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 أ وال أ محد هللا وأ شكــره

ذإ اكن البد من الاػرتإف بذوي إمفضل فا هين أ غرب غن شكري وإمتناين  واثهيا إ 

س تاذ إدلكتـور غبـاسة طاىـر حفظو هللا ورػاه، وإذلي اتبع خطوإت  وخامص ثلديري مل 

خالص وأ مدين بتوجهياثو وهصاحئو إمؼلمية إمسديدة إميت اكهت يل  ىذإ إمؼمل بلك ثفان وإ 

جناز ىذإ إمؼمل إمؼلمي.  هورإ ػىل إمطريق يف إ 

ىل إل ساثذة إل فاضل جلنة مناكشـة ىذإ إمؼمل إذلين  كام أ ثلدم ابمشكر وإمؼرفان إ 

ما كدموه من مالحظات خصصوإ جزء من وكهتم إلمثني ملرإجؼة ومناكشـة ىذه إل طروحة و 

 كمية فبارك هللا فهيم مجيؼا.

ىل ما ىو ػليو. خرإج ىذإ إمبحث إ   فشكر و أ مف شكر ملن ساػدين يف إ 
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 مقدمػة
 70ما خمفتو الحربيف العالميتيف مجتمعتيف أزيد مف  كانت البشريػة قد استفاقت مف روع إذا

السبلـ وتشجيع سبؿ  يبلء عممياتمميوف قتيؿ ولجأت إلى ضرورة توحيد الجيود العالمية إل
ي اإلقتصادي اإلقميمي والدولي تجنبا ألي حرب عالمية مقبمة...إال أف السياقات التعاوف البيئ

ختبلؿ موازيف القوى العالمية  اآلنية المتمثمة في فرض منطؽ القوة في حؿ كثير مف النزاعات وا 
بآخر إلى بروز ظاىرة عالمية وتمظير أشكاؿ عديدة مف الصدامات الحضارية أدت بسبب أو 

 1عابرة لؤلوطاف و القارات ال تعترؼ بديف أو ىوية أو رمزية او جغرافيا ميددة لكؿ ىذا.
عرؼ العالـ ما بعد الحرب الباردة ظيور عديد مف الفواعؿ في مسرح العبلقات الدولية و 

ركة تفاعمية جديدة تفسيراتيـ و تحميبلتيـ واعتبرت دليبل عمى ولوج ح 2بنى عمييا السموكيػوف
 مختمفة تماما عف كؿ أشكاؿ الصراعات القديمة التي كانت الدولة القومية في مواجية مثيبلتيا

 3ىي الفاعؿ األوؿ والوحيد فييا.

                                                           
، القػػوة في العبلقات الدوليػػػة، دار المنيؿ المبناني، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، عػػادم سميماف العبيدم -1

 .102، ص 2015
ظيرت في بدايات القرف العشريف  بيف الفمسفة، المنيجية والنظرية عفي عمـ النفس ىو مفيـو يجم السمككية -2

 إجراء تجارب يمكف إعادة إنتاجيا بمواجية عمـ النفس العقمي والتي كاف مف أساسيات مشاكميا عدـ القدرة عمى
ور، ىي تقـو عمى االفتراض بأف جميع األنشطة التي تقـو بيا الكائنات الحية بما فييا الحركة والتفكير والشع

وفًقا  عبارة عف سموكيات، ولذلؾ تعامؿ االضطرابات النفسية عف طريؽ تغيير أنماط السموؾ أو تعديؿ البيئة
يعتقد عمماء السموؾ أنو مف الممكف  ،ثرات البيئية المختمفة عف سموكناُتشكؿ استجابة األفراد لممؤ  لمذىب السموكية

يمكف توضيح السموؾ  النظر لمحاالت الذىنية الداخمية وىكذا عمييا دوف سة السموؾ بطريقة منيجية ومتعارؼدرا
 برمتو دوف الحاجة لمتفكير في الحاالت الذىنية النفسية. 

دوف المجوء لؤلحداث  عمميةتدعي مدرسة الفكر السموكية أنو يمكف وصؼ مثؿ ىذه السموكيات بطريقة 
ف تفترض النظرية السموكية أف جميع النظريات يجب أو  العقؿالفسيولوجية الداخمية أو إلى مفاىيـ افتراضية مثؿ 

تكوف ارتباطات رصدية ولكف ىناؾ اختبلفات فمسفية واضحة بيف العمميات الرصدية )مثؿ الحركات الجسدية( 
سا  22:54عمى الساعة  21/10/2019( تاريخ اإلطبلع والعمميات الرصدية الفردية )مثؿ التفكير والشعور

 متوفر عمى:

https://ar.wikipedia.org/wiki/سموكية 

، التعريؼ باإلرىاب وأشكالو، مجموعة مؤلفيف أكاديمية نايؼ العربية لمعولـ عبد الرحمف رشدم اليػكارم -3
 .10، ص 2014األمنية، اإلىاب و العولمة، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
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في الفترة األخيرة بعد انتياء الحرب الباردة التي تمت خبلليا العديد مف أحداث اإلرىاب و 
لجديد تطور اإلرىاب تنظيما وتسميحا وأسموبا وأىدافا وفي ظؿ أحادية القوة والنظاـ العالمي ا

مبنية عمى أسس منظمة سواء عمى مستوى القيادة أو  "خاليػا إرىابية"وأصبح يندرج تحت مسمى 
التنظيـ أو التدريب أو اختيار عناصر األطقـ المنفذة  لمعمميات وأصبحت لو وسائمو في التخطيط 

كوادر ذات التقنيات العالية كميا عوامؿ سيمت مف والحصوؿ عمى المعمومات وفي إعداد ال
إجراءات الوصوؿ إلى اليدؼ المحدد لتنفيذ العمميات وفي توفير التمويؿ البلـز لتواصؿ أنشطتيا 

 بكفاءة.
التي أضحت إحدى أبرز التيديدات األمنية الجديدة التي النائمة  الخبليا اإلرىابيةظاىرة 

حقوؽ وحريات األفراد المتميزة بطابعيا غير التماثمي العابر تشكؿ خطرا عمى أمف الدوؿ وعمى ال
تساع رقعتيا وتمظيرىا في شكؿ جماعات، مما أىميا لكي  لمحدود الوطنية سيما بعد تفاقميا وا 
تصبح فواعؿ جد نشيطة وبمستويات مف العنؼ المسمح يضاىي ما تتوفر عميو الجيوش النظامية 

ئؿ اإلتصاؿ...وذلؾ بإستيدافيا لمختمؼ المصالح التابعة مف عتاد وتحكـ في التكنولوجيا ووسا
مت قوتيا عبر طرؽ مختمفة سواء مف أمواؿ الفدية التي لمدوؿ أو لؤلفراد عمى حد السواء وشكّ 

تحصؿ عمييا مقابؿ إطبلؽ سراح الرىائف الذيف تختطفيـ، تأميف الطرؽ لعصابات اإلتجار 
 1التي توظؼ تمؾ الجماعات ألجندتيا الخاصة. بالمخدرات واألسمحة أو مف تبرع بعض الجيات

تستيدؼ رموزا سياسية كممثمي الدوؿ كانت العمميات اإلرىابية السابقة وبعد أف 
 1998والدبموماسييف والمقرات الدبموماسية كإستيداؼ السفارتيف األمريكتيف في كينيا وتنزانيا عاـ 

يا لتشمؿ مرافؽ حيوية تمثؿ قطاعات توسعت دائرة األىداؼ التي يسعى اإلرىابيوف لمنيؿ من
مختمفة مثؿ التجارة مف خبلؿ ضرب برجي التجارة في نيويورؾ والسياحة في إعتداءات شـر 

واألطفاؿ في اإلعتداء  التحتية في تفجيرات لندف ومدريد ، والبنيبأندونيسيا وباليبمصر الشيخ 
والحياتية في المجتمع وشمو  عمى مدرسة في بيسبلف روسيا وذلؾ بيدؼ ضرب األمور المعيشية

رباؾ الرأي العاـ الدولي والمحمي.  2وا 
                                                           

، الفرؽ بيف اإلرىاب الدولي و المقاومة المشػػروعة في ضوء القانوف الدولي رجب عبد المنعـ متػػكلي -1
 .24، ص 2010المعاصػر، القاىرة، مصػر، 

النظريػػة العامة لمجريمة الدولية، دراسة تحميمية تأصيمية، منشػأة المعارؼ، مصر ، أشػػرؼ محمد الشيػػف-2
 .7ص  2012
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عمى إثر اليجمات التي  2001حداث الحادي عشر مف سبتمبر عالميا ساىمت أو 
إستيدفت مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع األمريكية في إزدياد بمورة ىذا المفيـو فتنوعت 

وتـ إستعماؿ مخمية اإلرىابية لات عمى المعنى الدقيؽ وحدثت تغيير  انتيجة لذلؾ الدراسات بشأني
إلعبلمية لوصؼ حمبلت متعددة األوجو عمى األصعدة ا الخبليا اإلرىابية النائمةتعببير مكافحة 

 1دفت دوال وحكومات ذات سيادة.الحمبلت العسكرية التي إستيواإلقتصادية واألمنية و 
عمى شكؿ عنؼ غير  2001سبتمبر  11ظيرت الخبليا اإلرىابية النائمة في ىجمات 

مميز لؤلىداؼ أكانت مدنية أو عسكرية حيث شيدنا تحويؿ طائرات مدنية في الجو مف أداة نقؿ 
ركاب عزؿ إلى ما يشبو صواريخ موجية نحو أىداؼ حساسة إقتصادية ومالية أصابت كؿ دوؿ 

ترقب وعدـ الطمأنينة في العالـ بخسائر مادية ومعنوية جسيمة تجمت في سيادة جو مف اليمع  وال
 كؿ بقاع العالـ.

عمى برجي التجارة في نيويورؾ ومبنى  2001لـ تكف ىجمات الحادي عشر مف سبتمبػػر و 
البنتاغوف في واشنطف المرة األولى التي يضرب فييا اإلرىاب الواليات المتحدة، كذلؾ لـ تكف 

القطار في لندف وغيرىا مف اليجمات اإلرىابية التي تمت ىجمات نيويورؾ كتفجيرات محطة 
إذ أف اإلرىاب ظاىرة إجرامية قديمة العيد أخذت تتطور عبر  ،الحوادث بمظاىر إرىابية جديدة

حتجاز الرىائف  التاريخ مع تقدـ التكنولوجيا لتتخذ أنماطا جديدة في كؿ حقبة كخطؼ الطائرات وا 
أو اإلرىاب  العابر لمحدود وتمتد خارج الحدود الوطنية لتسمى باإلرىاب الدولي أو اإلرىاب

 2.النائـ
شكمت ىذه اليجمات وما تبعيا مف ىجمات في أماكف أخرى في العالـ تحوال نوعيا في 
تكتيؾ اإلرىابييف مف حيث نوع الوسائؿ المستخدمة وتعددىا وخطورتيا وفداحة أضرارىا 

كـ الذي تتطمبو واإليديولوجية المتشددة لمرتكبييا وتنظيميـ المتقف وأسموب التخطيط المح
استغرقت أشيرا مف  كانت بتدبير بشري مبتكر 2011فيجمات الحادي عشر مف سبتمبر 

التخطيط والتحضير ونفذت بواسطة أربع طائرات مدنية مميئة بالركاب ووقع ضحيتيا ما يقارب 
، إذ أف مف قاموا بيا ينتموف إلى عالـ سري ثبلثة آالؼ شخص عدا الخسائر المادية الضخمة

                                                           
دراسػة في ضوء قانوف مكافحة اإلرىاب، منشورات زيف الحقوقية، –الجريمة اإلرىابيػة ، نكرم حيدر عػمي -1

 .8، ص 2013بيروت لبناف، دوف طبػعة، 
 .31، ص 2011، مكافحة اإلرىاب، منشورات زيف الحقوقية، بيروت، لبناف، بدوف طبعة، عادؿ مشػػمكشي -2



4 
 

ممحوظ أكدوا مف خبللو وصوليـ إلى مستوى كبير مف الخطورة بضربيـ لؤلىداؼ عف قرب  غير
وفي القمب مباشرة ليسببوا أضرارا ال تقؿ بؿ ربما تفوؽ ما يترتب عمى حرب تقميدية  ومف الداخؿ

وقد يتعذر حتى عمى القوات النظامية العسكرية الوصوؿ إلى ىذه بؿ حتى حرب نووية صغيرة، 
 1.األىداؼ

في نيويورؾ وواشنطف نقمة نوعية ميمة في تطور  2001سبتمبػػر 11مثمت ىجمات 
إذ بدى أقرب إلى ما يعرؼ باإلرىاب الجديد أكثر مف كونو شكبل مف أشكاؿ  اإلرىابظاىرة 

 ،ومع ما تمثمو ىذه اليجمات مف نقمة نوعية في تطور ظاىرة اإلرىاب ،اإلرىاب التقميدي القديـ
نوعية بؿ إنيا جاءت لتمثؿ ذروة التطور الطويؿ في ظاىرة اإلرىاب، وىو  لـ تكف لتمثؿ نقمة

تطور ال يقتصر عمى مضموف وطبيعة العمؿ اإلرىابي في حد ذاتو فقط بؿ يمتد إلى متغيرات 
البيئة الدولية أيضا التي يتحرؾ فييا والتي تعتبر العامؿ الرئيسي وراء التحوؿ في أشكاؿ اإلرىاب 

 2الدولي.
فإنو ليس مف قبيؿ المبالغة القوؿ بأف أحداث الحادي عشر مف سبتمبر شكمت ومف ثـ 

، حيث أصبح و كشفت عف نقمة نوعية خطيرة لظاىرة اإلرىاب نقطة تحوؿ في النظاـ الدولي
اإلرىاب الجديد واحدا مف األشكاؿ الرئيسية إف لـ يكف الشكؿ الرئيس لمصراع المسمح عمى 

شكبل ثانويا مف أشكاؿ الصراع ولـ يعد مجرد أداة مف أدوات الصراع الساحة الدولية، فيو لـ يعد 
المسمح بؿ أصبح شكبل مستقبل بذاتو، بؿ ربما جاز القوؿ أنو أصبح بديبل لمحروب التقميدية في 

صبح الجيؿ الحالي مف اإلرىاب يتسـ بخصائص ليكثير مف الحاالت عمى الساحة الدولية، 
السابقة مف حيث التنظيـ والتسميح واألىداؼ، كما أف ىذا  مميزة ومختمفة عف إرىاب العقود

التطور الجديد ال يمثؿ تحديا فقط عمى مستوى تحديد مفيوـ الخبليا اإلرىابية النائمة وفيمو بؿ 
 3.حتى عمى مستوى إدارتو

                                                           
1 -  Gérard Chaliand And Amaud Blin, The history Of terrorism, Université of california 

London 2007 P 182. 
دراسػة تحميمية تأصيمية مقارنة، منشورات زيف الحقوقية –، المفيػـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقػكب -2

 .13، ص 2011بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 
أثيرىا في األمف اإلنساني، دراسة سياسية تحميمية في ، سياسة الحرب عمى اإلرىاب و تبف صغيػر عبد العظيـ -3

، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو السياسية، تخصص تنظيمات سياسية 2001سبتمبر  11أحداث 
 .6، ص 2008-2007و إدارية، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 



5 
 

وعمى الرغـ مف أف جوىر اإلرىاب يظؿ واحدا مف حيث إستخداـ العنؼ أو التيديد 
ثارة الخوؼ واليمع في المجتمع بإستيداؼ أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو بإستخدامو مف أجؿ إ

دارتو وتكتيكاتو  نظاـ حكـ ككؿ في المجتمع لتحقيؽ ىدؼ سياسي معيف، فإف أشكاؿ اإلرىاب وا 
تختمؼ وتتطور بسرعة مع الزمف كما يتأثر اإلرىاب إلى حد كبير بخصائص النظاـ الدولي 

ة تأثيرا جوىريا عمى ظاىرة اإلرىاب مف حيث األىداؼ واآلليات وتوازناتو التي تترؾ بالضرور 
وفي ىذا المنظور فإف اإلرىاب الجديد ممثبل في الخبليا اإلرىابية النائمة يمثؿ في واقع األمر 

 1.الحػػػاليالجيؿ الثالث في تطور الظاىرة اإلرىابية في العصر 
حوال ال يقؿ خطورة عمى صعيد وقد رافؽ ىذا التطور التكتيكي لمعمميات اإلرىابية ت

اإلستراتيجية السياسية واألمنية واإلقتصادية والقانونية التي إعتمدتيا الدوؿ منفردة والمجتمع 
 2.الخبليا اإلرىابية النائمةالدولي ككؿ مف أجؿ مكافحة 

كما أف أىمية ىذا التحوؿ ال يقتصر عمى ما يمثمو مف تيديد جديد جزئيا لؤلمف الدولي بؿ 
ما يستثيره مف ردود أفعاؿ القوى الدولية التي لـ تقتصر عمى شف حممة دولية واسعة ضد  وعمى

بؿ وصمت إلى أف يعتبر رئيس اإلدارة األمريكية أنذاؾ جورج بوش وقؼ  الخبليا اإلرىابيػة
اإلرىاب ومحاسبة الدوؿ التي ترعاه ىو التركيز األساسي لئلدارة األمريكية، وىذا يعتبر أوضح 

عف المكانة التي باتت الخبليا اإلرىابية النائمة تمثميا بوصفيا شكبل رئيسيا مف أشكاؿ تعبير 
 3الصراع المسمح عمى الساحة الدولية.

                                                           
ألدبيات السياسية خبلؿ عقد التسعينات مف جانب العديد مف األكاديمييف دخؿ مفيـو اإلرىاب الجديد في ا -1

والسياسييف بوصفو شكبل مميزا مف أشكاؿ اإلرىاب وشاع إستخداـ ىذا المصطمح بصفة خاصة مف جانب المجاف 
ا العديدة الي شكميا الكونغرس األمريكي مثؿ لجاف برايمر وجيفي مور ودوتش التي حذرت تقاريرىا مف أف ىذ
اإلرىاب الجديد ربما يمجأ إلى تنفيذ ىجمات واسعة النطاؽ في الواليات المتحدة وربما يتـ في ىذه اليجمات 
إستخداـ األسمحة الكيماوية والبيولوجية بقصد إحداث آثار نفسية ضخمة حتى لو كانت اليجمات محدودة 

ؿ الرئيس لمصراع في الساحة الدولية، ، اإلرىاب الجديد... الشكأحمد إبراىيـ محمكدذلؾ النطاؽ، راجػع في 
 .44، ص 2002السنة الثامنة والثبلثوف، جانفي  137مجمة السياسة الدولية، العدد 

ستراتيجيات مكافحتو، مقاربة إعبلمية، جامعة محمد مسعكد قيراط -2 ، اإلرىاب دراسة في البرامج الوطنية وا 
  .41، ص 2011لطبعة األولى، نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، ا

، اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح في القانوف الدولي العاـ، دار الفكر الجامعي، كساـ خالد عبد العالي -3
 .41، ص 2017اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
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ورغـ كوف مصطمح الخبليا اإلرىابيػة النائمة جديد دخؿ عالـ الحروب السرية لكنيا في 
كما تربط الخبليا  1ر العمبلءالحقيقة ترتبط بمفيـو آخر اشمؿ منو وىو الطابور الخامس أو طابو 

النائمة بأجيزة مخابرات معادية وعدة واجيات منيا السفارات وفروع األحزاب الداخمية المرتبطة 
بأجندات خارجية، وعمى العكس مف القوات النظامية ال يوجد ىيكؿ تنظيمي ليذه الخبليا فيي 

فأف التوصؿ إلى خيط تشكؿ وحدات منفصمة عف بعضيا وتوزع في عدة مناطؽ حيوية لذلؾ 
 خمية ما ال يفيد في كشؼ بقية الخبليا.

كما أف خطورة ىذه الخبليا تكمف في أنيا ليست نائمة كما يشير المصطمح أو يتصور 
نما ىي يقظة ومحترسة تنتظر اإلشارة لتقوـ بتنفيذ المياـ الموكمة بيا وىي ال تتورع عف  البعض وا 

يحيدىا رادع ديني أو أخبلقي أو إنساني، إنيا ضمائر ميتة تنفيذ أشد األعماؿ اإلرىابية دوف أف 
مسموخة مف الضمير والمواطنة، ولف يتمكف أحد مف التكيف بالوقت الذي يمكف أف تستيقظ فيو 
خمية إرىابية نائمة أو متخفية وكذلؾ المكاف الذي تنشط فيو ونوعية الدمار الذي يمكف أف تمحقو، 

ستخبارات في العالـ لمواجية ىذا الخطر عف طريؽ التنسيؽ وىنا يكمف التحدي لدى أجيزة اال
األمني بتبادؿ المعمومات، حيث أنو بعد معركة الميداف ستأتي معركة االستخبارات والمعمومات 

 .وىي المعركة األمنية المقبمة

إف ىناؾ مبررات قوية لمخاوؼ العالـ مف ىذه الخبليا البلمرئية المنتشرة والتي يصعب 
راقبتيا أو الحد مف إنتشارىا بفعؿ األساليب التموييية المتطورة التي تمجأ إلييا وطبيعة رصدىا وم

 األشخاص المنتميف إلييا.
                                                           

حرب األىمية الطػػابور الخامس مصطمح متداوؿ في أدبيات العمـو السياسية واإلجتماعية نشا في اثناء ال -1
وأوؿ مف أطمؽ ىذا التعبير ىو الجنراؿ أميميو موال أحد قادة القوات الوطنية  1936اإلسبانية التي نشبت عاـ 

الزاحفة عمى مدريد وكانت تتكوف مف أربعة طوابيػر مف الثوار فقاؿ حينيا عف ىناؾ طابورا خامسا يعمؿ مع 
مصطمح الطابور الخامس بأنو مجموعة مف الناس تعمؿ  الوطنييف لجيش الجنراؿ فرانكو ضد الحكومة، ويصؼ

غالبا عمى محاولة محاصرة المدينة مف الداخؿ لصالح العدو، قد تكوف انشطة الطابور الخامس عمنية أو سرية 
وفي بعض االحياف تقـو القوات السرية بمحاولة حشد الناس عمنا لمساعدة ىجـو خارجي ويمتد ىذا المصطمح 

ة التي تنظميا القوات العسكرية، ويمكف ألنشطة الطابور الخامس السرية اف تنطوي عمى ايضا إلى االنشط
اعماؿ تخريب وتضميؿ وتجسس ينفذىا مؤيدوا القوة الخارجية ضمف خطوط الدفاع بكؿ سرية، راجع في ذلؾ 

  .22، ص 2016الربيع الثاني لعاـ  58، العدد مجمة الفكر السياسي ،رىاب النائمةخبليا اإل، دقاؽ ىيثـ



7 
 

كما أثبت الواقع أف خبليا اإلرىاب النائمة كظاىرة إجرامية ال ترتبط بحدود دولة معينة بعد 
خطيط ليا في دولة ويتـ أف طرأ عمى جرائميا التدويؿ وتجزأت عناصرىا بيف عدة دوؿ فيتـ الت

تمويميا في دولة ثانية ليتـ تنفيذىا في دولة ثالثة ثـ يتـ تبنييا مف قبؿ منظمة ينتمي أعضاؤىا 
إلى العديد مف الدوؿ، ومع تزايد النطاؽ الدولي لظاىرة الخبليا اإلرىابية النائمة أصبح التعاوف 

رىابييف الضالعيف فييا إلى العدالة فيما بيف الدوؿ مف أجؿ منع األعماؿ اإلرىابية وتقديـ اإل
  1عنصرا حاسما في نيج العدالة الجنائيػة المتبع إزاء مكافحة خبليا اإلرىاب النائمة.

 الخبليا اإلرىابية النائمةوخاصة مف خبلؿ األمـ المتحدة بمكافحة إىتماـ العالـ  وقد بدى
حتجاز  بعد تفشي ىذه الظاىرة عمى مستوى العالـ حيث إنتشرت ظاىرة خطؼ الطائرات وا 
الرىائف وغيرىا مف األعماؿ اإلرىابية مما تسبب في مقتؿ العديد مف البشر األمر الذي يعتبر 

اتو األساسية المكفولة في مختمؼ الدساتير، ونظرا لما تؤدي إنتياكا صارخا لحقوؽ اإلنساف وحري
إليو مثؿ ىذه األعماؿ مف توتر في العبلقات الدولية وتقويض لدعائـ اإلستقرار بيف الدوؿ 
وزعزعة السبلـ العالمي وتيديد مصالح المجتمع الدولي وأمف وسبلمة مرافقو الحيوية وعمى رأسيا 

الدولية فقد رأت المنظمات الدولية وعمى رأسيا األمـ المتحدة وسائؿ النقؿ الجوي والمواصبلت 
 2ضرورة معالجة تمؾ الظاىرة.

فمكافحة اإلرىاب ال يمكف أف تقوـ بو دولة بمفردىا وبمعزؿ عف باقي الدوؿ األخرى بؿ ال 
الدوؿ فيما بينيا مف أجؿ درء ىذا الخطر الذي يقوض المجتمعات ويؤدي  تكاثؼ جيودبد مف 
ارىا خاصة بعد أف أصبحت تمؾ الجرائـ ال تقتصر في نشاطيا عمى دولة معينة بؿ إلى إنيي

إمتدت عبر الحدود الوطنية وعبر القارات فالمجتمع الدولي مطالب بوضع الضوابط واألسس 

                                                           
، اإلرىاب و التعصب عبر التاريخ، دراسة تحميمية تاريخية لظاىرتي اإلرىاب و التعصب في رائد قاسػـ -1

، 2005، دوف دار نشر، 2001السموؾ البشري والمجتمعات اإلنسانية حتى أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
 . 23ص 

2- Chrisridis Héléna Stylianou, Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, 

mémoire de recherche pour l’obtention du deplome d’université de 3 
eme

  sycle "Droit 

fondamentax" université de Nantes, 2003, page 30. 
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وأطر التعاوف التي مف شأنيا أف تؤدي إلى ضبط المجرميف الياربيف بجرائميـ مف دولة أخرى 
 1بلت مف العقاب.حتى ال يمكف ألحد اإلف

وعميو رأى المجتمع الدولي أنو مف الضروري أف تتعاوف الدوؿ مف أجؿ مبلحقة مرتكبي 
لعقوبات الرادعة عمييـ وىذا ىذه الجرائـ وعدـ تمكينيـ مف اإلفبلت بجرائميـ ومحاكمتيـ وتوقيع ا

ال يكوف وال يتأتى إال مف خبلؿ تعاوف دولي يقتضي إضافة إلى المواجية األمنية مواجية مف 
نوع آخر تتمثؿ في إيجاد منظومة تشريعية متكاممة وتطوير قواعدىا بإستمرار مف ذلؾ القواعد 

ىروبيـ إلى دولة أخرى غير تمؾ  المتعمقة بتسميـ المجرميف الضالعيف في الخبليا النائمة في حالة
 2التي أرتكبت الجريمة في أراضييا وكذلؾ تسميـ شركائيـ المقيميف في دولة أخرى.

فالتعاوف الدولي ثمرة تطور العبلقات ونتيجة حتمية لما تشيده الخبليا اإلرىابية النائمة مف 
عندىا، ولما كانت  تطور متبلحؽ حتى أصبح تطورىا في حد ذاتو ظاىرة دولية تستوجب الوقوؼ

سيولة التنقؿ بيف الدوؿ تعد مف أىـ عوامؿ صعوبة مبلحقة ىاتو الخبليا خاصة في ظؿ العولمة 
التي جعمت مف العالـ قرية صغيرة وأماـ ضعؼ جيود الدوؿ عمى المستوى الفردي وكذا اإلقميمي 

سائؿ األكثر فاعمية في تتبع الجناة ومبلحقتيـ كاف مف الضروري أف تبادر الدوؿ بالبحث عف الو 
لمواجية شتى صور وأشكاؿ اإلجراـ خاصة تمؾ المرتبطة بالخبليا اإلرىابية النائمة، كما ال يمكف 
جياضية تقي  إنكار الدور الذي لعبتو وتمعبو التدابير الوقائية التي تعتبر بمثابة حرب إستباقية وا 

نتشار ىذه الظاىرة مستقببل.  3مف إستمرار وا 
االستراتيجية القانونية كاف المجتمع الدولي قد بدأ يجـر التنظيمات اإلرىابية  و بالنسبػػة إلى

تحديدا تنظيـ القاعدة وينزؿ العقوبات بأفرادىا مباشرة بعد تفجير السفارتيف األمريكتيف في كينيا 
 1267حيث أعدت لجنة األمـ المتحدة إستنادا إلى قرار مجمس األمف الدولي رقـ  1998عاـ 

التي تعدد أسماء األفراد  Consolidated listما يسمى بالبلئحة الموحدة  1999اـ الصادر ع
                                                           

و الدولي، منشورات الحمبي الحقوقية،  ، المفيـو القانوني لجرائـ اإلرىاب الداخميعبد القادر زىير النقكزم -1
 .9، ص 2008بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 

رىاب: المعوقات و الحموؿ، جامعة نايؼ العربية ، التعاوف العربي في مكافحة اإلعبد القادر محمد قحطاف -2
 .19، ص 2006لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

، تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف في إطار مكافحة اإلرىاب، أطروحة مقدمة لنيؿ عطك محمد -3
 .33، ص 2016-2015، 01ة الجزائر شيادة الدكتوراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامع
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المنتميف إلى طالباف وتنظيـ القاعدة المشموليف في نظاـ العقوبات الذي فرضو مجمس األمف 
أطمقت سمسمة  2001 سبتمبرالدولي عمى بف الدف وأتباعو، غير أف ىجمات الحادي عشر مف 

القانونية فكانت المحرؾ األساسي وراء تصاعد وتيرة التشريعات الدولية  جديدة مف ردود الفعؿ
 1والمحمية التي تتصدى لئلرىاب الدولي.

 الخبليا اإلرىابيةجذور اإلستراتيجية القانونية التي إعتمدىا المجتمع الدولي لمكافحة  فإ
قميمية، القرارات الصادرة مترسخة في الركائز األساسية لمقانوف الدولي وىي اإلتفاقيات الدولية واإل

عف مجمس األمف الدولي في األمـ المتحدة، القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي العرفي 
جتياد المحاكـ والقانوف الدولي  القائـ عمى ممارسات الدوؿ حسب ما تمميو قوانينيا الوطنية وا 

ـ وىذا ما يقتضي وضع األسس والضوابط الدولية التي يسمح بمقتضاىا التسمي ،2لحقوؽ اإلنساف
يجاد آليات لتنفيذ ذلؾ ىذا إضافة إلى عقد اإلتفاقيات الدولية عمى مختمؼ المستويات   العالميةوا 

واإلقميمية والثنائية والجماعية المتعمقة بالتسميـ أو المساعدة القضائية وغيرىا مف المسائؿ التي 
 3.الخبليا اإلرىػابية النائمةتدخؿ في إطار مواجية 
 مبررات إختيػػار المكضكع

ورغبتي في  ع ىو السبب الرئيسي في إختياري لمموضوعالجانب الحيوى لمموضو  إف
واإللماـ بكؿ ما يحيط بو إضافة إلى أف ىذا الموضوع يتوافؽ ويتماشى في نفس  هإستطبلع خبايا

لمواضيع ذات الطابع الوقت مع التخصص الدراسي وكذا اإلىتماـ والميوؿ الشخصي نحو ا
 الجنائي وباألخص الدولي الجنائي بإعتباره تخصص حديث بالمقارنة مع التخصصات األخرى.

ىذا ونشير إلى أف المكتبة الجزائرية عمى الرغـ مف وجود بعض الدراسات المتعمقة 
مف بموضوع اإلرىاب إال أنيا تناولتو مركزة عمى الجانب السياسي أو اإلجتماعي أو التاريخي 

                                                           
، ص 2011، عمـ الجريػػمة، دار صفاء لمنػشر و التوزيع، عماف، األردف، غنػػي نػػاصر حسيف القريشي -1

13. 
دار الثقافة لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة  -دراسػة مقارنة –، السياسػة الجنائية أكػػـر نشأت إبراىيػػـ -2

 .10، ص 2008األولى، 
، اإلرىاب في القانوف الدولي، دراسػة قانونية مقارنة، أطروحة مقدمة إستكماال حسػػف عزيز نكر الحمػك -3

لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة ماجستير في القانوف العاـ، األكاديمية العربيػة المفتوحة في الدانمارؾ، ىمسنكي، 
 .8، ص 2007فمندا، 
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الجزائر خبلؿ العشرية الدموية دوف التطرؽ إلى الدوؿ أو خبلؿ عرض األحداث التي شيدتيا 
وىذا  باألخص، الشؽ التشريعي سواء الجزائري أو المقارف في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة

بصفة  أيضا كاف سببا دافعا ألف أحاوؿ في إثراء المكتبة الوطنية الجزائرية بصفة خاصة والعربية
عامة حوؿ ىذا الموضوع مف خبلؿ التجديد في زاوية الرؤية بواسطة الجمع بيف الجانب 
المفاىيمي لمخبليا اإلرىابية النائمة والدراسػة التشريعية التحميمية لمختمؼ النصوص التي صدرت 

 في إطار مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة سواء عمى المستوى الدولي أو الداخمي لمدوؿ.

