراتٌجٌة  خاصة به ٌعتمد  علٌها أمام التهدٌدات  المحاطة به والتً  

 (تتمثل فً وحدة مكافحة اإلرهاب
(72)

وعملها   تحسٌن  الشراكة  بٌن القطاع  الخاص  

 والعام  فً المجتمع  المـــدنً  للوقاٌــة  من اإلرهــاب ة وآثاره إضــافة  الى دعــــم  اإلرادة 

.السٌاسٌة لمكافحة  اإلرهاب
(73   )

                                                                                            

 :تحدي مكافحة اإلرهاب فً إطار  البعد اإلفرٌقً والعربً:ثالثا  

    كان إلفرٌقٌا دورا مهم فً مكافحة اإلرهاب لكونها من أكثر القارات تضررا من اآلفة 

 .اإلرهابٌة وقد سعت لمكافحتها إفرٌقٌا و عربٌا

 :أ ــ مكافحة اإلرهاب فً إطار  اإلتحاد اإلفرٌقً

      ارتكز  التعامل  مع الظاهرة  اإلرهابٌة  فً إطار  االتحاد اإلفرٌقً  باعتبارها  عقبة  

إضافة  لكون  اإلرهاب , كبٌرة  أمام  التنمٌة االجتماعٌة  واالقتصادٌة  فً الدول  اإلفرٌقٌة 

لذلك فقد تضمن  المٌثاق  التؤسٌسً ,وانتهاكا لحقوق  اإلنسان ,عمال خارجا  عن  التنمٌة  

لإلتحاد  اإلفرٌقً إدانة األعمال اإلرهابٌة باعتبار ذلك واحد من المبادئ  األساسٌة لعمل 

اإلتحاد اإلفرٌقً 
(.74)

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتً تلعب  دور  المركز  المنسق  لمنظمة  االمن والتعاون  االوروبً  فً عملٌة  مكافحة  اإلرهاب  ,2002ــ وحدة مكافحة  اإلرهاب  هً وحدة أنشات  عام 01

راجع حوالة ,وكذلك  مع دٌوان  االمم المتحدة  ضد  المخذرات  والجرٌمة  ,وإدارتها  لمحاربة اإلرهاب  ,وهً تعمل بالدرجة  االولى  مع لجنة  األمم المتحدة  ,

.                                                                                                                                                                                 44مرجع  سابق ص ,محمد الصالح 

                                                                                                                                                                                 44 , 40ص ,  ــ المرجع  نفسه 02

ي  هو استخالؾ  الوحدة  اإلفرٌقٌة  وقد بدات  مسٌرة  اإلتحاد اإلفرٌقً  مع  انعقاد  مإتمر  الدول االعضاء  فً منظمة  الوحدة  اإلفرٌقٌة  اإلتحاد  اإلفرٌق ــ 03

 1999وقد ةافق  المإتمر  على قبول  دعوة الزعٌم  اللبً لعقد  قمة استثنابٌة  للمنظمة  فً مدٌنة  سٌرت  فً بداٌة  شهر سبتمبر  ,1999فً الجزابر  فً جوٌلٌة  

وقد تم ,ومن خالل  هذه القمة  تم اعتماد  القانون التؤسٌسً رسمٌا لإلتحاد اإلفرٌقً ,من اجل  التباحث  على سبٌل  تطوٌر  وتعزٌز  التعاون  بٌن الدول  اإلفرٌقٌة 

مرجع  ,عطٌة إدرٌسراجع   ,2002والذي دخل حٌز  التنفٌذ  فً جوٌلٌة  , 2001اإلعالن  عن قٌام االتحاد الذي حل  محل  المنظمة  الوحدة  اإلفرٌقٌة فً جوٌلٌة 

 21سابق ص 
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 :مساهمة  مجلس  السلم  واألمن  اإلفرٌقٌٌن فً مجابهة  الظاهرة  اإلرهابٌة      */ *

ٌعتبر مجلس  السلم  واألمن اإلفرٌقً  المٌكانٌزم  العملً واألساسً لإلتحاد  اإلفرٌقً  فً 

.مواجهة  اإلرهاب
(75)

 حٌث  شدد المجلس مرارا على انه ٌتعٌن  فً إطار  مواجهة  

.اإلرهاب  ضمان التنفٌذ  الكامل  للصكوك  الدولٌة  والقارٌة  المتعلقة  بمواجهة اإلرهاب
(76) 

  :ــ المركز  اإلفرٌقً للدراسات  والبحوث كخطة عمل لمكافحة  اإلرهاب*/*     

         وردت  فكرة إنشاء المركز  اإلفرٌقً  للدراسات والبحوث حول  اإلرهاب ضمن 

إستراتٌجٌة مكافحة  اإلرهاب  التً تبناها  االجتماع  الوزاري علً  على مستوى  لإلتحاد 

  وكانت  فكرة إلنشاء هذا المركز  2002 سبتمبر 14 ــ 11اإلفرٌقً المنعقد بالجزابر بٌن 

 .2004وقد تم تدشٌنه فعال عام ,من الجزابر  بتدعٌم  باقً الدول اإلفرٌقٌة 

       ٌجرى المركز  دراسات  وبحوث  فً مختلؾ  مجاالت مواجهة  اإلرهاب  مع 

كما  ٌقوم بإجراء  ونشر  الدراسات  التً ,التركٌز  على التفاعالت  الظاهرة  فً إفرٌقٌا 

ٌجٌرها  المركز  فً دورٌة  ٌصدرها  بعنوان  المجلة  اإلفرٌقٌة  لمنع  ومكافحة  الظاهرة 

ٌتمثل  فً إقرار , والتطور البارز  فً الجهود  اإلفرٌقٌة  للوقاٌة  من الؽهراب ,اإلرهابٌة 

وتعزٌز  التعاون  ,معاهدة  اإلتحاد  اإلفرٌقً لعدم  االعتداء  والدفاع  المشترك 

وقد قام  المركز  اإلفرٌقً للدراسات  والحث  فً مجال  , االستراتجٌات  الخاصة  لمواجهته 

اإلرهاب  بالتعاون مع الحكومة  اإلسبانٌة بتنظٌم  ملتقً  تحت  عنوان  مكافحة  اإلرهاب  

كما عقد , بالمقر  الربٌسً للمركز  فً الجزابر  العاصمة 2008فً  شمال إفرٌقٌا فً أفرٌل 

.مإتمر  أخر تحت  عنوان  مكافحة  اإلرهاب  فً وسط إفرٌقٌا
(77) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بموجب  بروتوكول القانون  التؤسٌسً الذي اعتمدته  الجمعٌة العامة  لإلتحاد اإلفرٌقً  2004وتؤسٌس عام  ,2001ـ تم اقتراح السلم  واالمن فً قمة  لوساكا عام 01

                                                                                                                                                                                                                                   211ص ,راجع  المرجع نفسه  ,2002فً جوٌلٌة 

                                                                                                                                                                                                              213ص , ـــ المرجع نفسه02

كلٌة ,رسالة لنٌل شهادة الماجستر فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ,دراسة فً ظاهرة وألٌات مواجهتها ,ظاهرة اإلرهاب فً افرٌقٌا , ـــ عطٌة إدرٌس 03

 21 ــ 213ص , 2011 ,03,جامعة الجزابري,والعالقات الدوالٌة ,الحقوق والعلوم السٌاسٌة  
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 :     ب ــ  التعاون العربً فً مجابهة  التحدٌات اإلرهابٌة

فقد ’     إدراكا  من الدول العربٌة بان المواجهة الفردٌة لإلرهاب لن تكون ذات اثر فعال 

وذلك  فً إطار  التعاون  لمكافحة  العربً  ,سعت  لمواجهة  الظاهرة بشكل  جماعً 

 :الذي ٌتخذ  اكثر من مستوى (78),لمكافحة  اإلرهاب 

 ٌعتبر أحد المحاور  :ــ التعاون  على مستوى  مجلس  وزراء  الداخلٌة العرب     */*

األساسٌة لعملٌة  التنسٌق  العربً فً مواجهة  اإلرهاب باعتباره  الهٌبة  العلٌا للعمل  

.العربً  المشترك  فً مجال االمن الداخلً  بٌن الدول العربٌة
(79)

 

أقر مجلس وزراء اإلعالم :ـــ  التعاون على مستوى مجلس وزراء اإلعالم العرب     */*

ودعا  إلى توعٌة  الرأي  العام داخل  ,العرب  بضرورة وضع آلٌات لمواجهة  التطرؾ 

وقد وافق  المجلس  على مشروع قرار ,بمخاطر  مشكلة  اإلرهاب , الوطن  العربً وخارجه

قواعد سلوك  الدول األعضاء  فً مجلس  وزراء  اإلعالم  العرب : قدمته  الجزابر بتاعون 

 عقد أول مإتمر 1995 سبتمبر 04وفً , 1995  للمجلس  عام 28وذلك  فً الدورة ,

 .لإلعالم  األمنً  العربً  فً تونس لتدعٌم التعاون  العربً فً  مجال مكافحة اإلراهاب

كانت بداٌة  اهتمام المجلس بالتصدي : ــ التعاون  على مستوى  مجلس وزراء العدل*/* 

 1993 أفرٌل 09حٌث دعا  المجلس  فً اجتماعه  المنعقد فً  ,1993لقضٌة  اإلرهاب عام 

إلى صٌاؼة  اتفاقٌة  مشتركة  لمنع التطرؾ وتشكٌل لجنة  فنٌة إلعداد مشروع االتفاقٌة,
(80.)

 

 :      تجدر  اإلشارة  الى التعاون العربً  فً  المجال القضابً ٌتموحو حول

  ضرورة تسلٌم المتهمٌن أو المحكوم علٌهم  فً الجرابم  اإلرهابٌة المطلوب  تسلٌمهم من 

.أي  من الدول المتعاقدة
(81    )

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                     145ص ,مرجع سابق ,بوضٌاف إسمهانــ  01

                                                                                                                                13,ص , ن ,س ,د ,الخرطوم ,جامعة الرباط ,تطورات الدولٌة  واإلقلٌمٌة لمواجهة قضاٌا اإلرهاب  , العادل  عاجب ٌعقوبــ 02

                                                                                                                     81  145ص , مرجع سابق ,بوضٌاف إسمهانــ  03

 من االتفاقٌة  العربٌة لمكافحة اإلرهاب (05)انظر  المادة : 
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 حٌث انه لكل دولة أن تطلب  من الدولة  األخرى القٌان بؤي :اإلنابة القضائٌة        */*  

فتلتزم  الدول  المتعاقدة بتنفٌذ  اإلنبات  القضابٌة  بالجرابم  ,إجراء  قضابً نٌابة عنها 

. اإلرهابٌة 
(82) 

المساعدة القضابٌة
 :

تقوم الدول المتعاقدة بتقدٌم المساعدة الممكنة فٌما بٌنها فً مجال التحقٌق 

.و إجراء المحاكمة المتعلقة بالجرابم اإلرهابٌة 
 (83)

 

       األشٌاء  والعابدات المتحصلة  عن الجرٌمة  والناتجة  عن ضبطها  هبا للدولة  

 .فً حالة  تسلٌم  شخص  مطلوب,الطالبة

  إمكانٌة  فحص  األدلة  واألشٌاء  الناتجة عن الجرٌمة اإلرهابٌة  :تبادل  األدلة     */*  

من طرؾ  الدولة  التً وقعت  علٌها  الجرٌمة  اإلرهابٌة  ضد الدولة  أخرى  متعاقدة  

.ولها إمكانٌة  االستعانة  بؤٌة  دولة أخرى متعاقدة,بواسطة  أجهزتها  المختصة 
(84) 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                                                                     من االتفاقٌة نفسها (09)ــ انظر المادة 01

.                                                                                                                                                 من االتفاقٌة نفسها  (10)ـــ  أنظر المادة 02

 من االتفاقٌة نفسها  (13/18/21)ــ أنظر  المواد 03
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 :المـــــــطلب الثـــــانً

 الهٌـــئات الدولــــٌة لمواجــهة اإلرهاب

         أثبتت الممارسة  الدولٌة  ان جرابم  اإلرهاب ال ترتبط بحدود  معٌنة  فمرتكبو هذه  
الجرابم قد ٌقوموا باإلعداد  والتحضٌر لجرابمهم  فً دولة ما إال  ان جرٌمتهم  ترتكب  فً 

فٌستوجب  األمر ,دولة  أخرى مما ٌصعب  على دولة  الواحدة  مالحقة  هإالء  المجرمٌن 

.التعاون  بٌن الدول  لمنع مرتكبً  الجرابم  اإلرهابٌة من اإلفالت من جرابمهم
(35) 

وٌتجلً هذا التعاون بٌن الدول من خالل  تبادل  المعلومات  من اجل  التصدي  لخطر        
اإلرهاب
 

وما  ٌرتبط  ٌه  فً مجاالت أخرى كمجال  العدالة  الجنابٌة  , وتهدٌدا اإلجرامٌة 
ومجال  األمن  أو  لتحظى  مشكالت  الحدود  والسٌادة  التً قد تعترض  الجهود الوطنٌة  ,

 لمالحقة  المجرمٌن 

 :الفـــــرع األول

 :مـكـــافحـــة اإلرهــاب فً إطـــار االنــتربــول الـدولً  

تتمتع ,لجنابٌة عبارة عن منظمة دولٌة حكومٌة دابمة اإن المنظمة  الدولٌة للشرطة          
ترجع نشؤة المنظمة ,واألهلٌة القانونٌة الالزمة  للقٌام بمهامها ,بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة 

أم ,1904الجنابٌة الى البدٌات األولى للتعاون الدولً فً مجال الشرطً ,الدولٌة  الشرطة

 07إلى 3الظهور الفعلً لها فقد اقترن بالمإتمر الذي عقد بفٌنا فً فترة الممتدة  مابٌن 

 والذي أسفر عن مولد ما ٌسمى اللجنة  الدولٌة للشرطة  الجنابٌة التً توقؾ 1923سبتمبر 

 والذي ٌعد نقطة البداٌة 1946عملها بسبب نشوب  الحرب العالمٌة الثانٌة انعقد ببلجٌكا فً 

 .الفعلٌة للمنظمة الدولٌة للشرطة الجنابٌة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ىبشارة01
 

2010,آلٌة االنتربول فً مكافحة الجرٌمة جامعة أم بواقً ,طاشور عبد الحفٌظ ,عبد المالك 
                                                

المركز األوروبً لدراسة مكافحة اإلرهاب   ,2018-07-28دور االنتربول فً مكافحة اإلرهاب إقلٌمٌا  ودولٌا ,ــ حازم سعٌد 02

 واإلستنجازات
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 التعاون الدولً  و الجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                   الفصل الثانً

ٌتمثل ,أكبر منظمة  شرطٌة فً العالم  , 192         ٌشكل األنتربول  ببلدان  االعظاء إل 

دور االنتربول فً تمكٌن أجهزة  الشرطة  فً العالم أجمع  من العمل معا لجعل  العالم أكثر 

أمانا وهذا بمنع الجرٌمة اإلرهابٌة  ومكافحتها من خالل تعزٌز التعاون واالبتكار فً 

المجالٌن الشرطً واألمنً و تبادل المساعدة على أوسع نطاق ممكن بٌن جمٌع سلطات لنفاذ 

مضمون القوانٌن الجنابٌة و ضمان قدرة أجهزة الشرطة على التواصل فً ما بٌنها بشكل 

 .مؤمون فً عالم أجمع

         كذلك ٌكمن دور االنتربول فً مكافحة اإلرهاب بإتاحة إمكانٌة اإلطالع على البٌانات  

والمعلومات الشرطٌة من جمٌع أنحاء العالم وكذا تقدٌم الدعم ألعملٌاتً فً المجاالت إجرام 

محددة ذات أولوٌة تطوٌر المعارؾ  والمهارات  الالزمة لعمل أجهزة الشرطة على الصعٌد 

 .الدولً بشكل فعال

 2017فً ٌولٌو " االنتربول  الدولً"       ولقد أعلنت  منظمة  الشرطة  الجنابٌة  الدولٌة 

 إرهابٌا ٌنتمون لتنظٌم داعش تلقوا ترتٌبات  لتنفٌذ الهجمات فً أوربا 173عن قابمة من 

وان بإمكانها  السفر عبر الدول للمشاركة  فً أنشطة  ,وتلقوا تدرٌبا لصنع أجهزة  منفجرة 

وتارٌخ تجنٌدهم فً صفوؾ  داعش ,إرهابٌة وٌظم االنتربول قابمة باسم كل من المشتبه بهم 