 صعكبات الدراسػػة

يتنا عدة صعوبات لعؿ الشيء الذي نريد تأكيده ىو أف عممنا ىذا لـ يكف سيبل بؿ واج
تساعو حيث أنني لـ أستطع  وعراقيؿ تكمف في صعوبة التحكـ في الموضوع نظرا لتشعبو وا 

إطار  في الخبليا اإلرىابية النائمةأف الجيود الدولية لمكافحة  إذاإلحاطة بجميع صور التعاوف، 
تتضمف العديد مف الصور ال يمكف التعرض ليا بالتفصيؿ في ىذه  والقضائي األمني التعاوف

إضافة إلى أف األجيزة الدولية التي ليا ، الدراسة لذا تطرقت إلى أىميا فقط بالوصؼ والتحميؿ
ي ىذا دور فعاؿ في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة عديدة ومتنوعة لـ أستطع حصرىا جميعيا ف

 .البحث لذا تطرقت إلى نماذج منيا فقط والتي تعتبر أىـ ىذه األجيزة

وعدـ إتاحتو لمدوؿ  أجيزة األمفسرية التعاوف اإلستخباراتي بيف  ومازاد الدراسة تعقيدا
السنوات في مجاؿ  ؿالتعاوف خبلىذا حوؿ ونسب عدـ وجود أرقاـ لمعامة لئلطبلع عميو في ظؿ 

ما جعمنا نكتفي فقط بعرض بعض األحداث  ندعـ بيا دراستنا الخبليا اإلرىابية النائمةمكافحة 
الكشؼ عف ىاتو الخبليا النائمة والنماذج التي كاف لمتعاوف الدولي اإلستخباراتي دور فعاؿ في 

 توجيو ضربات إستباقية إلييا.و 
 الدراسػػػةأىمية 

ا شغؿ موضوع خبليا اإلرىاب النائمة أىميتبرز أىمية دراسة الموضوع مف عدة زوايا 
إىتماـ العالـ في القرف الحالي، فبل شيء يتبلعب بالشعور بالخطر أكثر مف خبليا اإلرىاب 
النائمة، خاصة بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر وجدنا أنفسنا في حالة طوارىء تبدو ال 

رىابية النائمة، كما أف الدولة نيائية ودائمة لتطور تقنيات صناعة اإلرىاب وظيور الخبليا اإل
وحدىا ال تستطيع القياـ ببعض األعماؿ المتعمقة بمكافحة ىاتو الخبليا الجرثومية دوف بذؿ 



00 
 

جيودىا في الدخوؿ في عبلقات وروابط تعاونية مع غيرىا مف الدوؿ وحاجة ىذه الجيود المبذولة 
 عشوائية.إلى األسموب العممي لتحقؽ ما تيدؼ إليو حتى ال تكوف بصورة 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف تكاثؼ جيود جميع الدوؿ مف أجؿ إيجاد حموؿ لمواجية ظاىرة 
الخبليا اإلرىابية النائمة التي تيدد جميع الدوؿ ونجاحيا في ذلؾ يعتبر نجاح في كافة العمميات 

 اإلستراتيجية لمتنمية واألمف داخؿ الدولة نتيجة لئلرتباط الوثيؽ بينيما.
طمؽ يعد موضوع التعاوف الدولي في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة مف ومف ىذا المن

الموضوعات الشائكة التي تحتاج دائما وبصورة مستمرة إلى الكثير مف الدراسات واألبحاث التي 
 يمكف أف تسيـ في إيضاح بعض الغموض الذي يكتنفيا.

 أىداؼ الدراسػػػة
 أىميا ما يمي: تصبػو ىذه الدراسػة إلى تحقيؽ عدة أىداؼ

  التعرؼ عمى أبعاد ظاىرة اإلرىاب مف خبلؿ إستجبلء مفيوميا في التشريعات الوطنية
 واإلتفاقيات الدولية والجيود الفقيية، وتحديد أسبابيا وصورىا وأساليبيا.

  البحث في األحكاـ العامة والقواعد الموضوعية واإلجرائية لمتعاوف الدولي في مكافحة
ة النائمة ومع وصؼ وتحميؿ الوضع الراىف ليذا التعاوف مف خبلؿ الخبليا اإلرىابي

 اإلتفاقيات المبرمة في إطار العبلقات الدولية.
  البحث في مفيوـ وصور وأشكاؿ ووسائؿ التعاوف الدولي التقميدية والمستحدثة في

المسائؿ الجنائية في مجاؿ مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة، والتي سعى ويسعى 
 تمع الدولي إلى وضع إطارىا وصوغ أحكاميا بما يخدـ ويعزز ىذا التعاوف.المج

  لتزاـ التشريعات الوطنية بنصوص اإلتفاقيات الدولية رصد وتحميؿ مدى إستجابة وا 
 المتعددة المتعمقة بمكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة.

  بالتعاوف الدولي في إلقاء الضوء عمى أىـ جيود المنظمات الدولية واإلقميمية المتعمقة
مكافحة خبليا اإلرىاب النائمة مف خبلؿ البحث فيما صدر عنيا مف أعماؿ وقرارات 
ووثائؽ، ثـ نحاوؿ بياف أىـ المعوقات التي تعرقؿ سير تمؾ الجيود وتقؼ أماـ تفعيؿ ىذا 

مكافحة في منع و التعاوف، دوف أف ننسى الدور الذي لعبتو وتمعبو التدابير الوقائية 
 يا اإلرىابية النائمة. الخبل
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  الخروج مف ىاتو الدراسة ببعض اإلقتراحات التي يمكف أف يكوف ليا دور إيجابي في
 إدارة عبلقات التعاوف الدولي في مجاؿ مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة بصفة خاصة.

 إشكالية الدراسػػة
ئمة التي يجب أف تطرح أماـ ىذه التحديػات تبرز لمعياف مشكمة الخبليا اإلرىابية النا

جب عمينا أيضا أف نبيف موقؼ المجتمع الدولي ػة وأف تدرس مف جميع الجوانب، ويبموضوعي
خطيػػرة وىي تيـ جميع المجتمع الدولي  أف المشكمة جدمف ىذه الظاىػػػرة وكيؼ نظر إلييا إذ 

 وج مف ىذه المشكمة.ممثبل بييئة األمـ المتحدة الذي يسعى جاىدا إليجاد الحموؿ المناسبة لمخر 
وفي سياؽ مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة البد مف إلقاء الضوء عمى مبادئ القانوف 

التي تكوف وثيقة الصمة  الجنائي الدولي العاـ وكذلؾ عمى العناصر األساسية لمقانوف الدولي
 فػيما تتمثؿة، لمكافحة اإلرىاب األسئمة المطروحة في مجاؿ مكافحة الخبليا اإلرىابية النائم

في مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة؟ كما ىي آليات التعاكف المتبعة اإلستراتيجية الدكلية 
 .الخاليا؟ ىػػاتوالدكلي في مكافحة 

 منيج البحث
إف تشعب الموضوع ودراستو مف جوانب متعددة منيا القانونية واإلجتماعية والسياسية لو 

فقد إعتمدت في ذلؾ عمى مناىج وبغية تحقيؽ أىداؼ الدراسػة  ،عظيـ األثر في إثراء ىذا البحث
ؿ الذي يقوـ عمى إستحضار المعمومة ومعالجتيا مف خبلمختمفة إنطبلقا مف المنيج التاريخي 

أكثر مف  2001سبتمبر  11البحث في الجذور التاريخية ليا، فرغـ تسميط الضوء عمى ىجمات 
رىاب عديدة مما يجعمنا نستعيف بيذا المنيج لمعرفتيا غيرىا لكف التاريخ عرؼ قبميا حاالت إ

والظروؼ التي أحاطت بيا قبؿ أف نضعيا في سياقيا القانوني، والوقوؼ عمى األحداث التي 
 تمت ىذه اليجمات وكانت كرد فعؿ عنيا.

بإعتباره األنسب لمدراسة  ىو الذي سيغمب عمى ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي لكف
يؿ في آف واحد والوقوؼ عمى أحكاـ القانوف الموضوع تقتضي الوصؼ الدقيؽ والتحمألف طبيعة 

تسميـ المجرميف المتيميف بالضموع في الدولي ذات الصمة بمكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة منيا 
لى الخبليا اإلرىابية النائمة واإلنابة القضائية الدولية وتنفيذ األحكاـ الجزائية األجنبية وصوال إ

الخبليا دراسة أىـ إختصاصات وأوجو نشاط األجيزة الدولية واإلقميمية والعربية في مكافحة 
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كما أف اإلحاطة بموضوع كيذا غاية في األىمية حيث أنو يتطمب التحميؿ  اإلرىابية النائمة،
 والتفسير لنصوص المعاىدات الدولية المبرمة في ىذا الشأف.

ت بالمنيج المقارف في بعض محطات الدراسة عند إلى جانب ىذا المنيج فقد إستأنس
مقارنة مختمؼ المواثيؽ والنصوص الدولية والتشريعات الداخمية التي عالجت مواضيع تسميـ 

وتبادؿ واإلنابة القضائية الدولية  المتيميف بالضموع في خبليا اإلرىاب النائمة المجرميف
 المعمومات والمساعدات القانونية المتبادلة.

 الدراسػػة تقسيـ
عتبارا لما  زاء خطورة ىذه الظاىرة وما يمكف أف يترتب عمييا مف نتائج وآثار خطيرة وا  وا 
تقدـ يجب تحديد إطار ىذا البحث نطاقو بيدؼ تقصي غاياتو حيث قمنا بعرض ذلؾ وفؽ خطة 
ية ثنائية تقوـ عمى بابيف، الباب األوؿ الذي يختص بدراسػػة موضوع اإلرىاب والخبليا اإلرىاب

النائمة بيف المصطمح و الممارسة الواقعية حيث ينقسـ إلى فصميف، الفصؿ األوؿ يتناوؿ ماىية 
خبليا اإلرىاب النائمة معركة يتناوؿ الفصؿ الثاني اإلرىاب الدولي واألساليب التي يتخذىا، و 

 .الحاليةالعالـ 
لخبليا اإلرىابية النائمة أما الباب الثاني بعنواف الجيود الدولية الرامية إلى منع ومكافحة ا

فينقسـ إلى فصميف، الفصؿ األوؿ يبحث في الجيود الدولية الرامية إلى منع و مكافحة الخبليا 
اإلرىابية النائمة في إطار التعاوف األمني و القضائي، أما الفصؿ الثاني فيبحث في الجيود 

 إطار األجيزة الدولية. فيالخبليا اإلرىابية النائمة  منع ومكافحةالدولية الرامية إلى 
وأخيرا ننيي ونختـ ىذه الدراسة بخاتمة تتضمف حصيمة ما توصمنا إليو مف نتائج مع 

التي يمكف أف يكوف ليا دور في تدعيـ الجيود الدولية مف أجؿ الحد مف  اإلقتراحاتبعض 
 ظاىرة الخبليا اإلرىابية النائمة.
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 اإلرىػػػاب ك الخاليػػا النائمػػػة بيف المصطمح كالممػػػارسة الكاقعيػػػة: لباب األكؿا
األحرؼ األولى لمستقبؿ جديد في العالـ  2001كتبت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 

األساس لنظاـ عالمي جديد، يقوـ عمى مبدأ الصراع ما بيف وقد وضعت ىذه األحداث حجر 
قطبيف قطب تترأسو الواليات المتحدة األمريكية ومف يدور في فمكيا، وقطب خفي وىو اإلرىاب 

 1والخبليا النائمة.
كانت بتدبير بشري مبتكر، إذ أف مف قاموا بيا  2011 سبتمبركارثة الحادي عشر مف 
محوظ، أكدوا مف خبللو وصوليـ إلى مستوى كبير مف الخطورة ينتموف إلى عالـ سري غير م

وفي القمب مباشرة ليسببوا أضرارا ال تقؿ، بؿ ربما تفوؽ  بضربيـ لؤلىداؼ عف قرب ومف الداخؿ
ما يترتب عمى حرب تقميدية بؿ حتى حرب نووية صغيرة، وليذا السبب شغؿ موضوع اإلرىاب 

رف الحالي، فبل شيء يتبلعب بالشعور بالخطر أكثر مف والخبليا النائمة إىتماـ العالـ في الق
اإلرىاب، خاصة بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر وجدنا أنفسنا في حالة طوارىء تبدو ال 

 2نيائية ودائمة لتطور تقنيات صناعة اإلرىاب و ظيور الخبليا اإلرىابية النائمة.
يا النائمة البد مف التطرؽ إلى في ىذا الصدد وبغية توضيح العبلقة بيف اإلرىاب والخبل

ماىية كؿ مف اإلرىاب والخبليا النائمة، ألف الحديث عف ظاىرة اإلرىاب وفؽ النسؽ المألوؼ 
والبحث عف تعريفات محددة يقودنا بالضرورة إلى البحث أيضا عف تعريفات محددة لمخبليا 

 .النائمة، والتي أصبحت اليـو الوريث اإليديولوجي لئلرىاب
عمى ذلؾ، إرتأينا دراسػػة ىذا الباب مف خبلؿ تقسيمو إلى فصميف أساسيف، يتولى بناءا 

الخبليا اإلرىابية في حيف يتولى الفصؿ الثاني دراسػة  اإلرىاب الدوليالفصؿ األوؿ دراسػة ماىية 
 النائمة معركة العالـ الحالية.

 
 
 

                                                           
1

-  Thomas Friedmann: longitudes and attitudes: The world in the age of terrorism ، Colen 

Germany، 2003، p 86. 

ة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانوف الدولي العاـ، المؤسس، كمػػاؿ حماد -2
 .23، ص 2003بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 
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 مػػػاىية اإلرىاب الدكليلفصؿ األكؿ: ا
 واجا وتعقيدا في السنوات األخيرةىابية واحدة مف القضايا األكثر ر تعد إشكالية الجرائـ اإلر 

ييدينا اإلرىاب في كؿ يوـ كارثة تيدد األمف والسمـ الدولييف لما يرتبط بو مف عنؼ  وكأنما
رىائف  واختطاؼوتطرؼ وترويع وجريمة منظمة، وما يستتبعو مف خوؼ ورعب ومقاومة مسمحة 

، ففي كؿ يـو وطائرات وقتؿ وتدمير أصبح مف أ ىـ سمات العالـ المعاصر الذي نعيش فيو اليـو
 1نجد أخبار اإلرىاب تمؤل الصحؼ والمجبلت ونشرات األخبار بعناويف عريضة.

وحيث أف اإلرىاب لو العديد مف الصور واألشكاؿ فإف األمر يحتاج إلى بحث دقيؽ 
ياف ماىية اإلرىاب مف حيث لتحديد ماىية اإلرىاب ومدلولو المغوي، وىنا تكمف المشكمة في ب

األطر  اختبلؼتقديـ مفيوـ محدد لو لغياب مفيوـ عالمي يحدد ما ىو اإلرىاب بسبب 
 2اإليديولوجية وتضارب المصالح الدولية التي تنتفي معيا الحيادية في تفسير الظاىرة اإلرىابية.

راز ماىية الدراسة، سنحاوؿ خبلؿ ىذا الفصؿ إبومف أجؿ الغوص في ىذا الموضوع محؿ 
اإلرىاب بالتطرؽ لمفيوـ ىذا األخير مف حيث التعريؼ وكذا الدوافع واألسباب التي تحمؿ عمى 

براز   صوره و أساليبو.إرتكاب ىذه الجريمة وا 
التطور التاريخي لظاىرة اإلرىاب الدولي وتأسيسا لما سبؽ سنخصص المبحث األوؿ إلى 

يكتنفو ولي حتى نزيؿ الغموض والمبس الذي مفيوـ اإلرىاب الدإلى وسنخصص المبحث الثاني 
 :وفقا لمنحو اآلتيوأساليبو أشكاؿ اإلرىاب الدولي والبحث في أسبابو ودوافعو ومف ثـ سنتناوؿ 

 التطكر التاريخي لظاىرة اإلرىاب الدكلي :المبحث األكؿ
ؿ وىو بأي حا 2001سبتمبػر  11مما ال شؾ فيو أف اإلرىػػػاب لـ يولد مف رحـ أحداث 

مف األحواؿ لف ينتيي بإنتياء ىذه األحداث فيو قديـ قدـ المجتمعات اإلنسانيػة إال أف أحداث 
سبتمبػر كشفت عف تعاظـ الخطر اإلرىابي وظيور إرىاب مف نوع آخر أو ما سمي  11

 3باإلرىاب الجديػػد.

                                                           
دار النيضة العربية، القاىرة،  ، اإلرىاب ومحاربتو في العالـ المعاصر،إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي -1

 .4ص  ،2006مصر، الطبعة األولى، 
 .6ص  مرجع سابؽ، -دراسة قانونية مقارنة–، اإلىاب في القانوف الدولي حسف عزيز نكر الحمك -2

3
-  Bousoltane Mohamed, Du droit a la guerre au droit de la guerre (Le recours a la force 

armée en droit international), Houma éditions Alger, Algérie 2010, Page 97. 
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نما ىو ظاىرة موجودة في التاريخ البشري منذ بدء ا لخميقة اإلرىاب كظاىرة ليس حديثا وا 
لى اآلف إال أف ىذا ال يعني أف ىذه الظاىرة أو ىذا المصطمح أخذ الطابع أو الشكؿ الثابت  وا 
نما حدث تطور في ىذه الظاىرة كغيرىا مف الظواىر اإلنسانية، ورغـ أف اإلرىاب ظاىرة  وا 

يرة في تاريخية ممتدة عبر التاريخ اإلنساني إال أف بدايتو ليست محددة بدقة وىناؾ إجتيادات كث
   1ىذا المجاؿ.

لما كاف اإلرىاب ظاىرة إجتماعية فإنو قد تغير وتطور عبر العصور المختمفة حتى و 
لي عمى والمشكبلت التي تؤرؽ المجتمع الدو  وصؿ لما عميو اآلف مف كونو أخطر الظواىر

 2إختبلؼ مصالحو وأىوائو.
ؼ عمى إيديولوجيتو ييدؼ مف دراسة تاريخ اإلرىاب إلى الوقو  ىذا المبحثلذلؾ فإف 

وتطوره الذي خرج بو مف مجرد الحركات الفردية العفوية إلى منظمات سرية تمارس وديناميكيتو 
بحيث نصؿ مف خبلؿ ما ىو كائف إلى نشاطيا في أكثر مف مائة وعشريف دولة مف دوؿ العالـ، 

طريؽ المنع أو ما يجب أف يكوف مف إستراتيجية شاممة لمواجية ومقاومة ىذا اإلرىاب سواء عف 
 بطريؽ القمع. 
 اإلرىاب في العصكر القديمة: المطمب األكؿ

إف المجتمعات القديمة لـ تكف تعرؼ اإلرىاب بمفيومو الشائع في عصرنا الحاضر 
وبالرغـ مف ذلؾ فإننا نجد أف ىذه الجريمة ليا جذور ممتدة عبر التاريخ اإلنساني فقد بدأ العنؼ 

رتكب بذلؾ أوؿ جريمة في تاريخ بداية الحياة البشرية عمى ا ألرض حيف قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ وا 
اإلنسانية توالت مف بعدىا الجرائـ وساد مبدأ البقاء لؤلقوى في المجتمعات البدائية وذلؾ لعدـ 
وجود قانوف ينظـ حركتيا ويجمع شتاتيا أو سمطة تعمؿ عمى تنفيذ مثؿ ىذا القانوف، ومع تطور 

وجود زعيـ يتولى شؤونيا في حالة الحرب مع  ة بدا اإلحساس بالحاجة إلىالبدائيىذه المجتمعات 

                                                           
جريػػر لمنشر والتوزيع، عماف األردف، الطبعة األولى،  الدعايػػة واإلرىاب، دار، عبد الرزاؽ محمد الدليمي -1

 .175، ص 2010
قانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو ال، اإلرىاب الدولي جوانبو منتصر سعيد حمكدة -2

 .11، ص 2008اإلسبلمي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
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غيرىا مف القبائؿ والعشائر فأخذت كؿ قبيمة تختار زعيما ليا تنتيي زعامتو بمجرد اإلنتياء مف 
عاشتو عمى نفقاتيـ بؿ والخضوع التاـ لو.  1الحرب، ولكف يظؿ إحتراميـ لو وا 

 فرعكنياإلرىاب في العصر ال: لفرع األكؿا
قبؿ الميبلد وأطمقوا عمييا إسـ "جريمة  1198عرؼ الفراعنة جريمة اإلرىاب عاـ 

الثالث عرفت بمؤامرة الجريمة  سالمراىبيف" حيث كاف ىناؾ محاولة إلغتياؿ الممؾ رمسي
 2الكبرى.

لقد كانت القوة في العيد الفرعوني ىي شعار الجماعات والسيطرة والتسمط ىما وسيمة 
البشرية أنذاؾ حيف كاف التحضر والمدنية مف غيبيات الزمف كما كاف العنؼ بصوره  التمييز بيف

المتعددة ىو الوجو الواقعي لقاعدة "القباء لؤلقوى" فقد واجيت مصر الفرعونية نوعا مف اإلرىاب 
قد يختمؼ في خصائصو ووسائمو وأحداثو عف اإلرىاب في وقتنا الحاضر إال أنو مع ذلؾ قد 

إلرىاب ودوافعو واحدة فيي إما نتيجة دوافع سياسية تيدؼ إلى السيطرة عمى الحكـ تكوف أسباب ا
أو بينيا إتجاىات دينية أو إيديولوجية تحاوؿ الوصوؿ لتحقيؽ مبادئيا ميما كاف الغرض أو 

 3الوسيمة.
ويبدو أف تاريخ اإلرىاب ضارب في أعماؽ التاريخ حيث تذكر البرديات المصرية وتتحدث 

ه مف الرعب واإلرىاب وتشرح بعض صور الذعر والقسوة والعنؼ الدموي الناجـ عف بعض وجو 
عف صراع دموي بيف أحزاب الكينة وأصحاب األفكار مف أجؿ الدفاع عف أفكار آليتيـ التي 
ينطقوف بيا عمى ألسنتيـ وكانت العقوبات شديدة الردع ضد مف يتآمر عمى الحكـ أو يعمـ بوجود 

 4يقـ بإببلغ السمطات. مثؿ ىذه المؤامرات ولـ

                                                           
جراءات مبلحقتيا، دار الفكر الجامعي، الطبعة ، محمد محمػكد سعيد -1 جرائػػـ اإلرىاب أحكاميا الموضوعيػة وا 

 .10، ص 1995األولى، مصر، 
، ص 1905، اإلرىاب و العقاب، دار النيضػة العربية، القاىػػرة، مصر، دوف طبعػة، محمكد صالح العادلي -2

16. 
نعكاساتو عمى الشر حسيف شريؼ -3 ؽ األوسط خبلؿ أربعيف قرنا، الييئة المصرية العامة ، اإلرىاب الدولي وا 

 . 14، ص 1997لمكتاب، القاىرة، مصر، 
 .177الدعايػػة واإلرىاب، المرجػػع السػابؽ، ص ، عبد الرزاؽ محمد الدليمي -4



08 
 

لقد مارس الحكاـ الفرعونيوف اإلرىاب ضد رعاياىـ بأبشع الطرؽ و الوسائؿ حرصا منيـ 
عمى دواـ حكميـ وسمطانيـ وما قصة فرعوف وموسى عميو السبلـ منا ببعيد، فرعوف الذي طغى 

 1والدة.وتجبر وعاث في األرض فسادا لدرجة أنو مارس اإلرىاب والعنؼ ضد األجنة حديثي ال
ويتضح مما سبؽ ذكره أف العصر الفرعوني كاف متنوعا باألعماؿ اإلرىابية خاصة مف 
طرؼ الحكاـ عمى المحكوميف حيث ألحقت بو صبغة الحكـ اإلرىابي والعنؼ الذي تعمد إليو 

 الحكومات قصد نشر الوالء وقمع العصياف إف وجد.
 اإلرىاب في العصر الػيػػكنػػاني: الفرع الثاني

الدولة اليونانية القديمة كاف اإلرىاب أسموب مستخدـ بواسطة السمطات لقمع الجرائـ  في 
الموجية إلييا مف الداخؿ، وكانت تساوي بيف مرتكب ىذه الجرائـ ومرتكب الجرائـ ليا مف الخارج 
وكانت العقوبة في الدولة اليونانية القديمة غير شخصية حيث كانت تمتد ألىؿ المتيـ وعشيرتو 

فعمى سبيؿ المثاؿ جريمة قمب نظاـ الحكـ الديمقراطي كانت  ،ي يصيبيا العار إلى األبدالت
تـ تخفيض حدة  "صكلكف"عقوبتيا اإلعداـ بالرجـ ومصادرة األمواؿ إال أنو في عيد اإلمبراطور 

2ىذه العقوبات وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى الوحدة الوطنية.
  

ابير كنظاـ لمواجية خطورة اإلرىاب مثؿ تدبير وكانت اليوناف القديمة أوؿ مف عرؼ التد 
الذي كاف يستخدـ بواسطة قرار سياسي وليس بموجب حكـ قضائي وكاف يتـ بتقديـ أي  "اإلبعاد"

مواطف طمب اقتراح  باستبعاد شخص ما ثـ يعرض ىذا االقتراح عمى مجمس الخمسمائة )مجمس 
ترح اإلبعاد شرح وجية نظره وأسانيده وكاف الشيوخ أنذاؾ ويراقب دستورية القوانيف( ثـ يتولى مق

 3يشترط لمموافقة عمى ىذا اإلقتراح أف يوافؽ عميو ستة آالؼ مواطف عمى األقؿ.
والشخص المقترح إبعاده محروـ مف حؽ الدفاع ومدة اإلبعاد حدىا األقصى عشر سنوات  

ال يمس أمواؿ المستبعد كاف يجوز خبلليا لمشعب أف يعود عف قرار اإلبعاد، وكاف تدبير اإلبعاد 

                                                           
جراءات مبلحقتيا، المرجع السابؽ، ص ، محمد محمػػكد سعيد -1  .15جرائـ اإلرىاب أحكاميا الموضوعية وا 
، ظاىػرة اإلرىاب دراسة في المفيـو والماىيػة، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية كقي عائشػػةزر  -2

موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مركز الكتاب 
 .39، ص 2017األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف، 

مصر، الطبعة  ،دار النيضة العربية، القاىرة -دراسة مقارنة-، جريمة اإلرىاب لمطيؼ عبد العاؿمحمد عبد ا -3
 .13ص  ،1994األولى، 
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أو كرامتو وسمعتو، أما أمواؿ الدولة الرومانية فقد خمطت بيف اإلجراـ السياسي واإلرىاب حيث 
كاف كبلىما عدوا لؤلمة والعقوبة التي تطبؽ عمييما واحدة، والعقوبات كانت متنوعة مثؿ اإلعداـ 

ف وصمت لعقوبتي النفي أو ومصادرة األمواؿ بيد أف ىذه العقوبات بدأت تخؼ تدريجيا إلى أ
" ىو كؿ فعؿ يعكس جكليااإلعتقاؿ، ومفيوـ اإلرىاب في الدولة الرومانية حسب قانوف "

 1إضطراب في السكينة العامة أو األمف العاـ ميما كاف صغيرا أو تائيا.
عتبرىا جرائـ تمس بالعظمة، وفي العيد ككرنيمياأما قانوف " " فنص عمى ىذه الجرائـ وا 

إعتبر مرتكبوا ىذه الجرائـ أعداء الجميورية وأعداء الشعب، أما في العيد اإلمبراطوري الجميوري 
فقد حدث تغيير في نمط المعاقبة عمى الجرائـ المساس بالعظمة، حيث أصبحت المصمحة 
المحمية بالعقاب ىي حماية اإلمبراطور بصفتو تجسيدا لمدولة فتغيرت بذلؾ النصوص العقابية 

 ة الشعبو وحكمو وحؿ مفيوـ عظمة السمطاف محؿ مفيوـ عظمفأصبحت تحمي شخص
وأصبحت نصوص المعاقبة عمى ىذه الجرائـ وسيمة لمقضاء عمى كؿ ما مف شأنو تيديد مركز 
اإلمبراطور وحكمو، فامتدت العقوبة لتشمؿ حتى الكتابات واألقواؿ واألفكار مع تشديد العقوبة 

  2وحوش المفترسة.عمييا باإلعداـ حرقا أو باإللقاء إلى ال
 اإلرىاب في العصر الركمػػػاني: الفرع الثالث

حكـ لوكاف البد ليـ مف تقمد مناصب ا فلقد قامت الدولة الرومانية عمى أنقاض دولة اليونا
قتنقموا بيف الحكـ األرستقراطي والديمقراطي والفوضوي، ورأو أحيانا أنو البد مف ضـ السمطات 

بالحكـ فتطغى، كما كاف في ىذا الوقت اإلسترقاؽ قويا وواسع  الثبلث حتى ال تنفرد إحداىا
النطاؽ واألسرى يباعوف في األسواؽ وكاف لمسادة األحرار حؽ معاممة األسرى بغمظة وخشونة 

إثارة الشغب مف أخطر الجرائـ التي تيدد السكينة  وحرؽ جمدىـ أحيانا، وأيضا كانت جريمة
 3والطمأنينة في روما القديمة.

                                                           
عمـ اإلرىاب ، األسس الفكريػة والنفسية واإلجتماعية  ،محمد عكض الترتػػكرم، أغاديػػر عرفات جكيجاف -1

 .38، ص 2006ماف، األردف، الطبعة األولى، والتربوية لدراسة اإلرىاب، دار حامد لمنشر والتوزيع، ع
، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، الطبعة محمد سعادم -2

 .17، ص 2009األولى، 
دار الكتاب الحديث، القاىرة،  -مكافحة اإلرىاب الجوي-، السياسة الدولية والقانوف الدولي حكيـ غريب -3

 .35، ص 2012، الطبعة األولى، مصر
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قتصر األمر عمى ذلؾ فقط بؿ لجأ اإلرىاب الروماني إلى إستخداـ الوحوش المفترسة ولـ ي
لمصارعة الضحايا وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى مدى شراسة وقوة اإلرىاب والعنؼ الذي 

 1كاف يسمط عمى الرعية.
ألوؿ ويذىب جانب مف الفقو إلى أف العنؼ أخذ طابع الحركة الثورية المنظـ خبلؿ القرف ا

الميبلدي حيث ظيرت مجموعات ثورية إستيدفت تقويض اإلمبراطورية الرومانية، فخبلؿ الفترة 
 "Sicariالسيكارم "ميبلدي نشأت حركة ثورية قواميا مجموعة دينية مف  73إلى  66الممتدة مف 

" وكانت أعماؿ العنؼ التي تقوـ بيا ىذه Zelotesالزيمكتييف "كاف يطمؽ عمى أعضائيا إسـ 
لمجموعة تستيدؼ اإلمبراطورية الرومانية، وكانوا يستخدموا أدوات معينة في القتؿ أو اإلغتياؿ ا

نيـ يريدوف ألذلؾ أستخدموا أدوات لمقتؿ في وضح النيار وأماـ جموع مف الناس كتشبو الخنجر 
 2إرساؿ رسائؿ معينة لمسمطات الرومانية ولمييود المتعاونيف معيـ. مف خبلليا

 la dlasت في مصر جماعة تؤمف بالنزعة القومية ضد الرومانية سميت بػ بعد ذلؾ ظير 

pora عتبرت ذلؾ ج زءا مف الفنوف الجميمة ثـ عممت مارست ما يسمى فف القتؿ ضد األغنياء وا 
المجموعات عمى تنظيـ أعماليا بيدؼ تقويض أركاف المجتمع، حيث قامت بتحريض الفقراء  ىذه

  3مكي الروماني، وقد إستخدمت ىذه المجموعة أسموب اإلغتياؿ.ضد األغنياء وضد النظاـ الم
وتذكر المصادر التاريخية أف الييود قد مارسوا اإلرىاب قديما حيث توجد إشارات كثيرة في 

وحسب قواميس  zelotesتشير إلى ممارسة اإلرىاب ضد غير الييود، حيث أف كممة العيد القديـ 
الجماعات التي عرفت صب دينيا، وقد مارس أعضاء ىذه متعالمغة تعني المواطف الييودي ال

باإلسـ المذكور القتؿ والتدمير حيث دمروا منزؿ الكاىف األعظـ وقاموا بإحراؽ األرشيؼ العاـ 

                                                           
الجريمة اإلرىابية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، الطبعة عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر،  -1

 . 3، ص 2005األولى، 
، مكافحة اإلرىاب والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، دار األيتاـ لمنشر والتوزيع، عماف، أكـر حساـ فرحات -2

 .29، ص2014الطبعة األولى، األردف، 
 ، ص2014، استراتيجية مواجية اإلرىاب، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، الطبعة األولى مازف شندب -3

50. 
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ومستودعات الحبوب ونسفوا خزانات المياه، وىذا ما يدؿ عمى أف الجماعات واألعماؿ اإلرىابية 
 1ىي قديمة قدـ التاريخ اإلنساني.

ا ىو جدير بالذكر أف ىناؾ أسبابا ساعدت عمى زيادة اإلرىاب في اإلمبراطورية ومم
نتشار الجيؿ والخرافات الدينية الرومانية تمثمت في إنتشار الفقر و  ومزج المشاعر الوطنية ا 

والدينية وتجنيدىا لتوسيع دائرة ىذه العصابات اإلرىابية لدرجة أف أنصار الروماف ثاروا عمييا 
شعوب الشرؽ باإلسبلـ ورحب أىؿ مصر األقباط بعمرو بف العاص الذي إستطاع  ولذلؾ رحبت

ؼ اإلرىاب مف موضع نظاـ لمحكـ العادؿ أدى إلى تضاؤؿ ظاىرة اإلرىاب وقتذاؾ، ولكف لـ يخت
التاريخ ألنو عندما إتسعت الدولة اإلسبلمية دخمت شعوب عديدة متنافرة العنصر والمغة كما أف 

ف ودخوؿ الفرؽ والمذاىب في اإلسبلـ كالشيعة والسنة أدى إلى عودة ضعؼ أمراء المسممي
 2.الحقاأتي تفصيميا يعصابات اإلرىاب مف جديد، وس

ومف قبيؿ جماعات العنؼ الحشود البربرية التي غزت اإلمبراطورية الرومانية بيف القرنيف 
 3الثالث والسادس لمميبلدي وتسببت في سقوطيا.

 في العصكر الكسػػػطى اإلرىاب: المطمب الثاني
في ىذه المرحمة التاريخية بدأ يظير اإلرىاب بشكؿ أكثر وضوحا وتميزا عف العنؼ ولقد 
سجمت القروف الوسطى أبشع وأروع صنوؼ البطش والعنؼ متمثمة في محكاـ التفتيش التي 

يخ العالـ في نصبيا الباباوات لئلنتقاـ مف كؿ مف ال يديف بالوالء لمكنيسة البابوية، كما شيد تار 
خوانيـ إما شيوة في إعتبلء سدة الحكـ أو  غتياؿ المموؾ وا  العصور الوسطى ودوف إنقطاع قتؿ وا 
تحقيؽ السيطرة والحكـ مف خبلؿ حروب مع أفراد العائمة المالكة، وقد ظير في ىذه الحقبة مف 

                                                           
، ص 2014، اإلرىاب المعاصر، دار البداية، عماف، األردف، الطبعة األولى، ىايؿ عبد المكلى طشطكش -1

80. 
ستراتيجية مواجيتيا، دار الحامد لمنشر والتوزيػػع، عماف، األردف، الجرائػػ، عبد الكريػػـ الردايدة  -2 ـ المستحدثػػػة وا 

 . 78، ص 2013الطبعة األولى، 
 .14دراسػة في ضوء قانوف مكافحة اإلرىاب، مرجع سػػابؽ، ص –الجريمة اإلرىابيػة ، حيدر عػمي نكرم -3
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حتجازىـ والذي يمكف القوؿ أنو  ظير ألوؿ مرة الزمف البعيد مف صور اإلرىاب كخطؼ الرىائف وا 
  1في ىذه الفترة الزمنية.

نما تتغير وتتبدؿ وتصبح أكثر  كما أف العبلئؽ اإلجتماعية بيف البشر ال تظؿ ثابتة وا 
وحيث أف العنؼ أحد أىـ ىذه العبلئؽ اإلجتماعية فإف اآلخر قد تطور  ،تنظيما عف ذي قبؿ

راض تحركو ح لو أىداؼ وأغخبلؿ ىاتو الفترة وأصبح أكثر خطورة عما كاف عميو مف قبؿ فأصب
 2وفمسفات ومبادىء تحكمو.

اإلرىاب كمظير مف مظاىر العنؼ تطور في العصور الوسطى عما كاف عميو في  
العصور القديمة حيث كاف أمراء اإلقطاع في أوروبا يستخدمونو كوسيمة إلرغاـ العبيد لمعمؿ في 

وأغمظيا مثؿ اإلعداـ والمصادرة، بؿ مقاطعاتيـ ومزارعيـ، وكاف اإلرىاب يواجو بأشد العقوبات 
إمتدت ىذه العقوبات ألسر اإلرىابييف كحرمانيـ مف حؽ اإلرث، وفي ظؿ الممكية اإلسبانية كاف 

 3اإلرىابي يواجو بعقوبة شاذة في حالة عفو الممؾ عنو وىي عقوبة فقع العيف.
ئـ التيرب وبوجو عاـ إتسع مفيوـ اإلرىاب في أوروبا في العصور الوسطى ليشمؿ جرا

 4الضريبي وجرائـ بالسب واإلىانة لمسمطة الحاكمة.
 اإلرىاب في عصػػػر الدكلة اإلسػػػػػػالمية: الفرع األكؿ

فع المادية يذىب جانب مف الفقو بالقوؿ أف الديف ىو المحرؾ األساسي لئلرىاب وأف الدوا
رنسية وتحدث عف بدايات ظيور لـ تبدأ في الظيور إال منذ إندالع الثورة الف أو العممانية لمظاىرة

اإلرىاب في المسيحية واإلسبلـ واليندوسية وتحدث عف جماعات ييودية قديمة عرفت بمقاومتيا 
5الشديدة لمسيطرة الرومانية عمى فمسطيف.

   

                                                           
 2006نية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريػة، مصر، الجريػمة المنظمة عبر الوط، نسريػػف عبد الحميد نبيػو -1

14. 
 .23، اإلرىاب في القانوف الدولي، دراسػة قانونية مقارنة، مرجع سابؽ، ص حسػػف عزيز نكر الحمػك -2
والفقو العاـ  وسائؿ مكافحتو في القانوف الدوليقانونية و ال، اإلرىاب الدولي جوانبو منتصر سعيد حمكدة -3

 .63ع سابؽ، ص مرج اإلسبلمي،
جراءات مبلحقتيا، المرجع السابؽ، ص ، محمد محمػكد سعيػػد -4  .56جرائـ اإلرىاب أحكاميا الموضوعيػػة وا 
، اإلرىاب مف المنظور اإلسبلمي بيف دالالت النصوص الشرعية وجدلية السياقات عبد السالـ مككيػػؿ -5

بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ  السياسية، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة
 .72، ص 2017المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف، 
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وعرؼ التاريخ اإلسبلمي مثؿ ىذه الحركات ربما كاف مف أبرزىا حركة الزنوج خبلؿ 
بضعؼ الخمفاء، إذ كاف الزنوج يعيشوف ظروؼ حياتية العصر العباسي الثاني الذي عرؼ 

قياسية وطالبوا الخبلفة بتحسيف ظروؼ عمميـ ومعيشتيـ إال أف مطالبيـ ىذه لـ تجد ليا صدا 
في مجمس الخبلفة األمر الذي دفعيـ إلى التمرد الذي صاحبتو أعماؿ عنؼ وسفؾ دماء، فقد 

أيدييـ والسيما في البصرة التي تجسدت  إستباح المتمردوف كؿ شيء وقتموا كؿ مف وقع تحت
 1فييا عمميات اإلنتقاـ والوحشية بأجمى صورىا.

مارس العرب العنؼ السياسي في فجر اإلسبلـ ضد بعضيـ البعض بصورة بشعة وأدت 
تمؾ الممارسات إلى قتؿ المئات مف صحابة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وقتؿ العديد مف 

و مالذيف كاف ليـ الفضؿ في حمؿ راية اإلسبلـ والدفاع عنو وتوطيد دعائالجنود العرب المسمميف 
ؿ ىذه األعماؿ ىو العامؿ السياسي ومف داخؿ الجزيرة العربية وخارجيا، وغالبا ما كاف الدافع بمث

وىي الحروب التي خاضيا المسمموف ضد المرتديف مف  ،حروب الردة أبرز مظاىر العنؼ ىذه
ومقتؿ  عميو الصبلة والسبلـا عف الديف اإلسبلمي بعد وفاة رسوؿ اهلل المسمميف والذيف إرتدو 

الخمفاء الراشديف، فقد قتؿ عمر بف الخطاب وعثماف بف عفاف وعمي بف أبي طالب مما أدى إلى 
 2ف وزاد في كممة العرب المسمميف تفريقا.زب العرب أحزابا مما أضعؼ المسمميتح

إلسبلـ إرتبط بالشيعة أنصار سيدنا عمي بف أبي ومما ىو جدير بالذكر أف التطرؼ في ا
 3ومف أبرز التنظيمات اإلرىابية المتطرفة في اإلسبلـ نذكر منيا: ،طالب رضي اهلل عنو

 يـ خرجوا عف دائرة الوالء والطاعة لخميفة المسمميف : ويطمؽ عمييـ ىكذا ألنالخكارج
تخذوا إماما ليـ ىو"عبد اهلل بف وىب الراسبي"  عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، وا 

إنقسـ الخوارج عمى أنفسيـ إلى عدة فرؽ مف بينيـ فرقة اإلباضية، ويعد الخوارج مف 
 األسباب الرئيسية لسقوط الدولة اإلسبلمية.

                                                           
، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، عمي يكسؼ شكرم -1

 .6، ص 2008بعة األولى، مصر، الط
ف، الطبعة ، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، عالـ الكتب الحديث، عماف، األردجماؿ زايد ىالؿ أبك عيف -2

 .84-83، ص 2009األولى، 
، السياسة الدولية والقانوف الدولي، مكافحة اإلرىاب الجوي، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر، حكيـ غريب -3

 .40-39، ص 2012ولى، الطبعة األ
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 وىو ييودي صنعائي يمني أسمـ، وقد ظيرت ىذه  : وىـ أتباع عبد اهلل بف سبأالسبئية
عنو وكانوا يسموف عمي إليا، وعندما قتؿ الطائفة في زمف عمي بف أبي طالب رضي اهلل 

عمي قاؿ عبد اهلل بف سبأ إنو حي لـ يمت، وقد زرع عبد اهلل ىذا بيف المسمميف أفكارا 
 ييودية ولكف الحؽ أف عميا رضي اهلل عنو بريء مف ىذا النوع مف اإللحاد والمعصية.

 ة صارت مف محمد بف : وىـ أتباع بياف بف سمعاف التميمي وقد زعموا أف اإلمامالبيانية
الحنفية إلى إبنو ىاشـ أبي عبد اهلل بف محمد، ثـ صارت مف أبي ىاشـ إلى بياف بف 
سمعاف بوصية إليو، وقد إدعى بياف األلوىية وزعـ أنو المذكور في القرآف الكريـ في 

ولما ذاع  ىذه بياف لمناس كىدل كمكعظة لممتقيف"سورة آؿ عمراف في قولو تعالى:" 
لى العراؽ صمبو.صيت بياف   إلى خالد بف عبد اهلل العشري وا 

 13و  12كما ظيرت في الببلد العربية اإلسبلمية مجموعات مف اإلرىابييف في القرف 
عشر ميبلدي سميت بالحشاشيف مارست اإلرىاب مف خبلؿ إشاعة الرعب في نفوس الناس 

ستمرت ترتكب أعماليا الوحشية إلى أف تـ القضاء عمييا بحممة  ومارست القتؿ بأساليب وحشية وا 
 نو أصبحالمجموعات باإلرىاب الغريزي أي أ ميبلدي، وقد سمي إرىاب ىذه 1256ـ المغوؿ عا

 1جزءا مف غريزة ىؤالء القوـ ال عبلقة ليا بالتفكير مطمقا وال يحكميا المنطؽ.
 اإلرىاب عند شعكب الغرب كالشرؽ: الفرع الثػػػػػػاني

نامييا التي أصبحت سمة العصر جرى بعض الفقو عمى تقسيـ مع تزايد ظاىرة اإلرىاب وت
عبلمي وفردي وجماعي وما إلى ذلؾ مف  قتصادي وا  اإلرىاب إلى عدة أصناؼ، ديني وسياسي وا 

ذا كاف اإلرىاب الفردي ولد مع والدة اإلنساف فإف اإلرىاب الجماعي المنظـ يرجع 2التقسيمات ، وا 
رنسية التي قامت بتصفية الممؾ لويس السادس عشر عمى حسب جانب مف الفقو إلى الثورة الف

وأسرتو وقضت عمى النظاـ اإلقطاعي بإعتبار أف العنؼ الذي أتت بو ىذه الثورة كاف مصطبغا 

                                                           
 .23سابؽ، ص  الجريػػمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع، نسريػػف عبد الحميد -1
اإلرىاب الدولي مفيومو، اآلثار السمبية المترتبة عميو، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ، أيمف حبيب -2

 .42، ص 2017مصر، الطبعة األولى، 
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ستمر ىذا النوع مف اإلرىاب بعد الثورة الفرنسية وتحديدا في مرحمة الجميورية ابالط بع السياسي وا 
  .1984جويمية  حتى 1892تدت مف أوت التي إم 1اليعقوبية

إذ سادت  ،حيث كاف إعبلف الجميورية يعد بمثابة إعبلف رسمي لسيطرة حكـ اإلرىاب
اإلعتقاالت الكيفية وأصبحت أحكاـ اإلعداـ ىي األحكاـ المعتادة في مواجية مف يوصفوف 

ستمرت حالة العنؼ واإلرىاب ىذه حتى بعد سقوط " " فقد أصبحت وسيمة ركبسبيربالمعارضيف وا 
 2دميا الدولة وسمطاتيا ضد معارضييا.تستخ

( في 1950-1954وكاد السناتور جوزيؼ ماكرثي أف يصبح روبسبير القرف العشريف )
إال أف  ،الواليات المتحدة األمريكية عندما قاد حممتو ضد العناصر اليسارية األمريكية آنذاؾ

قيـ في غرؼ الغاز إتيامو بالخيانة لآلالؼ لـ تصؿ إلى حد قطع رؤوسيـ بالمقصمة أو خن
 3المغمقة.

نطمؽ اإلرىاب كمصطمح متداوؿ في الخطاب السياسي المعاصر مف القارة األوروبية  وا 
وترسخ في شكمو الحركي في الواليات المتحدة األمريكية فمنذ أف شيدت حروب اإلنفصاؿ 

( تشكمت حركات وأحزاب سياسية تختمؼ كؿ اإلختبلؼ عف األحزاب والحركات 1741-1754)
التي كانت سائدة في العالـ، والتي يمكف القوؿ بأنيا كانت حركات إرىابية وأحزاب إجرامية والتي 

الرئيس أبراىاـ لنكولف باإلضافة إلى  قتؿوالتي تشكمت بعد  Klu klux klanمف أىميا حركة 
والمسؤولة عف تصفية السود  Know nothingبعض الحركات األخرى واألحزاب والتي مف أبرزىا 

 4ي أمريكا.ف
الذيف أشاعوا الرعب في  "آؿ كابوني"كما ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية عصابة 

 1929نفوس الناس ومارسوا القتؿ وسيطروا عمى تيريب الكحوؿ في أربع واليات، وفي عاـ 
إرتكبت العصابة أبشع مذبحة جماعية حيث حاصروا خصوميـ في حصف ساف فالنت وأطمقوا 

                                                           
، راجع اليعقوبية نسبة إلى دير الرىباف اليعقوبييف حيث كانت تعقد جمسات المجمس الديمقراطي لمثورة الفرنسية -1

 .18 ، صمرجع سابؽلجديد، ، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي اعمي يكسؼ شكرمفي ذلؾ: 
، مبادىء القانوف الجنائي الدولي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة أشرؼ تكفيؽ شمس الديف -2
 .282، ص 2000انية، الث
 .85، الجرائـ المستحدثػة واستراتيجية مواجيتيا، مرجع سابؽ، ص عبد الكريػػـ الردايدة -3
  .73سابؽ، ص مرجع  اإلرىػػاب المعاصر، ،ىايؿ عبد المكلى طشطكش -4
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مف نيراف المدافع الرشاشة، ويبدو أف العالـ حتى ىذا التاريخ لـ يعرؼ اإلرىاب عمييـ وابؿ 
المجاوز لحدود الدوؿ والذي يمكف إطبلؽ لفظ اإلرىاب الدولي عميو، وربما كانت ظروؼ الدوؿ 
والمجتمع الدولي ككؿ باإلضافة إلى ظروؼ اإلتصاؿ واإلنتقاؿ سببا في عدـ شيوع أو وجود 

 1ورتو الحالية.اإلرىاب الدولي بص
خبلؿ القرف التاسع عشر حدث إنقبلب في مركز اإلرىاب، فقد إنتقؿ مف يد السمطة 
والدولة إلى أيدي األفراد والمحكوميف في صورة حركتيف ثوريتيف ىما الحركة الفوضوية والحركة 

 العدمية، المتيف إرتبطتا باألفكار اإلشتراكية التي سادت في القرف التاسع عشر.
جيت الحركة الفوضوية إلى إعتناؽ اإلرىاب كوسيمة لبث الرعب بيدؼ تدمير وقد إت

السمطة الحاكمة وزعزعتيا، حيث كاف اإلرىاب يمارس مف قبؿ المحكوميف أو الشعب ضد طبقة 
 2معينة في المجتمع عف طريؽ إستخداـ وسائؿ مف شأنيا إحداث خطر عاـ.

تفقت جميعيا وقد ظيرت العديد مف التيارات واإلتجاىات في إ  طار الحركة الفوضوية وا 
عمى رفض السمطة بجميع أشكاليا وأشخاصيا ومؤسساتيا ألنيا تتناقض مع الحركة الفردية التي 

وفحواه أف النظاـ والعدؿ  ينادي بيا أنصار ىذا المذىب الذي يرتكز عمى فكرة "العقد الحر"
رىاب كنظاـ يقـو عمى الرعب ضروري لممدينة وال يمكف تحقيقيما إال بإستخداـ اإلكمييما 

والتخويؼ مف أجؿ تدمير كؿ سمطة حاكمة ومف ثـ الوصوؿ إلى حالة الفوضى العارمة والتفكؾ 
الكامؿ لممجتمع الذي يؤدي إلى بناء نظاـ جديد يقوـ عمى الحرية والتضامف والمساواة بيف جميع 

ور الفوضوية ىو اليدـ أحد دعاة المذىب الفوضوي أف د Bakaninطبقات المجتمع، وقد أكد 
 3والبناء في آف واحد.

أما الحركة العدمية فقد إعتنقيا الثوار الروس إباف حكـ القيصر "ألكسندر الثاني" حيث 
تأثر أنصار ىذه الحركات بالتيارات اإلشتراكية الثورة التي كانت سائدة أنذاؾ والتي كانت تنادي 

                                                           
طبعة األولى ، الدعػػػاية واإلرىاب، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، العبد الرزاؽ محمد الدليمي -1

 .175ص  2010
عمـ اإلرىاب، األسس الفكرية والنفسية واإلجتماعيػة ، محمد عكض الترتػػكرم، أغاديػػر عرفات جكيجاف -2

 .113والتربوية لدراسػة اإلرىاب، المرجع السابؽ، ص 
القاىرة، مصر  دار الجامعة الجديدة،، إرىاب الدولة في إطار قواعد القانوف الدولي العاـ، سامي جاد كاصؿ -3

 .10ص ، 2008الطبعة األولى، 
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ىناؾ إمتياز لطبقة عمى أخرى وأعمف العدميوف بالمساواة بيف جميع طبقات المجتمع وأال يكوف 
بأنيـ عمى إستعداد لمتضحية بأنفسيـ مف أجؿ بموغ ىدفيـ وقد كاف ىذا ىو برنامج المنظمة 
اإلرىابية العدمية المسماة بإرادة الشعب والتي بدأت في السعي نحو تحقيؽ أىدافيا بطريقة سممية 

ستخدمت أسال يب إرىابية عنيفة ضد الحكومة وذلؾ بتأثير مف ولكنيا سرعاف ما غيرت أسموبيا وا 
 1الفوضوييف.

في األنظمة الماركسية كاف العنؼ الثوري يعتبر مف المفاىيـ الرئيسية في تمؾ األنظمة 
لكنو ظؿ مرتبطا بالطابع الطبقي لمماركسية، حيث كاف يتـ نتيجة لتكاثؼ الطبقة العاممة وأطمؽ 

العاممة التي قامت بعدة أعماؿ إرىابية منيا إغتياؿ  عميو العنؼ الجماىيري أو عنؼ الطبقة
القيصر "ألكسندر الثاني" ونسؼ الجناح القيصري في قصر الشتاء، وتميز أسموب إرىاب العدمية 
بحث الفبلحيف عمى الثورة ضد النببلء والسمطة بوجو عاـ والدعاية لؤلفكار العدمية بيف الفبلحيف 

 2ؾ لمعنؼ والتدمير بإيحاء مف الفوضوييف.التي بدأت سممية ثـ تحولت بعد ذل
وتميزت الحركة العدمية أيضا بالدعاية ليا في المدف عف طريؽ المقاومة المباشرة ضد  

زاء فشؿ أسموب الدعاية في تحقيؽ أىداؼ  عمبلء الحكومة لمساعدة الثورة الزراعية اإلشتراكية، وا 
ىذه الدعاية إتجو العدميوف إلى أسموب  الحركة العدمية مع شدة رجاؿ البوليس والسمطة في قمع

 رىاب الحكومة تجاىيـالتخطيط المنظـ لميجوـ عمى الحكومة بقصد الثأر واإلنتقاـ كرد فعؿ إل
ولـ يقتصر اإلرىاب عمى حدود الدوؿ فقط بؿ إمتد ليشمؿ الطائرات التي تنقؿ البضائع 

 3واألشخاص بيف الدوؿ.
لبرجوازييف في أعقاب الثورة البمشفية عاـ وأخذ اإلرىاب صفة الصراع الطبقي ضد ا

ـ حيث قاـ "لينيف" بإتخاذ إجراءات إستثنائية ضد أعداء الثورة مف البرجوازييف وأعضاء 1918
كمة، ونادى بإعتبار اإلرىاب ضرورة االجيش األبيض وذلؾ بإعداميـ أو إعتقاليـ بدوف مح

لثورة، حيث كتب لينيف:"...نحف أساسية لضماف األمف في الداخؿ وتحقيؽ أىداؼ وطموحات ا

                                                           
، تعريؼ اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية، دار محمد عبد المطمب الخشف -1

 .8، ص 2013الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 
 .18ع سابؽ، ص الجريػمة المنظمة عبر الوطنية، مرج، نسريػػف عبد الحميد نبيػو -2
 قانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو ،ال، اإلرىاب الدولي جوانبو منتصر سعيد حمكدة -3

  .20ص  مرجع سابؽ
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مبدئيا لـ نرفض اإلرىاب أبدا وال يمكننا رفضو...إنو وجو مف وجوه الحرب يمكف أف يتوافؽ مع 
مرحمة مف مراحؿ المعركة ولكف المشكمة أنيـ يقترحوف عمينا اإلرىاب ال عممية مف عمميات 

نما كوسيمة قائمة بذاتيا لميجوـ منعزلة ومستقمة  الجيش المحارب مرتبطة بنظاـ النظاؿ بأكممو وا 
 1عف الجيش والنظاـ وليس اإلرىاب كذلؾ إال مف منظمات محمية وضعيفة..."

وعرفت تركيا اإلرىاب أيضا، فكانت تركيا واألتراؾ ىدفا ألعماؿ اإلرىاب مف جانب 
إلغتياؿ الدبموماسييف  1980منظمة الجيش السري األرمني التي بدأت تمارس نشاطيا سنة 

اؾ وتخريب المنشآت التركية في دوؿ أوروبا وذلؾ بسبب وجود ثأر تاريخي بيف األتراؾ األتر 
واألرمف في مذبحة راح ضحيتيا آالؼ األرمف عمى يد الجيش التركي، باإلضافة إلى اليدؼ 
طبلؽ كافة المعتقميف األرمف مف السجوف  القومي في إقامة دولة أرمينية في شرؽ تركيا وا 

 2التركية.
نتقمت العدوى لبريطانيا التي عرفت العديد مف العمميات اإلرىابية عمى يد منظمة الجيش  وا 

الجميوري اإليرلندي حيث أف سبب ما تتعرض لو بريطانيا مف جرائـ إرىابية ىو طمب إيرلندا 
ـ كاف الجناح المشدد لمنظمة الجيش الجميوري 1972الشمالية الحكـ الذاتي، وفي سنة 

تجنيد وتدريب عدد كبير مف األعضاء مع تزايد اإلستفزازات مف جانب  اإليرلندي قد تمكف مف
ـ لقي ثبلثة عشر مدنيا  1972جانفي  30البروتستانت، وفي يوـ األحد الدامي الموافؽ لػ 

كاثوليكيا مصرعيـ برصاص جنود المظبلت اإلنجميز، وكاف ليذا الحادث التأثير السمبي عمى 
ؿ إيرلندا الشمالية مف البروتستانت والكاثوليؾ األمر الذي جعؿ زيادة أعماؿ العنؼ واإلرىاب داخ

بريطانيا تتدخؿ عسكريا في إيرلندا الشمالية لممرة الثانية عف طريؽ عممية أطمؽ عمييا إسـ 
"Motorman .3" وىكذا أصبح اإلرىاب ىو صاحب الصوت المسموع داخؿ إيرلندا الشمالية 

ا بؿ إنتقؿ ألقصى جنوب شرؽ آسيا الياباف، حيث ولـ يعد اإلرىاب حكرا عمى دوؿ أوروب
تزعمت منظمة الجيش األحمر الياباني أعماؿ العنؼ واإلرىاب لتحقيؽ ىدؼ وطني ىو جبلء 

                                                           
دراسة مقارنة في القوانيف -، األحكاـ الموضوعية والقواعد اإلجرائية لمكافحة اإلرىاب مصطفى السعداكم -1

 .36، ص 2017دار الكتاب الحديث، القاىرةف مصر، الطبعة األولى، العربية والقانوف الفرنسي، 
العولمة والديمقراطيػة و اإلرىاب، نقمو إلى العربيػة أكـر حمداف ونزىت طيب، الدار العربية ، إيريؾ ىكبزبػػاـك -2

 .103، ص 2009لمعمـو ناشػػروف ، مركز الجزيرة لمدراسات، بيروت، لبناف، الطبعة األولى ، 
 .49، ص مرجػػع سابؽ ف الدولي، مكافحة اإلرىاب الجوي،، السياسة الدولية والقانو كيـ غريبح -3
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القوات األمريكية عمى األراضي اليابانية، وكاف معظـ أعضاء ىذه المنظمة مف شباب الجامعات 
نظاـ الممكية اإلمبراطورية ورفض التعاوف وتسيطر عمييـ فكرة رفض الحكـ الياباني القائـ عمى 

في أي مجاؿ مف المجاالت مع الواليات المتحدة األمريكية، ويؤمنوف باإلنتحار عمى طريقة 
 1الياراكيري وىي أنبؿ وأشرؼ طرؽ الموت لدى اليابانييف.

فف ومع بداية القرف السابع عشر وبداية سيطرة الدوؿ عمى البحار العالمية وزيادة أعداد الس
وأحجاميا الناقمة لمتجارة بيف الشرؽ والغرب ظير ما يعرؼ بالقرصنة البحرية والتي أعتبرت شكبل 

اإلرىاب، ومع نياية القرف التاسع عشر تحوؿ اإلرىاب مف صورتو التقميدية كوسيمة  أشكاؿمف 
لى ج انب مف وسائؿ السمطة الحاكمة إلى إعتباره عمبل شائعا تمارسو المجموعات واألفراد، وا 

اإلرىاب الجماعي أدى اإلرىاب الفردي دورا ال يستياف بو في زعزعة األمف واإلستقرار في الكثير 
مف دوؿ العالـ الغربية منيا والشرقية المتقدمة منيا والنامية، الغنية منيا والفقيرة، اإلسبلمية منيا 

 2وغير اإلسبلمية، ذات الصبغة الدينية والعممانية.
في وسائؿ النقؿ وسيولة حركة الطائرات بيف دوؿ العالـ فقد ظيرت ومع التطور اليائؿ 

أعماؿ إرىابية جديدة تمثمت في خطؼ الطائرات، ولعؿ خطؼ الطائرات يعد مف أكثر األنشطة 
اإلرىابية الدولية إنتشارا، وىي األنشطة األكثر أىمية وخطورة سواء بالنسبة لمجماعات اإلرىابية 

األفراد الذيف يصبحوف ضحايا ليا، فبالنسبة لمجماعات اإلرىابية تعد ذاتيا أـ بالنسبة لمدوؿ و 
فيي توفر الدعاية  اإلرىابي وأفضؿ ما يخدـ أغراضيا عممية خطؼ الطائرات ىي قمة النشاط

اإلعبلمية بأوسع معانييا نظرا لما تمقاه ىذه األحداث مف تغطية إعبلمية واسعة عمى مستوى 
بنشاط اإلرىابييف وأىدافيـ فضبل عمى أف مثؿ ىذه األنشطة  ، وذلؾ خير تعريؼ3العالـ كمو

                                                           
دراسة مقارنة في القوانيف -، األحكاـ الموضوعية والقواعد اإلجرائية لمكافحة اإلرىاب مصطفى السعداكم -1

 .40، ص المرجػػع السابؽ نفس العربية والقانوف الفرنسي،
، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، عالـ الكتب الحديث، عماف، األردف، الطبعة عيف جماؿ زايد ىالؿ أبك -2

، اإلرىاب في العالميف والغربي، بدوف دار النشر، الطبعة عف أحمد يكسؼ التؿ، نقبل 80، ص 2009األولى، 
 وما بعدىا. 84، ص 1998 األردف،  األولى، عماف،

3 -  Brigitte L. Nacos، Terrorism and the media، calefornia university، new york 2004، p 65. 
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أثبتت قدرتيـ عمى توجيو ضربات موجعة تثبت أف المنظمة اإلرىابية قد وصمت إلى درجة مف 
  1التنظيـ والتدريب والسرية تؤىميا لتنفيذ أغراضيا.

ية الشيوعية ويذىب بعض الفقو إلى أف اإلرىاب الفردي كاف قد تأثر في نشأتو باإليديولوج
في صورة حركات التحرر في غالبية دوؿ العالـ وتطور بعد ذلؾ ليستخدـ مف قبؿ اإلتجاىات 

عبلء صوت الجماعات التي تستخدـ اإلرىاب  أنظمةاليمينية واليسارية لضرب  الحكـ القائمة وا 
 2ضد الحكومات.