 . وعنوان إقامته المحتمل

 انه تم إرسال ضباط إلى 2018فً ٌولٌو " االنتربول "      ولقد أعلنت الشرطة  الدولٌة 

ثمانٌة موانا بحرٌة فً البحر المتوسط لمساعدة  السلطات المحلٌة فً فحص  الركاب 

األنتربول أن "وجاء فً بٌان ,وتحدٌد اإلرهابٌٌن المحتملٌن خالل الموسم السٌاحً الصٌفً 

العدٌد من اإلرهابٌن  والمتاجرٌن بالبشر واألسلحة  و المخذرات ٌستخدمون  السفر  بٌن 

شمال افرقٌا  وبلدان  جنوب أوروبا للطرق البحرٌة للبحر  األبٌض  المتوسط  وفً الوقت  

 نفسه ٌعرض المقاتلون  األجانب  والعابدون  من مناطق  النزاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصص القانون ,أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه علوم فً القانون ,ظاهرة إرهابٌة بٌن القانون الدولً والمنظور الدٌنً ,ــ  عباس شافعة 01

.                                                                                                                                              66ص  ,2011,باتنة ,جامعة الحاج لخظر , كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,الدوالً وعالقات الدولٌة 

                                                                                                                                     260ص, مرجع سابق,ــ ــ هٌثم شهاب 02

 242, مرجع سابق,صالح بكر الطٌار ,ــ  أحمد رفعت 03
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سفر ووثابق مسروقة أو ضرورة وحملت  عملٌة مكافحة  اإلرهاب تحت , جوزات          "

وتشارك فٌها بلدان مثل الجزابر  وفرنسا  وإٌطالٌا  والمؽرب " نبتون"اسم "قٌادة االنتربول

وإسبانٌا وتونس  وبدعم  من منظمة  الجمارك  العالمٌة وحرس  الحدود األوروبً ووكالة 

هو الوصول  من أمكان العمل "نبتون "حفر السواحل  وٌعتبر العنصر الربٌسً لعملٌة 

التً تحوي  على معلومات  على وثابق السفر  " االنتربول "المحلٌة إلى قاعدة بٌانات 

المسروقة والتً ٌفحص  الضباط فٌها البٌانات الشخصٌة  للمسافرٌن ومعلومات جوازات 

 .سفرهم

 2017فً سبتمبر " االنتربول "           كذلك افتتحت المنظمة  الدولٌة للشرطة الجنابٌة  

أعمال جمعٌتها  لمناقشة مشكالت  اإلرهاب  والجرٌمة  المنظمة  والجرابم  عبر االنترنت  

 دولة تتبادل فٌها  أجهزة  الشرطة  المعلومات 192حوالً " االنتربول"وٌشارك  فً منظمة  

للحصول  على  المعلومات  جدٌدة  بخصوص المتهمٌن  الفارٌن وأن فرصة مصادقة  هإالء  

 .المطالبٌن  على موقع االجتماعً أو منتدى للنقاش ال تقل عن فرصة مصادقتهم فً الشارع 

 مشتبها به فً 150 من إلقاء القبض  على نحو 2017          وتمكن االنتربول  فً أفرٌل 

 320بعضهم مرتبط بجرابم متعلقة بالسالح وتمت مصادرة وأكثر من ,عملٌات التهرٌب 

فضال عن أالؾ الذخابر  وعدد من القنابل  والمنفجرات  ورصد االنتربول ,قطعة سالح 

 .بعض اإلحصاٌات كالتالً

          ـــ صعود اإلرهابٌٌن المستقلٌن ٌفسر جزبٌٌن بؤن األسلحة النارٌة تتطلب خبرة قلٌلة 

 .مقارنة على المنفجرات

 2015الساخرة فً بارٌس عام " شارلً هٌبدو"          ـــ منفذ واالعتداء على مجلة 

 .استخدموا أسلحة تم تهرٌبها الى 

 ٌشتبه بانها 47 فً بارٌس استخدموا كالشٌنكوؾ 2015         ـــ مدبرو اعتداءات نوفمبر 

 نقلت من البلقان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  بشارة01
 

 2010,آلٌة االنتربول فً مكافحة الجرٌمة جامعة أم بواقً ,طاشور عبد الحفٌظ ,عبد المالك 

المركز األوروبً لدراسة مكافحة اإلرهاب   ,2018-07-28دور االنتربول فً مكافحة اإلرهاب إقلٌمٌا  ودولٌا ,ــ  حازم سعٌد 02

 واإلستنجازات
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 الدول  إلى 2016فً نوفمبر " االنتربول "        ودعت المنظمة  الدولٌة للشرطة  الجنابٌة 

الحصول  على بٌانات بٌومترٌة من مسلحً تنظٌم داعش  والجماعات متطرفة أخرى  من 

 السٌما عند العودة إلى أوطانهم  ,اجل مساعدة أجهزة  إنفاذا لقانون على رصدهم 

األمٌن العام لمنظمة  "ٌورؼن ستوك "وبعث : تعاون االنتربول مع األمم المتحدة */*      

المدٌر  التنفٌذي لمكتب األمم " مع ٌوري فٌدوتوؾ " االنتربول"الشرطة  الجنابٌة  الدولٌة 

المتحدة  فرص توسٌع مجالت  التعاون  لمواجهة  التحدٌات  اإلرهاب بما فً ذلك تبادل 

البٌانات  والمعلومات والتعاون  بٌن الوكاالت  إنفاذ القانون واإلقلٌمٌة بهدؾ المساعدة  الدول  

 .األعضاء  على تحقٌق أكبر قدر من العدالة الجنابٌة  والمالحقة القضابٌة الفعالة

مدٌر االنتربول فً سارابٌفو عند اتخاذ اإلجراءات  أمنٌة "      وٌقول بالنٌسالؾ بافلو قٌش

بشكل  متزامن  فً عدة  بلدان فإننا  نوجه رسالة  واضحة على المجرمٌن مفادها  أن ضباط 

هذا التنسٌق لمكافحة  ,الشرطة  من بلدان  مختلفة حول العالم ٌعلمون معا لمكافحة  الجرٌمة 

تهرٌب  السالح جاء ردا على التهدٌد األمنً  فً أوروبا والمخاوؾ من اإلرهاب  وذلك بعد 

تزاٌد  الوعً بؤن عددا من العملٌات  اإلرهابٌة التً ضربت أوروبا مإخرا نفذت بؤسلحة تم 

 تهرٌبها من بلدان أخرى 

 :  تعاون االنتربول  مع االتحاد األوروبً    */* 

 التعاون  الدولً السٌما  مع المنظمة  2017      عزز قادة االتحاد األوروبً فً ٌونٌو 

والتحالؾ  الدولً  ضد داعش والشركاء االستراتجٌٌن " االنتربول"الدولٌة للشرطة  الجنابٌة  

فضال عن الهٌبات اإلقلٌمٌة  ,الربٌسٌن مثل الوالٌات المتحدة وأسترلٌا وكذا شركاء شنؽن ,

 .والمتعددة لمكافحة اإلرهاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  بشارة01
 

2010,آلٌة االنتربول فً مكافحة الجرٌمة جامعة أم بواقً ,طاشور عبد الحفٌظ ,عبد المالك 
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 الفرع الثانً

 مكافحة  اإلرهاب فً إطار  أجهزة األمم المتحدة

منذ  أجل  ,       تم إدراج موضوع  اإلرهاب  ضمن  جدول  أعمال  األمم المتحدة 

حٌث أبت الدول األعضاء  فً منظمة  األمم المتحدة  من خالل  الجمعٌة العامة  على ,بعٌد

كما نشط  مجلس  األمن  فً ,زٌادة تنسٌق جهودها  فً مجال  مكافحة  اإلرهاب  الدولً

مجال  مكافحة  اإلرهاب الدولً  من خالل إصدار  عدة قرارات إلدانة األعمال  اإلرهابٌة 

وحث الدول  األعضاء على اتخاذ التدابٌر  الالزمة  لردع  مثل هذه الجرابم الدولٌة  ,

.الخطٌرة
(21)

 

 :الجمعٌة  العامة : أوال

وذلك  من خالل إصدارها ,      منحت  الجمعٌة العامة  اهتماما كبٌرا  لمسالة  اإلرهاب 

فكان لحادثة مٌونٌخ دور  بارز  فً دراسة  الجمعٌة  ,لعدة  قرارات  تدٌن  األعمال اإلرهابٌة 

 دٌسمبر 18حٌث قامت بإصدار توصٌة بهذا الشؤن فً ,  العامة  لمسالة  اإلرهاب  الدولً

 الذي تدعو  فٌه الجمعٌة  الى اتفاقٌة  لمنع  الجرابم 1973لسنة  (3034) تحت رقم 1972

 الذي تدٌن  فٌه 1977لعام  (8132)ثم  القرار رقم ,المرتكبة ضد األشخاص  المحمٌن دولٌا

 .الجمعٌة  العامة كل  أعمال خطؾ  الطابرات  وتؽٌٌر مسارات  رحالت الطٌران المدنً

الذي تم فٌه إدانة   (34/145) أصدرت الجمعٌة  العامة  القرار رقم 1979       وفً عام 

كما ,جمٌع  أعمال اإلرهاب الدولً  الذي تعرض  أرواح البشر للخطر بصورة قاطعة  

ادانت  استمرار  أعمال القمع  واإلرهاب  التً مازلت  النظم  االستعمارٌة ترتكبها بهدؾ 

.سلب حرٌة  الشعوب فً استاللها وتحررها
(22) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ص ,مرجع سابق ,ــ بوضٌاؾ إسمهان 01

 172ص ,مرجع سابق . ــ عباس شافعة 02
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بعنوان عدم جواز سٌاسة اإلرهاب  ( 159 ــ 39) أصدرت قرار رقم 1984وفً عام          

او أٌة  اعمال أخرى صادرة  عن الدول  بؽٌة  تفوٌض  النظم  اإلجتماعٌة والسٌاسٌة للدول 

.ذات السٌادة 
(23)

 

( 46/51) أصدرت  الجمعٌة العامة  قرار 1991     ومع بداٌة  التسعٌنات  وتحدٌدا  عام 

تاكٌد  , الذي ٌبٌن  جهود  الجمعٌة فً السعً  لقمع  اإلرهاب حٌث جاء فً محتوى  القرار

على نحو ال ٌسمح بطمس الفوارق ,مبدا حق  تقرٌر  المصٌر  مع لزوم  تفسٌر هذا النص 

كما ظهر  دور  الجمعٌة  العامة  فً مجال ,الجلٌة  من اإلرهاب  والنضال  المشروع 

وذلك  فً اواخر  التسعٌنات  من خالل إقرارها لالتفاقٌة  الدولٌة  .,مكافحة اإلرهاب 

.1996الخاصة بقمع  الهجمات  اإلرهابٌة بالقنابل عام 
(24) 

 ازدادت حاجة الجمعٌة العامة  فً السعً للقضاء  2001 سبتمبر 11تقوم هجمات          

 قرار تناولت  فٌه موضوع  30حٌث قامت بإصدار  حوالً ,على  الظاهرة  اإلرهابٌة 

.2008 إلى ؼاٌة نهاٌة 2001وذلك خالل الفترة من سبتمبر ,
(23) 

ٌتمثل  العنوان األول فً التدابٌر الرامٌة ,      وقد جاءت هذه القرارات تحت أربعة  عناوٌن 

إلى القضاء  على اإلرهاب الدولً بوصفها  أعماال إجرامٌة ال ٌمكن  تبرٌرها  مع مطالبة  

الدول األعضاء باإلنظمام الى االتفاقٌات والبروتوكوالت المتعلقة  بمكافحة  ,الجمعٌة العامة

فً , قرارات  تحت  حماٌة  حقوق  اإلنسان  وحرٌاته األساسٌة 10ثم أصدرت  ,اإلرهاب 

    .سٌاق  مكافحة اإلرهاب

وذلك تحت عنوان ,  كما تدٌن إمكانٌة  حٌازة  اإلرهابٌٌن  على أسلحة  الدمار الشامل    

ام العنوان االخر المتمثل فً اخذ , تدابٌر لمنع اإلرهابٌٌن من حٌازة  أسلحة  الدمار  الشامل

( 220 /57)فقد أصدرت  من خالله الجمعٌة  العامة  قرارٌن وهما  القرار رقم ,الرهابن 

واللذان , 19/12/2006الصادرة  فً  (61/172) والقرار رقم 18/12/2002الصادرة  فً 

 أكدت فٌهما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلٌة الحقوق ,تخصص القانون الدلولً , أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه  , 2001 سبتمبر 11ا بعد أحداث ,م ,حقوق اإلنسان وسٌاسٌات او , زغدود جغلولــ  01

 .                                                                                                                          57ص  ,2011,بالتنة ,جامعة الحاج لخضر ,والعلوم السٌاسٌة 

                 52ص ,2003.بٌروت ,المإسسة الجامعٌة للدرسات والنشر  والتوزٌع ,الطبعة االولى ,اإلرهاب  والمقاومة فً ضوء  القانون العام ,حماد كمال ـــ 02

 52 ــ 51.مرجع سابق ص  ,فتوح أبو دهب هٌكل ـــ 03  
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ان  األفعال المتمثلة  فً اخذ الرهابن  لمختلؾ  أشكالها بمثل جرٌمة  ,       الجمعٌة و العامة 

 :فمكافحتها  من خالل تعزٌز التعاون الدولً,خطٌرة مطالبة الدول  اخذ كامل  التدابٌر 

 :ثانٌا ــ مجلس األمن ومكافحة اإلرهاب الدولً

لم ٌتعامل  مجلس  األمن  مع اإلرهاب  الدولً  على انه ٌشكل تهدٌدا  للسلم و األمن         

 حٌن بدا  مجلس  األمن باعتبار  اإلرهاب  1990الدولٌٌن إال بعد احتالل  العراق  للكوٌت 

وخالل هذه الفترة  أصدر مجلس  االمن القرار  رقم ,ٌشكل تهدٌدا لألمن  والسلم الدولٌٌن 

 مطالبا  به العراق  بان تتعهد بانها  لم تدعم  أي عمل  من أعمال اإلرهاب الدولً  678

,كشرط لقبول  وقؾ  إطالق  النار 
(26 )

إضافة إلى  القرار الذي أصدره ضد لٌبٌا  بشان  

,1992قضٌة لوكربى فً 
(27)

 مطالبا به لٌبٌا بتسلٌم مواطنها  المتهمٌن  وٌعتبر أول  قرار 

.ٌصدره بشؤن  اإلرهاب
(28) 

حٌث ,وخالل مرحلة  عرؾ فٌها العالم  تطورات خطٌرة  فً مجال اإلرهاب  الدولً       

اتخذ  مجلس  األمن قرارات
 

 تتعلق  بمكافحة  اإلرهاب  مستندة إلى الفصل السابع من مٌثاق  

 الهجوم  على موظفً األمم 1998بحٌث أدان مجلس  األمن سنة ,هٌبة  األمم  المتحدة 

وقد برز مجلس ,المتحدة فً المناطق  التً تسٌطر  علٌها  حركة  طالبان  فً أفؽانستان 

األمن أكثر وبعد الصدمة  التً القتها  المجموعة  الدولٌة  جراء الحادثة  التً تعرضت لها 

حٌث بدأ  ٌصنؾ  األعمال اإلرهابٌة على انها تشكل  تهدٌدا باألمن ,الدولة  الكبرى فً العالم 

.والسلم الدولٌٌن
(29) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.                                 112 ص 2010( ,41)العدد,مجلة  الشرٌعة  والقانون ,دراسة ألثر  الحرب  على حقوق االنسان ,حقوق اإلنسان فً ظل االنتهازٌة الدولٌة ,ــرشٌد حمد العنزي 01

أ  بتورطهما  فً تفجٌر  طاربرة امرٌكٌة  ’م ’ بتسلٌم مواطنٌن لٌبٌٌن إتهمتهما الو 1992 جانفً 21الصادر فً  ( 731 )   ــ طالب مجلس  األمن لٌبٌا فً قراره 02

 راجع 1992 مارس 31 بتارٌخ 748أصدر قرار جدٌدا تحت رقم ,وإلرؼام مجلس االمن على تنفٌذ هذا  القرار   , 1988فوق  بلدة  لكربى عاصمة  سكوتلندا عام 

 111مرجع سابق  ص ,بوٌحً جمال : فً ذلك 
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آلٌة حٌث انه فً الٌوم  الموالً  لهذه  اإلعتدءات  أصدر  , جاءت ردة فعل  فورٌة          

ٌدٌن فٌه هذه االعتداءات التً  ,2011 سبتمبر 12فً  (1368)مجلس األمن القرار رقم 

,بمنح  الوالٌات  المتحدة  األمرٌكٌة  حق الدفاع  الشرعً ,اعتبرها  عدوانا  مسلحا 
( 30 )

 