األشخاص أو وفي بداية القرف العشريف كانت كممة اإلرىابي تستخدـ بصفة عامة لوصؼ 
اليجمات الذيف ال يمتزموف بقوانيف الحرب وكذلؾ لوصؼ المعارضيف الذيف ينخرطوف في 

وفي األربعينيات مف القرف الماضي أستخدمت كممة اإلرىاب ألوؿ مرة  ،3منظمتي أرغوف وشتيرف
مف قبؿ سمطات اإلنتداب البريطاني في فمسطيف أثناء الحممة الواسعة التي قامت بيا لمقضاء 
عمى سمسمة مف اليجمات التي استيدفت مدنييف فمسطنييف وقاموا بحممة إعبلمية واسعة وأطمقوا 

فقد كتبت مجمة التايـ عمى غبلؼ مجمتيا  1988تسمية الحرب عمى اإلرىاب عمييا، أما عاـ 
عنوانا لمقاؿ رئيسي عف المعارضيف السياسييف الذيف يعارضوف حكومة اإلتحاد السوفياتي 

4األوروبية. وبعض الدوؿ
 

واإلرىاب في مظاىره وأشكالو الحديثة ليس ظاىرة جديدة في العالـ وىو ليس مفيوما جديدا 
وأوؿ  1883أيضا فقد إنفجرت أوؿ قنبمة في لندف زرعيا أحد أعضاء الجمعيات اإليرلندية عاـ 

وأوؿ شحنة ديناميت وضعت في  1878ىجوـ إنتحاري كاف عمى رئيس وزراء روسيا عاـ 
مف قبؿ المتطرؼ بوريس سافنكوؼ، أما إنفجار أوؿ سيارة مفخخة فكاف  1908ئرة كاف عاـ الطا

 1920.5في ووؿ ستريت في نيويورؾ عاـ 

                                                           
 .112سابؽ، ص مرجع  ،الدعػػاية واإلرىاب ،عبد الرزاؽ محمد الديػػممي -1
 .8ص مرجع سابؽ، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد،  عمي يكسؼ شكرم، -2
دراسة مقارنة في القوانيف -لمكافحة اإلرىاب ، األحكاـ الموضوعية والقواعد اإلجرائية مصطفى السعداكم -3

 .48، ص المرجػػع السابؽ نفس العربية والقانوف الفرنسي،
، ص 2015، سوسيولوجيا العنؼ واإلرىاب، دار الساقي، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، إبراىيـ الحيدرم -4

32 . 
5

-  Bousoltane Mohamed, Du droit a la guerre au droit de la guerre (Le recours a la force 

armée en droit international), Op cit, page 98. 
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المجتمع الدولي المعاناة مف العمميات اإلرىابية مع بداية الستينات مف القرف العشريف وبدأ 
لتي تستخدـ في نقؿ الركاب عبر وىي تمؾ العمميات التي تمارس في مواجية الطائرات المدنية ا

جبارىا عمى تغيير مسارىا بالقوة وحجز ركابيا داخميا بيدؼ  دوؿ العالـ وذلؾ بالسيطرة عمييا وا 
"، وقد شيدت أوروبا في ىذه Hijackersتحقيؽ مطالب معينة لخاطفييا الذيف أطمقوا عمييا إسـ "

يدت الواليات المتحدة األمريكية في الفترة العديد مف حوادث إختطاؼ الطائرات المدنية، كما ش
، حيث تـ إختطاؼ حوالي تأعقاب ثورة فيدؿ كاسترو موجة عنيفة مف جرائـ إختطاؼ الطائرا

وتـ تغيير مساراتيا نحو  1961ماي  ية أمريكية في غضوف شير واحد فقطخمسيف طائرة مدن
 1المطارات الكوبية.

ة عمى الصعيد الدولي وىو ما صعد بيذه ثـ بدأت العمميات اإلرىابية تزداد خطورة وكثاف
القضية إلى أف تتبوأ المكانة األعمى في اإلىتماـ والخطاب الدولييف، فعمى الرغـ مف صعوبة 
حصر جميع األنشطة اإلرىابية عمى الساحة الدولية إال أف عقد الثمانينيات مف القرف العشريف 

زاد عدد  1988و  1982ففي الفترة بيف  كاف ىو العقد األكثر إرىابا مقارنة بعقد التسعينيات
عممية  500عممية سنويا بينما كاف في أعواـ التسعينيات أقؿ مف  600العمميات اإلرىابية عف 

عممية إرىابية  363نفذت  1992عممية، ففي عاـ  566الذي نفذ فيو  1991سنويا عدا عاـ 
عممية وبدأت  322حت أصب 1994عممية إرىابية وفي عاـ  431وصمت إلى  1993وفي عاـ 

، ثـ تناقصت بعد ذلؾ 1995عممية في عاـ  441العمميات اإلرىابية في التزايد حيث أصبحت 
كما بدأت في التناقص خبلؿ األعواـ الثبلثة  ،1996عممية في عاـ  296حيث أصبحت حوالي 

 274و  1998عممية عاـ  304األخيرة مف القرف العشريف، حيث كاف عدد العمميات اإلرىابية 
وصؿ عدد العمميات اإلرىابية  2000وفي عاـ  1999عممية عاـ  392و  1998عممية عاـ 

 2عممية. 423إلى 
مف مقارنة توزيع العمميات اإلرىابية عمى الساحة الدولية يتضح أنو خبلؿ فترة التسعينيات 

بية وحوالي في أمريكا الجنو  %21مف العمميات اإلرىابية وحوالي  %54أرتكب في أوروبا حوالي 
                                                           

مرجع  ،تعريؼ اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية ،محمد عبد المطمب الخشف -1
 .10سابؽ، ص 

المبناني، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، ، النظاـ العالمي الجديد والمتغيرات الدولية، دار المنيؿ خميؿ حسيف -2
  334، ص 2009
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في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا  %11في أمريكا الشمالية بينما كانت النسبة  14%
 ىاوبذلؾ تكوف منطقة الشرؽ األوسط قد سجمت أقؿ معدالت العمميات اإلرىابية، حيث تأتي بعد

فريقيا وأروربا مف حيث حجـ األنشطة اإلرىابية المنف  1ذة بو.كؿ مف آسيا وأمريكا البلتينية وا 
 الحػػػالياإلرىاب في العصػػر : المطمب الثالث

أصبح اإلرىاب الدولي في عصرنا مف أكثر الجرائـ خطورة عمى المجتمع الدولي بأسره 
فالعمميات اإلرىابية في ىذا العصر لـ تعد تمارس مف أجؿ اإلعتداء عمى أفراد معينيف كما كاف 

الرعب والخوؼ في نفوس كافة الدوؿ  في الماضي بؿ أصبحت تستيدؼ وبصفة رئيسية بث
إلى إضافة لفظ دولي إلى مصطمح  1972األمر الذي دعا منظمة األمـ المتحدة في سنة 

لى إنشاء لجنة  اإلرىاب الذي كاف مستعمبل مف قبؿ لمتعبير عف تمؾ العمميات اإلرىابية وا 
 2اإلرىاب الدولي. متخصصة ميمتيا الرئيسية دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء عمميات

د ولما كاف ىذا القرف الجديد ىو قرف التجارة الحرة وتحرير التجارة العالمية أو قرف اإلقتصا
اإلرىاب يعتبر قميؿ التكاليؼ بالمقارنة مع الحرب التقميدية وما إلى ذلؾ مف ىذه المسميات فإف 

صاحبو رعب وفزع وتوقع كما أنو يؤثر تأثيرا بالغا في معنويات سكاف الدوؿ المعادية لما ي
لحدوث عمميات إرىابية في أي وقت وفي أي مكاف في الدولة ويمكف أف تقوـ بو الجماعات 
اإلرىابية الموجودة بالفعؿ داخؿ الدولة المعادية فإنو بذلؾ مف المتوقع أف يصبح اإلرىاب صالحا 

ثارة التوتر والرعب في لئلستخداـ كبديؿ لمحروب التقميدية خاصة وأف اإلرىاب يمكف إستخدامو إل
الترقب واإلستعداد لدى الدوؿ المعادية بما يدفع ىذه الدوؿ لتخصيص جزء كبير مف ميزانيتيا 

 3لحماية نفسيا عندما تشعر بتيديد خارجي.
والواقع أنو قد يصعب حصر العمميات اإلرىابية ذات الصفة الدولية ولكننا سنشير إلى أىـ 

يمة الماضية وىي التي شيدت التطور اليائؿ في ظاىرة اإلرىاب ىذه العمميات طوؿ العقود القم
 تيعمميوسنتوقؼ مع عمميتيف إرىابيتيف كاف ليا صدى ىائؿ وتأثير خطير عمى الواقع الدولي 

                                                           
  .112العولمة والديمقراطية واإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  ،إيريؾ ىكبزبػػاـك -1
دراسة مقارنة مف خبلؿ الفقو والدراسات واإلتفاقيات الدولية، منشورات –الجريػػمة المنظمة ، نزيػػو نعيػػـ شالال -2

 .38، ص 2010طبعة األولى، حمبي الحقوقية، لبناف، ال
 .82-81ص  مرجع سػػابؽ، ، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي،جماؿ زايد ىالؿ أبك عيف -3
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في الفرع الثاني مف المطمب الثاني مف المبحث الثاني مف   2001سبتمبر  11لوكيربي وأحداث 
 الباب األوؿ.

والعشروف بأكبر عممية إرىابية تقع عمى أكبر دولة في العالـ تمثمت في سيبدأ القرف الواحد 
التي زعزت المفاىيـ والقيـ والمبادىء الدولية قاطبة، حيث سيفمت  2001سبتمبر  11ضربات 

مفيوـ اإلرىاب الدولي مف السيطرة عمى مصطمحو فتقع عميو عدة تأويبلت تكاد تنحرؼ بالمفيـو 
 األصمي لئلرىاب.

بدأ المجتمع الدولي يشعر بأف اإلرىاب بدأ يأخذ  2001سبتمبر  11ات ضربات لحظ ذمن
طابعا دوليا بالرغـ مف بعض السوابؽ التي ذكرناىا سالفا، كوف الواليات المتحدة األمريكية تعتبر 

ستقطابو المؤثر في مساراتو المتعددة والكثيرة وىي الحام مة لفكرة عولمة اليوـ مركز العالـ وا 
إلرىاب وعولمتو ىو اىذا ما يجعمنا نرجع لمتوضيح أكثر فيما يخص فكرة دولية  الدولي،المجتمع 

أيضا حتى ولو بالرجوع إلى مراحؿ متقدمة عمى مرحمة القرف الواحد والعشريف التي أخذ فيو 
اإلرىاب بعدا آخر حيف ضربو ألكبر دولة متأكدة مف متونة وسائميا األمنية وقواتيا الدفاعية لكي 

المجتمع الدولي مف فكرة أف العنؼ ال يمكف أف يضرب سوى أمف الدولة بقدر ما يتمكف  يخرج
 1مف ضرب اإلنسانية قاطبة.
عمى مدى ما وصمت إليو منظمات اإلرىاب مف  2001سبتمبر  11لقد أثبتت أحداث 

بة إستخداـ التقنيات الفائقة في التخطيط لعمميات محدودة ضد أىداؼ حيوية ىامة وتنفيذىا مسب
خسائر فادحة في دوؿ كبرى تفوؽ خسائر حرب شاممة بقوات نظامية وقد يتعذر عمى القوات 

  2النظامية العسكرية الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ.
وقد أدت تمؾ األحداث إلى التأثير في صورة الواليات المتحدة األمريكية وأحدثت صدمة 

صيب الشعوب مف أضرار، لذلؾ لمشعب األمريكي في الداخؿ وأشعرتو بوطأة الحروب وما ت
عادة طرح  كانت اإلدارة األمريكية حريصة في أف توجو آلتيا الحربية وبأسرع ما يمكف لئلنتقاـ وا 

                                                           
 .25ص  مرجع سػػابؽ، ، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ،محمد سعادم -1
ساعدات التقنية في نتائج مسح إحتياجات الدوؿ العربية مف الم، محسف عبد الحميد أحمد كمجمػػكعة مؤلفيف -2

مجاؿ منع الجريمة والعدالة الجنائية، التعاوف التقني العربي الدولي في مجاؿ العدالة الجنائية ومنع الجريمة، 
، ص 2014أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، دار الحامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف الطبعة األولى، 

11. 
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صورة القوة األمريكية التي ال تقير أماـ العالـ وطمأنة الشعب األمريكي في الداخؿ أنو لف 
ش الحرب عمى اإلرىاب في يتعرض لما تعرض لو مرة أخرى ولذلؾ فقد أعمف الرئيس جورج بو 

وأعمف أف ىذه الحرب سوؼ يستخدـ فييا كؿ الوسائؿ العسكرية والسياسية  2001سبتمبر  13
، فقد تميز اإلرىاب الحديث بصفات 1!واإلقتصادية، وقاؿ "إما أنكـ معنا أو أنكـ مع اإلرىاب"

 2عف اإلرىاب القديـ:
  :بة النمط العابر لؤلوطاف حيث تتسـ جماعات اإلرىاب الحديثة بغممف حيث التنظيـ

تنظـ ىذه الجماعات أفرادا ينتموف إلى جنسيات مختمفة ال تجمعيا قضايا قومية بؿ 
تجمعيا إيديولوجية دينية أو سياسية محددة وتمتاز بعدـ وجود مقرات ليا كثيرة مما يجعؿ 

 أمرىا صعب التحكـ األمني.
  :عبير عف الكراىية والرفض الشديد يتسـ اإلرىاب الجديد بكثافة التمف حيث األىداؼ

لآلخر مف خبلؿ إستيداؼ رموز بارزة لديو مع التركيز عمى تحقيؽ أكبر قدر مف القتؿ 
 والدمار والتخريب.

  :لقد أصبح ىذا اإلرىاب قادرا عمى إستعماؿ تكتيؾ إرىابي مف حيث الكسائؿ كاآلليات
ركزي لمعمؿ وباإلعتماد عمى يقوـ عمى إستخداـ الطائرات كقنابؿ كما يتسـ بالطابع الم

مصادر عديدة لمتمويؿ والمساندة الموجيستية مما يجعؿ مف الصعوبة التنبؤ بحركتيا أو 
 رصدىا.

  فقد أصبح اإلرىاب الجديد قادرا عمى إستخداـ أسمحة الدمار الشامؿ  : حيث التسميحمف
مصادر متنوعة  الكيماوية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية، كما يتسـ باإلعتماد عمى

لمتمويؿ والمساندة الموجيستية مما يجعؿ مف الصعب رصد الجماعات اإلرىابية أو 
 .إختراقيا أو التنبؤ بحركاتيا أو ردود أفعاليا

 يتسـ بإخفاء مراحؿ التخطيط والتجييز والحيمولة دوف تكمف أجيزة :  حيث التخطيط مف
اإلرىاب الجديد مركزة عمى إيقاع فحيف تبقى أىداؼ  اإلستخبارات واألمف مف إكتشافيا

وليس مجرد لفت النظر إلى المطالب السياسية  ر عدد مف الخسائر ماديا أو بشرياأكب
                                                           

 .302ص  مرجػع سابؽ، الجديد والمتغيرات الدولية، ، النظاـ العالميخميؿ حسيف -1
 2002، واالستراتيجية، اإلرىاب الجديد، مجمة الباقة الدولية، مركز الدراسات السياسية أحمد إبراىيػػـ محمكد -2

 .46ص 
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عف الكراىية والرفض الشديد لآلخر مف خبلؿ دية فقط كما يتسـ بكثافة التعبير والعقائ
 إستيداؼ رموز بارزة لديو مع غموض اليدؼ السياسي الذي يحكـ جماعات اإلرىاب

 1الجديد.
بؿ تابع مسيرتو فكانت إنفجارات  سبتمبر 11لـ يسدؿ الستار عمى اإلرىاب مع أحداث 

في  في أندونيسيا وتفجيرات الرياض والدار البيضاء وغير ذلؾ مف الحوادث المتفرقة Baliبالي 
وال يزاؿ اإلرىاب حتى تاريخ كتابة ىذه السطور يصوؿ ويجوؿ  ،أكثر مف بقعة مف بقاع العالـ

بيف الدوؿ والمجتمعات فيضرب حيث يحمو لو ويخمؼ وراءه الخوؼ والقتؿ والدمار، إال أنو ميما 
 2001.2 سبتمبر 11يكف مف أمر ثمة تحوؿ نوعي قد طرأ عمى اإلرىاب مع أحداث 

والمبلحظ أف العمميات اإلرىابية في ما مضى كانت حريصة عمى عدـ فقد تعاطؼ الرأي 
ت تختار أىداؼ عسكرية أمنية منيا أو سياسية أو إستراتيجية وبأقؿ العاـ العالمي مف ىنا كان

قدر ممكف مف الخسائر في صفوؼ المدنييف، وبخبلؼ ىذا اإلتجاه بدأت الجماعات اإلرىابية في 
اآلونة األخيرة تختار إستراتيجية جديدة في عمميا إذ بدأت تمجأ إلى ضرب أىداؼ مدنية آمنة ال 

لقابضيف عمييا ال مف قريب وال مف بعيد وكؿ ىدفيا زرع الفزع والخوؼ عبلقة ليا بالسمطة أو ا
في قموب المدنييف كوسيمة لزعزعة الثقة بالحكومة وأجيزتيا األمنية والحكومية كأف تختار ضرب 
المطاعـ أو المدارس أو الفنادؽ أو محطات الكيرباء أو أنابيب المياه وعموـ المرافؽ الخدمية 

سمطة وأدائيا الحكومي حيث ينتيي األمر إلى فقد المواطف الثقة بالحكومة لمتدليؿ عمى ضعؼ ال
 3الجديدة وتتعالى األصوات المنادية بإعادة الدكتاتورية القديمة إلى السمطة.

كما طرأ تطور آخر عمى العمميات اإلرىابية حيث إتسمت في الماضي بالطابع المحمي إذ 
الحاكمة، أما اآلف فقد إعتمدت غالبية الجماعات إقتصرت عمى المجموعات المناوئة لمسمطة 

رع أو ز  بية غالبا ما تكوف مف دوؿ الجواراإلرىابية في نشاطيا وتمويميا عمى قوى خارجية أجن

                                                           
رىاب األباطرة قديما وحديثا، ترجمة أحمد عبد الوىاب، مكتبة الشروؽناعـك تشكمسكي -1  ، إرىاب القراصنة وا 

 .175، ص 2005الدولية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
حرب ال نياية؟ وظائؼ خفية لمحرب عمى اإلرىاب، ترجمة معيف اإلماـ، مكتبة العبيكاف، ، ديفيد كيف -2

 .58، ص 2008السعودية، الطبعة األولى، 
روسة، القاىرة، مصر، ، اإلرىاب وأمريكا واإلسبلـ، مف يطفىء النار، دار مصر المحكحيد عبد المجيد -3

 .60، الطبعة األولى، ص 2001
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الدوؿ التي بدأت تتخذ مف المناطؽ المتوترة المضطربة أمنيا مأوى خبليا إرىابية نائمة في تمؾ 
مة والدوؿ األخرى ولنا في اليجمات التي نفذىا أربعة ليا وقاعدة تشف منيا اليجمات عمى الحكو 

كاف أحدىا يحتضف حفؿ زفاؼ وراح  2005مف العراقييف عمى ثبلثة فنادؽ أردنية في نوفمبر 
  1قتيبل وأكثر مف مائة جريح مثاؿ عمى ذلؾ. 59جراء ىذه اليجمات 

الخبليا اإلرىابية  وقد يكوف العامؿ اإلقتصادي دافعا لمدوؿ لمجوء إلى حرب اإلرىاب وزرع
بدال مف الحرب التقميدية، فتكاليؼ النشاطات اإلرىابية زىيدة جدا مقارنة بتمؾ الناشئة عف الحرب 
التقميدية وغالبا ما يكوف التخريب الذي تتركو األولى أكثر فداحة مف الثانية السيما في الجانب 

ث يجيؿ المدنيوف زماف المعنوي لما يصاحب اليجمات اإلرىابية مف رعب وفزغ وخوؼ، حي
ومكاف وأىداؼ اليجمات فقد وصؿ عدد السيارات التي أضرمت فييا النيراف في فرنسا في 

في بعض الميالي أكثر مف ألؼ سيارة مدنية في حيف أف الحرب العالمية  2005أحداث نوفمبر 
 2الثانية لـ تخمؼ في اليـو الواحد مثؿ ىذه الخسائر.

المتباينة التي تبيف إنتشار المنظمات والجماعات اإلرىابية في ثمة العديد مف اإلحصائيات 
العالـ ويرجع ذلؾ إلى عدـ وجود إتفاؽ دولي عمى تعريؼ المنظمات اإلرىابية، حيث أف بعض 
اإلحصائيات تعد المنظمات الثورية أو الجماعات التي تطالب بحؽ تقرير المصير مف الجماعات 

ىناؾ تبايف واضح بيف تمؾ اإلحصائيات ويتمثؿ ذلؾ في  والمنظمات اإلرىابية، مف ىنا كاف
 3اآلتي:

منظمة وقدر عدد  234قدر عدد المنظمات اإلرىابية في العالـ بحوالي  2001في عاـ 
منظمة وفي إفريقيا  75منظمة وفي آسيا بحوالي  25المنظمات اإلرىابية في أوروبا بحوالي 

                                                           
دراسة مقارنة في القوانيف -، األحكاـ الموضوعية والقواعد اإلجرائية لمكافحة اإلرىاب مصطفى السعداكم -1

 .82، ص مرجػػع سابؽالعربية والقانوف الفرنسي، 
  .84، ص 2002 األردف لى، عماف،والغربي، الطبعة األو  العربي ، اإلرىاب في العالميفأحمد يكسؼ التؿ -2

ترجمة أحمد حمدي محمود، الييئة المصرية العامة  اإلرىاب التيديد و الرد عميو،إيريؾ مكريس، آالف ىك،  -3
 .116، ص 1991لمكتاب، مصر، دوف طبعة، 
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منظمة وقدرت عدد المنظمات اإلرىابية في  62لي منظمة وفي أمريكا البلتينية بحوا 64بحوالي 
 1منظمة. 77العالـ اإلسبلمي بما فييا الدوؿ العربية بحوالي 

مف خبلؿ مكتب المنسؽ ألنشطة  2002كما أعمنت وزارة الخارجية األمريكية في أفريؿ 
ب جماعة وحز  43قد تضمنت لمنظمات اإلرىابية في العالـ و مكافحة اإلرىاب قائمة بأسماء ا

 منظمة في آسيا 13منظمة في أوروبا وحوالي  12شممت القائمة و  2001حتى بداية عاـ 
 18و  منظمات في إفريقيا 3بلتينية كما تضمنت أيضا حوالي وخمس منظمات في أمريكا ال
كما خمت القائمة مف أي ر منظمات وجماعة العربي نحو عش منظمة وجماعة منيا في العالـ

 2لية.منظمة في أمريكا الشما
الحظنا مف خبلؿ السرد التاريخي لئلرىاب الفردي واإلرىاب الدولي المنظـ وكيفية 

ىما وتطورىما أف اإلرىاب ينمو ويتطور ويختمؼ بأشكالو وألوانو وأىدافو وغاياتو ومقاصده وؤ نش
مف زماف إلى آخر ومف عصر إلى آخر ومف فرد إلى آخر ومف منظمة إلى أخرى ومف جية 

كـ بو بؿ تحكمو الظروؼ الدولية واإلقميمية السائدة في ذلؾ الزماف وىذا المكاف إلى أخرى وتتح
 باإلضافة إلى القيـ السائدة.

لقد كاف اإلرىاب فيما مضى عمبل فرديا مبعثرا في أفكاره وطرؽ ممارستو قميبل ما يستخدـ 
شخصية ال فيو عنصر الذكاء والحذاقة والفطنة ألف غاياتو ىو تحقيؽ مآرب بسيطة وأىداؼ 

تتعدى إبتزاز األمواؿ وتحقيؽ المكاسب المادية بشكؿ عاـ، ولكنو أخذ يتطور مع تطور الحياة 
ستخداـ الوسائؿ المختمفة والمتطورة، وال شؾ أنو  ويتجو نحو التنظيـ والترتيب والسرية والتعقيد وا 

ة والمتغيرات كاف يجاري بتطوره تطور العموـ والمعارؼ ويجاري أيضا تطور العبلقات الدولي
متداالعالمية وتبدؿ األحوؿ السياسية، وكذلؾ مع إتس حتى تعدى حدود األقاليـ  رقعتو ادع مداه وا 

ولما إستعرضنا عدد العمميات اإلرىابية التي حدثت  ا، بؿ إنو اصبح عالمياوالدوؿ وصار متعدد

                                                           
ي األحكاـ دراسػة مقارنة ف–الجرائػـ اإلرىابيػة في القانوف الجنػػائي ، سعد صػػالح شكػطي نجـ الجبػكرم -1

 .35، ص 2013دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريػة، مصر، دوف طبعػة،  -الموضوعيػة
الجرائـ الدوليػػة في ضوء القانوف الدولي الجنائي والشريعة اإلسبلميػة، دار الكتب ، أحمد عبد الحكيػػـ عثمػػاف -2

 .129، ص 2009القانونية، مصر، دوف طبعة، 
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نفا ألنيا كانت تسير ثبت لنا صحة الطرح الذي أوردناه آفي العالـ خبلؿ فترات تاريخية معينة أ
 1في خط بياني متصاعد.

مف خبلؿ اإلستعراض البسيط السابؽ نجد أف اإلرىاب بأشكالو وأنواعو المختمفة يتزايد 
بشكؿ كبير ومضطرد لدرجة أف العالـ بدا يفقد السيطرة عميو وذلؾ ألنو أصاب العالـ كمو فمـ 

تخاذ األسباب تسمـ منو دولة وال إقميـ مما يستدعي تكاثؼ الجيود الد ولية لمكافحة ىذه الظاىرة وا 
والوسائؿ المختمفة لمكافحتو ومقاومتو والعمؿ الدؤوب مف أجؿ إجتثاث وتجفيؼ منابع اإلرىاب 

 والخبليا النائمة.
والشؾ أف ىذا التطور واإلتساع في نطاؽ اإلرىاب كاف يحتاج إلى وسائؿ ووسائط تنقمو 

أيضا كانت عرضة لمتطور والتغير مع تغير الزماف، ىذا وتتحرؾ بو عبر العالـ، وىذه الوسائؿ 
وقد لعب التطور العممي والتكنولوجي دورا بارزا في توفير الوسائؿ الكثيرة والمتعددة والميسرة لنقؿ 
اإلرىاب ونشره بسرعة ىائمة في أنحاء العالـ، حيث وفرت العولمة بكؿ تجمياتيا مناخا مناسبا 

والخبليا النائمة، فذوباف الحدود وغياب القيود السياسية والجمركية  وبيئة خصبة إلنتشار اإلرىاب
نفتاح األسواؽ وتوفر األمواؿ وتوفر وسائؿ  نتشار ثورة الحواسيب واألنترنت وا  والجغرافية وا 
 الصرؼ ونقؿ األمواؿ وتداوليا بكؿ سيولة...إلخ ساىـ في تسييؿ ميمة اإلرىاب وجعمو عالميا.

ستمرارىا وبعد عرضنا الموجز لتا ريخ اإلرىاب عبر العصور يتضح لنا قدـ تمؾ الظاىرة وا 
وتطورىا بتطور المراحؿ التاريخية لئلنسانية األمر الذي يعد معو ذلؾ إستفزازا لمقيـ و المشاعر 

ىدارا لحقوؽ اإلنساف لذلؾ تجب مكافحتو والقضاء عميو.  اإلنسانية وا 
ىؿ أف كسائؿ المكاجية ه لنا أف نتسائؿ وأماـ ىذا الخطر الداىـ الذي ييدد العالـ بأسر 

كالعالج المحمية منيا كالدكلية، القانكنية منيا كالعممية تتطكر بصكرة متكازية مع تطكر ىذا 
 ىذا التساؤؿ قد يجد لو إجابة خبلؿ الصفحات القادمة مف ىذا البحث.       الخطر المتعاظـ؟

 
 

                   
                                                           

الجرائـ الواقعػػة عمى أمف الدولة دراسة مقارنػة في التشريعات العربية والقانونيف ، محمػػكد سميػماف مكسػى -1
الفرنسي واإليطالي في ضوء المفاىيـ الديمقراطيػة والدستورية المعاصػرة ومبادئ حقوؽ اإلنساف، دار المطبوعات 

 . 624، ص 2009الجامعيػة، اإلسكندرية، مصر، 
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 ىػػػاب الدكليمفيػػػػـك اإلر : المبحث الثاني
وليذا عقد المجتمع الدولي  لقد أضحى مف الضروري التعرض لمفيوـ اإلرىاب الدولي،

وأف تحديد المقصود باإلرىاب وفقا لما نصت عميو اإلتفاقيات  العـز عمى محاولة إيجاد مفيـو لو،
الظاىرة والمعاىدات الدولية و اإلقميمية تكتسي أىمية متزايدة ألنو يعكس وجية نظر حوؿ ىذه 

 1.والتي أصبحت تشكؿ تيديدا حقيقيا
جرائية   فراد أحكاـ موضوعية وا  ومما ال شؾ فيو أف وضع تعريؼ محدد لجريمة اإلرىاب وا 

خاصة بيا سيسيـ إسياما مباشرا في إرساء التطبيؽ الصحيح لمقانوف عمييا تمييدا لوضع 
دوؿ فقد قامت بتطوير تشريعاتيا إستراتيجيات واضحة لمكافحتيا، إال أنو إزاء إختبلؼ مصالح ال

الجنائية بحيث تكوف متفقة مع منظورىا إلى الفعؿ الذي يشكؿ الجريمة اإلرىابية، مما أدى في 
 2النياية إلى عدـ وجود تطابؽ بيف الدوؿ بخصوص تحديد جريمة اإلرىاب في كؿ منيا.
تمفة لمقانوف وعمى ىذا األساس ال يوجد تعريؼ واحد لئلرىاب عمى صعيد المصادر المخ

الدولي، ولكف وجود العديد مف النصوص القانونية الدولية المتعمقة باإلرىاب سواء عمى صعيد 
المعاىدات الدولية أو قرارات األمـ المتحدة أو أحكاـ المحاكـ الدولية أدى إلى تبمور بعض 

كاـ القانوف المبادىء القانونية التي تدرج اإلرىاب ضمف األعماؿ الغير المشروعة بمقتضى أح
 3الدولي.