 ٌوم قام مجلس األمن بإصدار قار أخر ٌلزم  من خالله  جمٌع  الدول  باتخاذ  16وبعدها 

اإلجراءات  الكفٌلة  لمنع  اإلرهاب الدولً  وتجرٌم كل أنواعه ضمن اختصاصها  اإلقلٌمً  

لجنة مكافحة  ) وخاللها  لجنة  أوكل  لها مهمة  تنفٌذ القرار   (1373 )وهو القرار 

(اإلرهاب
(31 ) 

فقد ,وعلى إثر التقدم  الذي أحرزه  مجلس  األمن فٌما ٌتعلق  بمسالة مكافحة  اإلرهاب      

المتعلق  بشؤن   (1377 ) نوفمبر  من السنة  نفسها وهو القرار 12أصدر  قرار أخر فً 

حٌث  انه دعا الدول  لالنضمام لالتفاقٌات الدولٌة  ,الجهود العالمٌة  لمكافحة  اإلرهاب 

,والبروتوكوالت  ذات العالقة بمنع  اإلرهاب  والتصدي له
( 32)

  وبعد أن ندد مجلس  األمن 

فً القرار  السالؾ  الذكر  بتجرٌم  أي  تعاون أو مساعدة  مهما كانت صرٌحة  وضمنٌة 

إثر وقوع  , (1440) وهو القرار 2002فقد اصدر قرارا آخر فً أكتوبر , لألعمال اإلرهابٌة 

.الذي  ٌدٌن هذه األعمال,عملٌة احتجاز  الرهابن التً وقعت فً موسكو 
(33)

 

والمتمثل فً القرار , 2004 أكتوبر 15وفً قرار أخر له اصدر مجلس األمن فً        

جراء  األعمال اإلرهابٌة ,الذي أشار إلى إخطار  التً تهدد  السلم واألمن الدولٌٌن  (1566)

حٌث  انه قام بإصدار  ,كما لعب مجلس  االمن دور مهم  خالل السنوات  القلٌلة  الماضٌة 

( 1611)القرار :  ثالثة قرارات 2005فقد أصدر فً عام ,عدة قرارات فً السنة  نفسها 

  .إلدانة  األعمال اإلرهابٌة فً لندن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /S/RES)ا الوثٌقة رقم  ,م , سبتمبر فً الو 11المتضمن إدانة  احداث   ,2001 سبتمبر 12الصادر بتارٌخ  (1368)ــ  القرار رقم 01

1368(2008                                                                                                                                                                             

                             S/RES/ 1373(2001)الوثٌقة رقم ,المتضمن تؤسٌس  لجنة  مكافحة  اإلرهاب   ,2001 الصادر بتارٌخ سبتمبر 1373ــ  القرار  رقم 02

              المتضمن  إعالن  المرفق  بشان الجهود  العالمٌة لمكافحة  اإلرهاب 2001 نوفمبر 12الصادر بتارٌخ  (1373) القرار رقم  (60)

                                                                                                                                     S/RES/ 1377(2001)            الوثٌقة    

      S/RES/ 1440(2002).الوثٌقة رقم   ’المتضمن إدانة  خطؾ الرهابن  ,2002 اكتوبر 23الصادر فً  (1440)ـــ  القرار رقم 03
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 :المبحث الثاني 

 الجهود الوطنيت للحد من ظاهرة اإلرهاب

 

واسعا فً اَوَح األخٍزج حرى ,          عزف اإلرهاب يٍ وتىصفه جزًٌح يزوعح اَرشارا 

فً حٍٍ اٌ انجشائز عزفره وتأكثز حذج يع كم أسف  يُذ أكثز يٍ , اَه أصثح  ظاهزج عانًٍح

وقثم اٌ ذعاًَ يُه جم انثهذاٌ انعانًٍح كاَد قذ ذعاٌشد ياساخ انجزائى اإلرهاتٍح  ,  سُح 26

وانرً أدخهد عذو  ( 2002انى غاٌح 1992)َرٍجح انصزاع  وأعًال انعُف خالل سُىاخ 

طاند يذذها وكاَد نها اَعكاساخ " االسرقزار انًؤسساذً وانًجرًعً وانعشزٌح انسىداء

وهذا يا جعم انسهطاخ انجشائزٌح , خطٍزج سىاء عهى انصعٍذ انذاخهً او عهى انساحح  انذونٍح 

 .ذسعى إلٌجاد سٍاسح فعانح نهخزوج يٍ حانح انعُف واالسرقزار 

 

         وعهٍه سىف َثزس خالل هذا انًثحث انًعانجح انقاَىٍَح نجزًٌح اإلرهاب انًُرهجح يٍ 

ثى َرعزض تعذها (يطهة أول )طزف انجشائز نًكافحح اإلرهاب واسرعادج األيٍ واالسرقزار 

   (يطهة ثاًَ )نهًراتعاخ انجشائٍح نجزائى اإلرهاب فً انرشزٌع انجشائزي 
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 :مـطلب أول 

 مــعالجــة القــانونــٌة لجــرٌمة اإلرهـاب فً الجــزائر

الفضً )عرفت الجزابر أزمة حادة نتٌجة تصادم الجماعات اإلسالمٌة ولجوبها للعنؾ          

بسبب إلؽاء اإلنتاخابات التشرٌعٌة بعد فوز  حزب الجبهة اإلسالمٌة  (والمسلح, السٌاسً , 

تلك االنتخابات والتً كانت  كبداٌة اللتهاب شعلة اإلرهاب فً الدولة الجزابرٌة , المحلة 

فقد اختار أنصار حزب الجبهة اإلسالمٌة  المحلة اللجوء إلى العمل المسلح , وتبعا لذلك 

لتشهد الجزابر  موجة عنؾ  دموٌة برزت فً أعمال وجرابم إرهابٌة لٌشهد النظام الجزابري 

 .وضعا مزرٌا داخلٌا وخارجٌا 

      ولؽرض استعادة األمن واالستقرار للبالد اتخذت  الدولة الجزابرٌة طرق وآلٌات لوقؾ 

اعمال العنؾ وذلك من خالل تبنً سٌاسٌة التشرٌعٌة بجانبٌها  الردعً والتحفٌزي  ومواجهة  

  .وقابٌة بتسخٌر قوة عسكرٌة ومواجهة اجتماعٌة واقتصادٌة

 الـــفـــرع األول

 مكـــافحة اإلرهـــاب فً القانون عقوبات  الجزائري

اعتمدت المنظومة الجزابرٌة فً إطار معالجة الظاهرة اإلرهابٌة على أسلوب المعالجة        

الردعٌة والتً تتسم بالطابع المإقت من خالل تبنً آلٌات التشرٌعٌة استثنابٌة  كبداٌة لمواجهة 

الظاهرة و المتمثلة  فً إعالن الحصار ثم الطوارئ لتؤتً مرحلة عرفت فٌها الجزابر إصدار 

العدٌد من المراسٌم  التشرٌعٌة والتً تتمٌز بالصرامة والشدة المتمثلة  فً تجرٌم والعقاب 

 لٌستقر الوضع  على اللجوء الى آلٌة تصالحٌه  متمٌزة عن اآللٌات التً سبقتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة لنٌل شهادة , 09/2001 /11األمن الجزابري فً إطار االستراتجٌات النفوذ القوى الفاعلة بالمتوسط بعد أحداث , ــ حداد جالل 01

 78ص  ,2015,كلٌة الحقوق تٌزي وزو  ,تخصص  دراسات متوسطٌة ومؽاربٌة ,الماجستر فً العلوم السٌاسٌة 
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 المتعلق بـمكافحة األعمال 03ــ 92       وكانت البداٌة بإصدار المرسوم التشرٌعً رقم 

  .                                                                                               التخرٌبٌة واإلرهابٌة

 :  03ــ 92التصدي التشرٌعً لجرائم اإلرهابٌة فً إطار المرسوم : أوال

       أمام  عجز  القانون  الجنابً  العادي  وعدم  فعالٌة  المإقتة  كآلٌات  لمواجهة  

قام ربٌس  المجلس  االعلى  للدولة  السٌد  على كافً , األعمال اإلرهابٌة  فً الجزابر

  03 ــ 92 تحت رقم 1993 سبتمبر 30, بإصدار مرسوم  اإلرهابٌة فً الجزابر فً 

والنتعلق  بمكافحة  التخرٌب  واإلرهاب و المتضمن  قواعد  وأحكام  تجرٌمٌة وأخرى 

.إجرابٌة  عسى ان تكون  السبٌل إلى  المخرج  من حالة العنؾ  المسلح فً الجزابر 
(13)

  

  :03 ــ 92ــ القواعد  الموضوعٌة فً إطار  المرسوم  1

 :     نبحث تحت  هذا العنوان ــ العنصرٌن  التالٌٌن

 :أ ــ  األفعال  المصنفة  ضمن قائمة  األعمال اإلرهابٌة 

األعمال  اإلرهابٌة  والتخرٌبٌة ثم تم  ,03 ــ92        عرفت  المادة  األولى من المرسوم  

وضعت  قابمة  لألفعال التً تعد أعمال إرهابٌة 
(14 )

ٌعتبر عمال تخرٌبا أو ,  والمتمثلة  فً 

كل مخالفة  تهدؾ  أمن الدولة  او السالمة  ,هذا المرسوم  التشرٌعً إرهابٌا  فً  مفهوم 

 .التربٌة  واستقرار  المإسسات  وسٌرها  العادي  أي عمل ٌكون ؼرضه

       بث الرعب فً أوساط السكان وخلق  جو انعدام األمن من خالل االعتداء  على  

 .األشخاص  وتعرٌض  حرٌتهم وأمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

 .عرقلة  حركة  المرور  او حرٌة التنقل فً الطرق أو الساحات  العمومٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                                          52مرجع سابق ص ,ــ باخالد عبد الرزاق 01

عدد  (ش,ذ ,ج ,ج ,ر ,ج )ٌتعلق بمكافحة  التخرٌب واإلرهاب  ,1992 سبتمبر 30مإرخ فً  ,03 ــ 92: ــ المرسوم التشرٌعً رقم 02

 1992 أكتوبر 01 الصادر فً 70
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        االعتداء على المحٌط  وعلى وسابل  الموصالت والتنقل  والملكٌات  العمومٌة  

الخاصة  واالستحواذ  علٌها  واختاللها  دون  مسوغ  قانونً  وتدنٌس  القبور  أو االعتداء  

 . على رموز  الجمهورٌة

      ــ عرقلة عمل السلطات العمومٌة أو حجرٌة ممارسة العبادة أو الحرٌات العامة وسٌر 

 .المإسسات المساعدة لمرفق العام

     ــ عرقلة سٌر المإسسات العمومٌة واالعتداء على حٌاة أعوانها أو ممتلكاتها أو عرقلة 

تطبٌق  القوانٌن  والتنظٌمات
(15)

. 

           جاء  كذلك  المشرع  الجزابري مدعما  للمادة  األولى  من المرسوم  التشرٌعٌة 

بحٌث انه أضاؾ  أفعال  أخرى  وصؾ  األعمال  اإلرهابٌة  او التخرٌبٌة مع  (92-03)

تحدٌد  العقوبات  المقررة لمرتكبً  تلك األفعال
 (16)

 20 سنوات  و05 والتً تتراوح  بٌن 

إلى مبلػ  األقصى 10,000سنة  سجنا  وبؽرامات  مالٌة متفاوتة ٌكون  حدها  األدنى 

1.000.000. 

     ــإنشاء أو تنظٌم  أو تؤسٌس  جمعٌة  منظمة ٌكون عرضها أو تقع أنشطتها تحت  طابلة  

 .المادة  األولى  من المرسوم

 .   ــ التشجٌع بؤي وسٌلة كانت على األفعال الواردة فً المادة األولى أعاله

   ــ إعادة طٌع أو نشر الوثابق أو المطبوعات أو التسجٌالت والتً تشٌد باألفعال اإلرهابٌة 

 .عمدا

   ــ انخراط أي جمعٌة أو مجموعة أو منظمة إرهابٌة خارج الجزابر حتى وإن كانت األفعال    

 .ؼٌر موجهة ضد سالمة الدولة الجزابرٌة

    ــ حٌازة أسلحة نارٌة أو ذخابر أو مواد متفجرة والمتاجرة هبا واستردادها أو تضٌعها 

 .بدون رخصة من السلطات المختصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من القانون الوبام المدنً         ,03 ــ 92ـــ أنظر المادة  األولى من المرسوم التشرٌعً رقم 01

 من القانون الوبام المدنً    (03,04,05,06,07)ــ أنظر المواد 02 
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  بخطوة مهمة 03 ــ 92           قام المشرع الجزابري من خالل إصدار التشرٌعً رقم 

لمحاولة  تقدٌم  تعرٌؾ لإلرهاب مع العلم  أنه عبارة عن تعداد لقابمة أفعال  تحت وصؾ 

 .جرابم إرهابٌة

 :   ب ــ بحث  العقوبات  المقررة لمرتكبً  الجرائم  التخرٌبٌة واإلرهابٌة

 عقوبات  صارمة لمرتكبً  األفعال الوارد فً نص  03 ــ 92أقر المرسوم  التشرٌعً  رقم 

 (.17)المادة  األولى  من المرسوم  والتً سوؾ توجزها كما ٌلً 

   ــ ٌعاقب  باإلعدام لمرتكبً الجرٌمة  اإلرهابٌة عندما  تكون  العقوبة  المنصوص علٌها 

 .قانونا السجن  المإٌد

  ــ ٌعاقب  مرتكب الفعل  اإلرهابً بالسجن  المبد عندما  تكون  العقوبة  المقررة  قانونا هً  

 سنة على الفعل  اإلرهابً 20 إلى  10وٌعاقب  بالسجن لمدة , سنة  20 إلى 10السجن منه 

كما , سنوات10 إلى 05عندما تكون العقوبة  المنصوص علٌها فً القانون هً السجن من 

 .تضاعؾ  العقوبة  بالنسبة للجرابم  األخرى

 .  ــ بحث  القواعد اإلجرائٌة الواردة على الجرائم اإلرهابٌة 02

 أحكاما تتعلق  بتعٌن ثالث جهات  قضابٌة ٌكون لها  03 ــ 92    حدد المرسوم  التشرٌعً 

اختصاص النظر  فً الجرابم  اإلرهابٌة وقد أطلق  علٌها تسمٌة  المجالس  القضابٌة  

وقد تضمنت هذه  األحكام ,وقد أورد أحكاما إجرابٌة  تتعلق بالتحقٌق والحكم , (18)الخاصة 

 03 ــ 92  من المرسوم التشرٌعً 39 إلى 12كل  من المواد من المادة 
(19) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                           من القانون  الوبام المدنً ,03 ــ 92 من المرسوم التشرٌعً رقم 08ـــ أنظر المادة 01

.                                                                                                                      53ص ,مرجع سابق ,با خالد عبد الرزاق  ــ 02

  من قانون الوبام المدنً 11 ــ أنظر  المادة 03
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 :05 ــ 93ثانٌا ــ التصدي التشرٌعً للجرائم اإلرهابٌة فً إطار  المرسوم  رقم            

 ولشد النقابص 03 ــ92 استكماال لمعالم المرسوم 05 ــ93         جاء المرسوم  التشرٌعً 

 22 والمادة 17الموجودة فٌه خاصة المتعلقة  باألحكام  اإلجرابٌة الواردة فً المادة 

وكذا تؤثٌرها السلبً على , باإلضافة  الى مجموعة  الوظٌفة وعدم نجاحه هذه المجالس 

صورة  الجزابر فً  الخارج  
(20 )

-31-24-17-15-11 -04)وقد أشار الى تعدٌل  المواد 

( 05 ــ93)حسب  المادة  األولى من المرسوم  ( 33-35-37-39
(21)

. 

 جاء تعدٌلها من خالل التوسٌع فً نطاق  التجرٌم لٌشمل  التشجٌع  04      فمثال المادة 

والتموٌل لألعمال اإلرهابٌة  بؤٌة وسٌلة  كانت  بحٌث أنهمن قبل  لم تكن  تمتد إلى التموٌل 

فقد جاءت فً مواجهة  المحامً  الذي ال , التً  لم تكن  سابقا24كما أضٌفت  المادة  (22)

ٌجوز له  تحت طابلة  التؤدٌب النسحاب بؤي حال باستثناء  فً حالة  القوة القاهرة  وقد 

تركت مواد أخرى  لم ٌشملها التعدٌل 
(23)

.  