ولـ يتفؽ العالـ حتى اآلف عمى وضع تعريؼ ثابت وجامع لئلرىاب ليتشابؾ ىذا المفيـو 
، كما أف ىناؾ إتفاؽ 4مع مفاىيـ وطنية وقومية مشروعة ال تعد إرىابا بالمعنى نفسو عند البعض

نو ال يوجد بينيـ بيف الخبراء والفقياء والسياسييف عمى أف اإلرىاب مشكمة في حد ذاتو، إال أ
                                                           

تعريؼ اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة إشكالية ، الغنجػة ىشاـ داكد -1
اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة 

 .14، ص 2017األولى، عماف، األردف، 
ة المقارنة، دار الثقافة لمنشر ريعات الجزائي، جريمة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا في التشىيثـ فالح شياب -2
 .16، ص 2010التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، و 
، عدـ مشروعية اإلرىاب في العبلقات الدولية، دار ىومة لمطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر أماؿ يكسفي -3

 .3، ص 2008
المرجع السابؽ، نفس  ،ة المقارنةتشريعات الجزائيجريمة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا في ال ،ىيثـ فالح شياب -4

 .21ص 
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إتفاؽ بشأف ماىيتو وال شؾ أف أصعب جوانب دراسة اإلرىاب تتمثؿ في محاولة وصوؿ إلى 
 1تعريؼ محدد لو.
 تعريؼ اإلرىاب الدكلي: المطمب األكؿ

أصبحت ظاىرة اإلرىاب ظاىرة القرف الحادي والعشريف بكؿ إمتياز، فالمشكمة أصبحت 
ضور اإلعبلمي والوصوؿ إلى الرأي العاـ مما جعميا مادة أداة لمسياسة والعبلقات الدولية والح

 2دسمة تتفنف وسائؿ اإلعبلـ في تناوليا وتغطيتيا ومناقشتيا.
أىـ التحديات التي تفرضيا ظاىرة اإلرىاب عمى المنظومة الدولية ىي تعريؼ كممة  ومف

مصطمح اإلرىاب حيث إلى حد الساعة ال يوجد تعريؼ شامؿ ومانع لمكممة، حيث يعتبر 
اإلرىاب بداللتو الحديثة دخيبل عمى القاموس العربي ذلؾ أف المعنى األصمي لمكممة ال يتعدى 

ؼ، إال أف المصطمح اليوـ اكتسب داللة مختمفة عف داللتو كونو مصدر لفعؿ أرىب أي خوّ 
األصمية تمثؿ السياسة جوىرىا ذلؾ أنو عبر مختمؼ مراحؿ التطور الفكري في التاريخ المعاصر 
اكتسبت عبارة اإلرىاب مضمونا سياسيا واضح المعالـ ويمثؿ ىذا المضموف عامبل مركزيا مف 

 3العوامؿ األساسية لزيادة االىتماـ بظاىرة اإلرىاب.
ومما ال شؾ فيو أف مسألة تعريؼ اإلرىاب شغمت ولـ تزؿ تشغؿ حيزا كبيرا مف تفكير 

اإلرىاب خاصة، لدرجة يمكف القوؿ معيا  فقياء القانوف الدولي عامة والمختصيف بدراسة ظاىرة
أف الجيود التي بذلت في البحث عف تعريؼ شامؿ وواضح لئلرىاب ال تقؿ عف الجيود التي 
بذلت في البحث في اآلليات الكفيمة بمكافحتو وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف مسألة 

 4ر مكافحة اإلرىاب.تعريؼ اإلرىاب تعتبر مف المسائؿ الجوىرية التي يقتضييا مسا

                                                           
، آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقع الممارسات الدولية االنفرادية، لكنيسي عمي -1

عف ، نقبل 17، ص 2013-2012رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .113-112، ص 2006المشكمة في تعريؼ اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  راشدالديف 

مقاربة إعبلمية، جامعة  -دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحتو–، اإلرىاب محمد مسعكد قيراط -2
 .62، ص 2011نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

 .53، ص مرجع سابؽ -دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة–، المفيـو القانوني لئلرىاب محمكد داككد يعقكب -3
 .27، صمرجػػع سػػابؽ، استراتيجية مواجية اإلرىاب، مازف شندب -4
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تفمح الجيود الرامية إلى وضع تعريؼ موحد لئلرىاب إال عف الكشؼ عف حقيقة كما لـ 
مفادىا أف ثمة مشكمة في التعريؼ، ىذه المشكمة ترجع إلى العديد مف األسباب تعود بمعظميا 

تارة  إلى طبيعة العمؿ اإلرىابي في ذاتو واختبلؼ النظرة إليو باختبلؼ المصالح السياسية
يديولوجيات الباحثيف طورا.  1وا 

إف الجريمة اإلرىابية تحمؿ معنى حقيقيا لمجريمة المتكونة مف ركنيف مادي ومعنوي، ومف 
أجؿ تجريـ ىذا الفعؿ ووضع تشريع لو عمى المستوى الدولي والمحمي كاف الزما تحديد مفيـو 

رة إجرامية دوف تعريفيا ىذا الجـر وتعريفو وتخصيص عقوبة لو، حيث ال يمكف مواجية ظاى
وتحديد خصائصيا ووضع محدات لمجريمة اإلرىابية تحاوؿ محاكاة صعوبة بياف تعريؼ اإلرىاب 

 2وتحديد مفيومو.
 المدلكؿ المغكم لكممة اإلرىاب في القكاميس العربية كالعالمية: لفرع األكؿا

ال يدرؾ والداللة  اإلرىاب يرىب المغة ويزىز المعنى ويرعبو ليزحزحو نحو المنحنى الذي
نقباض الرمزية، إنو لفظ ال توافؽ عميو ألنو  التي ال تمسؾ في لغتو فسؽ المعنى وغمو الداللة وا 
يشير دوما إلى الممفوظ المرفوض، يجرجر سمسمة األفعاؿ الشنيعة فبل لغة تحتضنو وال مخياؿ 

ب المدنية ويحاصر يرتاح لو يقاوـ بشراسة دالالت الجماؿ ويجيز عمى منمقات الحياةػ يحار 
ذابة ثموج المراتع لتتحوؿ إلى قفار  إبداعات الضمائر ويسعى إلى تقميص الرونؽ وقتؿ الذوؽ وا 

 3فييا بدائية الحس وجمؼ المتعة ودناوة الحياة.
مف المعموـ أف تعريؼ اإلرىاب أمر بالغ الصعوبة، ويدرؾ ذلؾ جيدا المتتبع ليذا 

تعريؼ يقود إلى الغموض والحيرة وأف صعوبة وضع  الموضوع ونرى أف إفتقار اإلرىاب إلى

                                                           
، ص 2013والحرب عمى اإلرىاب، منشورات زيف الحقوقية، الطبعة األولى،  1373، القرار تكفيؽ الحاج -1

138-137. 
، إستراتيجية التربية األمنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب في الوطف العربي فايػزة صحراكم، لخضػر بف دادة -2

ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند 
 .73-72التطبيؽ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص 

، مف أجؿ نظرية معرفية لئلرىاب، دار إبف النديـ لمنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، بي محمد الطي -3
 .40-39ص  2008
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تعريؼ ليس مانعا لبذؿ المزيد مف الجيود وصوال لوضع تعريؼ محدد لما لذلؾ مف أىمية ليس 
 1فقط لمباحث العممي ولكف لمتخذي القرار القانوني في مكافحتو عمى حد سواء.

لذي يشوب ىذه إف وضع تعريؼ دقيؽ لئلرىاب وحده القادر عمى إستجبلء الغموض ا
الجريمة فبل يمكف تجريـ أي عمؿ إرىابي دوف وضع تعريؼ واضح لو، ولقد أتت ضرورة تعريؼ 
اإلرىاب أيضا في فصمو وعزلو عف الجرائـ األخرى المشابية لو، ولكي ال تتداخؿ مع ما يتخذ 

 2مف أجؿ ردعو مف إجراءات خاصة مع أعماؿ أخرى تتعمؽ بالتشريع وتطبيقو.
وضع تعريؼ محدد ليذه الجريمة بشكؿ عممي عمى منعيا ويزيد مف فرص  وتأتي أىمية

القضاء عمييا وطنيا ودوليا، ومف ىنا نعمؿ في ىذا الفرع بمحاولة إستكشاؼ اإلتجاىات والجيود 
 التي بذلت لتعريؼ اإلرىاب.

ال شؾ فيو أف تعريؼ اإلرىاب الدولي يبدأ بمعرفة الحقيقة المغوية لكممة اإلرىاب  ومما
ومعرفة مدى التبايف أو اإلتفاؽ لمعناىا بيف المغات المعاصرة، والواقع أف المعنى المغوي لكممة 
اإلرىاب ال يختمؼ كثيرا بيف لغة وأخرى، فمدلوؿ الكممة في المغة العربية ال يختمؼ عف مدلوليا 

في بعض  في المغات األجنبية وسنعرض عمى التوالي لمعنى الكممة في المغة العربية ثـ معناىا
 3المغات األجنبية.

 معنى اإلرىاب في المغة العربية أكال:
أقر مجمع المغة العربية أف كممة اإلرىاب ككممة حديثة في المغة العربية وأساسيا رىب 
بالكسر، يرىب رىبة ورىبا بالضـ ورىبا بالتحريؾ أي خاؼ، ورىب الشيء رىبا بسكوف الياء 

سـ: الرىب والرىبى والرىبوت والرىبوتي، والرىباء اسـ مف ورىبا بفتح الياء ورىبة: خافو، واال
الرىب، تقوؿ الرىباء مف اهلل والرغباء إليو وفي حديث الدعاء رغبة ورىبة إليؾ، الرىبة: الخوؼ 

                                                           
، الجيود العربية لمكافحة جريمة اإلرىاب، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، غساف صبرم كاطع -1

 .27، ص 2011الطبعة األولى، 
تأصيؿ نظري لئلرىاب دراسة في المفيـو واألنواع، ورقة عممية مقدمة في إطار  ،قادة بف عبد اهلل عائشػة -2

ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مركز 
 .22، ص 2017الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف، 

اإلرىػػاب الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوػض، دار حامد لمنشػر و التوزيع، عماف، ، نيعػػمي بف فايػز الجح -3
 .08، ص 2014األردف، الطبعة األولى، 
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ورجؿ  والفزع، وأرىبو ورىّبو واسترىبو، أخافو وفزعو، واسترىبو: استدعى رىبتو حتى رىبو الناس
ب ويقاؿ رىبوت خير مف رحموت ألف ترىب خير مف أف ترحـ رىبوت بفتح الياء أي مرىو 

 1وأرىبو واسترىبو أخافو.
ويقاؿ أيضا خاؼ الرجؿ وفزع وخشي ووجؿ وفرؽ ورىب ووىؿ وارتاع وارتعب وانذعر 

 2وروّعو ورعبو وأرىبو وذعره...وأوجس في نفسو خيفة وأضمر مخافة واستشعر خشية.
المشترؾ فيما يتعمؽ بمشتقات كممة "رىب" الخوؼ وفي معاجـ المغة العربية كاف القاسـ 

 3والتخويؼ والفزع.
نما إقتصر عمى  ويبلحظ أف القرآف الكريـ لـ يستعمؿ مصطمح اإلرىاب بيذه الصيغة وا 

والبعض  اإلرىابإستعماؿ صيغ مختمفة اإلشتقاؽ مف نفس المادة المغوية بعضيا يدؿ عمى 
مشتقات المادة رىب سبع مرات في مواضع مختمفة اآلخر يدؿ عمى الرىبنة والتعبد حيث وردت 

 4في الذكر الحكيـ لتدؿ عمى معنى الخوؼ و الفزع كالتالي:
 "قولو ، و )يرىبوف( في قولو تعالى "وفي نسختيا ىدى ورحمة لمذيف ىـ لربيـ يرىبوف

  .تعالى "يرىبوف بو عدو اهلل وعدوكـ"
 ياي فارىبوف" وقولو أيضا" إنما  )فارىبوف( في قولو تعالى "وأوفوا بعيدي أوؼ بعيدكـ وا 

 ىو إلو واحد فإياي فارىبوف".
  ترىبوف( في قولو تعالى "وأعدوا ليـ ما إستطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ ترىبوف بو(

 عدو اهلل وعدوكـ".
                                                           

 مرجع سابؽ،، اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية، محمد عبد المطمب خشف -1
 .37ص 

، مفيـو اإلرىاب ىيثـ عبد السالـ محمد، وفي نفس المعنى 60، المرجع السابؽ، ص محمكد داككد يعقكب -2
، خميؿ حسيف، 22، ص 2005في الشريعة اإلسبلمية، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 

، ص 2009ي، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، يرات الدولية، دار المنيؿ المبناالنظاـ العالمي الجديد والمتغ
303. 

 .13، ص نفس المرجع السابؽ، اإلرىاب الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوض، مي بف فايز الجحنيع -3
مقاربة األمف المجتمعي لمحاربة اإلرىاب األسرة والمجتمع المحمي في مجابية ، داسي سفيػاف، غنك أماؿ  -4

شكمة المفيـو و إختبلؼ الظاىرة، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف م
 .289المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص 



44 
 

 ."إسترىبوىـ( في قولو تعالى " واسترىبوىـ وجاؤوا بسحر عظيـ( 
 دورىـ مف اهلل".)رىبة( في قولو تعالى "ألنتـ أشد رىبة في ص 
  رىبا( في قولو تعالى "ويدعوننا رغبا ورىبا وكانوا لنا خاشعيف" وقولو أيضا "واضمـ إليؾ(

 جناحؾ مف الرىب".
أما اإلرىاب في األحاديث النبوية الشريفة فقد ورد بعدة معانى ودالالت، فعف يعمر حدثنا 

مالؾ عف النبي عميو الصبلة  عبد اهلل أخبرنا سفياف عف زيد العمي عف أبي إياس عف أنس بف
 1والسبلـ قاؿ:" لكؿ نبي رىبانية ورىبانية ىذه األمة الجياد في سبيؿ اهلل عز وجؿ" رواه أحمد.

وقاؿ إبف عمر رضي اهلل عنو سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ:" مف أخاؼ 
 طبراني.مؤمنا كاف حقا عمى اهلل أف ال يؤمنو مف إفزاع يـو القيامة"، رواه ال

وعف النعماف بف بشير قاؿ:" كنا مع رسوؿ اهلل عميو الصبلة والسبلـ في مسيرة فخفؽ رجؿ 
في رحمتو فأخذ رجؿ سيما مف كنانتو فانتبو الرجؿ ففزع فقاؿ الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ:" ال 

 يحؿ لمسمـ أف يروع مسمما"، رواه أبو داود. 
  2سائؿ المادية والمعنوية، العمنية والباطنية.الترويع المقصود ىنا عاـ شامؿ يشمؿ الو 

 معنى اإلرىاب في المغة الفرنسية ثانيا:
تمت صيػػاغة مصطمح "إرىػػاب" في األصػؿ في عيد الثػورة الفرنسية لوصؼ الرعب الذي 
كانت تستخدمو الحكومػة الثورية الفرنسية لمقضاء عمى الخصوـ و تخويؼ المعارضػة ويشػار 

النوع مف النشاط بػ "إرىاب الدولة" وبحموؿ منتصؼ القػرف العشػريف تغير معنى  اآلف إلى ىذا

                                                           
اإلرىاب بيف األسباب والنتائج في عصر العولمة: تساؤالت تبحث عف إجابة،  ،عبد العاطي أحمد الصيػاد -1

ربية لمعمـو األمنية، مجموعة مؤلفيف أكايديمة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، اإلرىاب و العولمة، جامعة نايؼ الع
 .226، ص 2002الرياض، السعودية، 

اإلرىاب، العبلقات  –، موقؼ اإلسبلـ مف أخطر وأىـ القضايا العالمية المعاصرة ىبة اهلل أحمد خميس -2
والمعالجة المنيجية ليذه الظاىرة، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر  -الدولية، الحرب واإلسبلـ، السيادة

 .37، ص 2011طبعة األولى، ال
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كممة "إرىػػاب" وأصبحت مرتبطة في معناىا بالعنؼ ضد الحكومات مف قبؿ الحركات الثػورية 
 1وىذا ىػو المعنى األكثػر شيوعا ليذا المصطمح.

العالـ بمعنى الحالة التي معروفة منذ القدـ وفي أغمب لغات  Terreurمع أف كممة رىبة 
لـ تكف تستخدـ إال مع بداية الثورة الفرنسية عاـ  Terrorismeترىب أو تفزع، إال أف كممة 

لئلشارة إلى مذىب السيطرة أو الوسيمة في الحكـ التي تعتمد عمى الرىبة واإلرىاب التي  1792
لجماعي، وبعد إعداـ الممؾ عانى المواطنوف األبرياء مف خبلليا مف القتؿ والتنكيؿ الفردي وا

  2أف الرعب ىو قانوف اليوـ. 1973لويس السادس عشر أعمنت قيادة الثورة الفرنسية في سبتمبر 
 Tererse,Terrereالفرنسية فقد أشتقت مف األصؿ البلتيني لمكممتيف  Terrereأما كممة 

 3وىما فعبلف يفيداف معنى يرتعد.
بأنو "اإلستخداـ المنظـ لوسائؿ إستثنائية لمعنؼ اإلرىاب  Petit Robertوقد عرؼ قاموس 

مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ سياسي كاإلستيبلء أو ممارسة أو المحافظة عمى السمطة، وعمى وجو 
الخصوص فيو مجموعة مف أعماؿ العنؼ، إعتداءات فردية أو جماعية أو تخريب تنفذىا 

نعدا  4ـ األمف".منظمة سياسية لمتأثير عمى السكاف وخمؽ مناخ مف الفوضى وا 

                                                           
مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات  قػػاموس األمف الدولي، ،بكؿ ربنسػػكف -1

 . 300، ص 2009العربية المتحدة، الطبعة األولى، 
بة الوفاء القانونية ، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، مكتعبد اهلل نكار شعت -2

، سيكولوجية العنؼ ماىر محمكد عمر، نقبل عف 48، ص 2017اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
واإلرىاب، رؤية تحميمية لمسموكيات اإلرىابية، منشورات أكاديمية متشجاف لمدراسات النفسية، الواليات المتحدة 

 .113، ص 2007االمريكية، الطبعة األولى، 
 .56دراسػة في ضوء قانوف مكافحة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص –الجريمة اإلرىابيػة ، مي نكرمحيدر عػ -3
 مرجع سابؽ، ، اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعيةمحمد عبد المطمب خشف -4

 .44ص 
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وتبيف مف تفسير القواميس العربية والفرنسية أف الرىبة تحتوى عنصريف ميميف لبموغ 
التأثير في السموؾ والمواقؼ المراد الحصوؿ عمييا مف قبؿ مف يقوـ بيا ىما: عنصر نفسي 

 1وآخر جسدي أي تغيرات الجسد الخارجية مف جراء الرعب والخوؼ.
المغػة ؿ أف مدلوؿ اإلرىاب مصطمح اإلرىاب المغوي في وعمى ىذا األساس نستطيع أف نقو 

 2يدور حوؿ اإلخافة واإلفزاع أو اإلرعاب. الفرنسيػػة
 معنى اإلرىاب في المغة اإلنجميزيةثالثا: 

 Terrorواألخير مشتؽ منو كممة  Tersمشتقة مف الفعؿ البلتيني  Terrorismكممة إرىاب 
وتعنى الترويع أو الرعب أو  Terserممة البلتينية وىي األكثر شيوعا، ويرجع أصميا إلى الك

  اإلنجميزي فيعرؼ اإلرىاب بأنو: Oxfordاليوؿ أو الخوؼ الشديد أما قاموس 
The killing of ordinary people for political purposes. 

 3بمعنى أنو قتؿ األشخاص الطبيعييف ألغراض سياسية.
 Frighteningمف الخوؼ  Terrorism اومصدرى Terrorكما أف مفردة الفعؿ رىب 

 شخص إرىابي. terroristوتعني الشعور بالخوؼ والرعب واليوؿ  و 
وال يختمؼ مضموف كممة إرىاب في المغة اإلنجميزية عما سبؽ ذكره في المغتيف العربية 

 4والفرنسية حيث يجمعوف تقريبا عمى أف أعماؿ عنؼ وتخويؼ لتحقيؽ أغراض سياسية.
المغوي لئلرىاب في قواميس المغة اليونانية والبلتينية فيتفؽ مع المعنى المتقدـ أما المعنى 

نتقؿ ىذا المعنى إلى المغات األجنبية الحديثة.  5 ذكره إذ يعبر عف حركة مف الجسد تفزع الغير، وا 

                                                           
دار الثقافة  -نونية وتحميميةرؤية قا–، مكافحة اإلرىاب في اإلستراتيجية األمريكية ياسيف طاىر الياسرم -1

، اإلرىاب السياسي أدكنيس العكره، نقبل عف 24، ص 2011لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 
 و ما بعدىا. 26، ص 1983بحث في أصوؿ الظاىرة وأبعادىا اإلنسانية، دار الطبعة لمنشر، بيروت، لبناف، 

2 -  Gérard Chaliano, Les stratégies du terrorisme, desclée de brower 1999, nouvelle edition 

2002, Paris. P 74. 

3 -  Oxford Student’s Dictionary for learners using English to study other subjects, Oxford 

university press, Third edition 2012, P 729. 

 .26، ص رجع سابؽم، عمـ الجريػػمة، غنػػي نػػاصر حسيف القريشي -4
، دراسة نقدية تحميمية، 2015لسنة  94الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب رقـ  مصطفى السعداكم، -5

 .34، ص 2017دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
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والمبلحظ عمى مجمؿ التعريفات المغوية السابقة أف المعنى الرئيسي لكممة أرىب ىو خّوؼ 
ف ثـ فالمصدر منيا ىو إرىاب بمعنى اإلخافة والتخوؼ والفزع واإلرىاب يعنى الرعب وأفزع وم

والذعر، ومما ال شؾ فيو أف التعريفات السابقة كانت قد تأثرت بأسباب ظيور اإلرىاب في 
مراحمو األولى التي كانت في مجمميا سياسية أما في الوقت الحاضر فقد تعددت أسباب اإلرىاب 

سنأتي عميو الحقا وربما كانت مف بيف أىـ ىذه األسباب الدينية و المذىبية  ودوافعو عمى ما
 وتحقيؽ المآرب الشخصية.

مف ىنا نرى أف التعريؼ المغوي لئلرىاب واإلرىابي البد أف يركز عمى إستخداـ العنؼ 
 1والوسائؿ غير المشروعة لتحقيؽ أىداؼ خاصة.

 المدلكؿ اإلصطالحي لإلرىاب: لفرع الثانيا
كف تعريؼ اإلرىاب بوصفو مصطمحا سياسيا بأنو: "اإلستخداـ المتعمد لمعنؼ أو التيديد يم

بو بطريقة غير مشروعة مف قبؿ فرد أو مجموعة أو دولة خارجية ضد فرد أو مجموعة أو عمى 
المجتمع كمو بقصد خمؽ حالة مف الرعب والفزع مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف غالبا ما يكوف ىدفا 

 2سياسيا".
 3:سية التي يرتكز عمييا اإلرىاب وىيخبلؿ ىذا التعريؼ يمكف تحديد العناصر األسا ومف
 .إف اإلرىاب ممارسة لمعنؼ أو التمويح بإستخدامو وىو العنصر األوؿ لئلرىاب 
 .العامؿ النفسي السيكولوجي الذي يشمؿ تخويؼ الجية المعنية وترىيبيا 
 ليذه الظاىرة. التأثيرات أو النتائج اإلجتماعية أو السياسية 

 

                                                           
عربية لمعمـو التقنية والجرائـ المستحدثة، مجموعة مؤلفيف أكاديمية نايؼ ال ،عبد اهلل عبد العزيز يكسؼ -1

األمنية، الظواىر اإلجرامية المستحدثة وسبؿ مواجيتيا، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة 
 .202، ص 2014األولى،

 .35، اإلرىاب في القانوف الدولي، دراسػة قانونية مقارنة، مرجع سابؽ، ص حسػػف عزيز نكر الحمػك -2
، الدبموماسية واإلرىاب الدولي جماؿ بركاتنقبل عف  25-24لسابؽ، ص ، المرجع اياسيف طاىر الياسرم -3

، ص 1985، أفريؿ 2مجمة الدراسات الدبموماسية، معيد الدراسة الدبموماسية، المممكة العربية السعودية، العدد 
151. 
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اإلرىاب ىو اإلستعماؿ العمدي والمنظـ لوسائؿ مف طبيعتيا إثارة الرعب بقصد تحقيؽ 
 1األىداؼ.

لقاء المتفجرات أو التخريب، وىو إعتداء  وعرؼ بأنو رعب تحدثو أعماؿ عنؼ كالقتؿ وا 
 لي.عمى األرواح واألمواؿ والممتمكات العامة والخاصة بالمخالفة ألحكاـ القانوف الدو 

وعرفو بعض القانونييف بأنو: جممة مف األفعاؿ التي حرمتيا القوانيف الوطنية لمعظـ 
 2الدوؿ.

رميا ـ يحدد طبيعة ىذه األفعاؿ التي تجإف ىذا التعريؼ تنقصو الدقة والشمولية فيو ل
يـ عمى القوانيف الوطنية فقط، في حيف أف التجر  القوانيف الوطنية إضافة إلى أنو قصر ىذا

اثيؽ الدولية واإلقميمية ممثمة في إتفاقيات األمـ المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة المو 
 الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي ليا أثرىا أيضا في تعريؼ القوانيف الوطنية لئلرىاب.

إف الذي إتفؽ عميو جميع الفقياء ومف خبلؿ التعريفات السابقة أف جوىر اإلرىاب ىو 
 وفالرعب والتي يسعى إلى تحقيقيا مرتكب الجـر اإلرىابي لتحقيؽ غايات مختمفة قد تك حالة

 3سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية.
 المدلكؿ الفقيي لإلرىاب: الفرع الثالث

منذ ظيور مصطمح اإلرىاب إلى اآلف والفقو يجتيد ويبحث الخطى مف أجؿ إيجاد تعريؼ 
نجح في ىذه الميمة حتى اآلف لعدة أسباب وربما كاف مف جامع مانع لئلرىاب، إال أنو لـ ي

أف مصطمح اإلرىاب ليس مصطمحا قانونيا محددا فيو مصطمح يطغى عميو الطابع  أىميا
السياسي ومثؿ ىذه المصطمحات بطبيعتيا متغيرة المفيوـ والمعنى، لكف ذلؾ لـ يمنع الفقو مف 

 4عدة لئلرىاب في الفقييف العربي واألجنبي.فقد طرحت تعريفات  أف يدلي بدلوه في ىذا الجانب

                                                           
د العزيز عب، نقبل عف  29، ص ، مرجع سابؽ، الجيود العربية لمكافحة جريمة اإلرىاب غساف صبرم كاطع -1

 .40ص  ،1986، اإلرىاب الدولي دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، كمحمد عبد اليادم
، اإلرىاب الفكري وواقعنا المعاصر، مكتبة القانوف واإلقتصاد، الطبعة األولى جالؿ الديف محمد صالح  -2

 .25، ص 2014
تحميمية نقديػة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، دراسة –اإلرىاب البيئي في قانوف العقوبات ، رفعػػػت رشعكاف -3

 .29، ص 2009اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 
 . 29-28، ص مرجع سابؽ، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، عمي يكسؼ شكرم -4
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باإلضافة وبالتزامف مع التعريفات المغوية في القواميس العربية واألجنبية التي أشرنا إلييا 
لتعريؼ اإلرىاب جاءت المجيودات الفقيية لتمثؿ المعيف األساسي الذي إنطمقت منو باقي 

ت المطموبة لموقوؼ عمى حقائؽ المشكمة وتحديد ففقياء القانوف يممكوف بالتأكيد الممكا ،المحاوالت
  1عناصرىا ومقوماتيا، وبالتالي القدرة عمى الوصوؿ لمحؿ األمثؿ ليا.

فقد عرؼ عبد العزيز سرحاف اإلرىاب الدولي بأنو: "كؿ إعتداء عمى األرواح والممتمكات 
ا في ذلؾ المبادىء العامة أو الخاصة بالمخالفة ألحكاـ القانوف الدولي بمصادره المختمفة بم

 2مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية". 38العامة لمقانوف بالمعنى الذي تحدده المادة 
ومف التعريفات الفقيية لئلرىاب التي لقيت قبوال دوليا تعريؼ الخبير القانوني الدولي في 

و:" إستراتيجية مجاؿ اإلرىاب األستاذ الدكتور محمود شريؼ بسيوني، الذي عرؼ اإلرىاب بأن
عنؼ مجرمة دوليا تحفزىا بواعث عقائدية )إيديولوجية( وتتوخى إحداث عنؼ مرعب داخؿ 
شريحة خاصة مف مجتمع معيف لتحقيؽ الوصوؿ إلى السمطة أو لمقياـ بدعاية لمطمب أو لمظممة 

دولة  بغض النظر عما إذا كاف مقترفوا العنؼ يعمموف مف أجؿ أنفسيـ، ونيابة عنيا أـ نيابة عف
 3مف الدوؿ.

بأنو العمؿ اإلجرامي  (Antoine Sauttile)وفي ذات اإلتجاه يعرؼ الفقيو أونطواف سوتيؿ 
 4المرتكب بواسطة الرعب والتخويؼ لموصوؿ إلى ىدؼ معيف.

 

                                                           
 جع سابؽمر  ،، اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعيةمحمد عبد المطمب الخشف -1

 .80ص 
المرجع السابؽ، ص ، ة المقارنة، جريمة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا في التشريعات الجزائيىيثـ فالح شياب -2

، حوؿ تعريؼ اإلرىاب وتحديد مضمونو مف واقع قواعد القانوف الدولي عبد العزيز محمد سرحاف، نقبل عف 36
 .174-173، ص 1973لدولي، المجمد التاسع والعشروف، وقرارات المنظمات الدولية، المجمة المصرية لمقانوف ا

اإلرىاب الدولي والعدالة الجنائية، دراسة تحميمية قانونية معموماتية مقارنة مف خبلؿ الفقو ، نزيػػو نعيػـ شالال -3
روت و اإلجتياد و الدراسات والنصوص القانونية واإلتفاقات والمعاىدات الدولية، منشورات الحمبي الحقوقية، بي

 .42، ص 2003لبناف، الطبعة األولى، 
اإلرىاب المقدس، ترجمة أسامة إسبر، بدايات لمطباعة و النشر والتوزيع، سوريا، الطبعة ، تيرم إيجمتكف -4

 .102،  ص 2007األولى، 
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بأنو اإلستخداـ المتعمد والمنطـ لوسائؿ مثيرة لمرعب  (Levasseur)ويعرفو لوفاسير 
 1لموصوؿ إلى ىدؼ معيف.

( فيعتبر اإلرىاب أعماال مف طبيعتيا أف تثير لدى Givanovitchفانوفيتش )أما جي
 2الشخص إحساسا بالخطر وبالتيديد الذي يسبقو اإلحساس بالخوؼ تحت أية صورة.

ويقوؿ كارلوس مارجيمبل في تعريفو لئلرىاب كنشاط "إنو نشاط يجب أف تقـو بو العصابات 
إلصرار، وال يستطيع أي ضابط شرطة أو مشرع أو المدنية بأقصى درجات البرود واليدوء وا

فيمسوؼ أف يصؼ جوىر اإلرىاب بشكؿ أفضؿ مف ذلؾ، فاليجمات تتـ ببل رحمة مف حيث 
 3طبيعتيا ولكنيا تكوف محسوبة مف حيث تأثيرىا في المجتمع كمو.

ويصؼ برياف جيكنز اإلرىاب بطريقة أكثر عممية بأنو اإلستخداـ المحسوب لؤلنواع 
فة مف العنؼ مثؿ الفزع والتخويؼ واإلكراه أو التيديد بإستخداـ مثؿ ىذا العنؼ لتحقيؽ المختم

أىداؼ سياسية أو دينية أو إيديولوجية، ويتضمف اإلرىاب نشاطا إجراميا يتخذ غالبا طبيعة رمزية 
  4ويستيدؼ جميورا يتجاوز الضحايا المباشريف.

د عمى المستوى العاـ ويستيدؼ غير اإلرىاب بأنو عنؼ مقصو   (Robertsوأخيرا عرؼ )
 5المقاتميف مف ديانات أو أيديوبوجيات أخرى.

وفقا لذلؾ يمكف أف نعرؼ الجريمة اإلرىابية بأنيا كؿ سموؾ مف شأنو إحداث فزع ورعب 
في نفوس مجموعة غير محددة مف الناس إذا أرتكبت عمدا تحقيقا ليذه الغاية، والمبلحظ أنو 

وضوع الجريمة اإلرىابية ال يتحدد بموضوع معيف، فيي قد تكوف مف جرائـ وفقا ليذا الفيـ فإف م
                                                           

ية ، الوجوه المتعددة لئلرىاب، وجيات نظر وقضايا مختمفة، ترجمة جيياف الحكيـ، الييئة المصر ديفيد كانتر -1
 .132، ص 2014العامة لمكتاب، مصر، الطبعة األولى، 

ستراتيجية المواجية "رؤية في أنثروبولوجيا الجريمة" دوف محمد يسرل، إبراىيـ عبس -2 ، اإلرىاب األسباب وا 
 .86، ص 1995طبعة، 

، 2013ولى، األمف الوطني، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األ، فايػػز محمد الدكيػرم -3
 .132ص 

 ،اإلرىاب أسس مكافحة ،ىشاـ الحناكمترجمة  ،فرانؾ بكلتر، كينيث ج.م.كدكنيس، دافيف.ب.شكلنز -4
 .114، ص 2017القاىرة مصر، الطبعة األولى،  المكتب العربي لممعارؼ

عات لمتوزيع ، نظرية اإلحتواء ما وراء الحرب عمى اإلرىاب، ترجمة عمي موال، شركة المطبو إياف شابيرك -5
 .146، ص 2012والنشر، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 
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األشخاص أو األمواؿ، وكما قد تكوف مف الجرائـ المرتكبة ضد الممتمكات أو اإلنساف بواسطة 
 1الحاسب اآللي ماداـ مف شأنيا إحداث الفزع والرعب.

القانوني واالصطبلحي وبخصوص العبلقة بيف التعريؼ المغوي لكممة اإلرىاب والتعريؼ 
 2لو تظير بعض المبلحظات المتصمة بيذه العبلقة والتي سنشير إلييا:

  تتفؽ التعريفات في المغات الحية في العالـ أف اإلرىاب ىو إستخداـ العنؼ أو التيديد بو
بقصد الترويع أو بث الخوؼ في نفوس مف يوجو إلييـ سواء كانوا فئة قميمة مف الناس 

ف شعوب بأكمميا أو إيقاع األضرار بيـ أو بالممتمكات، وفي ىذه النقطة أو شعب م
والذي  التعريؼ القانوني لئلرىاب الدولييوجد إتفاؽ بيف المدلوؿ المغوي لكممة اإلرىاب و 

يعني بالسموؾ اإلجرامي المشكؿ لجريمة دولية بيدؼ بث الرعب بيف النشاط الناس أو 
 .إيقاع األضرار بيـ أو بالممتمكات

  تربط معظـ التعريفات المغوية لكممة اإلرىاب بيف النشاط المكوف لكممة اإلرىاب وبيف
إستيداؼ مصالح سياسية بيذا النشاط حتى نكوف بصدد جريمة اإلرىاب أو تحقؽ 
المعنى لكممة اإلرىاب، وفي ىذا األمر يتعمؽ المدلوؿ المغوي لكممة اإلرىاب مع معظـ 

إلرىاب الدولي والتي تشترط السعي نحو تحقيؽ أىداؼ التعريفات التي قبمت بخصوص ا
سياسية مف خبلؿ النشاط اإلجرامي المشكؿ لجريمة اإلرىاب الدولي، وىو ما يفرؽ بيف 

 ىذه الجريمة والجرائـ األخرى العادية.
  إتفاؽ المدلوؿ المغوي لكممة اإلرىاب في مختمؼ المغات مف شأنو أف ييسر التوصؿ إلى

تعريؼ قانوني وموضوعي لئلرىاب الدولي، وذلؾ بالطبع بشرط  إتفاؽ دولي بخصوص
دىا مف جانب عتبارات والمبادىء القانونية وحإستبعاد اإلعتبارات السياسية وتفعيؿ اإل

 اشخاص القانوف الدولي.
 