 :ضمن القانون العقوبات ( 05 ــ 93)    ثالثاــ دمج أحكام  المرسوم  التشرٌعً رقم 

ضمن  قانون ( 05 ــ 93)     تزامنت مرحلة  دمج  أحكام  المرسوم  التشرٌعً رقم 

حٌث  أصدر   (24)العقوبات  المرحلة  التً تولى  فٌها الربٌس السابق الٌمٌن زروال الحكم 

الذي نص على إدارج قسم رابع مكرر بعنوان الجرابم  الموصوفة   (11 ــ95)المر رقم 

 بؤفعال إرهابٌة أو تخرٌبٌة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبتمبر 30 المإرخ فً 03 ــ 92 المعدل والمتمم للمرسوم التشرٌعً 1993 أفرٌل 19 مإرخ فً 05 ــ 93ــ المرسوم التشرٌعً رقم 01

 .                                 1993 أفرٌل 25الصادر فً  ,25عدد  (ش,د,ج ,ج,ر,ج ),المتعلق بمكافحة  التخرٌب واإلرهاب  ,1993

 .      من المرسوم نفسه 04ــ أنظر المادة 02

  .                                                                                                    61ص ,مرجع سابق ,ــ مكً كامٌلٌة وردة 03  

    53ص ,مرجع سابق ,ــ  بالخالد عبد الرزاق 04  
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 :الفرع الثانً       

 مكافحة اإلرهاب فً النصوص القانونٌة الخاصة

 المإرخ 01 ــ 05    كما جرم  المشرع  الجزابري  تموٌل اإلرهاب بمقتضى  القانون رقم 

 : على3حٌث نصت المادة  ,2005 فبراٌر 06فً 

كل فعل ٌقوم به كل شخص بؤٌة  وسٌلة  ,      تعتبر جرٌمة   اإلرهاب فً مفهوم القانون 

من خالل تقدٌم أو جمع  ,وبشكل ؼٌر مشروع وبإرادة الفاعل ,مباشرة أو ؼٌر مباشرة , كانت

من اجل ارتكاب  الجرابم الموصوفة بؤفعال إرهابٌة ,األموال بٌنة  استخدامها  كلٌا أو جزبٌا 

 من قانون 1 مكرر 87 مكرر إلى 87أو تخرٌبٌة المنصوص والمعاقب علٌها  بالمواد من 

.العقوبات 
(113)

  

      وإضافة إلى ذلك  فقد جرم المشرع  الجزابري نقل ؼٌر قانونً لألرصدة من وإلى  

 جوٌلٌة  الخاص 09 الصادر فً 22 ــ 26الخارج  حسب  ما نص  علٌه المرسوم  الرباسً 

وحركة  رإوس األموال لمنع  , بعاقبة  عدم احترام القواعد  اإلجرابٌة المنظمة للصرؾ 

ولمنع تحوٌل  األموال الناتجة  عن , الدعم  المالً  الخارجً للجماعات  اإلرهابٌة من جهة

.األعمال اإلجرامٌة للخارج لتبٌضها
(114)

 

      نالحظ من خالل المراسٌم التً أصدرها المشرع الجزابري أنها جاءت كمحاولة لسد 

من خال تكٌٌؾ  الوقابع  الجنابً  , الفراغ  القانونً بخصوص  التعامل  مع ظاهرة  اإلرهاب

مع الوقابع  الجدٌد  ومع طبٌعة  الجدٌدة  والمعقدة لإلرهاب بإدراجها  فً التصور التشرٌعً  

حٌث قام بتجرٌم  العدٌد من الجرابم  التً عدتها  ,والقانونً لإلرهاب واألعمال اإلرهابٌة 

االعتداءات  الواقعة على امن الدولة :نذكر منها  ,11ــ 95 مكرر من األمر  87المادة 

 االعتداءات  المعنوٌة ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                         108( :2014)دفاتر  السٌاسة والقانون عدد ,جرابم اإلرهاب فً دول المؽرب ,ــ إدرٌس باخوٌة 01

جامعة ,قسم العلم السٌاسة ,مذكرة ماجٌستر )دراسة  مقارنة  بٌن الجزابر ومصر , سٌاسات  مكافحة  اإلرهاب فً الوطن  العربً" ــ  بوعلً أحمٌدي بوجلطٌة 02

.                                                                                                                                                                           149( ,2009/2010,الجزابر 

                                                                                                                                                                    .    151ــ  مرجع السابق 03

موضوع مقدم حول مدى قدرة  األجهزة المنٌة  المعٌنة  بمكافحة  )" مفهوم  اإلرهاب  بٌن الوقع األمنً  والعوامل  السٌاسٌة",ــــ عمر الدهٌمً األخضر 04

.                                                                                                                                                          9(,2011 دٌسمبر 05,جماعة  ناٌؾ  العاربٌة للعلوم االمنٌة , اإلرهاب  على مواجهة  الجماعات اإلرهابٌة  والمنظمة  على ضوء  الواقع والعوامل السٌاسٌة

 110,ـــ المرجع السابق 05
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االعتداء ,االعتداءات على التنقل  والمرور ,      والجسدٌة  على  األشخاص وممتلكاتهم 

, وجرٌمة عرقلة  عمل  السلطات  العمومٌة وحرٌة ممارسة  الحرٌات  العامة, على البٌبة

هذا إضافة  إلى انه  قام بتجرٌم  صور أخرى  لإلرهاب  كجرٌمة  التشٌٌد واإلشادة بفكر 

حٌث اعتبر حٌازة أو طبع أو نشر الوثابق  أو المطبوعات  أو التسجٌالت  التً ,اإلرهاب 

 5 مكرر 87أو التحرٌض الضمنً علٌه أو التروٌج له وفقا لنص  المادة ,تشٌد  باإلرهاب  

كما أنه تناول  أٌضا  جرٌمة  تؤسٌس المنظمات  اإلرهابٌة  ,من الجرابم  اإلرهابٌة 

وعاقب  بالسجن  المإبد  كل من ٌنشا أو ٌإسس او  ,   مكرر87واالنخراط  فٌها  فً المادة 

 87ٌنظم  أو ٌسٌر أي جمعٌة أو تنظٌم أو جماعة منظمة ٌقع نشاطها تحت طابلة  المادة 

بل ما خرج عن نطاق  ,وهذا ال ٌعنً أن المشرع  قٌد الحرٌة فً إنشاء  الجمعٌات ,مكرر

.القوانٌن والشرعٌة 
(115 ) 

        
ونظرا ألهمٌة المال فً النشاطات

 
اإلجرامٌة قام المشرع  الجزابري  بالتصدي  لها عن 

طرٌق  تجرٌم  تموٌل اإلرهابٌٌن أن المال هو المحرك  الداعم للنشاطات اإلرهابٌة وأن 

 .ٌمكن من الحد من هذه الظاهرة اإلجرامٌة,التصدي  لعملٌات تموٌل اإلرهاب

كما ,   قام المشرع الجزابري بتجرٌم تموٌل اإلرهاب  دون تحدٌد طبٌعة التموٌل أو وسابله 

جرمت  القواعد العامة عملٌة تزوٌد قوات مسلحة  ؼٌر نظامٌة باألسلحة و الذخٌرة بدون أم 

.السلطات الشرعٌة
(116) 

    كما جرم المشرع الجزابري حٌازة  األسلحة والمتفجرات واالستٌالء علٌها أو حملها  أو 

المتاجرة فٌها  أو استٌرادها أو تصدٌرها أو تصلٌحها أو استعمالها دون رخصة  من 

وؼً  هذا الوصؾ حاول المشرع كحصر كافة  الصور  التً تؤخذها ,السلطات  المختصة 

بعد أن تدارك علٌها المرسوم التشرٌعً ,هذه الجرٌمة  والمرتبطة أساسا باألسلحة  والذخٌرة

 المتعلق بمكافحة  اإلرهاب  والتخرٌب  باعتبار  ان االستعمال هو الربج فً الجرٌمة 92/03

. اإلرهابٌة
117 

لقد حاول المشرع  الجزابري  ان ٌؽطً بالتجرٌم  كافة  الصور  النشاط اإلرهابً  التً  من 

 لم تتضمن 11ــ 95والمالحظ  أن نصوص  األمر ,شؤنها  زعزعة  األمن  واالستقرار 

ألنها لم تكن معهودة لدى  المشرع  ,واعتراض السفن ,جرابم  خطؾ  الرهابن  والطابرات  

 .فً الفترة  األولى لظهور اإلرهاب

  
 

 

 71

 
 

11 



  
  

 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

      

     ٌمكن  القول  ان المشرع  الجزابري  حاول  تحقٌق نوع من التوازن  فً محاربة  

ؼٌر أن هذه  الجرابم , اإلرهاب  نظرا لتجرٌمه  العدٌد  من األفعال  والنشاطات اإلجرامٌة

 هذا وفً الؽالب األعم هناك جرابم أشد خطورة تحتاج 4 مكرر 87كلها  تمت بنص  وحٌد 

 .لعقوبات مشددة أكثر من ؼٌرها من الجرابم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .70,سٌاسة المشرع ,ــ ضٌؾ 01

 .76.ــ المرجع السابق 02

 .33,آلٌات مكافحة اإلرهاب ,ــ لونٌسً 03
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 التعاون الدولً  و الجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

 :المطلب الثانً

 :المتابعة الجزائٌة لجرائم اإلرهاب فً التشرٌع الجزائً

          بما أن الجرٌمة  اإلرهابٌة من اخطر  الجرابم التً تهدد كٌا الدولة  اتجه  المشرع  
الجزابري  الى مواجهتها من خالل قانون العقوبات  الذي ٌمثل الشرٌعة  العامة  للتجرٌم  

وإنما ,فلم ٌضع نظلم  عقوبة ممٌز أو خاصة ٌمٌزه  عن ؼٌره  من التشرٌعات ,والعقاب 
 .توجه إلى تشدٌد العقاب حسب جسامة الفعل  اإلرهابً وخطورته 

 الفرع األول

 التدابٌر العقابٌة لمكافحة اإلرهابً فً الجزائر

        حٌث نجد أن المشرع مٌز بٌن العقوبات لكل جرٌمة من الجرابم  اإلرهابٌة  على حد 
 .كما قسمها  إلى عقوبات أصلٌة وعقوبات تكمٌلٌة

 مكرر 87 نصت المادة 25/05/1995المإرخ فً  (95/11)       وبناءا على األمر  رقم 

 منه على عقوبات  التً ٌتعرض لها مرتكبً  األفعال  الموصوفة بؤعمال إرهابٌة 1

:والتً هً كالتالً,وتخرٌبٌة 
130

 

 .عندما تكون العقوبة المنصوص علٌها قانون السجن المإبد:اإلعـــــــــدام      ــ 

 20 إلى 10عندما تكون العقوبة المنصوص علٌها السجن المإقت من : ــ السجن المؤبد     

 سنة 

 سنة إذا كانت  العقوبة  المنصوص علٌها قانون 20 إلى 10من :  ـــ السجن  المؤقت    

 . سنوات10 إلى 05السجن المإقت  من 

 مكرر 60           تكون  العقوبة  مضاعفة بالنسبة للعقوبات األخرى  وتطبق  أحكام المادة 

أي أنه تم تشدٌد  العقوبات  فً األفعال  ,على  الجرابم  المنصوص  علٌها  فً المادة 

 مادة  فً هذا الباب  من 11وقد تم إضافة ,الموصوفة  باإلرهاب  والمساس بؤمن الدولة 

 تضمنت  أحكام  األفعال الموصوفة إرهابٌة 10 مكرر 87مكرر إلى  (87)المادة

.وتخرٌبٌة
131 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                             07( 2013/2014,جامعة بسكرة ,قٌم الحقوق ,مذكرة ماستر )الجرٌمة اإلرهابٌة فً التشرٌع الجزابري",ــ عقبة شنٌن01ً

.                                                                                                                                                       09,مفهوم اإلرهاب ,ــ الدهٌمً األخضر 02

جامعة تلمسان ,قسم الحقوق ,أطروحة دكتوراه)" السٌاسة الجنابٌة  بٌن االعتبارات التقٌلٌدٌة  للتجرٌم والبحث  فً مادة الجرٌمة " ,  ــ سٌدي محمد الحملٌلً 03

,2011/2012,)158                                                                                                                                                                        .

 .158,سٌاسة مكافحة اإلرهاب ,ـــ أحمٌدي بوجلطٌة (85)
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

          
والمالحظ ان المشرع الجزابري قد اعتمد  أسلوب  تشدٌد  العقوبة  بحٌث  وفر لهذه 

الجرابم  عقوبة  اإلعدام  وعقوبة  السجن المإبد  والمإقت والعقوبات  التبعٌة التكمٌلٌة 

بحٌث  تكون  ,03 مكرر87ومن أمثلة العقوبات  األصلٌة  ما ورد بنص المادة , والؽرامة

 مكرر 87عقوبة  إنشاء أو تؤسٌس أو تسٌٌر جمعٌة  ٌقع عملها  تحت طابلة  أحكام  المادة 

.السجن المإبد 
132

 أما فٌما ٌخص االنخراط  فً جمعٌة  إرهابٌة  بالخارج فٌعاقب المشرع 

 سنة  وبؽرامة  مالٌة من 20 سنوات إلى 10الجزابري فً ذلك بالسجن المإقت من 

إذ انخرط فً  ,01 الفقرة  06 مكرر 87 دج بحسب المادة 1,000,000 دج الى 500,000

جمعٌة  إرهابٌة أجنبٌة بؽرض اإلضرار بمصالح الجزابر فتكون العقوبة أشد وهً السجن 

.المإبد
133 

        كما ٌعاقب المشرع  الجزابري  كل من ٌشٌد بالجرابم  اإلرهابٌة  وجرابم  التروٌج 

فكانت  العقوبة  المقررة  وهً عقوبة  ,05 مكرر 87بالطبع والنشر  الواردة بنص المادة 

دج إلى 100,000 سنوات  وكذا الؽرامة  المالٌة من 10 سنوات إلى 05السجن  المإقتة  من 

دج 500,000
134

. 

       أما فٌما ٌخص  جرٌمة حٌازة األسلحة والمتفجرات فكانت العقوبة المقررة  حسب 

حٌث خصصت لحٌازة  األسلحة  والذخابر  واالستٌالء  , درجة خطورة  السالح  فً حد ذاته

علٌها  وحملها  أو المتاجرة  هبا دون رخصة  من السلطات  المختصة  ؼرامة  مالٌة من 

دج واإلعدام على كل من حاز على المواد المتفجرة أو قام 1,000,000دج إلى 500,000

.بصناعتها أو متاجرتها
135 

       
 والتً تحٌلنا إلى 9 مكرر 87   ومن أمثلة  العقوبات  التبعٌة  والتكمٌلٌة بحسب المادة 

العقوبات التبعٌة هً الحجز  القانونً  :" ونصها  كالتالً, من قانون العقوبات 60نص  المادة 

.والحرمان من الحقوق  الوطنٌة  وهً ال تتعلق إال بعقوبة الجناٌة
136 

:      وقد انحصر الحرمان من الحقوق الوطنٌة فٌما ٌلً
137 
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                                                                                                                             8,الجرٌمة اإلرهابٌة,ــ ــشنٌنً 01

                                                                                                                                      76.سٌاسة المشرع,ــ ضٌؾ 02

                                                                                                                                            139.ــ المرجع السابق 03

 .160.,سٌاسة مكافحة اإلرهاب ",ـ أحمٌدي بوجلطٌة 04
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

        عزل المحكوم
 

علٌه وطرده من جمٌع الوظابؾ  والمناصب السامٌة وكذا  الحرمان  

وعلى العموم كل الحقوق الوطنٌة  والسٌاسٌة ومن حمل  وسام ,من االنتخابات والترشح 

وكذا الحرمان  من الحق فً حمل  األسلحة وفً التدرٌس وفً إدارة مدرسة أو االستخدام  ,

 .فً مإسسة للتعلٌم بوصفه أستاذا مدرسٌا أو مراقبا

حٌث ,        والمالحظ ان المشرع  الجزابري  سلك مسلكا  متشددا فً جرابم اإلرهاب 

لكن ٌتوجب  على المشرع  تحدٌد ,رصد عقوبات جنابٌة  مشددة تبعا لخطورة هذه الجرٌمة 

موقفه من عقوبة  اإلعدام فً حال ما إذا كان العمل ما ٌزال قابما به أم انه موقوؾ العمل بها 

وٌمكن  ,وفً هذه الحالة ال بد من  وضع بدٌل ٌحقق  الردع  المناسب  للجرٌمة اإلرهابٌة 

 مكرر قد ساهم نسبٌا فً 87القول  ان قانون العقوبات الذي جرم السلوك  اإلرهابً  بالمواد 

النه ال ٌمكن  قانون العقوبات  ,وإن لم ٌقضً  علٌها  نهابٌا ,مكافحة  الجرٌمة  اإلرهابٌة 

الوسٌلة الوحٌدة فً مواجهة  اإلرهاب ما أدى به إلى انتهاج سٌاسات أخرى للحد من انتشار 

 .الجرٌمة اإلرهابٌة

 المعدل والمتمم والمتعلق بمحاربة تبٌٌض 01 ــ 05         جدٌر بالذكر أن القانون رقم 

كان  له الفضل  الكبٌر  فً محاربة  الظاهرة  ,األموال وتموٌل اإلرهاب  ومكافحتها 

اإلرهابٌة  وتجفٌؾ  منابع  األموال  ؼٌر مشروعة  المترتبة  عن األعمال  اإلرهابٌة  وكذا  

 .المستخدمة فً تموٌلها

       والمالحظ على السٌاسة التشرٌعٌة  الجنابٌة  التً اتبعها  المشرع الجزابري على أنها 

وذلك من خالل فتح الباب لإلرهابٌٌن من اجل العودة , تتمٌز  عن باقً  التشرٌعات األخرى

وتجلً ذلك من خالل قانون الرحمة ,إلى جادة  الصواب واالندماج مرة أخرى فً المجتمع 

وقانون  المتعلق بالوبام المدنً وكذا مٌثاق السلم  والمصالحة  الوطنٌة التً تضمنت  قرار 

 .العفو الشامل
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                  الفصل الثانً   

 :الفرع الثانً 

 .األطر العمٌاتٌة لمكافحة اإلرهاب فً الجزائر

وخاصة  فً ,        ان تهدٌد امن الجزابر ٌعتبر من أهم واخطر  التؤثٌرات  على اإلطالق 

خاصة أثناء  العشرٌة  السوداء ,ظل  تزاٌد  عدد الهجمات  اإلرهابٌة التً عرفتها الجزابر 

وما ٌترتب عن ذلك  من ظهور  , وما عاٌشه الجزابرٌون فً هذه الفترة من حالة األمن,

 .العدٌد من التنظٌمات  اإلرهابٌة المنظمة  اتساعها  وتطور  وسابلها و أسالبٌها

       ومن أهم االنعكاسات على الساحة األمنٌة كذلك هو ظهور حركات إسالمٌة مقاتلة 

نتٌجة لجهودها فً تؤمٌن حدودها المشتركة مع المناطق التً شهدت مٌالد ,أرهقت الجزابر

.هذه  الحركات
143

 

 :ــ المواجهة األمنٌة  والعسكرٌة لإلرهاب فً الجزائر 01  

         حٌث عملت الدولة  الجزابرٌة على تكٌٌؾ البنً  األمنٌة مع أولٌات مكافحة هذه 

وذلك أساسا بؤعمال الدور المحوري للجٌش الوطنً الشعبً فً حفظ  ,الظاهرة  اإلرهابٌة 

 23ــ 91وذلك بناءا على قانون ,األمن العام  ومحاربة عملٌات التخرٌب واإلرهاب 

المتضمن  المهام الخاصة للجٌش  لحماٌة  األمن العمومً خاصة تلك المتعلقة  بالحاالت 

االستثنابٌة المنصوص علٌها من  الدستور  المتعلقة بحاالت وجود مخاطر جسمٌة أو توقعها 

,بما قد ٌعرض أمن األشخاص والممتلكات لألضرار
144

 مإكدة  وجسمٌة أو فً حالة المساس 

حٌث قامت  السلطات  الجزابرٌة بضبط  األشخاص ,المستمر بالحرٌات  الجماعٌة والفردٌة 

إزالة الحصٌنات الطبٌعٌة  , الذي ٌقومون باألعمال اإلرهابٌة أو حتى األعمال الدعابٌة لهم

وهذا ٌدخل فً إطار ما ٌعرؾ  بالسٌاسة أو الوقاٌة من ,واالصطناعٌة للجماعات اإلرهابٌة

باإلضافة الى اعتماد  على دابرة  االستعالم  واألمن  ,الحوادث  اإلرهابٌة قبل وقوعها 

المتخصصة فً تقدٌم معلومات استخباري لمكافحة اإلرهاب لمنع األعمال اإلرهابٌة 

.والتصدي لها قبل وقوعها 
145
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 0(:2008)7أوراق كارنٌؽً عدد ,الجزابر فً عهد بوتفلٌقة الفتنة االهلٌة  والمصالحة  الوطنٌة ,ــ رشٌد تلمسانً 01
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                     الفصل الثانً

         من خالل تتبع  مخططات اإلرهابٌٌن والكشؾ عنها  من اجل السلطات األمنٌة  

حٌث تضطلع بدورهم فً استجواب  , األخرى  بالمعلومات  الكفٌلة  عن العناصر  اإلرهابٌة

كما عملت  على القٌام ,األشخاص  الذٌن  ٌعتقد أن بحوزتهم معلومات حول أنشطة إرهابٌة

بمجموعة  من التدابٌر  المنٌة من أهماها 
146

 : 

ٌشمل كل المإسسات األمنٌة المعنٌة  (1992)        تؤسٌس هٌكل مركزي للتنسٌق األمنً 

تضم كل من الجٌش الوطنً الشعبً  والدرك الوطنً  واألمن الوطنً  , بمكافحة اإلرهاب

 وبكل  الوالٌات  لقٌادة موحدة  تحت اسم القطاع العملٌاتً الذي كان 1993وأسست فً  عام 

مع مراقبة إدارة و مبتاعة  العملٌات  وكذا  إنشاء سلك , ٌعمل  على تنسٌق  الجهود األمنٌة

 22/09/1993 الصادر بٌوم 107 ــ 93الشرطة البلدٌة بموجب  المرسوم  التنفٌذي رقم 

إذ ٌعود للمرسوم  ,الذي ٌحدد مهام  وعمل هذا السلك الذي كان قرار إنشاءه سابقا لالزمة 

وكان الهدؾ  من الشرطة البلدٌة التً  ,25/08/1987 الصادر  بٌوم 177 ــ 87الرباسً 

 الصادرة 265 ــ 96أعٌد تسمٌتها  بالحرس البلدي  بموجب المرسوم  التنفٌذي رقم 

مع , المساهمة  المحلٌة  فً عملٌة  حفظ األمن  والسلم العمومً 03/08/1996:بٌوم

 .المساهمة  فً عملٌات مكافحة  اإلرهاب فً القطاع اإلداري  الذي تتبع له

        تؤسٌس جماعات الدفاع المشروع  من المقاومٌن للسماح  للمواطنٌن بالدفاع عن 

اؼتصاب  وتعدي على شرؾ  ,التً كانت تستهدؾ  عملٌات سطو ,المناطق  الرٌفٌة 

 الصادر ٌوم 04 ــ 97فالمرسوم رقم ,العابالت وارتكاب  أبشع  الجرابم  والمجازر 

حدد شروط ممارسة حق  الدفاع المشروع فً إطار نظم ٌتكون من مواطنٌن  ,04/01/1997

 .متطوعٌن تحت مسإولٌة السلطات المكلفة بحفظ النظام العمومً واألمن
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                 16 (,2006فٌفري ,الجزابر ,"االٌام الدراسٌة الثالثة حول الدفاع الوطنً )" الدفاع المدنً دور ومهام االمن الوطنً ,ـ ٌوسؾ الجندي01

.                                                                                                   329,سٌاسات مكافحة اإلرهاب ",ــ أحمٌدي بوجلطٌة 02

 23.مفهوم اإلرهاب,ــ الدٌهً األخضر 03
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          تسلٌح المواطنٌن من قدماء المجاهدٌن و متقاعدي الجٌش  واألمن الوطنً  

 .للمساهمة  فً مكافحة اإلرهاب

        كان للتضحٌات  الكبٌرة  للقوات الجٌش  والدرك  واألمن األثر البالػ لدى المواطنٌن  

مما تتولد عنه جو من الثقة أفرز ضرورة التعاون  , الذٌن هبو لمساعدة  القوانٌن النظامٌة

:للقضاء  على اإلرهاب  وهذا التعاون  اكتسب صورا متعددة نتج عنها 
147 

 .أــ التبلٌػ الفوري عن أي عمل طابع إجرامً أومناؾ للقانون

 .ب ــ إلؽاء القبض  على المجرمٌن أو محاصرتهم لحٌن قدوم قوات األمن

 .     ج ــ التبلٌػ عن تحركات  ومخابا اإلرهابٌٌن

 .  دــ اإلدالء بالشهادة وعدم إخفاء الحقابق

           ونتٌجة للخسابر الكبٌرة  فً األرواح  والممتلكات التً لحقت بالجزابر نتٌجة 

عمدت الجزابر  إلى وضع إستراتجٌة مناسبة للدفاع واألمن  المدنٌن ,النشاطات اإلرهابٌة 

فالدولة واعٌة كل الوعً بؤهمٌة ,حٌث قام المواطنون بتنظٌم صفوفهم لمواجهة  آفة اإلرهاب,

ومن أبرز  ,هذه  الطاقة  الضخمة  الناتجة عن اإلدارة  الشعبٌة التً شكلت تهدٌدا لإلرهاب

األمثلة التً تشٌر إلى دور الركابز  الشعبٌة فً الحفاظ على األمن  والدفاع  المدنٌن هو فرق  

وكذلك األشخاص الوطنٌون المشكلون أساسا من المجاهدٌن وأبنابهم  وكذلك ,الدفاع  الذاتً

أبناء الشهداء 
148

  . 

       وبالتالً قامت  السلطات  األمنٌة  الجزابٌة بإنشاء قوات  الدفاع  الذاتً  والمتكونة  

وشملت هذه العملٌة  سكان  المناطق  التً ال , أساسا من المواطنٌن  العزل  المذكورٌن سابقا

وقد بلػ عدد هذه  القوات  أزٌد ,تصلها القوانٌن  النظامٌة بسهولة  والمتضررٌن من اإلرهاب 

وتشٌر  المصادر الرسمٌة الحكومٌة  الجزابرٌة إلى تشكٌل حوالً ,  ألؾ متطوع200من 

وبالتالً كانت  مشاركة المدنٌٌن فً ,1997 مجموعة دفاع ذاتً  حتى  نهاٌة عام 5000

المكافحة  اإلرهاب دلٌل واضح على أن ما  قام به اإلرهابٌٌن  لم ٌكن موجه ضد العسكرٌٌن 

.بل تشمل جمٌع أبناء الشعب  الجزابري,ورجال االمن فقط 
149
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                                                                                                                    130.سٌاسات مكافحة واإلرهاب ,ــ أجمٌدي بوجلطٌة 01

                                                                                                                                      17,الدفاع المدنً ,ـــ الجندي 02

 .126,سٌاسات مكافحة  اإلرهاب , ــ أحمٌدي بوجلطٌة 03
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 حالة الطوارئ  1992        كما قررت السلطات العمومٌة فً الجزابر أن تعلن فً فبراٌر 

وفقا للدستور  ولبن أدت حالة الطوارئ هذه إلى بعض التقٌٌد لممارسة بعض الحرٌات العامة 

فهً لم تعلق التزامات الدولة فٌما ٌخص ضمان محاربة الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن التً ,

 ٌنص علٌها 

ونتٌجة  ,        النظام  الدستوري  الداخلً  واالتفاقٌات  الدولٌة  التً صادقت علٌها  الجزابر

اعتمدت الجزابر  أسلوب  إعالن  حاة  ,1992لؽٌاب  األمن  واالستقرار  فً الجزابر  عام 

,الطوارئ 
50

أنظر  الشتداد أعمال العنؾ  إضافة  العتماد أسلوب االعتقال كإجراء أمنً   ,

نتٌجة  االنتشار  الكبٌر ,واجب  التطبٌق  بعد حالة  الال أمن التً أصبحت  تهدد البالد 

.لألعمال اإلرهابٌة على المستوى الوطنً ككل
151  

       ٌمكن القول بصفة  عامة ٌتعلق باإلستراتٌجٌة  العسكرٌة  األمنٌة التً اعتمدتها  

بل ال بد  من ,الجزابر  فً  مكافحة  اإلرهاب أنها ؼٌر كفٌلة  بمكافحة  اإلرهاب  لوحدها 

تضافر  مجموعة  من األطر  األخرى  فٌما بٌنها  للتمكن  من التخلص من هذاه  الظاهرة  

ؼٌر أن الحدٌث  عن ,التً تهدد أمن واستقرار  البالد  وتشكل  تحدي  كبٌرا  إلرادتها 

القضاء  على اإلرهاب  ٌستدعً توافر قد قابل من الوسابل المادٌة  والتقنٌة والبشرٌة التً 

 . تكمن  المسبولٌن  السٌاسٌٌن والقادة  األمنٌٌن من استعادة  االستقرار
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 :المواجهة السٌاسٌة واإلعالمٌة لإلرهاب  فً الجزائر :02

 :المواجهة السٌاسٌة

     نتٌجة  تدهور  الوضع  األمنً واتساع عمق  المؤساة  التً مرت  هبا الجزابر  بعد 

 عزمت  السلطات الجزابرٌة  على اتخاذ  إجراءات 1992توقٌؾ المسار  االنتخابً سنة 

محددة  وفعالة للقضاء  على اإلرهاب واعتبرت األسلوب السٌاسً من أهم  الوسابل التً 

وفٌما  ٌخص  تعامل النظام  ,تعتمد علٌها  األنظمة  السٌاسٌة  فً  مواجهة  اإلرهاب 

الجزابري  مع  الجماعات اإلرهابٌة فقد كان من الواجب  على النظام  السٌاسً  اعتماد  

حٌث  كان اللجوء إلى  ,إستراتٌجٌة الحوار  بٌن مختلؾ األطراؾ  السٌاسٌة  المجتمعٌة 

 الوسابل  السلمٌة  هو الحل األفضل  

وذلك بتقدٌم مجموعة  من التحفٌزات  السٌاسٌة  والتً ,للخروج بالجزابر إى وضع أحسن  

 تمثل فً المبادرات  الثالث التالٌة 

.                                                                                                             ــ قانون الرحمة

ــ  قانون  الوبام المدنً                                                                                                   

 .ــ مٌثاق  السلم  والمصالحة  الوطنٌة 

 :ــ قانون الرحمة 01

 95/12         تجلى  هذا القانون فً قانون التوبة أو فٌما ٌعرؾ  بقانون الرحمة  امر رقم 

والذي ٌسمح لكثٌر  من حملة  السالح  المتورطٌن  بالنتماء  إلى جماعات  ,  فٌفري25بتارٌخ 

فكان  الهدؾ  من وراء  قانون الرحمة  وقؾ النزٌؾ  ,اإلرهابٌة  بالعودة  إلى المتجمع 

.الدموي
164 

      وٌهدؾ هذا القانون إلى تحقٌق مجموعة
 

: من األهداؾ ٌمكن إجمالها فً النقاط التالً
165

 

 ــ عزم السلطات الجزابرٌة على اجتٌازها لهذه المرحلة وذلك لتطهٌر المناخ وإتاحة الفرصة  

 .لكل أبناء  المجتمع  للتعبٌر عن رأٌهم بطرق سلمٌة 

ـــ فتح المجال أمام كل الجزابرٌٌن للمشاركة فً بناء الوطن والتمسك بالقٌم الوطنٌة الروحٌة  

 .والدٌنٌة  السمحة  المطبوعة على الدوام  بالوسٌطة  والتراحم  وبقٌم  الخٌر والعطاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.                                                                                                                                            162,مكافحة  اإلرهاب ,  ــ احمٌدي بوجلطٌة 01

 .35(,2012/2013جامعة ورقلة ,قسم العلوم السٌاسٌة ,مذكرة ماستر )الماصالحة  الوطنٌة  كآلٌة  لتحقٌق  االستقرار فً الجزابر , ــ فاطمة وناس 02
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   ــ عزم السلطات على محاربة اإلرهاب وأعاصٌر التطرؾ والتعب الؽربٌة  عن  المجتمع  

وإعادة  الهٌبة  واالعتبار  للدولة  واالحترام  ,الجزابري  إلعادة  االستقرار والسلم للمجتمع  

 .الكامل لسٌادة  القانون 

   ــ تؤكٌد رؼبة الدول  فً التكفل  بؽٌة  الشباب التً وقعت ضحٌة حمالت ودعوات  مظلة 

وانساقت بفعل  أسباب عدٌدة إلى أعمال اإلرهاب  والتخرٌب  وتحرٌرها من أفكار  الؽلو 

 .  والتطرؾ

        محاولة اإلسراع فً تكٌٌؾ  التشرٌع خاصة بإعادة النظر فً األدوات  القانونٌة  

وذلك بعد التؤكد بان محاكمة  مرتكبً  األفعال  , المستعملة  وفً اإلجراءات  المتبعة

اإلرهابٌة  والتخرٌبٌة مهما  كانت درجة العقوبة ال تكؾ  للقضاء  على اإلرهاب  

على  الرؼم  من النتابج  اإلٌجابٌة  التً حققها  من حٌث  تشجٌع  أعداد  من ,الوحشً

ؼٌر انها  لم تكن  كافٌة لتحوٌل  ,اإلرهابٌٌن فً التخلً  عن إجرامهم واالمتثال  إلى القانون 