                                                           
عمـ نفس اإلرىاب، دار الشروؽ لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة  ،محمكد عبد اهلل محمد خكالدة -1

 .35، ص 2005األولى، 
 سابؽ مرجع ،الموضوعيةاإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات  ،محمد عبد المطمب الخشف -2

 .45ص 
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كما أف الكؿ يجمع عمى أف مصطمح اإلرىاب يعني زرع الفزع، التخويؼ، الرعب في 
 1سع.النفوس والقمؽ بالمعنى الوا

صصبلحيا وفقييا، بؿ سنحاوؿ تعريفو في  غير أننا لف نكتفي بتعريؼ اإلرىاب لغويا وا 
 مجموع الفقو الدولي والوطني الذي تطرؽ لممسألة.

 التعريؼ الدكلي لإلرىاب: الفرع الرابع
شكمت الزيادة الطردية في جسامة وخطورة األحداث اإلرىابية والزالت حمقة ربط بيف إىتماـ 

الدولي بالظاىرة اإلرىابية ومحاولة إيجاد غطاء قانوني لمكافحة جريمة مشوبة المجتمع 
باإلعتبارات السياسية، ولكف يبدو أف تمؾ الخطورة والجسامة لؤلفعاؿ اإلرىابية ذاتيا كانتا مبعثا 
لئلىتماـ الظرفي بمكافحة اإلرىاب الدولي عمى حساب مسألة تعريؼ الجريمة ذاتيا رغـ ما يمثمو 

لتعريؼ مف أىمية قصوى في نجاح عممية المكافحة نفسيا، ومف ىذا المنطمؽ فإف عددا مف ىذا ا
اآلليات القانونية سيما اإلتفاقية التي أبرمت لـ تكف كافية لمحاصرة الظاىرة بمجمميا بالنظر إلى 
غياب نظرة موحدة لمدوؿ إلصطبلح اإلرىاب، ومع ذلؾ ال يجب التقميؿ مف أىمية الجيود التي 

)في إطار أو عمى المستوى اإلقميمي  )في إطار األمـ المتحدة(لت عمى المستوى العالمي بذ
  2لتعريؼ اإلرىاب الدولي. بعض المنظمات اإلقميمية(

كما عرفت المنظمات الدولية الظاىرة اإلرىابية إنطبلقا مف توافرىا عمى مجموعة مف 
 3المؤشرات التي تكسبيا صفة الدولية وىي كالتالي:

 تعريؼ اإلرىاب الدكلي في معاىدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدكلي :كالأ
تنبيت دوؿ منظمة المؤتمر اإلسبلمي إلى خطورة اإلرىاب قبؿ أحداث الحادي عشر 

مدونة سموؾ لمناىضة األعماؿ  1994فكانت قد أصدرت في كانوف األوؿ  2001سبتمبر 
خبلؿ  1999 أوتإعتماد معاىدة لمكافحة اإلرىاب الدولي في اإلرىابية، وبادرت المنظمة إلى 

                                                           
اإلرىاب واآلليات الدولية لمكافحتو، دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي العاـ و  ،محمد أميػػر رضكاف سيد -1

 .61، ص 2018الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
اسػػة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الجريػػمة الدولية، در ، محمػػكد صالح العادلي -2

 .136، ص 2002األولى، 
 .51اإلرىاب الدولي مفيومو، اآلثار السمبية المترتبة عميو، مرجع سابؽ، ص ، أيمف حبيب -3
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تدخؿ حيز التنفيذ  بوركينافاسو، إال أف المعاىدة لـ المؤتمر اإلسبلمي لوزراء الخارجية المنعقد في
 2002.1إال عاـ 

وبعد ىجمات نيويورؾ صارت أصابع اإلتياـ تتجو أكثر فأكثر إلى المسمميف بعد كؿ 
الواليات المتحدة أو الدوؿ الغربية أو مصالحيا في العالـ وىذا ما دفع  عممية إرىابية تستيدؼ

عبلنات  بمنظمة المؤتمر اإلسبلمي إلى توضيح موقفيا مف مسألة اإلرىاب مف خبلؿ قرارات وا 
عدة ذات طابع سياسي تؤكد براءة اإلسبلـ والمسمميف مف أولئؾ الذيف يخططوف وينفذوف الجرائـ 

حاجة إلى التفريؽ بيف اإلرىاب والمقاومة المسمحة في سبيؿ تقرير المصير اإلرىابية وتعترؼ بال
كما تؤكد ىذه اإلعبلنات إلتزاـ منظمة المؤتمر اإلسبلمي بالقرارات والمواثيؽ الدولية المتعمقة 

 2بمكافحة اإلرىاب.
ى إل 1وىكذا تبنت منظمة المؤتمر اإلسبلمي في إجتماعيا الوزاري المنعقد في ماليزيا مف 

إعبلف كوااللمبور بشأف اإلرىاب الدولي الذي أكد في البند الرابع اإللتزاـ  2002أفريؿ  3
ـ وتنيي بمبادىء وتعاليـ اإلسبلـ الحؽ التي تحـر العدواف وتحض عمى السبلـ والتسامح واإلحترا

ولية ...كما أكد اإلعبلف في البند الرابع عشر اإللتزاـ بالجيود الدعف إزىاؽ أرواح األبرياء
لمكافحة اإلرىاب الدولي وفؽ مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة بما في ذلؾ مبادئ عدـ التدخؿ في 
حتراـ سيادتيا وسبلمتيا اإلقميمية واإللتزاـ بقواعد القانوف الدولي وأحكاـ  الشؤوف الداخمية لمدوؿ وا 

 3اإلتفاقيات والصكوؾ الدولية ذات الصمة.
ؿ مف أجؿ مكافحة اإلرىاب أكدت إلتزاـ أعضاء كما تضمف إعبلف كوااللمبور خطة عم

المؤتمر اإلسبلمي بدعـ جيود المجتمع الدولي في مكافحة اإلرىاب وتطبيؽ قرار مجمس األمف 
وباإلنضماـ إلى اإلتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب كما أوصت خطة العمؿ  1373الدولي رقـ 

                                                           
انوف مفيـو جرائـ اإلرىاب الدولي وآليات مكافحتيا، دراسػػة في الق، عبد الستػار عمي جبر كاظـ الشمرم -1

 .143، ص 2017الدولي الجنائي، دار األياـ لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبػػعة األولى، 
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مكتبة ، عبد اهلل نػػػكار شعت -2

 .62، ص 2018الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

الصحافة و اإلرىاب في الجزائػر، دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، ، نصػػر الديػػف نكارم -3
 .71، ص 2015
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براـ إتفاقية  بتأسيس لجنة عمى مستوى وزاري كفمت وضع إجراءات عممية لمكافحة اإلرىاب وا 
 1شاممة حوؿ اإلرىاب في أسرع وقت ممكف.

في  2005كانوف  األوؿ  8إلى  7وفي مؤتمر القمة اإلستثنائي الذي عقدتو المنظمة مف 
مدينة مكة بالمممكة العربية السعودية أدانت اإلرىاب ودعت إلى إيجاد ميثاؽ شرؼ دولي 

ة اإلرىاب مع إدخاؿ تغييرات نوعية شاممة في قوانيف الدوؿ األعضاء ألسموب التعامؿ مع مكافح
 بما يتيح تجريـ األعماؿ اإلرىابية.

تعالج إتفاقية المؤتمر اإلسبلمي لمكافحة اإلرىاب بشكؿ عاـ موضوعيف أساسيف ىما 
تعريؼ اإلرىاب والجريمة اإلرىابية وأطر التعاوف لمكافحة اإلرىاب وآليات تطبيقو بيف دوؿ 
المؤتمر اإلسبلمي ىذا إلى جانب بعض الثوابت التي أكدت عمييا الديباجة كالتأكيد عمى شرعية 
حؽ الشعوب في الكفاح المسمح مف أجؿ تحرير أراضييا وتقرير مصيرىا وعمى إدانة اإلرىاب 

الدوؿ  بأشكالو كافة وبغض النظر عف منشئو وأغراضو وأسبابو بما فيو اإلرىاب الذي تقـو بو
 2مباشر أو غير مباشر.بشكؿ 

جاء تعريؼ اإلرىػػػاب في الفقرة الثانية مف المادة األولى عمى أنو : "كؿ فعؿ مف أفعاؿ 
العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 

أو أغراضيـ أو  وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ أو تعريض حياتيـ
حريتيـ أو حقوقيـ لمخطر أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو األمبلؾ العامة أو 
الخاصة أو إحتبلليا أو اإلستيبلء عمييا تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافؽ الدولية لمخطر 

 3.لدولة المستقمة"أو تيديد اإلستقرار أو السبلمة اإلقميمية أو الوحدة السياسية أو سيادة ا
 

                                                           
دار حامد لمنشر و التوزيع عماف، األردف،  -الجذور، المظاىر، وسبؿ مكافحتو–، اإلرىاب اليػػاشمي ناصر -1

 .213، ص 2016الطبعة األولى، 
ستراتيجيات مواجيتيا رياءبكدف زك -2 ، أثر التيديدات اإلرىابية في شماؿ مالي عمى األمف الوطني الجزائري وا 

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية و العبلقات الدولية تخصص عبلقات 2010-2014
، 2015-2014يضر بسكرة، = دولية ودراسات إستراتيجية، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة محمد خ

 .72ص 
 راجع الفقرة الثانية مف المادة األولى مف معاىدة منظمة المؤتمر اإلسبلمي. -3
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 0977بية لمنع كقمع اإلرىاب لعاـ اإلتفاقية األكرك تعريؼ اإلرىاب الدكلي في ثانيا: 
تعد ىذه اإلتفاقية إنجازا ميما عمى صعيد التعاوف اإلقميمي مف أجؿ وضع حد لؤلعماؿ 

نما إقتصرت عمى بياف طوائؼ لمجرائـ الت ي تعتبرىا اإلرىابية ولـ تضع تعريفا معياريا لئلرىاب وا 
إرىابية والتي أوجبت عمى الدوؿ األطراؼ عدـ إدخاليا ضمف الجرائـ السياسية أو المرتبطة 

 ، فقد أشارت المادة األولى إلى الجرائـ اآلتية:1بجرائـ سياسية
  بشأف اإلستيبلء غير المشروع  1970األفعاؿ المنصوص عمييا في إتفاقية الىاي لعاـ

بشأف قمع األعماؿ غير المشروعة ضد  1971ونتلاير لعاـ عمى الطائرات، وفي إتفاقية م
 أمف الطيراف المدني.

 .الجرائـ الخطيرة ضد األشخاص المحمييف دوليا بمف فييـ المبعوثوف الدبموماسيوف 
 .حتجاز الرىائف  جرائـ خطؼ وا 
  الجرائـ المتضمنة إستخداـ المتفجرات والقذائؼ واألسمحة اآللية والشراؾ والطرود

 ة.الخداعي
  .محاولة إرتكاب أي مف الجرائـ السياسية والمساىمة فييا 

وبالنظر إلى تعريؼ اإلرىاب في ىذه اإلتفاقية كما ورد في المادة االولى منيا يتضح أف 
نما أخذت فقط بالتعريؼ التعدادي أو الحصري  ىذه اإلتفاقية لـ تأخذ بالتعريؼ المعياري وا 

 2ف األفعاؿ التي تعد مف قبيؿ األفعاؿ اإلرىابية.لئلرىاب بمعنى أنيا قد أوردت طائفة م
 الدكلي عصبة األمـ لإلرىاب تعريؼ ثالثا:

تعد ىذه اإلتفاقية بمثابة الخطوة األولى عمى طريؽ التعاوف بيف أعضاء المجتمع الدولي، 
وتضمنت ىذه اإلتفاقية تعريفا عاما لئلرىاب مؤداه أف اإلرىاب ىو"األعماؿ اإلجرامية الموجية 

د دولة ما، ويكوف اليدؼ منيا أو مف شأنيا إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو ض
 3جماعات مف الناس أو لدى العامة".

                                                           
، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، عالـ الكتب الحديث، الطبعة األولى، عماف، جماؿ زايد ىالؿ أبك عيف -1

 .31، ص 2009األردف، 
 .87مرجع سابؽ، ص ىاب، ، استراتيجية مواجية اإلر مازف شندب -2
 .80، ص مرجع سابؽ، السياسة الدولية والقانوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الجوى، حكيـ غريب -3
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بينما تقر المادة الثانية مف اإلتفاقية أنو عمى الدوؿ األطراؼ أف تدرج في تشريعاتيا 
كبت عمى إقميميا ووجيت ضد الجنائية األفعاؿ التالية كجرائـ إرىاب وفؽ المادة األولى إذا أرت

  1دولة طرؼ أخرى:
  األفعاؿ العمدية الموجية ضد الحياة أو السبلمة الجسدية أو صحة أو حرية الفئات

التالية: رؤساء الدوؿ ومف لو إختصاصات رئيس الدولة وخمفائيـ بالميراث أو بالتعييف 
ة إذا إرتكبت أزواج األشخاص السابقيف، األشخاص المكمفيف بوظائؼ أو أعباء عام

 الفعؿ بسبب الوظائؼ أو األعباء التي يؤدونيا.
   الفعؿ العمدي المتمثؿ في التخريب أو اإلضرار باألمواؿ العامة أو المخصصة

 لئلستعماؿ العاـ والتي تخص دولة طرؼ أخرى أو تخضع ليا.
  الفعؿ العمدي الذي مف طبيعتو تعريض الحياة اإلنسانية لمخطر إلنشاء وضع خطير

 ـ.عا
 .)محاولة إرتكاب الجرائـ السابقة )الشروع 
  صنع أو تممؾ أو حيازة أو تقديـ األسمحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الصارة

 بقصد تنفيذ جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه المادة في أي دولة.
اب كما أوردتو وقد تعرضت ىذه اإلتفاقية لمجموعة مف اإلنتقادات أوليا أف تعريؼ اإلرى

اإلتفاقية يظير أف التعريؼ المعياري جاء تعريفا قاصرا، إذ أنو قصر التجريـ الدولي لمفعؿ 
 2اإلرىابي عمى ذلؾ الذي يوجو ضد دولة أخرى.

كذلؾ إقتصار ىذه اإلتفاقية عمى قمع اإلرىاب السياسي الموجو ضد رؤساء الدوؿ أو مف 
ىم  اؿ العمؿ اإلرىابي الموجو ضد األفراد.في فمكيـ أو المكمفيف بوظائؼ عامة وا 

                                                           
الجرائـ الواقعػػة عمى أمف الدولة دراسة مقارنػة في التشريعات العربية والقانونيف ، محمػػكد سميػماف مكسػى -1

يػة والدستورية المعاصػرة ومبادئ حقوؽ اإلنساف، المرجع السػػابؽ، الفرنسي واإليطالي في ضوء المفاىيـ الديمقراط
 .627ص 

الجرائـ اإلرىابػية في الشريعة اإلسبلمية  ،أحمد محركس عمي ناجي ،شاديػة إبراىيـ مصطفى المحركقي -2
 .27، ص 2012والتشريعات العربية و المقارنة، دار القانوف و اإلقتصاد، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 
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العالمية الثانية سنة حيز التنفيذ نظرا إلندالع الحرب ورغـ أف ىذه اإلتفاقية لـ تدخؿ 
أضؼ إلى ذلؾ عدـ تصديؽ معظـ الدوؿ عمييا خاصة فيما يخص مسألة تسميـ  1939

 1اإلرىاب. المجرميف إال أف تمؾ اإلتفاقية كانت بمثابة خطوة كبيرة في منع ومكافحة
 اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب تعريؼ اإلرىاب الدكلي في  رابػعا:

تـ إعداد ىذه اإلتفاقية ووقعت عمييا الدوؿ العربية األعضاء بمقر األمانة العامة لمجامعة 
 بالقاىرة 1998أفريؿ  22العرب في العربية في إجتماع مشترؾ لمجمسي وزراء الداخمية والعدؿ 

حيث جاء في الفقرة الثانية مف المادة األولى  ،اإلتفاقية بتعريؼ وصفي لئلرىاب وقد أخذت
"يقصد باإلرىاب كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ أو 

يـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو األمبلؾ تعريض حيات
 2العامة والخاصة أو إحتبلليا أو اإلستيبلء عمييا أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر".

أي أف تكييؼ العمؿ اإلرىابي يمر التعريؼ ىو تعريؼ يقوـ عمى اليدؼ نبلحظ أف ىذا 
يدؼ المراد منو، وبالتالي فإف أي عمؿ ييدؼ إلى أحد النقاط المشار إلييا أوال بالبحث عمى ال

  سيكيؼ كعمؿ إرىابي.
وحددت الفقرة الثالثة مف المادة األولى المقصود بالجريمة اإلرىابية بأنيا أي جريمة أو 

تيا شروع فييا يرتكب تنفيذا لغرض إرىابي في أي مف الدوؿ المتعاقدة أو عمى رعاياىا أو ممتمكا
  3أو مصالحيا يعاقب عمييا قانونيا الداخمي.

كما تعد مف الجرائـ اإلرىابية الجرائـ المنصوص عمييا في اإلتفاقيات التالية عدا ما 
 4إستثنتو منيا تشريعات الدوؿ المتعاقدة أو التي لـ تصادؽ عمييا:

                                                           
 .136األمف الوطني، مرجع سابؽ، ص ، فايػػز محمد الدكيػرم -1
، األسس الفكرية والنفسية واإلجتماعية والتربوية لدراسة محمد عكض الترتكرم، أغادير عرفات جكيحاف -2

 .38، ص مرجع سابؽاإلرىاب، 
امعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة ، مشكمة المعيارية في تعريؼ اإلرىاب الدولي، دار الفكر الجمييكب يزيد -3

 .213، ص 2011األولى، 
، مكافحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية واإلقميمية، منشورات حمبي الحقوقية، خميؿ حسيف -4

 .237، ص 2012لبناف، الطبعة األولى، 
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  والموقعة إتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائـ واألفعاؿ التي ترتكب عمى متف الطائرات
 .14/09/1963بتاريخ 

  إتفاقية الىاي بشأف مكافحة اإلستيبلء غير المشروع عمى الطائرات والموقعة بتاريخ
16/12/1970. 

  إتقاقية مونتلاير الخاصة بقمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف
مونتلاير والبروتوكوؿ الممحؽ بيا والموقع في  23/09/1971المدني والموقعة في 

10/05/1984. 
  إتفاقية نيويورؾ الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المشموليف

 .14/12/1973بالحماية الدولية بمف فييـ الممثموف الدبموماسيوف والموقعة في 
  حتجاز الرىائف والموقعة في  .17/12/1979إتفاقية إختطاؼ وا 
 ما تعمؽ منيا بالقرصنة البحرية.  1983ر لسنة إتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحا 

بنظرة عامة ليذا التعريؼ نجد أف اإلرىاب ليس لو ديف أو وطف أو جنسية معينة فيو 
 اتو يشمؿ كؿ أجزاء الكرة األرضيةيصيب الجميع، حيث ال توجد حدود جغرافية لو فمسرح عممي
يؼ اإلرىاب وفقا لئلتفاقية العامة كما ال يوجد شكؿ معيف لجرائـ اإلرىاب، وبتحميؿ عاـ لتعر 

لمكافحة اإلرىاب يمكف القوؿ أف اإلرىاب ىو العمؿ اإلجرامي الذي يتـ بالترىيب والترويع أو 
العنؼ أو الفزع الشديد بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف لتنفيذ ىذا العمؿ اإلرىابي داخؿ إقميـ دولة 

نقؿ أو األشخاص أو األمواؿ جميعيا معينة أو خارجيا أو أف ىذا العمؿ اإلجرامي شمؿ وسائؿ ال
 1معا في ذات الوقت.

أو ضد  رىوتجاىؿ تعريؼ اإلرىاب الوارد في اإلتفاقية إرىاب الدولة ضد دولة أخ
كذلؾ  ي أسقطيا مف نطاؽ اإلرىاب الدوليمواطنييا فتحاشى إشكالية تعريؼ إرىاب الدولة وبالتال
ية دوف أف تأخذ في الحسباف جذور اإلرىاب تعاطت اإلتفاقية مع اإلرىاب عمى أنو ظاىرة جرم

 وأسبابو فخمت مف أي إشارة إلى كيفية معالجة أساس ىذه الظاىرة.
وعمى ىذا األساس تـ تعديؿ تعريؼ الجريمة اإلرىابية في اإلتفاقية العربية لمكافحة 

عف مجمس وزراء  2003تشريف األوؿ  08الصادر بتاريخ  492اإلرىاب بموجب القرار رقـ 
                                                           

، الدار المنيجيعماد محمد ذياب حفيظ -1 ة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ، اإلرىاب بيف المفيـو والبلمعمـو
 .92، ص 2016الطبعة األولى، 
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عف مجمس وزراء الداخمية العرب،  2004شباط  15الصادر بتاريخ  418عدؿ والقرار ال
 1وبموجب ىذا التعديؿ أصبح تعريؼ الجريمة اإلرىابية كاآلتي:

"أي جريمة أو شروع فييا ترتكب تنفيذا لغرض إرىابي في أي دولة متعاقدة، أو عمى 
اقب عمييا قانونيا الداخمي، وكذلؾ ممتمكاتيا أو مصالحيا أو عمى رعاياىا أو ممتمكاتيـ يع

التحريض عمى الجرائـ اإلرىابية أو الترويج ليا أو تحبيذىا وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو 
مطبوعات أو تسجيبلت أيا كاف نوعيا إذا كانت معدة لمترويع أو إطبلع الغير عمييا وكانت 

ابية تقديـ أو جمع األمواؿ أيا كاف تتضمف ترويجا أو تحبيذا لتمؾ الجرائـ، كما يعد جريمة إرى
 نوعيا لتمويؿ الجرائـ اإلرىابية مع العمـ بذلؾ".

ويبدو جميا مف خبلؿ ىذا التعديؿ إتجاه نية الدوؿ العربية نحو مواكبة التوجو الدولي الذي 
وجمع التبرعات  المواد المؤيدة لئلرىاب وتوزيعيايجـر التحريض عمى اإلرىاب وتشجيعو وطباعة 

 حة األعماؿ اإلرىابية والحصوؿ عمى أمبلؾ أو إستخداميا لغايات إرىابية.لمصم
إتفاقية دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية لمكافحة تعريؼ اإلرىاب الدكلي في  خػامسا:
 اإلرىاب

تماما تعريؼ لئلرىاب وتعريؼ لمجريمة اإلرىابية  ،فمنت إتفاقية مجمس التعاوف تعريفيتض
وجاء تعريؼ اإلرىاب في إتفاقية مجمس التعاوف في الفقرة األولى مف  مر اإلسبلميكإتفاقية المؤت

المادة األولى مطابقة إلتفاقية المؤتمر اإلسبلمي لمكافحة اإلرىاب مع إسقاط عبارة "أو تيديد 
 اإلستقرار أو السبلمة اإلقميمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة المستقمة، أما تعريؼ الجريمة
اإلرىابية فورد في الفقرة الثالثة مف المادة األولى كاآلتي "أي جريمة أو شروع فييا ترتكب تنفيذا 
لغرص إرىابي في أي دولة متعاقدة أو عمى ممتمكاتيا أو مصالحيا أو عمى رعاياىا أو ممتمكاتيـ 

ليا أو تحبيذىا  يعاقب عمييا قانونيا الداخمي، وكذلؾ التحريض عمى الجرائـ اإلرىابية أو الترويج
وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيبلت أيا كاف نوعيا إذا كانت معدة 

 2لمتوزيع أو إلطبلع الغير عمييا وكانت تتضمف ترويجا أو تحبيذا لتمؾ الجرائـ".

                                                           
وما بعدىا، منشورات حمبي الحقوقية،  2001أيموؿ  11، مكافحة اإلرىاب قبؿ ىجمات قيدا نجيب حمد -1

 .191، ص 2017لبناف، الطبعة األولى، 
 .148ص  الجريػػمة الدولية، دراسػػة مقارنة، مرجػع سابؽ،، محمػػكد صالح العادلي -2
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كما تعتبر إتفاقية مجمس التعاوف أف الجرائـ المنصوص عنيا في اإلتفاقية العربية لمكافحة 
تفاقية المؤتمر اإلسبلمي واإلتفاقيات الدولية الثبلث عشرة المتعمقة باإلرىاب والتي اإل رىاب وا 

 صادقت عمييا الدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف ىي أيضا جرائـ إرىابية.
 0937إتفاقية جنيؼ لمنع اإلرىاب  تعريؼ اإلرىاب الدكلي في سادسا:

ا تعريؼ وصفي لئلرىاب واآلخر تعريؼ تضمنت ىذه اإلتفاقية تعريفيف لئلرىاب، أحدىم
حصري لو، أما التعريؼ الوصفي فقد ورد في المادة األولى مف ىذه اإلتفاقية، حيث نصت ىذه 
المادة عمى أف اإلرىاب يعني" األعماؿ اإلجرامية الموجية ضد دولة والتي يكوف مف شأنيا إثارة 

لدى الجميور" وأما التعريؼ  الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات مف الناس أو
الحصري لئلرىاب فقد ورد في المادة الثانية مف ىذه اإلتفاقية، حيث حددت ىذه المادة مجموعة 

 1مف األفعاؿ التي تعتبر أفعاال إرىابية وىي:
  األفعاؿ العمدية الموجية ضد الحياة أو السبلمة الجسدية أو صحة أو حرية الفئات

 التالية:
األشخاص الذيف يمارسوف إختصاصات رئيس الدولة وخمفاؤىـ  رؤساء الدوؿ أو -

 بالوراثة أو التعييف.
 أزواج األشخاص المشار إلييـ في البند السابؽ. -
األشخاص المكمفوف بوظائؼ أو مياـ عامة عندما ترتكب ضدىـ األفعاؿ بسبب  -

 ممارستيـ ليذه الوظائؼ أو المياـ.
 العامة أو المخصصة لئلستعماؿ العاـ الممموكة  التخريب أو اإلضرار العمدي باألمواؿ

 لطرؼ آخر متعاقد أو تخضع إلشرافو.
 .األحداث العمدية لخطر عاـ مف شأنو تعريض الحياة اإلنسانية لمخطر 
 .محاولة إرتكاب الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه المادة 
  المواد الضارة صنع أو تممؾ أو حيازة أو تقديـ األسمحة أو الذخائر أو المفرقعات أو

 بقصد تنفيذ جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه المادة. 
 

                                                           
 .54، ص مرجع سابؽ، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، عبد اهلل نكار شعت -1
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 0999اإلفريقية لمكافحة اإلرىاب  اإلتفاقيةتعريؼ اإلرىاب الدكلي في  سابػعا:
تـ وضع ىذه اإلتفاقية بمناسبة الدورة العادية الخامسة والثبلثوف لمؤتمر رؤساء دوؿ 

، وورد 1999جويمية  14و  12الذي إنعقد في الجزائر بيف وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية 
في الفقرة الثالثة مف المادة األولى منو تعريؼ لئلرىاب عمى أنو "أي عمؿ أو تيديد بو يعد خرقا 
لمقوانيف الجنائية لدولة طرؼ أو ألحكاـ ىذه اإلتفاقية والذي مف شأنو أف يعرض لمخطر حياة 

ة البدنية أو الحرية أو إلحاؽ إصابة أو وفاة أي شخص أو األفراد أو الجماعات أو السبلم
مجموعة مف األشخاص أو يسبب أو قد يتسبب  في إلحاؽ ضرر بالممتمكات العامة أو الخاصة 

 1أو الموارد الطبيعية أو البيئة أو التراث الثقافي، وأف يتـ إرتكابو بقصد:
 مؿ أية حكومة أو ىيئة أو مؤسسة ترىيب أو إثارة حالة مف اليمع أو إجبار أو إقناع أو ح

أو عامة الشعب أو جزء منو عمى المبادرة بعمؿ أو اإلمتناع عنو أو إعتماد موقؼ معيف 
 أو التخمي عنو أو العمؿ عمى أساس مبادىء معينة.

  إعاقة السير العادي لممرافؽ العمومية أو توفير الخدمات األساسية لمجميور أو خمؽ
.  وضع عاـ متأـز

  تمرد عامة في الببلد.خمؽ حالة 
 لإلرىاب الدكليىيئة األمـ المتحدة تعريؼ  ثػامنا:

كاف مصطمح اإلرىاب وال يزاؿ مف المصطمحات التي تشغؿ باؿ الكثير مف الميتميف 
بالسياسة والقانوف والمنظمات الدولية، وقد كثرت التعاريؼ واإلجتيادات حولو، وتعد األمـ 

مف أىـ المنشغميف بيذا المصطمح إذ ال يخموا جدوؿ أعماؿ المتحدة منذ تأسيسيا ولحد اآلف 
فقد تطور  اإلنشغاؿ نابع مف أبعاده الدوليةإجتماعاتيا مف مبدأ حوؿ اإلرىاب ومعالجتو، وىذا 
 2مف إرىاب محمي داخمي إقميمي إلى إرىاب عالمي.