بعض  الجماعات اإلرهابٌة  التً كانت  أكثر  تطرفا  ورادٌكالٌة بارتكابها  لمجازر وحشٌة  

 .لم تستثنً منها صؽٌرا  وال كبٌرا

 :                                                                                     ــ قانون الوئام المدن02ً

 بعد ان 1999 ٌولٌو  13ودخل  حٌز  التنفٌذ ٌوم  (99/08)صدر  قانون  الوبام  المدنً رقم 

وبعد شهرٌن طــــرح ,أقرته الحكومة  ثم مجلس  الشعبً  الوطنً  والبرلمان  ومجلس االمة 

حٌث  القى وفقا لجمٌع  التقدٌرات الرسمٌة   ,1999 سبتمبر 16القانون أٌضا فً استفتاء عام 

.وؼٌر الرسمٌة تؤكٌد شعبٌا  واسع النطاق 
166 

                                                               

ٌهدؾ هذا القانون إلى تؤسٌس تدابٌر بؽٌة توفٌر حلول  حول مالبمة  لألشخاص  المورطٌن  

والمتورطٌن فً أعمال  إرهاب أو تخرٌب الذٌن  ٌعبرون  عن إرادتهم  فً التفوق بكل وعً  

.فً نشاطاتهم اإلجرامٌة 
167

 من اجل إعادة إدماجهم  فً المجتمع بطرٌقة تإهلهم  وتـــــطور  

.لدٌهم  روح المسإولٌة التً كانت  مفقودة قبل عودتهم إلى جادة  الصواب 
168 

   

  فً مقدمة األهداؾ  التً تسعى  إلٌها  قانون  الوبام  المدنً  هً نزع  الؽطاء من أعمال 

العنؾ  السٌاسً واعتبار  التعامل  معها  على أساس أنها  جرابم  جنابٌة  مثلها  مثل أي  

ومحاولة  بلورة لألزمة  السٌاسٌة  ونفع البالد إلى ,جرابم  خارجة عن  الطابع  السٌاسً

مصالحة  وطنٌة ٌتراجع  فٌها  العنؾ  وتدعٌم  فٌها أو أصر الحوار والتعاون 
.169 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                                              13,مفهوم اإلرهاب ,ــ الدهٌمً األخضر01 

 .  39,المصالحة الوطنٌة ,ــ وناس 02
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:     لقد تضمن  هذا القانون ثالث  مجموعات  من التدابٌر وهً
170 

 : ــ تدابٌر اإلعفاء  من المتابعات*/* 

 على أنها تعفى08 ــ 99نصت المادة الثالثة من القانون رقم 
  

من العقاب األشخاص الذٌن
 

                 

.لم ٌشاركوا فً ارتكاب االعتداءات  التً تسببت فً قتل شخص  أو إحداث عجز دابم له
 

نظام التخفٌؾ من العقوبات ٌستفٌد األشخاص الذٌن سلموا أنفسهم إلى السلطات العمومٌة  

 . من تخفٌؾ العقوبات 08 ــ 99خالل ثالث أشهر  من صدور  القانون 

 :      تدابٌر الوضع رهن  اإلجراء وقسمت إلى فبتٌن 

وتظم األشخاص الذٌن سبق وان انتم والى إحدى المنظمات اإلرهابٌة والذٌن لم : الفئة األولى

 .ٌرتكبوا  ولم ٌشاركوا فً ارتكاب  الجرابم 

وتضم  األشخاص الذٌن سبق لهم االنتماء  إلى إحدى المنظمات اإلرهابٌة  :الفئة  الثانٌة 

والذٌن ارتكبوا مثل هذه الجرابم لقد حاول  المشرع  الجزابري  إعطاء تصور  جدٌد الزمة 

اإلرهاب وذلك حٌنما أدرج  قانون مكافحة  اإلرهاب  ضمن  قانون العقوبات  الجزابري لعام 

ؼٌر ان تحدٌده  لمدة سرٌان  العمل بقانون , وذلك لضمان  العمل  فً إطار  الشرعٌة 1999

ولمدة ثالثة أشهر لفبة ,الوبام  المدنً  المحدد كستة  أشهر  كحد أقصى  بالنسبة لفبة معٌنة 

 .تقٌٌد ٌإثر  على  كٌفٌة  االستفادة  من أحكام هذا القانون 

حٌث  عملت  على ,      وأمام هذه  النقابص  فقد حققت سٌاسة  الوبام المدنً نتابج إٌجابٌة

إعادة  السلم  واألمن عبر كامل  مناطق  الوطن  حٌث تمكنت من استرجاع  مكانتها على 

مع نزع  الؽطاء السٌاسً نهابٌا  ’المستوى  الدولً نتج عنه تراجع  حقٌقً للعنؾ اإلرهابً

عن هذه  الجماعات  اإلجرامٌة  وتكرٌس  حق  الدولة  الشرعً  فً مكافحة  الجماعات 

بعد تبنً  سٌاسة الوبام المدنً التً عمدت الدولة على ترقٌتها لمستوى  المصالحة  ,المسلحة 

والتفرغ أكثر للجماعات التً تفرض  ,الوطنٌة إلنهار  كل الملفات  العالقة كالمفقودٌن 

.االمتثال ألحكام القانون  مما لها من سبل المصالحة  والعودة الكرٌمة للمجتمع
172   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                               95(, 2005/2006,جامعة الجزابر ,مذكرة القانون الجنابً )ــ رضا بابا على الطبٌعة  القانونٌة إلجراءات  قانون الوبام المدنً 01

                                  83(2012/2013قسم العلوم السٌاسٌة ,مذكرة ماجستٌر )ــ أحمد كربوش مكانة سٌاسة  المصالحة  الوطنٌة فً حل األزمة فً الجزابر 02

 .166,سٌاسات مكافحة اإلرهاب , ــؤحمٌدي بوجلطٌة و 03
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 : ــ مٌثاق السلم  والمصالحة الوطنٌة 03

        استكماال للجهود التً بذلتها السلطات الجزابرٌة بدا بسٌاسة الرحمة إلى سٌاسة الوبام 

رأت سلطات البالد ضرورة عرض ,المدنً  التً مكنت  من جمٌع  شتات  األمة  الجزابرٌة 

مشروع  آخر ٌمكن  من حفظ  السلم  واألمن  الوطنٌن فعرضت سٌاسة المصالحة  الوطنٌة  

على الشعب  الجزابري كمبادرة  تكمٌلٌة  لمسعى  الوبام  المدنً  حٌث صادق  الشعب  على 

 .2005 سبتمبر 29المشروع  باألؼلبٌة الساحقة فً ٌوم 
173 

     ومن ذلك تضمن المٌثاق السلم والمصالحة الوطنٌة المطالبة بالعفو عن المتذمرٌن 

 , المسلمٌن 

افترقوا  مجازر وانتهكوا حرمات  ونفذوا  عملٌات  تفجٌر فً أمكان ,     باستثناء الذٌن 

كذلك  ناشد  المٌثاق  إلؽاء  الدعوى  المقامة  ضد  المتذمرٌن  اإلسالمٌٌن بمن فٌهم  ,عامة

الذٌن هربوا إلى الخارج أو صدرت فً حقهم  أحكام  صورٌة وعملت  على إقصاء  كل من 

.نقد أعمال إرهابٌة واستؽل  اإلسالم لؽاٌات سٌاسٌة من الحٌاة السٌاسٌة
174 

:        ومن أهم األهداؾ  سعت  المصالحة  الوطنٌة لتحقٌقها ما ٌلً
175 

لدرجة انه كاد ,تصحٌح االنحراؾ على المسار  الوطنً  والذي خلؾ خسابر مادٌة  معتبرة 

ٌفرض أركان  الدولة  فً مرحلة  من المراحل ومحاولة محو أثار المآساة التً كانت 

 .ضحٌتها كل أطٌاؾ  الشعب الجزابري دون استثناء 

وذلك ألنهم حماة  الدولة الذٌن ,      التؤكد على حصانة الجٌش الوطنً وكذا أسالك األمن  

 .تحملوا  القسط  األكبر  من المؤساة  الوطنٌة  فً سبٌل  الحفاظ على الجمهورٌة

    التؤكد على سماحة دٌن  الدولة  ورفض  أي استعالمات  أو تشوٌهات مؽرضة باسم 

 .اإلسالم  ومنافٌة  للوطنٌة  على اعتبار  أن اإلسالم  دٌن تسامح وسلم وال دٌن عنؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلٌات مكافحة  اإلرهاب , ــ لونٌسً 01
,

548                                                                                                                              .

                                                                                                                      14, مفهوم اإلرهاب , ــ الدهٌمً األخضر 02

                                                                                                         170, سٌاسات مكافحة اإلرهاب , ــ أحمٌدي بوجلطٌة 03

                                                                                                                       11,الجزابر فً عهد بوتفلٌقة ,ــ تلمسانً 04

 47,المصالحة الوطنٌة ,ــ وناس 05
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    ــ تهٌبة األرضٌة للتنمٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة وال ٌتحقق ذلك إال من خالل  إعادة بث  

 .االستقرار واألمن للمواطن

     ــ تحسٌن صورة الجزابر الدولٌة من خال التزاماتها بتعهدات دولٌة  على اعتبار أن 

وكذا , حرٌة  المواطن  وحرمة  أمنه وأمن ممتلكاته من أهم  أولوٌات السٌاسة  الوطنٌة

 .الهٌبات  الدولٌة  والمنظمات  المعنٌة بحقوق  اإلنسان

     ــ على الرؼم  من النجاحات  التً حققها  مٌثاق  السلم  والمصالحة  من أجل  استتباب 

ولكن  ما ٌعاب  علٌه  ,االمن  والطمؤنٌنة  للجزابر بعد عشرٌة  من الدم  والدمار  والخراب 

وناخذ  من ذلك  ,انه  لم ٌتضمن  جهود  من اجل  إٌجاد  آلٌات  للتواصل إلى الحقٌقة 

عابالت  المفقودٌن  الذٌن أعربوا عن  استٌابهم  من عدم  استعداد  الحكومة  إلجراء  

 .تحقٌقات لمعرفة هوٌة المسبولٌن  عن حاالت  االختطاؾ

 :المواجهة اإلعالمٌة

        تنبع أهمٌة  المإسسات اإلعالمٌة  من أنها أصبحت  الصوت  المسموع لدى جمٌع 

فنجد فٌها  اإلعالم ,أفراد المجتمع وهً التً  جعلت  العام كله قرٌة صؽٌرة  بٌنها  األخبار 

المقروء  والمسموع  وبهذا  أحكمت قبضتها  على اإلنسان  فً المجتمعات  الحضرٌة كما 

فؤصبت تلك المإسسات من أهم  وسابل الترفٌه  ,فً المجتمعات  البدوٌة  على حد سواء 

وتخاطبهم  بدرجة  واحدة  من الخطاب  ,المتاحة  لمعظم  األفراد  فهً  تدخل بدون استبذان 

ولكن هذه الوسابل ومن أهمها  ,الذي قد ٌستوعبه  الكبٌر  وٌستعصى فهمه على الصؽٌر  

فمن الممكن ان ٌتم من خاللها  تدعٌم  اإلرهاب  وبث  ,الفضابٌات  هً سالح ذو حدٌن 

ومن الممكن أن تصبح هذه ,  األفكار  الخاطبة  وتحرٌض  الشباب على ماٌسمى خطا بالجهاد

وذلك بتصحٌح  األفكار  السابدة  ,المإسسات اإلعالمٌة من أهم  المصادر لمكافحة  اإلرهاب 

 .وتقدٌم التوعٌة  المطلوبة  من خالل برامجها

فقد حاولت الجزابر  االستعانة  هبا  ,وتكتسً وسابل اإلعالم باللؽة  فً مكافحة  اإلرهاب 

فً إدارة  األمة  السٌاسٌة والمنٌة  التً تمر بها  الجزابر لما لها  من قدرة على اإلقناع  

وقد استخدمت  وسابل  اإلعالم  فً الجزابر  فؽً عملٌة  ,والتؤثٌر فً سلوكٌات  اآلخرٌن 

فعلى سبٌل  المثال  تم إٌصال محتوى الوبام المدنً بالشرح  ,التعببة  والتوعٌة  الجماهٌرٌة

 والتفسٌر إلى مختلؾ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 40,البر وفٌل السٌكولوجً,ـــ  شرنا عً عزٌزو 01
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 التعاون الدولً  والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب:                    الفصل الثانً

        الفبات االجتماعٌة وكسب ثقة الشعب بالنظام وتوعٌتهم بضرورة مواجهة 

حٌث بثت وسابل  اإلعالم  الجزابرٌة  الرقم  األخضر ,اإلرهاب
(115)

 لمشاركة  المواطنٌن 

.فً مكافحة اإلرهاب
177

  

ٌخدم  األمن  العام من خالل إعالم  المواطنٌن  ,       فالتؽطٌة اإلعالمٌة سالح ذو حدٌن 

وفً نفس  الوقت ٌعلم ,وٌحذرهم  من الخطر الممٌت لهم  من قبل  الجماعات  المسلحة

أنصار  تلك  الجماعات بالنشاط  المكثؾ الذي تقوم به تلك الجماعات والذي تعتبره  

.انتصارات  ونجاحات  مٌدانٌة  من اجل الدفاع عن القضٌة وبالتالً كسب الشرعٌة 
178

  

 فً أنجاح  قانون الذي أطلعته  السلطات إلقناع  1996       كما ساهم  اإلعالم منذ 

اإلرهابٌٌن  بالنزول من الجبال  بعد االتصال  بالعدٌد من علماء  الدٌن فً الداخل والخارج 

كما كان  له أثر فً تفنٌد الفتاوى الداعٌة ّإلى الجهاد  فً  الجزابر  وهو ما كان له أثر على ,

.بعض  المؽرر بهم
179    

    ونتٌجة للضؽوط التً تعرضت لها الصحافة المستقلة بعد إقرار حالة الطوارئ وصدور 

الن  مرسوم  حالة الطوارئ  ,قانون مكافحة اإلرهاب  بحجة  الحفاظ  على األمن العام 

ٌقضً بإٌقاؾ أي مإسسة تعرض  امن الدولة للخطر أو تعٌق  السٌر  العام لمإسسات  

ومراعاة للوضعٌة  األمنٌة  التً تعٌشها  البالد أنشؤت  ,الدولة أو تضر  بمصالح  الدولة  العلٌا

الدولة لجان مراقبة  على مستوى  المطابع  وخلٌة  اتصال  على مستوى  وزارة  الداخلٌة  

,المكلفة بتنظٌم األخبار األمنٌة 
180

 إضافة إلى قٌام  السلطات الجزابرٌة  بالتكتم  على أعمال 

 .العنؾ  التً كانت تقوم هبا الجماعات اإلسالمٌة واالكتفاء  فقط بؤسلوب السرد والوصؾ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                                     138,سٌاسات  مكافحة اإلرهاب ,ــ احمٌدي 01

قسم ,أطروحة  دكتورة ).1992/2000الوضعٌة  االمنٌة فً الجزابر  من خالل الصحافة الوطنٌة  فً الفترة  مابٌن , ــ ورٌدة  خٌلٌة 02

 .                                                                                                          404( ,2010/2011,جامعة  الجزابر ,علوم  اإلعالم  واالتصال 

.                                                                                                                          18ص,مفهوم  اإلرهاب,ــ الدٌهمً األخضر 03

 .405,الوضعٌة االمنٌة , ــ خٌلٌة 04
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 خـــاتــمــة                     

أن تعرٌؾ  اإلرهاب واجهته  ,        أنهٌنا من خالل مقارنتنا القانونٌة لهذا الموضوع

كون  المجتمع  الدولً  قد ,إشكاالت  وعوابق  من الجهة  النظرٌة  وكذلك  طرق المكافحة 

فرؼم وجود  العدٌد  من التعارٌؾ  المقدمة  من ,عجز  عن الوصول  إلى  اتفاق بشؤنه 

وكذا  إبرام عدد هابل  ,طرؾ أؼلب  الحكومات  على المستوى  الوطنً  فً قوانٌنها  الداخلٌة

وربما  ٌرجع  ,إال  ان  التعارٌؾ  المقدمة  بشؤنه متفاوتة ,من االتفاقٌات  الدولٌة  واإلقلٌمٌة 