                                                           
، جذور اإلرىاب، دراسة تحميمية ألسبابو وأثره في العالـ اإلسبلمي، دار عمي قابكسة، بمعيد أحمد الزرقاني -1

 .48، ص 2018 حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى،
دار حامد  -المقاومة العراقية نموذجا-، موقؼ القانوف الدولي مف اإلرىاب والمقاومة المسمحةحسيف العزاكم -2

، الواليات المتحدة حميد فرحاف الراكم، نقبل عف 25، ص 2013لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى 
 .02، ص 2002لدولية، بغداد، األمريكية واإلرىاب الدولي، مركز الدراسات ا
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كبة في حؽ عرفت ىيئة األمـ المتحدة اإلرىاب إنطبلقا مف مجموعة الجرائـ الدولية المرت
المجتمع الدولي والعابرة لحدود الدولة الواحدة، حيث ركز التعريؼ عمى الجرائـ التي تيدد سبلمة 
حتجاز الرىائف والتي عقدت بشأنيا  المبلحة الجوية والبحرية، الدبوماسييف، وعمميات إختطاؼ وا 

سنة  60/94قـ مجموعة مف اإلتفاقيات الدولية، كما أصدرت الجمعية العامة األممية قرار ر 
كمحاولة لتحديد مفيوـ اإلرىاب، حيث نص القرار عمى "إف اإلرىاب عبارة عف األعماؿ  1994

والطرؽ والممارسات التي تشكؿ مخالفة صارخة ألغراض ومبادىء األمـ المتحدة والتي قد تشكؿ 
لدولي وتيدؼ تيديدا لمسبلـ واألمف العالمييف وتيدد عبلقات الصداقة بيف الدوؿ وتعيؽ التعاوف ا

 1إلى تدمير حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية واألسس الديمقراطية لممجتمع".
 تعريؼ جامعة الدكؿ العربية لإلرىاب تػػاسعا:

لقد تعرضت معظـ الدوؿ العربية إلى عمميات إرىابية عمى فترات زمنية وبدرجات متفاوتة 
زاء ىذه المعطيات زادت أىمية التعاوف بيف الدوؿ ال عربية ممثبل في جامعة الدوؿ العربية والتي وا 

 2ما فتئت تعمؿ عمى الحد مف آثار اإلرىاب ومحاولة قمعو بشتى الوسائؿ.
دولة عربية  13وتـ إعداد مشروع وثيقة لتعريؼ اإلرىاب مف قبؿ لجنة خبراء مكونة مف 

 1987العربية سنة  واألمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب واألمانة العامة لجامعة الدوؿ
حيث عرفت اإلرىاب أنو: "كؿ فعؿ منظـ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو يسبب رعبا أو فزعا مف 
خبلؿ أعماؿ القتؿ أو اإلغتياؿ أو اإلختطاؼ أو حجز الرىائف أو إختطاؼ الطائرات أو السفف 

ضى أو اإلضطراب أو تفجير المفرقعات أو غيرىا مف األفعاؿ مما يسبب حالة مف الرعب أو الفو 
الذي يستيدؼ تحقيؽ أىداؼ سياسية سواء قامت بو دولة أو أفراد ضد دولة أخرى أو أفراد 
آخريف وذلؾ في غير حاالت الكفاح المسمح الوطني المشروع مف أجؿ التحرير والوصوؿ إلى 
ية حؽ تقرير المصير ومواجية أشكاؿ الييمنة األجنبية أو قوات إستعمارية أو محتمة أو عنصر 

                                                           
، اإلرىاب الدبموماسي في مكافحة اإلرىاب في منطقة غرب المتوسط، مذكرة مقدمة محسف ىاشمي الخنيش -1

لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية والعبلقات الدولية، تخصص الدبموماسية، كمية العمـو السياسية 
 .46، ص 2012-2011، 3ت الدولية، جامعة الجزائر واإلعبلـ، قسـ العمـو السياسية والعبلقا

، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الدولي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف إسعكف محفكظ -2
تخصص القانوف الدولي العاـ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، قسـ القانوف العاـ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .23، ص 2010-2011
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أو غيرىا وبصفة خاصة حركات التحرر المعترؼ بيا مف قبؿ المنظمات اإلقميمية أو األمـ 
المتحدة أو باقي أعضاء المجتمع الدولي بحيث تنحصر أعماليا ضد األىداؼ العسكرية 
واإلقتصادية لممستعمر أو المحتؿ داخؿ األراضي المحتمة، وتكوف الجريمة دولية إذا إختمفت 

والمجني عيميـ أو إذا أرتكبت في أرض دولة ثالثة أو سببت إنتياكا لقواعد القانوف جنسية الجناة 
الدولي بصفة خاصة إذا سببت تعكيرا لمسمـ واألمف الدولييف أو إساءة لمعبلقات الدولية بيف دولة 

  1وأخرى.
يبلحظ مف خبلؿ ىذه التعاريؼ أف المنظمات الدولية تركز عمى البعد السياسي عمى 

نقطة  2003أيموؿ  11لبعد القانوني في تحديد مفيوـ اإلرىاب، حيث مثمت أحداث حساب ا
 أنيا كانت سباقة لمعديد مف الدوؿتحوؿ كبرى في سموؾ المنظمات الدولية إتجاه اإلرىاب رغـ 

  إال أنو تـ تكييفيا عمى أساس إرىاب دولة وليس إرىاب دولي بالرغـ مف توفر سمة الدولية فيو.
 تعريؼ اإلرىاب في التشريعات األكركبية كالعربية: سالفرع الخام

 اإلرىاب الدكلي في القانكف اإلنجميزم أكال:
في قانوف منع اإلرىاب الصادر في المممكة المتحدة، عرؼ المشرع اإلرىاب بأنو إستخداـ 
العنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية بما في ذلؾ اإلستخداـ لمعنؼ بغرض إشاعة الخوؼ بيف أفراد 

 08أو قطاع منيـ، كما يعد ما أقرتو محكمة جنايات جنوفا في حكميا الصادر في  الشعب
أبرز التعريفات القضائية، حيث عرفت اإلرىاب بأنو طريقة لمكفاح السياسي تنفذ  1982أكتوبر 

مف خبلؿ المجوء المتكرر والمنتظـ إلى وسائؿ تتسـ بعنؼ مف نوع خاص، أي عنؼ مفرط ال 
يز بحيث يختار ضحاياه دوف تمييز وال يقيـ أي إعتبار لممصالح التي يعرؼ الرحمة وغير مم

 2يحمييا النظاـ القانوني لمدرجة التي ينشر معيا الرعب ويشيعو في المجتمع.
 اإلرىاب الدكلي في القانكف األمريػكي ثػانيا:

تؤكد الواليات المتحدة األمريكية عمى ضرورة تعريؼ اإلرىاب حتى يكوف ىناؾ أرضية 
تركة لمتعاوف الدولي مف أجؿ مكافحة اإلرىاب، حتى ال يترؾ الفرصة ألي بمد أف تقـو مش

بتعريؼ اإلرىاب مع ما يتناسب مع مصالحيا الخاصة والنيوض بأىدافيـ السياسية كما تؤكد 
                                                           

 مرجع سابؽ اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية،، محمد عبد المطمب الخشف -1
 .73ص 

 .305ص مرجع سابؽ، ، مكافحة اإلرىاب الدولي اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، خميؿ حسيف -2
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والنظـ اإلستعمارية والعنصرية بكؿ الوسائؿ  ب في الكفاح ضد اإلحتبلؿ األجنبيعمى حؽ الشعو 
 1في دلؾ الكفاح المسمح".الممكنة بما 

 2يعرؼ قانوف الواليات المتحدة األمريكية الرسمي العمؿ اإلرىابي بأنو النشاط الذي:
ينطوي عمى فعؿ عنيؼ عمى خطر لمحياة اإلنسانية مما يمثؿ إنتياكا لمقوانيف الجنائية   -أ

داخؿ نطاؽ السمطة  لمواليات المتحدة أو ألي دولة او ما قد يكوف إنتياكا جنائيا إذا ما أقترؼ
 القضائية لمواليات المتحدة او نطاؽ سمطة أي دولة.

 يتضح أنو عاقد النية عمى: -ب
 التخويؼ أو إكراه المجتمع المدني. -
 التأثير عمى سياسة الحكومة بالتخويؼ واإلكراه. -
 3 التأثير عمى سموؾ الحكومة باإلغتياؿ أو اإلختطاؼ. -

ية اإلرىاب بأنو "أي فعؿ عنؼ موجو لتحقيؽ أىداؼ وعرفت وزارة الخارجية األمريك
سياسية بواسطة فاعميف أقؿ مف مستوى الدوؿ أو بواسطة عمبلء سرييف لدوؿ ضد أشخاص غير 

 4محاربيف بغرض التأثير في الناس".

ستجابة لمتطور في طبيعة اإلرىاب والجماعات اإلرىابية وقانوف اإلرىاب الجديد الذي  وا 
لحكومة أولتخويؼ الجميور ألىداؼ سياسية أو دينية أو إديولوجية يستخدـ صمـ لمتأثير عمى ا

لحاؽ أضرار جسيمة في الممتمكات يمكف تعريؼ أي فعؿ مف أفعاؿ  العنؼ ضد أي شخص وا 
 5 في الواليات المتحدة بأنو: 2000اإلرىاب حسب قانوف اإلرىاب لعاـ 

 ية التحتية أو الممتمكات.أي فعؿ عنيؼ أو فعؿ خطير عمى الحياة البشرية والبن -
                                                           

وؿ الغربية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ، اإلرىاب والصراع والعنؼ في الدىبة اهلل أحمد خميس -1
 .23، ص 2011مصر، الطبعة األولى، 

 .104، القػػوة في العبلقات الدوليػػػة، دار المنيؿ المبناني، مرجػع سابؽ، ص عػػادم سميماف العبيدم -2
رىاب األباطرة قديما وحديثا، ترجمة أحمد عبد ناعـك تشكمسكي -3 الوىاب، مكتبة الشروؽ ، إرىاب القراصنة وا 

 .141، ص 2005الدولية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، 
، الصادرة بتاريخ 43242، نظرة تكاممية لظاىرة اإلرىاب، مقاؿ منشور بجريدة األىراـ، العدد السيد ياسيف -4

 .3، ص 28/04/2005
، ص 2008الطبعة األولى، ، المواجية القانونية لئلرىاب، دار النيضة العربية، مصر، أحمد فتحي سركر -5

154. 
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 مما أدى إلى إضرار في داخؿ الواليات المتحدة. -
أرتكبت باسـ شخص أجنبي لمضغط عمى السكاف المدنييف أو التأثير عمى سياسة أو تؤثر  -

 عمى سموؾ حكومة الواليات المتحدة عف طريؽ اإلكراه.
 في القانكف الفرنسياإلرىاب الدكلي ثالثا: 

مف قانوف العقوبات الفرنسي األعماؿ التي تشكؿ جرائـ إرىابية عمى  421حددت المادة 
 1الشكؿ التالي:

اإلعتداء المقصود عمى حياة وسبلمة اإلنساف، الخطؼ واإلحتجاز وخطؼ الطائرات والسفف  -
 أو أي وسيمة نقؿ أخرى.

 لمعموماتية.السرقة واإلبتزاز والتدمير واإلتبلؼ باإلضافة إلى الجرائـ المرتكبة في مجاؿ ا -
 الجرائـ المتعمقة بالمجموعات المسمحة والحركات السياسية التي تـ حميا. -
تضييع أو حيازة اآلالت أو األدوات القاتمة أو المتفجرات باإلضافة إلى األسمحة الكيماوية  -

 والبيولوجية.
 إخفاء ما ينتج عف الجرائـ المذكورة سابقا.   -

يشترط في تمؾ األفعاؿ لكي تعد جرائـ  421-1مادة وبموجب الفقرة األولى مف نص ال
إرىابية أف تكوف متعمقة بمشروع فردي أو جماعي بقصد اإلضرار الجسيـ بالنظاـ العاـ عف 

 2طريؽ بث الفزع أو الرعب.
 في القانكف اإلسبانياإلرىاب الدكلي رابعا: 

ف ييدؼ إلى النيؿ مف قانوف العقوبات اإلسباني اإلرىابي بأنو "كؿ م 262عرفت المادة 
مف أمف الدولة أو النظاـ العاـ أو يرتكب أعماال تيدؼ إلى تدمير المنشآت أو المرافؽ العسكرية 

أو المتاحؼ أو المكتبات أو دور المحفوظات  أو الكنائس أو محاؿ العبادة أو محاؿ دينية أخرى،
القنوات أو وسائؿ أو المحاؿ العامة أو الخاصة، أو الجسور أو السدود أو المباني، أو 

المواصبلت أو خطوط نقؿ الطاقة الكيربائية أو أية طاقة أخرى، أو أية منشأة أخرى مشابية 
                                                           

، اإلعبلـ و اإلرىػػاب والثقافة البديمة، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، إسماعيػػؿ محمكد عبد الرحمػػف -1
 .47، ص 2014مصر، الطبعة األولى، 

2
-  «Art 421-1» Constituent des actes de terrorisme lorsqu’elle sont 

intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant 

pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. 
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مخصصة لمنفع العاـ أو المناجـ أو مصانع األسمحة والذخيرة أو مخازف الوقود أو السفف 
أو خانقة أو والطائرات أو يقوـ بأعماؿ تستيدؼ إحداث حرائؽ أو إستعماؿ مواد متفجرة أو حارقة 

 1مواد أخرى قاتمة".
والمبلحظ عمى ىذا النص أنو جاء عمى تعداد قائمة طويمة لممواقع التي يعد اإلعتداء 
عمييا عمبل إرىابيا إبتداءا بالمنشآت العامة ومرورا بدور العبادة والمتاحؼ والمباني بفروعيا 

ستخداـ نتياء بإحداث الحرائؽ وا  المواد المتفجرة والمواد القاتمة  والمناجـ والمنشآت العسكرية وا 
عموما، ويبدو أف ىذا التوجو التشريعي جاء إنعكاسا لمعنؼ الذي شيدتو إسبانيا والذي يكاد أف 

 2يكوف األشد في أوروبا بأسرىا  وتحديدا ذلؾ الموجو مف قبؿ منظمة إيتا اإلنفصالية.
تا اإلنفصالية المطالبة ومع تزايد موجات العنؼ واإلرىاب في إسبانيا مف قبؿ منظمة إي

بإنفصاؿ إقميـ الباسؾ عف إسبانيا ونيؿ الحؽ في تقرير المصير إضطرت السمطات اإلسبانية إلى 
وتـ إدماجو ضمف مواد قانوف العقوبات  1971نوفمبر  15سف قانوف خاص باإلرىاب في 

مشاركا في أعماؿ العسكري اإلسباني، وقد عّرؼ ىذا القانوف اإلرىابي بأنو:"كؿ مف كاف منظما أو 
الجماعات أو التنظيمات التي تيدؼ إلى النيؿ مف النظاـ السياسي أو األمف العاـ عف طريؽ 
التفجير أو التدمير أو إغراؽ السفف أو إحداث كوارث أو أشياء أخرى مشابية تسبب اإلخبلؿ 

    3بالنظاـ.
 اإلرىاب الدكلي في القانكف المصرمخامسا: 

مف قانوف  86حسب المادة  1992( لسنة 98في القانوف رقـ )ورد نص تعريؼ اإلرىاب 
 4العقوبات عمى النحو التالي:

يقصد باإلرىاب كؿ إستخداـ لمقوة أو العنؼ أو التيديد أو الترويع يمجأ إليو الجاني تنفيذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بيدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سبلمة المجتمع وأمنو 

                                                           
مرجػػع اإلرىػػاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية و اإلعتبػارات الموضوعيػة، ، محمد عبد المطمب الخشف -1

 .77سابؽ ص 
 .43سابؽ، ص مرجع اإلرىػاب الدولي في ظؿ النظاـ العػػالمي الجديد، ، عمي يكسؼ شكرم -2
 .67سابػػػؽ، ص مرجػػػع  ،، إرىاب الدولة في إطار قواعد القانوف الدولي العاـسامي جاد كاصؿ -3
ربوية لدراسػة األسس الفكريػة و النفسية واإلجتماعيػة والت، محمد عكض الترتكرم، أغادير عرفات جكيحاف -4

 .38سابؽ، ص مرجع اإلرىاب، 
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إذا كاف مف شأف ذلؾ إبادة األشخاص أو ألقاء الرعب بينيـ أو تعريض حياتيـ وحرياتيـ  لمخطر
لحاؽ الضرر بالبيئة أو باإلتصاالت أو المواصبلت أو األمواؿ أو المباني أو  أو أمنيـ لمخطر وا 

حتبلليا واإلستيبلء  باألمبلؾ العامة عمييا أو منع أو عرقمة ممارسة السمطات أو الخاصة وا 
 1مة أو دور العبادة أو معاىد العمـ ألعماليا أو تعطيؿ الدستور أو القوانيف أو الموائح.العا

وتعتبر جرائـ اإلرىاب في القانوف المصري جرائـ غير سياسية وىي مف إختصاص 
 محكمة أمف الدولة.

 اإلرىاب الدكلي في القانكف األردني سادسا:
التمييز بيف اإلرىاب الداخمي  2006 لسنة 55تناوؿ قانوف منع اإلرىاب األردني رقـ 
ف لـ يفرؽ بينيما في العقوبة:  2واإلرىاب الدولي وا 

 اإلرىاب الداخمي -أ
 قتؿ أي شخص أو إيذاءه جسديا. -1
إيقاع أضرار في الممتمكات العامة أو الخاصة أو في وسائط النقؿ أو البيئة أو في البنية  -2

 التحتية.
 اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ. -3
 تعريض سبلمة المجتمع وأمنو لمخطر. -4
 تعطيؿ أحكاـ الدستور والقوانيف. -5
التأثير عمى سياسة الدولة أو الحكومة، أو إجبارىا عمى عمؿ ما أو اإلمتناع عف عمؿ  -6

 واإلخبلؿ باألمف الوطني.
تجنيد األشخاص خارج المممكة واإللتحاؽ بالمجموعات التي تيدؼ إلى أعماؿ إرىاب ضد  -7

 ح الدولة في الداخؿ.مصال
 جمع أو تدبير األمواؿ بقصد إستخداميا إلرتكاب عمؿ إرىابي داخؿ الدولة. -8
 

                                                           
الجرائـ اإلرىابػية في الشريعة اإلسبلمية  ،أحمد محركس عمي ناجي ،شاديػة إبراىيـ مصطفى المحركقي -1

 .40والتشريعات العربية و المقارنة، مرجع سابؽ، ص 
والتوزيع، عماف، األردف، ، اإلرىاب الدولي وشرعية المقاومة، دار الثقافة لمنشر سييؿ حسيف الفتالكم -2

 .57، ص 2009الطبعة األولى، 
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 اإلرىاب الدكلي -ب
 إيقاع أضرار في مرافؽ الييئات الدولية. -1
 اإلضرار بالبعثات الدبموماسية. -2
عاما لـ يحدد حاالت القتؿ واإليذاء المشار إلييا إذا كاف الشخص أجنبيا، حيث ورد النص  -3

جنسية المجني عميو إذ ورد النص "قتؿ أي شخص أو التسبب بإيذائو جسديا" وعبارة أي شخص 
 تشمؿ الوطني واألجنبي.

 القياـ بأي عمؿ ضد مصالح الدولة في الخارج. -4
تجنيد األشخاص خارج المممكة واإللتحاؽ بالمجموعات التي تيدؼ إلى أعماؿ إرىاب ضد  -5

 الخارج. مصالح الدولة في
 جمع أو تدبير األمواؿ بقصد إستخداميا إلرتكاب عمؿ إرىابي ضد الدولة. -6
تأسيس أي جماعة أو تنظيـ أو جمعية أو اإلنتساب بقصد إرتكاب أعماؿ إرىابية ضد  -7

 مواطنييا أو مصالح الدولة في الخارج.
األفعاؿ التي  مف قانوف العقوبات كما يمي "جميع 147وورد تعريؼ اإلرىاب حسب المادة 

ترمي إلى إيجاد حالة ذعر ترتكب بوسائؿ كاألدوات المتفجرة والمواد الممتيبة والمنتجات السامة 
 1أو المحرقة أو العوامؿ الوبائية أو الجرثومية التي مف شأنيا أف تحدث خطرا عاما".

نوف مؤقت وقد تـ إستبداؿ ذلؾ التعريؼ بتعريؼ جديد بالقانوف المعدؿ لقانوف العقوبات، قا
فأصبح اإلرىاب "إستخداـ العنؼ أو التيديد بإستخدامو تنفيذا لعمؿ فردي  2001( لسنة 54رقـ )

أو جماعي ييدؼ إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سبلمة المجتمع وأمنو لمخطر إذا كاف 
مف شأف ذلؾ إلقاء الرعب بيف الناس وترويعيـ أو تعريض حياتيـ وأمنيـ لمخطر، ويشمؿ 
األفعاؿ التي تمحؽ الضرر بالبيئة أو المرافؽ أو األمبلؾ العامة أو الخاصة أو الدولية أو 
البعثات الدبموماسية أو بإحتبلؿ أي منيا أو اإلستيبلء عمييا أو تعريض الموارد الوطنية لمخطر 

 2أو تعطيؿ تطبيؽ أحكاـ الدستور والقوانيف.
                                                           

ستراتيجية التعامؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، ، عمػػاد عكاد -1 ، 2019اإلرىاب وا 
 .73ص 

األسس الفكريػة و النفسية واإلجتماعيػة والتربوية لدراسػة ، محمد عكض الترتكرم، أغادير عرفات جكيحاف -2
 .40سابؽ، ص مرجع اإلرىاب، 
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 يالمبنانػفي القانكف اإلرىاب الدكلي  سابعا:
يمثؿ قانوف العقوبات المبناني أكثر التشريعات قدما فيما يتعمؽ بتعريفو وتجريمو لئلرىاب 
مقارنة مع القوانيف الجزائية الوطنية لمدوؿ األخرى، حيث تـ سنو منذ أربعينيات القرف الماضي 

مبناني مف قانوف العقوبات ال 314بدراية وتفكير متضمنا تعريفا شامبل لئلرىاب، إذ عرفت المادة 
"يعنى باألعماؿ اإلرىابية جميع األفعاؿ التي ترمي إلى  األعماؿ اإلرىابية كالتالي: 1943لسنة 

إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائؿ كاألدوات المتفجرة والمواد الممتيبة والمنتجات السامة أو 
 1المحرقة والعوامؿ الوبائية أو الميكروبية التي مف شأنيا أف تحدث خطرا عاما".

قد وردت ىذه المادة في فصؿ الجرائـ الواقعة عمى أمف الدولة الداخمي فتكوف الجريمة و 
 المعروفة بيا والموصوفة فييا بالعمؿ اإلرىابي مف الجرائـ الموجية ضد الدولة إخبلال بأمنيا.

أف المشرع المبناني قد إعتمد في تعريؼ اإلرىاب بالوسائؿ  314ويستدؿ مف نص المادة 
ي إرتكاب األعماؿ اإلرىابية واألثر النفسي التي تحدثو ىذه األعماؿ أي حالة المستخدمة ف

    2الذعر، باإلضافة إلى نتائجيا الشديدة الخطورة بما تحدثو مف خطر عاـ.
مف قانوف العقوبات المبناني فقد أتى أكثر توسعا في شرح  314أما مشروع تعديؿ المادة 

ـ اإلرىاب، وعرفو عمى الشكؿ التالي "يقصد باإلرىاب في األفعاؿ الجرمية التي تندرج في مفيو 
 3تطبيؽ أحكاـ القانوف":

إستعماؿ القوة أو العنؼ أو التيديد أو الترويع تنفيذا لمشروع جرمي فردي أو جماعي يستيدؼ  -
أو  نو لمخطر أو دب الرعب بيف األىؿاإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سبلمة المجتمع أو أم

مى حياتيـ أو أمنيـ أو كاف إضرارا بالبيئة أو باإلتصاالت أو المواصبلت أو النقؿ اإلعتداء ع
باألمواؿ أو بالمباني أو باألمبلؾ العامة أو الخاصة أو اإلستيبلء عمييا أو منع أو عرقمة ممارسة 

                                                           
الجرائـ اإلرىابػية في الشريعة اإلسبلمية  ،أحمد محركس عمي ناجي ،شاديػة إبراىيـ مصطفى المحركقي -1

 .48والتشريعات العربية و المقارنة، مرجع سابؽ، ص 
طبعة األولى، ، اإلرىاب الدولي، دراسة قانونية ناقدة، المنشورات الحقوقية، بيروت، لبناف، الحمد دكلي  -2

 .38، ص 2003
، المفيـو القانوني لجرائـ اإلرىاب الداخمي والدولي، منشورات حمبي الحقوقية، لبناف، عبد القادر زىير النقكرم -3

 .31-30، ص 2008الطبعة األولى، 
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السمطات أو دور العبادة أو معاىد العمـ عماليا أو تعطيؿ تطبيؽ الدستور أو القوانيف أو 
 ظمة.األن
إستعماؿ األدوات المتفجرة والمواد الممتيبة والمنتجات السامة أو الحارقة والعوامؿ الوبائية أو  -

 الجرثومية التي مف شأنيا إحداث خطر عاـ بقصد إيجاد حالة ذعر أو ىمع بيف الناس. 
مف قانوف العقوبات عمى أف كؿ جمعية أنشأت بقصد تغيير كياف  316كما نصت المادة 

اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو أوضاع المجتمع األساسية بإحدى الوسائؿ المذكورة في  الدولة
 20/10/2003بتاريخ  553بموجب القانوف رقـ  316، ثـ أضيفت فقرة إلى المادة 314المادة 

إعتبرت أف "كؿ مف يقوـ عف قصد ويأية وسيمة مباشرة أو غير مباشرة بتمويؿ أو المساىمة 
األعماؿ اإلرىابية يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف ثبلث بتمويؿ اإلرىاب أو 

 1سنوات وبغرامة ال تقؿ عف مثؿ المبمغ المدفوع وال تزيد عف ثبلثة أمثالو".
فالقانوف المبناني إعتبر اإلرىاب جريمة مستقمة بغض النظر عف جنسية الفاعؿ، وبذلؾ 

جناية مشددة أصبل ومف صبلحية القضاء  1943يعتبر اإلرىاب في القانوف المبناني منذ 
 العسكري.

 في القانكف الجزائرم اإلرىػػاب الدكلي ثامنا:
تعتبر الجزائر مف بيف أكثر الدوؿ العربية التي عانت مف اإلرىاب، وقد أدرج القانوف 

والمتضمف قانوف العقوبات  1966جواف  08المؤرخ في  156-66الجزائري بموجب األمر 
بعنواف "الجرائـ  مكرر الرابع القسـالمؤرخ في  02-16لمعدؿ والمتمـ بالقانوف الجزائري ا

مكرر التي تعرؼ اإلرىاب بأنػػو"  87الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية" والذي تضمف المادة 
يعتبر فعبل إرىابيا أو تخريبيا في مفيوـ ىذا األمر كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدولة والوحدة الوطنية 

ستقرار المؤسسات وسيرىا العادي".والسبل  2مػػة الترابية وا 
 03-92عرؼ المشرع الجزائري اإلرىاب مف خبلؿ المادة االولى مف المرسوـ التشريعي 

بأنو: "أية مخالفة تستيدؼ  30/09/1992ي فالمتعمؽ بمكافحة التخريب أو اإلرىاب المؤرخ 
                                                           

 ، ص مرجػػع سابؽ - دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة –، المفيـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقكب -1
228. 

 2004، اإلرىاب والبنياف القانوني لمجريمة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، عطا اهلل إماـ حسنيف  -2
 .204الطبعة األولى، ص 
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ا العادي عف طريؽ عمؿ يكوف ىدفو زرع أمف الدولة ووحدة اإلقميـ و إستقرار المؤسسات وسيرى
 1الخوؼ وسط السكاف أو إنتشار جو مف البلأمف يمحؽ مساسا باألشخاص والممتمكات.

يعتبر المشرع الجزائري مف السباقيف في وضع تعريؼ محدد لئلرىاب والجريمة اإلرىابية 
عماؿ اإلرىابية تعريفا تشريعيا لؤل 1977سبتمبر  30حيث أورد المرسوـ التشريعي الصادر في 

وساوى بينيا وبيف أعماؿ التخريب معتبرا األعماؿ اإلرىابية أنيا كؿ مخالفة تستيدؼ أمف الدولة 
ستقرار المؤسسات وسيرىا العادي...  2والسبلمة الترابية وا 

فيفري  25المؤرخ في  95/11مكرر األمر رقـ  87وجاء تعريؼ اإلرىاب في المادة 
فعبل إرىابيا أو يعتبر " :ابع مكرر مف قانوف العقوبات الجزائريالمدرجة في القسـ الر  1995

تخريبيا في مفيوـ ىذا األمر كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدولة والوحدة الوطنية والسبلمة الترابية 
ستقرار المؤسسات وسيرىا العادي عف طريؽ أي عمؿ غرضو ما يمي  3:وا 

  خبلؿ اإلعتداء المعنوي أو بث الرعب في أوساط السكاف وخمؽ جو إنعداـ األمف مف
الجسدي عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو المس 

 بممتمكاتيـ.
  عرقمة حركة المرور أو حرية التنقؿ في الطرؽ والتجمير أو اإلعتصاـ في الساحات

 العمومية.
  القبور. تدنيساإلعتداء عمى رموز األمة والجميورية ونبش أو 
 مى وسائؿ المواصبلت والتنقؿ والممكيات العمومية والخاصة واإلستحواذ عمييا اإلعتداء ع

 أو إحتبلليا دوف مسوغ قانوني.

                                                           
، اآلليات القانونية لمواجية الجريمة اإلرىابية أو التخريبية في التشريع الجزائري، ورقة عممية رضيػة بركايؿ -1

مية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ مقدمة في إطار ندوة عم
 .43الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص 

جريمة اإلرىاب في القانوف الجزائري، مجمة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات، جامعة ، يكسؼ مريػػف -2
 .312، ص 2017( جواف 42ربعوف )القدس المفتوحة، راـ اهلل، فمسطيف، العدد الثاني و األ

يتضمف قانوف العقوبات الجزائري  1966جواف  08المؤرخ في  156-66مكرر مف األمر  87راجػػع المادة  -3
 .5، ص 2014سنػػة  07، جريػػػدة رسمية 2014فيفري  04المؤرخ في  01-14المعدلة بالقانوف 
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  اإلعتداء عمى المحيط أو إدخاؿ مادة أو تسريبيا في الجو أو في باطف األرض أو
إلقائيا عمييا أو في المياه اإلقميمية مف شأنيا جعؿ صحة اإلنساف أو الحيواف أو البيئة 

 الطبيعية في خطر.
 ات العامة وسير عرقمة عمؿ السمطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحري

 لممرفؽ العاـ. المؤسسات المساعدة
  عرقمة سير المؤسسات العمومية أو اإلعتداء عمى حياة أعوانيا أو ممتمكاتيـ أو عرقمة

 تطبيؽ القوانيف والتنظيمات.
 1التعريؼ عمى وسيمتيف: إعتمد المشرع الجزائري في تحديد

 ألي جريمة.: إعتبار اإلرىاب ظرؼ مشدد عاـ األكلى
 : إستحداث مجموعة مف جرائـ اإلرىاب والتخريب.الثانية

ومف ىنا يكوف المشرع الجزائري قد جمع بيف األسموبيف اإلنشائي اإلستحداثي لجرائـ 
  2ي أرتكبت بغرض اإلرىاب.اإلرىاب واألسموب الغائي بإعتباره ظرفا مشددا في الجرائـ الت

عمى الرغـ مف ىذا الكـ اليائؿ مف التعريفات والتي حاولنا قدر اإلمكاف أف نجعميا عامة 
وجيات مختمفة ودراسات سياسية وموسوعات وقوانيف عالمية مشيورة و شاممة ومنتقاة ومف زوايا 

وكما يبدو مف الصعب ومف أطراؼ دولية متعددة ومختمفة إيدولوجيا وفكريا وحصاريا إال أنو 
اإلحاطة بتعريؼ موحد شامؿ جامع مقبوؿ مف جميع األطراؼ، وقد حاوؿ بعض الباحثيف 
الوصوؿ إلى تعريؼ مقبوؿ مف جميع األطراؼ يحتوي عمى العناصر المشتركة بقصد الوصوؿ 

ولكف يجب أف نتذكر أنو  إلى تعريؼ مقبوؿ مف جميع األطراؼ يحتوى عمى العناصر المشتركة،
الكـ الكبير مف التعريفات التي طرحيا مفكرو وباحثو وفقياء العالـ إنما دليؿ عمى وجود د ىذا بع

                                                           
ري في الحرب عمى اإلرىاب وتأثيره عمى المنطقة المغاربية ، التعاوف األمني األمريكي الجزائمريـ براىيػػػمي -1

مذكرة تخرج مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص دراسات مغاربية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو 
 . 58، ص 2012-2011السياسية والعبلقات الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 

، المسألة الدينية وآليات مكافحة اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة لديفباقي ناصػػر ا -2
 .131بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص 
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خمط ولبس في تعريؼ اإلرىاب مما يؤكد ضرورة الحذر واإلنتباه عند التعامؿ مع ىذا 
 1الموضوع.

ولكف يبدو لممدقؽ فييا أف جميعيا متفقة عمى أف اإلرىاب ىو نوع مف الحرب الوحشية 
ية الظبلمية المدمرة الفتاكة والتي تدور رحاىا في مختمؼ أرجاء المعمورة بيف اإلنساف اليمج

مما أدى إلى تعقد األمور وتداخميا عض وبيف الدولة والفرد، وأخيو اإلنساف وبيف الدوؿ بعضيا الب
حؿ وتشابكيا عمى مر األياـ والعصور مما أفرز أشكاال وأنواعا مختمفة ومتعددة لئلرىاب جعميا م

اإلىتماـ والبحث والدراسة مف قبؿ السياسييف واإلعبلمييف ورجاؿ القانوف والديف واإلجتماع والفكر 
ليا جوانب سياسية وعسكرية  ظاىرة اإلرىابوالثقافة وحتى األدب، وخاصة إذا ما عممنا أف ىزة 

جتماعية وتاريخية وفمسفية...مختمفة ومتنوعة تستحؽ اإلى يديولوجية وقانونية وا  تماـ بالبحث وا 
 2والدراسة.

إف أجمع وأشمؿ تعريؼ لئلرىاب ىو تعريؼ اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب حيث 
جمعت األعماؿ اإلرىابية التي ذكرتيا اإلتفاقيات الدولية وبينت أف اليدؼ منيا إلقاء الرعب أو 

لحاؽ الضرر بالبشر والبيئة سبلمي وتعريؼ وال يختمؼ تعريؼ منظمة المؤتمر اإل ،الترويع وا 
اإلتفاقية األمنية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي مف حيث المفاىيـ مع تعريؼ اإلتفاقية العربية 
لئلرىاب وتعريؼ اإلرىاب عند منظمة الوحدة اإلفريقية تعطي الدور لمقانوف الجنائي لمدولة 

راجيا حالة إكراه يقية زادت بإدالطرؼ في تحديد الجريمة اإلرىابية إال أف منظمة الوحدة اإلفر 
جبار الدولة أو األفراد أو الجماعات أو القياـ بأعماؿ غير طبيعية مف قرارات و أعماؿ رضوخا و  ا 

وأما تعريؼ المجمع الفقيي اإلسبلمي فقد إستعمؿ األلفاظ الفقيية مثؿ البغي  ،لمطالب اإلرىابييف
وف مع تعريؼ اإلتفاقية والفساد وقاست األفعاؿ اإلرىابية عمييا وال يختمؼ مف حيث المضم

 3العربية لمكافحة اإلرىاب.