 .ذلك إلى تضارب المصالح الدولٌة

      استدعت  خطورة  الظاهرة  اإلرهابٌة  تضافر  الجهود  الدولٌة  من خالل إبرام  العدٌد  

من  االتفاقٌات  الدولٌة  خاصة خالل  سنوات السبعٌنات  والثمانٌنات  التً ترمً  إلى قمع  

كما ــ أدرجت  الجمعٌة  العامة ــ  موضوع اإلرهاب  ,الجرابم  اإلرهابٌة بشتى أنواعها 

وقد أولت  له اهتماما بالؽا  من خالل جملة  من التوصٌات والقرارات  , ضمن جدول  أعمالها

أما مجلس  األمن فكما  سبق  وأشرنا  أنه لم ٌتعامل مع ,التً تدٌن  فٌها  األعمال  اإلرهابٌة 

 .  الظاهرة إال بصفة متؤخرة

فلم ,      عرفت  األعمال اإلرهابٌة انتشارا واسعا  بصفة  ؼٌر مسبوقة  فً اآلونة  األخٌرة 

ٌعد ٌركز على الجماعات اإلرهابٌة  على دولة  واحدة  أو منطقة  معٌنة  مما استدعى  تبادل  

المعلومات  والمساعدات  بٌن الدلو  فً مجال القبض  على اإلرهابٌٌن  العابرٌن 

وكذا المساعدة  فً مجال  تسلٌم  المطلوبٌن  فً إطار  تعاون  دولً جدي  ,للحدود

وفقا  للمفهوم  السابق ــ نفسه  بؤكثر إلحاح  فً ظل  ,وهذا  ٌطرح  التعاون  الدولً  ,وسرٌع

األمر  الذي ٌوفر  أطر  ,انعدام  وجود جهاز  قضابً  دولً  بالفصل  فً  الجرابم اإلرهابٌة

فرؼم  ’اإلفالت  الكثٌر  من المتهمٌن  بقضاٌا  اإلرهاب بجرابمهم  من  العدالة دون عقاب 

إال أن ,كون  اختصاص  المحكمة  الجنابٌة  الدولٌة  ٌنحصر  فً الجرابم  األشد  خطورة 

فً حٌن  حاولت  المحكمة  الخاصة  ,الجرابم  اإلرهابٌة  لم تدرج ضمن  اختصاصاتها 

 .بلبنان إرساء  بعض  القواعد  القانونٌة  للمعاقبة  على الجرابم اإلرهابٌة

فبعد األزمة  التً ,       تبرز التجربة الجزابرٌة فً هذا الصدد بما ٌمٌزها من خصوصٌة

عاشتها  والتً  بطبٌعتها  بدأت أزمة سٌاسة  وانتهت بؤزمة  أمنٌة من احتوابها  لها والقدرة  

على المحافظة  على استمرارٌة  الدولة رؼم أنها تعثرت  نوعا  ما فً أولى مراحل  

 (القمعٌة  العقابٌة  )أٌن أثبت  الواقع ضرورة  امتداد  المقاربة  خارج  اآللٌات ,المواجهة 

, التً بدأت  هبا الحكومة  الجزابرٌة  فً التصدي  ألعمال  العنؾ  لتشمل  تبنً  نهج مؽاٌر

بدءا  من تدابٌر الرحمة  , ٌكتسً  طابعا  ٌمتاز  باللٌونة  بالموازات مع التدابٌر  األمنٌة

لٌتم استكماله بمٌثاق  السلم ,ثم تاله قانون الوبام  المدنً , كمبادرة أولى لفتح باب التوبة 

 .والمصالحة الوطنٌة
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 خـــــاتـــمـة                     

        لم تنعكس األزمة األمنٌة التً عاشتها الجزابر على السٌاسة الداخلٌة فقط وإنما أثرت 

حٌث انحصرت  مكانتها على الساحة  الدولٌة من التعامل  ,على سٌاستها الخارجٌة أٌضا 

إال أنه سرعان  ما تؽٌر  ,الحذر  الذي  طبع  معظم  الدول  لعالقتها  مع الدولة  الجزابرٌة 

 حٌث , الوضع

وأصبحت الدول تستنجد  ,     استطاعت الجزابر تخطً الوضع والخروج من األزمة األمنٌة

 .بالجزابر لتقدٌم  اقتراحات  حول سبل وكٌفٌة  مجابهة  األعمال اإلرهابٌة

      باتت الدولة الجزابرٌة بعد تجاوز األزمة األمنٌة خالل سنوات التسعٌنات حرٌصة على 

لذلك  فهً  تندد بتجفٌؾ  مصادر  ,سواء داخلٌا وخارجٌا ,قمع كل عمل له صلة باإلرهاب

تموٌل الكٌانات  اإلرهابٌة  مطالبة  من الدول بفعلٌة  تجرٌم  دفع  الفدٌة لإلرهابٌٌن بصورة  

 .عملٌة مقابل تحرٌر الرهابن

نورد فً ختام هذا البحث جملة من االقتراحات بهدؾ السعً للتصدي للظاهرة اإلرهابٌة 

 :  شكل أكثر نجاعه

     ــ العمل على توحٌد اآلراء الدولٌة بخصوص تحدٌد إطار قانونً لمفهوم اإلرهاب 

والتخلً عن االعتبارات السٌاسٌة إلزالة اللبس و الؽموض عنه للتمكن من إٌجاد آلٌات 

 .لمناهضته

     ــ الوقوؾ فً وجه  المحاوالت  الؽرٌبة  التً تسعى  إلسقاط أحكام مسبقة  على 

 .مجموعات    بشرٌة دون ؼٌرها وعلى مدنٌات قانونٌة بعٌنها

    ــ االستعانة بتجارب  دول أثبتت مقدار معٌن  من النجاعة  مثل جنوب إفرٌقٌا زمن 

اتفاق )لبنان خصوصا فً ضل الوساطة  الجزابرٌة ,سٌاسة  الفصل العنصري

وأخٌرا  التصور الجزابري  فً إطار  المصالحة  الوطنٌة  وإن كانت  منتقدة  وؼٌر (الطابؾ

 . مكتملة
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 قائمة المصادر و المراجع                     

 :قــائمـــة الـــمصادر والمـــراجع

 :باللغة العربٌة

 :أوالــ المصادر

 : ــ القرآن الكرٌم01

 : ــ القـــــــــــوانٌـــن 02

 30 الموافق  لـ 1413 ربٌع  الثانً عام 3مإرخ فً  3 ــ 92ــ مرسوم تشرٌعً  1   

المعدل بمقتضى  المرسوم  التشرٌعً ,ٌتعلق  بمكافحة  اإلرهاب والتخرٌب  ,1992سبتمبر 

 .1993 أفرٌل 19 لـ 1413 شوال عام 27 مإرخ فً 5 ــ93رقم 

ٌتعلق بتمدٌد  حالة  ,1993 جانفً 06المإرخ  فً  ,02 ــ 93 ــ مرسوم تشرٌعً رقم  2

 .1993 فبراٌر 07الصادرة  ,08عدد ,ش,د,ج,ج,ر,الطوارئ ج  

ٌعدل  وٌتمم المرسوم   ,1993أفرٌل 19المإرخ  فً   ,02 ــ 93ــ مرسوم تشرٌعً رقم 3

 المتعلق بمكافحة  اإلرهاب  1992 سبتمبر 30 المإرخ فً 03 ــ 92التشرٌعً رقم 

 .1993 أفرٌل  25الصادرة  ,25عدد ,ش,د,ج,ج,ر,والتخرٌب ج  

ٌتضمن تدابٌر الرحمة ج   ,1999 ٌولٌو 13المإرخ فً , 12 ــ 95 ــ أمر رقم 4

 .1999 ٌولً  13الصادرة بتارٌخ  ,46عدد ,ش,د,ج,ج,ر,

المتعلق باستعادة الوبام المدنً ج   ,1999 جوٌلٌة 13المإرخ فً , 08 ــ 99ــ قانون رقم 5

 .1999  جوٌلٌة 13الصادرة بتارٌخ  ,46عدد ,ش,د,ج,ج,ر,

 :  ــ االتـــفاقٌـــــــات03

 14الموقعة  بتارٌخ ,بشؤن  الجرابم المرتكبة  على متن الطابرات  ــ اتفاقٌة طوكٌو 01

 2014ــ 95صادقت  علٌها  الجزابر بموجب المرسوم  الرباسً  رقم  ,1963سبتمبر 

 .1995 ؼشت 16 الصادرة  44ش عدد ,د ,ج,ج,ر ,ج  ,1963 ؼشت 08المإرخ فً ,
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 قائمة المصادر و المراجع                     

 دٌسمبر 16 المتعلقة  بقمع  االستٌالء على الطابرات  والموقعة بتارٌخ ــ اتفاقٌة الهاي02

المإرخ  ,214ــ 95 صادقت علٌها الجزابر  بتحفظ  بموجب المرسوم  الرباسً رقم 1970

 .1995 ؼشت 16 الصادرة  44ش عدد ,د ,ج,ج,ر ,   الرباسً رقم ج 1995 ؼشت08فً 

صادقت علٌها الجزابر  بموجب   ,1971 سبتمبر 23الموقعة بتارٌخ  ــ اتفاقٌة منتلاير 03

ش عدد ,د ,ج,ج,ر ,ج   1995 ؼشت 08المإرخ فً  ,214 ــ 95المرسوم  الرباسً رقم 

 .1995 ؼشت 16 الصادرة  44

 دٌسمبر 17 المعتمدة من طرؾ الجمعٌة العامة بتارٌخ , ــ اتفاقٌة المناهضة أخذ الرهائن04

 أفرٌل 23المإرخ فً ,146 ــ 96صادقت علٌها  الجزابر بموجب المرسوم الرباسً ,1979

 .1996 جوٌلٌة 24 الصادرة  26ش عدد ,د ,ج,ج,ر , ج 1996

المعتمدة من طرؾ الجمعٌة  العامة  ,  ــ االتفاقٌة الدولٌة لقمع الهجمات اإلرهابٌة بالقنابل05

 2000صادقت  علٌها  الجزابر بموجب  المرسوم  الرباسً رق ,1999 دٌسمبر 09بتارٌخ 

  .2001 الصادرة فً 01ش عدد ,د ,ج,ج,ر ,ج . 2000 دٌسمبر 23المإرخ  فً 444ــ 

 23المعتمدة من طرؾ الجمعٌة  العامة  بتارٌخ , ــ االتفاقٌة لقمع تموٌل اإلرهاب 06

 445 ــ 2000 صادقت علٌها  الجزابر  بموجب  المرسوم  الرباسً رقم 1999دٌسمبر 

 .2005 فٌفري 09 الصادرة  11ش عدد ,د ,ج,ج,ر ,ج , 2000 دٌسمبر 23المإرخ فً ,

المعتمدة  من طرؾ الجمعٌة  العامة فً ,  ــ االتفاقٌة  الدولٌة لقمع األعمال اإلرهابٌة07

صادقت  علٌها  الجزابر بموجب المرسوم   ,2007 ودخلت حٌز  النفاذ 2005أفرٌل 

 .2010 نوفمبر 03المإرخ فً  ,270 ــ 10الرباسً رقم 

الصادرة بقرار من مجلسً وزراء  العدل  والداخلٌة  العرٌفً  , ــ االتفاقٌة العربٌة 08

 1998 أفرٌل 22اجتماعهما  الذي عقد بمقر  األمانة  العامة  لجامعة  الدول العربٌة  بتارٌخ

 : ــ قرارات مجلس األمن09

 11المتضمن إدانة أحداث  ,2001 سبتمبر12الصادر بتارٌخ , (1368 )    ــ قرار رقم

 .(أ,م ,و) فً 2001سبتمبر 

المتضمن إعالن بشؤن جهود  ,2001 نوفمبر 12الصادر بتارٌخ ,(1377)    ــ  قرار رقم 

 .العالمٌة لمكافحة اإلرهاب 
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   قائمة المصادر و المراجع                     

 .المتضمن إدانة خطؾ الرهابن ,2002أكتوبر 23الصادر فً , (1940)      ــ قرار رقم 

 :المراجع : ثانٌا 

 :أوال ــ الكتب

مطابع اللواء : اإلسكندرٌة )التفجٌرات اإلرهابٌة ,هشام ,ــ عبد الحمٌد فرج 01

 (2006,الحدٌثة

دار المعارؾ ,بٌروت ,العرب ,لسان ,محمد , ــ محمد بن علً األنصاري ابن منطور02

,1955. 

بٌروت دار الكتب ,مفهوم اإلرهاب فً الشرٌعة اإلسالمٌة ,هٌثم , ــ عبد السالم محمد03

 .2005,العلمٌة 

: الرٌاض ,تشرٌعات مكافحة اإلرهاب الفً الوطن العربً, ــ محمد محً  الدٌن عوض 04

 .1999,أكادٌمٌة ناٌؾ للعلوم األمنٌة 

دار كنوز المعرفة  العلمٌة للنشر :قضاٌا معاصرة عمان , ــ محمد رباح إسحاق 05

 .2010,والتوزٌع

دار الفكر الجامعً ,اإلسكندرٌة ,محمود القانون الجنابً لإلرهاب , ــ صالح العادلً 06

,2003. 

 .2013القاهرة دار الكتاب الحدٌث ,مكافحة اإلرهاب الجوي , ــ ؼرٌب حكٌم 07

مجلة ,اإلرهاب الدولً وتداعٌاته على االمن والسلم العالمً ,حمدان ,ــ رمضان محمد 08

 (.2011 )01عدد ,األبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة 

منشورات الحلبى ,بٌروت ,اإلرهاب الدولً  والعجالة  الجنابٌة ,نزٌه , ــ نعٌم شالال09

 .2003الحقوقٌة 

دار الكتب والوثابق القومٌة  :اإلسكندرٌة ,اإلرهاب اإللكترونً ,ــ مصطفى موسى 10

 .2009المصرٌة 

دار المكتبة :عمان ,اإلرهاب فً العالمٌن العربً  والؽربً ,أحمد , ــ ٌوسؾ التل 11

,1998. 
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دار ,الجرٌمة الدولٌة  ــ دراسة ــ مقارنة  ــ الطبعة  األولى ,  ــ محمد صالح العادل12ً

 .  األسكدنرٌة,الفكر  الجامعً 

بٌروت ,ذابع اإلرهاب الدولً  وحروب الشرق  األوسط  الجدٌد ,  ــ حسٌن خلٌل13ً

 .2012,منشورات  الحلبى  الحقوقٌة :

 .2013.منشورات  الحلبى الحقوقٌة :بٌروت ,النظام الدولً ,ــ محمود أحمد إبراهٌم14

اإلنساق  االجتماعٌة ودورها فً مقاومة  ,(2006)ــ ٌوسؾ  عبد هللا عبد العزٌز 15

 .الرٌاض جامعة  ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة.اإلرهاب والتطرؾ 

مكتبة االنجو :القاهرة ,التربٌة  وظاهرة  اإلرهاب  (2008) ــ عبد الحً رمزي احمد 16

 .المصرٌة

القاهرة مركز األهرام ,فكر التصدي  وسقوط األقنعة , (2008)علً بن إبراهٌم , ــ النملة17

 .للترجمة 

المملكة ,االنحراؾ  الفكري  وعالقته باإلرهاب  (2008) ــ حمود إبراهٌم بن ناصر 18

عمادة ,جامعة  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة ,وزارة  التعلٌم العالً :العربٌة السعودٌة 

 البحث العلمً 

شركة  :القاهرة ’اإلرهاب صناعة عالمٌة عصر الفوضى الجدٌدة ,(2004) شعٌب مختار 19

 .   نهضة مصر

,       مواجهة اإلرهاب دراسة فً التشرٌع المصري المقارن , (200) ــ  بدر أسامة محمد 20

 .(بدون ناشر )

القاهرة , اإلرهاب الدولً وفقا لقواعد القانون الدولً العام (1988) ــ حلمً نبٌل أحمد 21

 . دار النهضة العربٌة:

إرهاب الدولة  فً إطار قواعد القانون الدولً   (2008) ــ واصل سامً جاد عبد الرحمن 22

 .اإلسكندرٌة دار الجامعة الجدٌدة,العام

علم اإلرهاب األسس  (2006)أؼادٌر عرفات ,محمد عوض وجوٌحان , ــ الترتوري 23

دار الحامد للنشر والتوزٌع :عمان :الفكرٌة  والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لدراسة اإلرهاب

. 
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مإسسة ,الرٌاض ,عن اإلرهاب  واإلرهابٌٌن  (2003)ــ السلطان عبد هللا عبد المحسن 24

 .الجرٌسً للتوزٌع واإلعالن

 .المطبعة الجامعٌة:القاهرة ,الظاهرة  اإلجرامٌة , (1996)محمد سامً , ــ الشوا 25

الرٌاض ,اإلرهاب حقٌقته وأسبابه وموقؾ  اإلسالم منه  (2006)بدر بن ناصر , ــ البدر 26

 .مكتبة الملك فهد الوطنٌة: 

اٌترك للنشر ,القضاء  الجنابً  فً عالم متؽٌر , (2005)علً ٌوسؾ , ــ شكري 27

 .والتوزٌع القاهرة

اإلرهاب حقٌقته ومعناه دراسة تحلٌلٌة لإلرهاب  , (2008)هاٌل عبد المولى , ــ طشطوش 28

اإلرهاب ,الدوافع واألسباب  واألشكال  و األنواع ,الخلفٌة  التارٌخٌة ,من حٌث المعنى 

 .دار الكندي للنشر  والتوزٌع:  المعاصر أرٌد

المإسسة الجامعٌة ,القاهرة :اإلرهاب والقانون الدولً  (1990) ــ الؽزال إسماعٌل 29

 .للدراسات  والنشر

 .بٌروت منشورات  الحلبى الحقوقٌة ,اإلرهاب  الدولً  (2005)أحمد حسٌن ,ــ سوٌدان 30

اإلرهاب  ٌسٌطر  على العالم  موضوعٌة  سٌاسٌة  علمٌة   (2003) ــ عبٌدات خالد 31

 .عمان  مركز  عمان لدراسات حقوق اإلنسان,ناقذة ؼٌر منحازة 

قضاٌا دولٌة  تركة قرن مضى  وحمولة قرن أتى  (2005)محمد عوض, ــ الهزاٌمة 32

 عمان  دار الحامد للنشر والتوزٌع ,

النظام  السٌاسً  اإلرهابً اإلسرابٌلً دراسة مقارنة   (1997)عبد الناصر , ــ الحرٌز 33

 .القاهرة مكتبة  مدبولً .مع النازٌة  والفاشٌة  والنظام  العنصري  فً جنوب إفرٌقٌا 

دمشق دار ,اإلرهاب الدولً  والنظام  الراهن  ( 2013)أمل وشكري محمد , ــ ٌازجً 34

 .الفكر  للطباعة 

 : (المجالت العلمٌة ) ـــ  المــــــقـــالت 02

فً التشرٌعات الجنابٌة الوطنٌة ,مفهوم اإلرهاب وتجرٌمه" محمد  ,عبد المحسن سعدونــ 1

 (.2008 )7عدد ,مركز  دراسات اللوفا " ,والدولٌة 

اإلرهاب الجدٌد الشكل الربٌسً للصراع المسلح للساحة , (2002)ــ محمود احمد أبارهٌم 2

 .44ص  ,147العدد ,مجلة السٌاسة الدولٌة ,الدولٌة 
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اإلسالم وإشكالٌة اإلرهاب بٌن إزالة االتهام والتصدي بإحكام ,(2007)ــ سلطان محمد سٌد 

 تموز كلٌات األصول الدٌن فً 03 ــ 02مإتمر اإلسالم والتحدٌات المعاصرة للفترة ,

 .135ؼزة فلسكٌن ص,الجامعة اإلسالمٌة 

 

, مجلة الوحدة ,العنؾ السٌاسً بٌن اإلرهاب والكفاح المشروع , (1990)ــ أبراش ابراهٌم 4

 .84ص  ,67العدد 

آلٌات مكافحة اإلرهاب الدولً بٌن الممارسة االنفرادٌة  األمرٌكٌة ومقاربة ,ــ حمٌاز سمٌر 5

العدد األول  ,08مجلد ,مجلة الواحات للبحوث والدراسات ,,التعاونٌة متعددة األطراؾ 

,2015. 

المعاهدات الدولٌة  المناهضة لإلرهاب واستخدام اإلرهاب أثناء النزعات , ــ دنٌال أدونٌل 6

العدد , (88)المجلد , المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ,ومن قبل القوات المسلحة ,المسلحة 

 .2003ص  ,2006( ,864)

دراسة ألثار الحرب ,حقوق اإلنسان فً ضل االنتهازٌة الدولٌة , ــ رشٌد محمد العنزي 7

 .112 ص 2010(,41)العدد ,مجلة الشرٌعة والقانون, على حقوق اإلنسان

دفاتر السٌاسة والقانون " ,جرابم اإلرهاب فً دول المؽرب العربً " ,درٌس ,ـــ باخوٌة 8

 (.2014)11عدد ,

"  ,الفتنة  األهلٌة  والمصالحة  الوطنٌة :الجزابر فً عهد بوتفلٌقة ",رشٌد , ــ تلمسان9ً

 (.2011)1عدد ,مجلة المفكر ,أوراق كارنٌؽً الدولً 

 :الــرســائــل الجــامـــعٌـة

مدى اإلسهام االعالم االمنً فً معالجة الظاهرة اإلرهابٌة ,ــ بن صالح عبد هللا الحقبانً 1

جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم ,قسم العلوم الشرطٌة ,مذكرة ماجستر ,

 57(,2006/2007),األمنٌة

جامعة ,قسم الحقوق ,مذكرة ماجستر ,سٌاسة المشرع فً مواجهة اإلرهاب ,ــ ضٌؾ مفٌدة 2

 02(,2009/2010),قسنطٌنة 

تعاون الدبلوماسً فً مكافحة اإلرهاب فً منطقة ؼرٌب البحر ,  ــ  محسن الهاشً خنٌش 3

جامعة الجرابر ,قسم العلوم السٌاسٌة ,مذكرة ماجستر ,األبٌض المتوسط 

(,2011/2012,)40 
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دور اإلرهاب فً السٌاسة الخارجٌة  األمرٌكٌة نحو بلدان الشرق ,ــ  وابل محمد كلوب 4

جامعة ,قسم علوم سٌاسٌة ,مذكرة ماجستر ,(2009 ــ 2001) سبتمبر 11األوسط بعد أحداث 

 9(,2011/2012),الشرق االوسط 

مذكرة ماجستر قسم ,خالد دور التنسٌق فً فعالٌة مكافحة اإلرهاب , ــ عبد العزٌز مهٌزع5

 (.2006/2007)جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة و,العلوم الشرطٌة 

 ــ لونسً علً آلٌات مكافحة اإلرهاب بٌن الفالعٌة القانون الدولً ووقاع الممارسة الدولٌة 6

جامعة ,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,اإلنفرادٌة أطروحة لنٌل شهادة الدكتورة فً القانون

 2012,تٌزي وزو ,مولود معمري 

أطروحة لنٌل شهادة الدكتورا ,مكافحة اإلرهاب واتفاقٌات حقوق اإلنسان,ــ قمودي سهٌلة7

جامعة محمد ,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة,تخصص القانون الدولً العام والعالقات الدولٌة ,

 .  2014,بسكرة ,خٌضر

دراسة مقارنة بٌن ,سٌاسة مكافحة اإلرهاب فً الوطن العربً ,ــ أمحمدي بوجلطٌة بوعلً 8

كلٌة ,تخصص الدبلوماسٌة ,رسالة لنٌل الماجستر فً العالقات الدولٌة ,الجزابر ومصر 

 .2009( ,2)الجزابر ,جامعة دالً ابرهٌم ,العلوم السٌاسٌة واإلعالم 

دور الدول والمنظمات العالمٌة واإلقلٌمٌة فً مكافحة اإلرهاب  ,ــ بوضٌاؾ أسمهان 9

كلٌة حقوق جامعة ,فرع الدبلوماسٌة  والعالقات الدولٌة ,رسالة لنٌل شهادة المجاستر ,الدولً

  .2009,الجزابر ,بن ٌوسؾ بن خدة 

األمن الجزابري فً إطار استراتٌجٌات النفوذ للقوى الفاعلة بالمتوسط ,ــ حدادي جالل 10

التخصص , رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 2001 سبتمبر 12بعد أحداث 

جامعة ,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,الدراسات متوسطٌة والمؽربٌة فً التعاون واألمن 

 .2015,تٌزي وزو ,مولد معمري 

رسالة لنٌل شهادة ,المصالحة الوطنٌة فً ضل السٌاسة الجنابٌة ,ــ باخالدي عبد الرزاق 11

جامعة اإلخوة ,الماجستٌر فً القانون الجنابً والعلوم الجنابٌة كلٌة الحقوق والعلوم القانونٌة 

  .2009,قسنطٌنة ,منثوري

رسالة نٌل شهادة , تطور االتحاد األوروبً فً اإلرهاب الدولً, ــ حوالة محمد صالح 12

 .2013,الجزابر ,جامعة ٌوسؾ بن خدة ,كلٌة حقوق ,الماجستر 
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رسالة ,دراسة فً ظاهرة وآلٌات مواجهتها ,ظاهرة اإلرهاب فً إفرٌقٌا , ــ إدرٌس  عطٌة13

تخصص دراسات إفرٌقٌة كلٌة ,لنٌل شهادة الماجستر فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة 

  2011 ,03,جامعة الجزابر ,الحقوق والعلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة

أروحة لنٌل ,ظاهرة اإلرهابٌة بٌن القانون  الدول  والمنظور  الدٌنً :ــ عباس شافعة 14

كلٌة الحقوق  ,وتخصص قانون الدولً  والعالقات الدولٌة ,شهادة دكتورة علوم فً القانون 

 .2011,باتنة ,جامعة  الحاج لخضر ,والعلوم السٌاسٌة

 2001أ بعد أحداثتهم سبتمبر ,م ,حقوق اإلنسان  وسٌاسات  و: ــ زؼدود جؽلول15

كلٌة الحقوق  والعلوم  السٌاسٌة ,تخصص قانون دولً ,أطروحة  لنٌل  شهادة  الدكتورة ,

 .2011باتنة ,جامعة  الحاج لخضر ,

مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً ,الجرٌمة اإلرهابٌة فً التشرٌع الجزابر : ــ عقبة شنٌن 16

 الحقوق

 .جامعة محمد خٌضر بسكرة,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,تخصص قانون جنابً ,

الجنابٌة  بٌن االعتبارات التقلٌدٌة للتجرٌم ,السٌاسة ,سٌدي ,ــ سٌدي محمد الحملٌلً 08

جامعة تلمسان ,قسم الحقوق ,أطروحة دكتوراه " والبحث العلمً  فً مادة الجرٌمة 

’2011/2012.  

التظٌر فً الدراسات األمنٌة لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة , ــ معمري جندلً خالد09

جامعة ,قسم العلوم السٌاسٌة ,مذكرة ماجستٌر , سبتمبر 11األمرٌكً بعد ,فً الخطاب  األمنً

 .2007/2008,باتنة 

المصالحة الوطنٌة كآلٌة لتحقٌق االستقرار السٌاسً فً الجزابر مذكرة ,ــ فاطمة وناس 10

 .2012/2013,جامعة ورقلة ,قسم العلوم الساسٌة ,ماستر 

مذكرة ماجٌستر " الطبٌعة  القانونٌة إلجراءات قانون الوبام المدنً ,رضا ,ــ بابا علً 09

 .2005/2006,جامعة الجزابر ,قسم القانون الجنابً ,

مذكرة  ,مكانة سٌاسة المصالحة الوطنٌة فً حل  األزمة  فً الجزابر , ــ كربوش أحمد 12

 .2012/2013,جامعة الجزابر ,قسم العلوم السٌاسٌة ,ماجستر 

مفهوم اإلرهاب فً الفكر السٌاسً العربً اإلسالمً , (2005) ــ بدوي بتول 6

 .األردن,جامعة آل البٌت المفرق ,رسالة ماجستٌر ,المعاصر
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التفرقة بٌن اإلرهاب الدولً  ومقاومة االحتالل فً العالقات  (1999)ــ حسن هٌثم موسى 7

 .مصر,القاهرة ,جامعة عٌن الشمس ,الدولٌة رسالة دكتوراه 

 :ثالثا ــ الملتقٌات 

ٌوم دراسً حول إشكال إطار القانونً لمحاربة ,حدود مكافحة  اإلرهاب الدولً ,عالل فالً 

ص  ,2014,جامعة عبد الرحمان مٌرة,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,اإلرهاب الدولً 

(08-19.) 

 :المواقع اإللكترونٌة

 , اإلرهاب المفهوم واألسلوب وسبل العالج" ,محمد,ــ الهواري 1

 :   رابعا ــ المداخالت

األٌام الدراسٌة  الثالثة  ,"الدفاع  المدنً دور ومهام  االمن الوطنً " ٌوسؾ ,ــ الجندي 1

 .2006فٌفري ,الجزابر ,حول  الدفاع الوطنً 

, مفهوم اإلرهاب  بٌن الواقع األمنً  والعوامل السٌاسٌة,عمر ,ــ الدهٌمً األخضر 2

موضوع  مقدم  حول  مدى قدرة  األجهزة  األمنٌة المعٌنة بمكافحة  اإلرهاب على مواجهة 

جامعة ناٌؾ ,الجماعات  اإلرهابٌة المنظمة  على ضوء الواقع األمنً  والعوامل السٌاسٌة 

 .2011 دٌسمبر 05,العربٌة للعلوم األمنٌة

ورقة بحث قدمت  ." هود جهود الجزابر فً األلٌفة الثالثة لتحقٌق التنمٌة فً الجزابر,ــ عبو 3

فً الملتقى  الوطنً حول التحوالت السٌاسٌة وإشكالٌة  التنمٌة فً الجزابر واقع تحدٌات 

 .2007,جامعة الشلؾ
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 .21---------------------------------------خصابص الجرٌمة اإلرهابٌة :المطلب الثانً

 .21------------------------------------------------------استخدام العنؾ :الفرع األول

 .23-------------------------------------------------------------التنظٌم :الفرع الثانً

 .23----------------------------------------------------الهدؾ السٌاسً : الفرع الثالث

 .25.----------------------------------دوافع الجرٌمة اإلرهابٌة وأشكالها:المبحث الثانً 

 .25----------------------------------دوافع الجرٌمة اإلرهابٌة وأشكالها :المطلب األول

 .26.-------------------------------------دوافع سٌاسٌة لجرٌمة اإلرهابٌة: الفرع األول

 .28----------------------------------دوافع االقتصادٌة  لجرٌمة اإلرهاب :الفرع الثانً 

 .31-----------------------------------دوافع االجتماعٌة لجرٌمة اإلرهاب :الفرع الثالث

 .31------------------------------------------أشكال الجرٌمة اإلرهابٌة : المطلب الثانً

 .32-----------------------------أشكال اإلرهاب  فً إطار  معٌار الفاعلٌن :الفرع األول
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   فـــهــرس الــمحتوٌــــات

 .  35.------------------------ أشكال اإلرهاب فً إطار معٌار الؽاٌة والهدؾ:الفرع الثانً

 .38.--------------------------أشكال اإلرهاب فً إطار معٌار نطاق التنفٌذ:الفرع الثالث

 .41-------------التعاون الدولً والجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب :الفصل الثانً

 .43--------------------------------تعاون الدولً لصد جرٌمة اإلرهاب : المبحث األول

 .44.-------------------------اتفاقٌات والمعاهدات لصد ظاهرة اإلرهاب :المطلب األول

 .44-----------------------------------------------اتفاقٌات األمم المتحدة :الفرع األول

 .49---------------------------------االتفاقٌات اإلقلٌمٌة لمكافحة اإلرهاب :الفرع الثانً

 56.----------------------------------الهٌبات الدولٌة لمواجهة اإلرهاب: المطلب الثانً

 .56---------------------------مكافحة اإلرهاب فً إطار  األنتربول الدولً: الفرع األول

 . 60-----------------------مكافحة  اإلرهاب فً إطار أجهزة األمم المتحدة :الفرع الثانً 

 .64----------------------------الجهود الوطنٌة للحد من ظاهرة اإلرهاب :المبحث الثانً

 .65. ------------------------المعالجة القانونٌة للحد  من ظاهرة اإلرهاب: المطلب األول

 .56------------------------مكافحة اإلرهاب فً قانون العقوبات الجزابري : الفرع األول

 .70-----------------------مكافحة اإلرهاب فً النصوص القانونٌة الخاصة : الفرع الثانً

 .73--------------المتابعة الجزابٌة لجرابم اإلرهاب فً التشرٌع الجزابري :المطلب الثانً

 73--------------------------التدابٌر العقابٌة لمكافحة اإلرهاب فً الجزابر : الفرع األول

 76--------------------------.األطر العملٌاتٌة لمكافحة اإلرهاب فً الجزابر:الفرع الثانً 

 .88--------------------------------------------------------------------------الخاتمة 

 .91--------------------------------------------------------------------قابمة المراجع 

 101-------------------------------------------------------------------------  فهرس 
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