                                                           
 .67، ص مرجع سابؽ -دراسػة مقارنة –، السياسػة الجنائية أكػػـر نشأت إبراىيػػـ -1
، الفرؽ بيف اإلرىاب الدولي و المقاومة المشػػروعة في ضوء القانوف الدولي رجب عبد المنعـ متػػكلي -2

 .112المعاصػر، مرجع سػػابؽ، ص 
، النظريػة العامة لؤلمف تحو عمـ إجتماع أمنػػي، المؤسسػة الحديثة لمكتاب، طرابمس، محمد يػػاسر األيػكبي -3

 .331، ص 2008لبناف، دوف طبعػة، 
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وتبيف أف الدوؿ األوروبية إجتنبت الوقوع في مستنقع تعريؼ اإلرىاب فاكتفت بذكر 
 األعماؿ اإلرىابية.

يمكننا بعد ىذا العرض أف نقدـ التعريؼ التالي لمفيوـ اإلرىاب والذي نرجو أف يكوف فيو 
 1 عمى ما سبؽ مف تعريفات :الشموؿ والوضوح وىو ببل شؾ معتمد 

اإلرىاب ىو كؿ طريقة أو وسيمة أو أداة يتـ مف خبلليا أو بواسطتيا إحداث الرعب 
لحاؽ األذى بالناس واألمواؿ والممتمكات العامة والخاصة مف قبؿ  والعنؼ والفزع والترويع وا 

مف وراء شخص أو مجموعة أشخاص سواء كانوا منظميف في أعماليـ أو غير منظميف ييدفوف 
 ذلؾ إلى تحقيؽ غايات وأىداؼ ومنافع خاصة بيـ وىي في الغالب سياسية أو مادية.

 دكافع اإلرىاب كأىـ أساليبو: المطمب الثاني
مما ال شؾ فيو أف ظاىرة اإلرىاب تعد مف الظواىرة المعقدة التي يمكف رّدىا إلى حزمة 

والتعميمية والدينية، إلى جانب األسباب متشابكة مف األسباب السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 
التشريعية واألمنية والثقافية واإلعبلمية، فاإلرىاب لو أسبابو ومسبباتو كباقي الظواىر في 
المجتمع، وقد بذلت جيود كبيرة لتحديدىا، إال أف آراء الباحثيف والدارسيف لـ تتفؽ عمى دوافع 

ايف التفسير في المشاكؿ السياسية واإلقتصادية وأسباب معينة لتحديدىا، ولّعؿ ذلؾ يرجع إلى تب
2واإلجتماعية التي تنشأ عنيا ىذه الظاىرة.

 

ى الدوافع األساسية لئلرىاب إلى الرغبة في رأي أو فكر أو مذىب أو ديف أو موقؼ غذت 
، فاإلرىاب لو أسبابو كبقية الظواىر في 3معيف في قضية مف القضايا بالقوة واألساليب العنيفة

مع كما أف الكشؼ عف جذور اإلرىاب ومعرفة أسبابو ىو موضوع الساعة وىو مف أشد المجت
الموضوعات خطورة وأثرا وأجدرىا بالدرس المتأني ذي النفس الطويؿ ذلؾ أف اإلرىاب لـ يأت 

4إعتباطا ولـ ينشأ جزافا، بؿ لو أسبابو ودواعيو.
 

                                                           
1 -  Jean Christophe Martin, Les régles internationales relatives à la lutte contre le 

terrorisme, traveau du ceric, collection dirigée par Jacques Bourrine, 2006, page 34. 
 .5رجع سابؽ، ص ، اإلعبلـ و اإلرىاب والثقافة البديػػمة، مإسماعيػػؿ محمكد عبد الرحمػػف -2
 .48ص مرجع سابؽ، ، جريمة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا في التشريعات الجزائية المقارنة، ىيثـ فالح شياب -3
، أسباب اإلرىاب والعنؼ والتطرؼ، محاضرة ألقيت عمى طمبة كمية الشريعة، جامعة صالح بف غانـ السدالف -4

 17:30عمى الساعة  26/08/2018تاريخ اإلطبلع ) دوف سنة، اإلماـ محمد بف سعود، الرياض، السعودية
 /https://islamhouse.com/ar/books/116858                                            متوفرة عمى : سا(

https://islamhouse.com/ar/books/116858/
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عريؼ اإلرىاب الدولي في بيف أسباب اإلرىاب الدولي ودوافعو ومشكمة ت الربطويمكف 
التأثير الواضح ليذه األسباب والدوافع عمى حيز أو نطاؽ التجريـ في اإلرىاب الدولي خاصة 
بالنسبة لمعمميات ذات الدوافع واألسباب السياسية كتمؾ التي تقوـ بيا حركات التحرير والمقاومة 

ية ىذه العمميات مف الوطنية مف أجؿ تقرير المصير، بحيث ثار الجدؿ حوؿ مسألة مشروع
وجية النظر القانونية بالنظر لمظروؼ واألسباب التي تتـ فييا ىذه العمميات مف جية، ومف جية 
أخرى بالنسبة لمخمط الذي وقع بيف الجريمة السياسية وبصور اإلرىاب الدولي بسبب غموض 

ميـ المجرميف مصطمح الجريمة السياسية مع ما توفره مف مزايا لمفاعؿ، سيما الحصانة ضد تس
1ومنح حؽ المجوء السياسي.

 

وقد أثارت مسألة دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء اإلرىاب الدولي جدال كبيرا داخؿ 
 اسة أسباب إنتشار اإلرىاب الدوليالمجنة الفرعية المنبثقة عف لجنة اإلرىاب الدولي والخاصة بدر 

تحديد والمحاولة جاىدا  وافع اإلرىابض في دراسة أسباب وداألمر الذي يستدعي منا الخو 
 2أساليبو.

 أسباب كدكافع اإلرىاب: الفرع األكؿ
اإلرىاب ظاىرة إجتماعية سواء عمى المستوى الدولي أو الداخمي ولو أسبابو التي ال يمكف 
إنكارىا وتختمؼ بإختبلؼ أىداؼ الجماعة أو الدولة التي تمارس ىذا اإلرىاب وكذا الظروؼ 

ويتأثر اإلرىاب ويؤثر كذلؾ في  ،قتصادية واإلجتماعية المصاحبة ليذه األىداؼالسياسية واإل
ستمرارىا.  3ىذه المعطيات البلزمة والمصاحبة لعمميات اإلرىاب وا 

بؿ أف لئلرىاب  ،لكؿ ظاىرة مف الظواىر أسبابيا وال يخرج عف ىذه القاعدة اإلرىاب
البحث والدراسة بإعتبار أف ىذه الجريمة بإعتباره ظاىرة قديمة حديثة أسبابا عديدة جديرة  ب

الظاىرة األبرز لمعقد األخير مف القرف العشريف ومطمع القرف الحادي والعشريف، فقد أجمع 
المؤتمروف عمى أف اإلنساف عندما يتحرؾ إلى اإلرىاب فإنو يكوف مدفوعا إلى ذلؾ األسموب 

                                                           
 .78، ص مرجع سابؽ، مشكمة المعيارية في تعريؼ اإلرىاب الدولي، مييكب يزيد -1
 .116عمـ نفس اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  ،ةمحمكد عبد اهلل محمد خكالد -2
ظاىرة اإلرىاب، األسباب دراسة في األسباب والدوافع، ورقة عممية مقدمة في ، رانيػػة ىدار، أحمد مخمكؼ  -3

إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ 
 .140مرجع سابؽ، ص 
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ـ، وبالتالي يمكف أف نقوؿ أف بفعؿ تراكمات إحساس النفس مف كبت وبؤس، وفقر، ويأس، وظم
1اإلرىاب ظاىرة مركبة أسبابيا متعددة ومتنوعة.

 

وقبؿ أف نتحدث عف أسباب اإلرىاب يجب أف نذكر أننا ال نقصد مف تمؾ األسباب نسبتيا 
إلى بمد بعينو ولكنو ذكر ألسباب عامة أيما بمد وجدت فيو فإنيا تكوف مف عوامؿ توفير مناخ 

أف ىاتو األسباب ليست عمى سبيؿ الحصر واإلستقصاء، والقضية الميمة لمعنؼ واإلرىاب، كما 
تخذنا مف اإلحتياطات وميما قضينا عمى  أنو يجب أف نعمـ يقينا أنو ميما بذلنا مف السبؿ وا 

2أسباب اإلرىاب والعنؼ فإنو ال يعني عدـ وجود ظواىر شاذة وأفكار ضالة وفرؽ منحرفة.
 

سنحاوؿ خبلؿ ىذا الفرع عرض أسباب ودوافع  وفي ضوء ىذه المعطيات واألسباب
 اإلرىاب الدولي.

 األسباب كالدكافع السياسيةأكال: 
إف األسباب السياسية لئلرىاب قد تكوف نتيجة لصراع حزبي أو بيف جماعات عرقية 
مختمفة داخؿ الدولة تسعى كؿ منيا إلى السيطرة عمى مقدرات الدولة السياسية مف خبلؿ السيطرة 

الحكـ، وذلؾ األمر يكوف واضحا في الدوؿ التي توجد فييا فئات عرقية أو دينية  عمى نظاـ
العرقية والصراع الذي قد يؤدي إلى إمكانية حمؿ السبلح وتيديد  النزاعاتمختمفة وتثار بينيما 
وقد يكوف اإلرىاب أحد الوسائؿ التي يمكف إستخداميا مف أجؿ إبعاد أحد  3كؿ منيا األخرى،

تقمد المناصب السياسية العميا في الدولة كما حدث في العديد مف الدوؿ اإلفريقية األطراؼ عف 
خاصة رواندا وبروندي خبلؿ فترة التسعينيات مف القرف الماضي والزالت مستمرة في بعض 

 4الدوؿ.

                                                           
 .60، ص مرجع سابؽ، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، عمي يكسؼ شكرم -1
، ص 2004حصاد اإلرىاب، مكتبة العبيكا، الرياض، السعودية، الطبعة األولى،  ،نػػاصر بف سفر الزىراني -2

105. 
3 -  Kieran Mcconaghy، Terrorism and the state ، Intra-state Dynamics and the response to 

non-state Political Violence، University of Manchester، United kingdom  2014، page 155. 
عوامؿ و دوافع إنتشار ظاىرة اإلرىاب عمى المستوى الداخمي والدولي، ورقة عممية مقدمة في ، نسيب نجيب  -4

مفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة ال
 .248مرجع سابؽ، ص 
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وتيدؼ العمميات اإلرىابية ذات الدافع السياسي في النياية إلى الوصوؿ إلى قرار سياسي 
دولة أو جماعة سياسية معينة عمى إتخاذ قرار معيف أو اإلمتناع عف إتخاذه بما  بمعنى إرغاـ

يحقؽ في النياية مصمحة فاعؿ ىذه العمميات اإلرىابية، وما كاف لمدولة أو الجماعات الموجية 
  1إلييا ىذه العمميات األخيرة أف تندد أو تمتنع عنو إال تحت تأثير ضغط ىذه العمميات اإلرىابية.

يرى مف يمارس اإلرىاب أسموبا أف المطاردات واإلعتقاالت التي يتعرض ليا أتباع كما 
الحركات اإلسبلمية أو السياسية أو الحزبية مف قبؿ جيات األمف المسؤولة عف ذلؾ في بعض 
الببلد الغربية واإلسبلمية وغيرىا مف البمداف األخرى وما يتبع ذلؾ مف تعذيب وتصفية جسدية أو 

السجوف لفترات طويمة دوف تيـ بعينيا أو دوف إدانة يكوف لو بالغ األثر في خمؽ اإلقامة في 
2مناخ لئلرىاب المضاد.

 

كما توجد عبلقة بيف إنعداـ الديمقراطية وبيف ظاىرة اإلرىاب ألف الديمقراطية تسمح 
قميات بالتعبير عف اإلختبلؼ في الصحافة الحرة إال أنيا تييء منبرا لئلرىابييف لكنيا تسمح لؤل

وما القتؿ وسفؾ الدماء الذي نشاىده اليوـ وكذا الحروب األىمية في  3بالوصوؿ إلى حقوقيا،
إفريقيا وفي جيات مختمفة مف القارات الخمس سوى أثر مف آثار فساد الديمقراطية وسيبقى 
لى أف تقرر الشعوب  اإلرىاب مستمرا إلى أف تعاد الحقوؽ إلى أىميا كاممة غير منقوصة وا 

ال حؿ اإلرىاب محؿ الحوار واألمف والسبلـ.مصي    4رىا بإختيار ممثمييا بحرية ونزاىة كاممتيف وا 

                                                           
، الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي والمنظور الديني، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عبػػاس شافعػػة -1

الحاج لخضر عمـو في القانوف، تخصص قانوف دولي وعبلقات دولية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 
 .96، ص 2011-2010باتنة، الجزائر، 

، أسباب اإلرىاب، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى محمد حسف أبك يحي -2
 .21، ص 2011

3 -  Jerzy Waciorski، Le Terrorisme Politique ، Paris،  2009، page 124. 
، اإلرىاب، التشخيص والحموؿ، شركة العبيكاف لؤلبحاث والتطوير بيوعبد اهلل بف الشيخ المحفكظ بف  -4

 .41، ص 2008الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 
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ضؼ إلى ذلؾ إفتقاد كثير مف الشعوب خاصة فئة الشباب لمتربية السياسية السميمة 
وعزوفيـ عف المشاركة السياسية الواعية نتيجة لعدـ إقتناعيـ بجدوى صوتيـ في التغيير إضافة 

  1دىـ الثقة في نتائج اإلنتخابات حيث شاعت مظاىر السمبية والبلمباالة وعدـ اإلنتماء.إلى إفتقا

كذلؾ قد تكوف األسباب السياسية ىي الدافع وراء ظيور اإلرىاب الدولي كما ىو الحاؿ 
إلستخداـ بعض الدوؿ الكبرى لمضغوط السياسية عمى حكومة لدفعيا لمتخمي عف مبادئيا أو 

ية أو لمتخمي عف جزء مف رسيا في مجاؿ العبلقات الدولية اإلقميمية أو العالمسياستيا التي تما
صالح إحدى الدوؿ الكبرى وىذا األسموب أصبح متبعا مف بعض القوى في العالـ بعد لسيادتيا 

ستخداـ القوة في العبلقات الدولية  أف ظيرت األمـ المتحدة بميثاقيا وأقر عدـ شرعية الحروب وا 
ا لذا رأت بعض الدوؿ إستخداـ اإلرىاب السياسي أداة لتنفيذ مخططاتيا تجاه الدوؿ أو التيديد بي

الضعيفة كنعت النظاـ السياسي فييا بأنو غير شرعي أو يعمؿ عمى تيديد السمـ واألمف 
  2الدولييف.
 األسباب كالدكافع اإلجتماعية ثانيا:

 عمـ اإلجتماع وعمـ اإلجراـىما:  يتداخؿ عمماف متميزاف في فيـ أبعاد مبررات اإلنحراؼ
فإذا كاف عمـ اإلجتماع يدرس الظاىرة اإلجرامية في مجتمع ما عمى أنيا ظاىرة إجتماعية فإف 
نظاؽ دراسة عمـ اإلجراـ لمظاىرة اإلجرامية في المجتمع يتحدد في النظر إلى الظاىرة عمى أنيا 

 3فردية.
لتدريب اإلجتماعي الخاطىء أو وتتجمى أىـ عوامؿ اإلنحراؼ لدى عمماء اإلجتماع في ا

الناقص ويظير ىذا بصورة جمية في المجتمعات التي تتناقض فييا القيـ واألىداؼ التربوية 
جيات الجماعية اجيات الفردية عمى المو االعامة وتتفكؾ فييا األسرة بصورة ممحوظة وتعمو المو 

                                                           
تأثير مشاعر اإلغتراب في إستقطاب مظاىر السمبية ومشكبلت ، كلد الصديؽ ميمكد، بمياشمي ىكاريػة  -1

ة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة العنؼ السياسي في المجتمعات، ورقة عممية مقدمة في إطار ندو 
 .265المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص 

، اإلرىاب في ضوء القانوف الدولي، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ -2
 .120ص  2008األولى، 

اب اإلرىاب و دوافعو، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ أسب، غادة كماؿ محمكد سيد  -3
 .158مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص 



79 
 

تصنع لنفسيا ثقافة خاصة كما تكوف بعض الجماعات اإلنحرافية في المجتمعات مف القوة بحيث 
تزيف اإلنحراؼ وتجعمو قانونيا وتخمؽ في نفس األفراد والمنتميف ليا مشاعر متعددة وقوية مف 

 16عندما إكتشفت  23/12/1995الذي أذىمت فرنسا يوـ  "معبد الشمس"الوالء مثؿ جماعة 
تضح أنيا ألتباع طائفة ديني ة تتبع جماعة جثة متفحمة بمنطقة فيركور جنوب شرقي فرنسا وا 

1معبد الشمس.
 

فجرت ىذه الحادثة التي يرجح أنيا عممية إنتحار جماعي قمقا شديدا ووعيا متزايدا بخطورة 
الطوائؼ الدينية التي إنتشرت بشكؿ ممحوظ في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية خبلؿ 

مريكي في تكساس عاـ التسعينات، وكاف العالـ قد تابع مف قبؿ إنتحار جماعة ديفيد كوريش األ
 وطائفة الحقيقة السامية اليابانية التي أطمقت الغازات السامة في مترو أنفاؽ طوكيو. 1993

اإلنحراؼ ىو دائما وفي كؿ حالة نتيجة التفاعؿ بيف العوامؿ الذاتية أي الشخصية 
مـ اإلجراـ لممنحرؼ والعوامؿ الموضوعية أي البيئية المحيطة بيذا الشخص ولقد بمورىا فقياء ع

2في العوامؿ التالية:
 

 تشمؿ ىذه العوامؿ التكويف العضوى والنفسي، وىذه العوامؿ : العكامؿ الشخصية الذاتية
ا في تكويف ظاىرة اإلنحراؼ ما ىو إال دور غير نبغي التقميؿ مف شأنيا فدورىال ي

ؿ التكويف العضوي وىو ما مباشر، فميس مف المعقوؿ أف اإلنحراؼ يورث مف خبل
فيو عمماء عمـ اإلجراـ ولكنو يولد وىو يحمؿ بعض الصفات التي تقؼ حائبل  يشاطره

 بيف المنحرؼ وتأقممو مع مجتمعو.

وعمى ذلؾ فالتكويف العضوي مثؿ المرض العقمي أو العصبي يكوف حائبل بينو وبيف 
مجتمعو سواء في األسرة أو المدرسة أو المينة ومف ثـ يترؾ لديو شعورا بالنقص 

نسبة لمتكويف النفسي فقد يكوف موروثا كالضعؼ العقمي أو مكتسبا كالعقد النفسية وبال
فيي تصيب الفرد بأمراض نفسية ومف ىنا تكوف األسباب اإلحتمالية لئلنحراؼ قائمة 

 بتوافر العوامؿ البيئية مف بيئة خاصة أو بيئة المجتمع.

                                                           
ية في إجتماعية، سمسمة المواء األمن-نفسية-أمنية-، اإلرىاب اإللكتروني، دراسة قانونيةمصطفى محمد مكسى -1

 .32، ص 2009مكافحة الجريمة اإللكترونية، الكتاب الحادي عشر، الطبعة األولى، 
، المجـر والجريمة والظواىر اإلجرامية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، مصر، الطبعة نجيب محفكظ -2

 .5، ص 2005األولى، 
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  :ات الصغيرة التي ينشأ فييا يقصد بالبيئة الخاصة بالمنحرؼ المجتمعالعكامؿ البيئية
منذ مولده ويشب خبلليا وىي مجتمع األسرة والمدرسة والعمؿ، كما تشمؿ المجتمعات 
الخاصة كالرفاؽ والجماعات السياسية والدينية والرياضية والثقافية ومجتمع المساكف 

 أو إصبلحية أو مستشفى عبلجي.العشوائية والمؤسسات العقابية سجنا كانت 

خيص البناء النفسي لمفرد أىمية كبيرة لفيـ اإلضطرابات واإلختبلالت النفسية ويشكؿ تش
التي يعاني منيا والتي قد تكوف الدافع لئلنضماـ إلى تنظيـ إرىابي ألف المرضى النفسانييف 

عمى ذواتيـ فنجدىـ ال يعبأوف بأي شيء غير أنفسيـ وال يبالوف بمشاعر اآلخريف مما  متوقعوف
وفي المقابؿ يجد اإلرىابي  ،قبؿ الجماعات اإلرىابية التي تجندىـ في صفوفيا يجعميـ ىدفا مف

  1الجديد لدييا المناسبة المثمى لتفجير مكبوباتو.
كما أف اإلىماؿ األسري قد يكوف دافعا لئلرىاب وذلؾ بعدـ رعاية الفرد داخؿ األسرة منذ 

 2عمـ وفييا يتدرب ومنيا يكتسب.ف األوؿ لئلنساف فييا يتصنعومة أظافره إذ األسرة ىي المح
إف األخبلؽ الجميمة مف المطؼ والعطؼ والرحمة واإلحساف واإلحساس واألدب وعدـ 
اإلعتداء وكراىية الظمـ كميا يكتسبيا المرء مف األسرة وقد يكتسب ما يخالفيا ويناقضيا لذلؾ كاف 

إلى الفراغ وال نسمميـ إلى  مف الواجب العناية بالفرد داخؿ األسرة والسيما األبناء فبل نكميـ
   3الضياع وال نيمميـ مف المتابعة وال نغفؿ عف تصرفاتيـ وميوالتيـ ورفقائيـ وأخبلقياتيـ.

إذ أنو  ،يمعب الفراغ دورا مباشرا في إنضماـ الشباب لئلنحراؼ والجماعات المتطرفة لذلؾ
مره فيما يعود عميو بإشباع إذا لـ يستغؿ الشباب أوقات فراغو في عمؿ مفيد يحقؽ أىدافو ويستث

حاجاتو فإنو قد يتعرض لمضجر والممؿ واإلحساس بالدونية وبالتالي قد ال يتردد في اإلنخراط في 
الجماعات المتطرفة التي تساعده عمى تحقيؽ ذاتو، كما نجد أف شعور الفرد بالظمـ واإلضطياد 

                                                           
دراسة في - 2001سبتمبر  11رىاب الدولي بعد ، الواليات المتحدة األمريكية ومكافحة اإلنجيـ حكتيػػتف -1

مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية والعبلقات الدولية، تخصص العبلقات  -الخمفيات واألبعاد
 .52، ص 2010-2009، السنة الجامعية 3الدولية، كمية العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر 

جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية ، ذكي مرسي محمد عالء الديف -2
 .70، ص 2010-2009الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 

 2004، حصاد اإلرىاب، مكتبة العبكياف، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، ناصر بف مسفر الزىراني  -3
 .98ص 
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ي جية ليحتمي بيا وتساعده في وأف حقوقو مسموبة في المجتمع فإف ذلؾ يدفعو إلى اإلنضماـ أل
1الحصوؿ عمى حقوقو وىنا تكوف الفرصة مواتية ألفراد التنظيمات المتطرفة.

 

نتشار الجيؿ والفقر  ومف ىنا فإف تفشي األمراض اإلجتماعية بسبب التفكؾ األسري وا 
مف  والبطالة والرشوة والمحسوبية وغيرىا مف مظاىر المعاناة والحرماف اإلجتماعي لفئات كثيرة

المجتمع تنتج عنيا بيئة خصبة لتشكيؿ جماعات إرىابية تتبنى العنؼ كوسيمة لمتعبير عف ذلؾ 
2الواقع.

 

 األسباب كالدكافع اإلقتصػادية ثالثا:
إذا كانت الدوؿ اإلستعمارية قد مارست إرىابيا ضد دوؿ العالـ الثالث بقصد الييمنة 

ب مف أجؿ إحكاـ السيطرة عمى الحكـ أو والسيطرة فإف األنظمة السياسية قد مارست اإلرىا
السمطة وألف معظميا أنظمة وحكومات فاسدة فإنو مف الطبيعي أف تمارس صور الفساد اإلداري 

   3.واإلقتصادي والمالي فيي السبيؿ لتحقيؽ أىدافيا في الحكـ والسيطرة الداخمية
ب اإلقتصادي بيدؼ وتمارس األنظمة الحاكمة في دوؿ العاـ الثالث صورا مختمفة لئلرىا

تحقيؽ مآربيا وأىدافيا الذاتية فيي ال تتوانى أف تفرض رسوما عالية وضرائب مرتفعة عمى 
نما مف أجؿ إمتصاص ما  مواطنييا ليس بيدؼ تحقيؽ إصبلحات إقتصادية وخدمات إجتماعية وا 

غنياء لدى المواطنيف وغالبيتيـ مف محدودي الدخؿ مف سيولة أو ماؿ، فيما تستثني فئات األ
وأصحاب النفوذ اإلقتصادي وىـ بذلؾ يسيموف في إفقار الشعب وجعؿ أفراده يشغموف أنفسيـ 
بالبحث عف مصادر الرزؽ وكسب المعيشة دوف أف يطمعوا في المشاركة السياسية ودوف أف 
يفكروا في ديمقراطية أو إقتساـ الثروة أو الموارد الطبيعية مع تمؾ األنظمة وأصحاب النفوذ 

4صادي في الببلد.اإلقت
 

                                                           
 .26، الجريمة اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص مطر  عصاـ عبد الفتاح عبد السميع -1
األسباب اإلجتماعيػة والدينية المساىمة في إنتشار ظاىرة اإلرىاب بالجزائر دراسة ، لغرس سكىيػمة  -2

سوسيولوجية آلراء وتمثبلت الشباب، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف 
 .127ؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص مشكمة المفيـو و إختبل

 .45، ظاىػرة اإلرىاب دراسة في المفيـو والماىيػة، مرجع سابؽ، ص زركقي عائشػػة -3
 .34، ص 2006، مكافحة اإلرىاب بيف السياسة والقانوف، دار الخمدونية، الجزائر، كقاؼ العياشي -4
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وفيما تزداد شريحة الفقراء ومحدودي الدخؿ فقرا وتتفشى بيف أفرادىا فإف أصحاب السمطة 
وربما  السياسية الحاكمة المساندة وأصحاب النفوذ اإلقتصادي يقتسموف السمطة والخيرات والثروات

ع والذي يولد ظاىرة يعد تغييب الحؽ في المساواة اإلقتصادية والمادية بيف طبقات وفئات المجتم
الفقر والبطالة وغياب عدالة التوزيع لمثروات اإلقتصادية مف األسباب األكثر جدية في المجوء إلى 

 1العمميات اإلرىابية.
إف مصادرة األنظمة الحاكمة في دوؿ العالـ الثالث لمحقوؽ المادية والمعنوية لشعوبيا 

ستئثارىا مع شريحة األغنياء بخيرات الببلد إن ما تعد أبشع صور اإلرىاب اإلقتصادي ضد ىذه وا 
وبالتالي فإنو مف الطبيعي أف يتحوؿ ىذا العالـ إلى منطقة ساخنة وقابمة لئلنفجار  ،الشعوب

وبيئة خصبة لمتوترات واألزمات والتطرؼ ويكوف اإلرىاب الناجـ مف شعوب ىذه الدوؿ إنما ىو 
2إلستعباد الداخمي والدولي.رد فعؿ طبيعي ضد الظمـ والفساد وضد اإلستغبلؿ وا

 

يعتبر الفقر مف أىـ العوامؿ المؤثرة في الوسط اإلقتصادي والمؤثرة أيضا في إىتمامات 
الفرد وتوجيو سموكو سواء العاـ أو اإلجرامي، ولقد أثارت العبلقة بيف الفقر واإلرىاب جدال واسعا 

أثيره في السموؾ اإلجرامي كما بيف المفكريف والباحثيف بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة وحقيقة مدى ت
" أف الفقر ليس ىو العامؿ اإلجرامي األساسي إلرتكاب الجريمة دم تكليكوكيفا، فيعتقد الفقيو "

" إلى القوؿ بأف اإلعتبار كيتيميواإلرىابية ولكنو مساعد لمتكويف اإلجرامي، بينما يذىب الفقيو "
ليس ىو المستوى اإلقتصادي لؤلفراد أو األساسي في توضيح أثر الفقر في الجريمة اإلرىابية 

  3الشعوب بؿ ىو مدى اإلحساس بالقناعة أو الجشع.

وترتيبا عمى ما سبؽ فإف حاجة األفراد إلى الماؿ سواء عف جشع أو فقر قد تدفعيـ إلى 
4إرتكاب الجرائـ بصفة عامة والجرائـ اإلرىابية بصفة خاصة.

 

                                                           
لتمكيف لحقوؽ اإلنساف، مذكرة تخرج مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص ، اإلرىاب وحدود اعكاشرية رقية -1

 . 34حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، بدوف سنة، ص 
، 2014اإلجراـ المعاصػػر، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، ، محمد فتحي عيػد -2

 .159ص 
 .27ص  مرجع سابؽ،، الجريمة اإلرىابية، الفتاح عبد السميع مطرعصاـ عبد  -3
أثبتت اإلحصائيات الجنائية في الدوؿ المختمفة أف ثمة عبلقة إيجابية وثيقة بيف الفقر والجريمة ففي الواليات  -4

فقرا، وفي  المتحدة األمريكية تتركز حاالت القبض واإلدانة واإليداع بالسجوف في أشد طبقات المجتمع األمريكي



83 
 

رتبط بالفقر وتمعب دورا كبيرا في إرتكاب الجرائـ كما تعد البطالة إحدى أىـ الظواىر التي ت
اإلرىابية حيث أنيا تخمؽ وضعا عقميا ونفسيا لدى الشباب يؤدي بيـ إلى فراغ ذىني مما يسيؿ 
عممية إستقطابيـ مف جانب الجماعات اإلرىابية فتقوـ بإستغبلليـ وبث أفكارىا المسمومة إلييـ 

ة أو غيرىا، كما أف التمييز ضد الفقراء وعدـ إتاحة وتجندىـ لخدمة أىدافيا سواء كانت سياسي
  1الفرص لؤلقميات والمياجريف ىي التي قد تكوف بؤرا لمتوتر.

وكما رأينا بأف األسباب السياسية لئلرىاب منيا ما ىو داخمي ومنيا ما ىو خارجي فنفس 
دوؿ الرأسمالية الشأف بالنسبة لؤلسباب اإلقتصادية إذ يبقى اإلرىاب اإلقتصادي مف صنيعة ال

وصورة مف نسيج اإلستعمار العسكري وحمقة إمتداد لحركة اإلستعمار المستبد القائمة عمى نيب 
خيرات دوؿ العالـ الثالث التي أضحت تعاني مف ويبلت الضغوط اإلقتصادية في يومنا ىذا، وال 

ف والمجتمع مف نغالي أبدا إذا قمنا أف اإلرىاب اإلقتصادي أكثر قسوة وفتكا وتدميرا لئلنسا
2اإلستعمار العسكري الذي ساد إباف فترة اإلحتبلؿ واإلستعمار األجنبي لدوؿ العالـ الثالث.

 

وقد يكوف الدافع وراء العمميات اإلرىابية ىو اإلضرار بإقتصاد دولة معينة كتدمير منشآتيا 
األجانب أو حاجة الصناعية أو التجارية أو مياجمة المنشآت السياحية واإلعتداء عمى السائحيف 

                                                                                                                                                                      

إيطاليا تزداد نسبة الجريمة في المقاطعات واألقاليـ الفقيرة مثؿ كبلبريا وصقمية وفي الدانمارؾ ال تزيد نسبة =
% وفي إنجمترا ترتفع نسبة الجريمة كثيرا بيف الجانحيف الفقراء، في حيف تكاد 10المجرميف مف األثرياء عف 

اإلرىاب الوقاية و العبلج  سالـ سالـ براؽ،، راجع في ذلؾ رتفععيشى المتنعدـ في السويد نظرا لممستوى الم=
دراسة إستطبلعية لدور الحماية الفكرية في الوقاية مف اإلرىاب، مشروع بحث مقدـ إستكماال لمتطمبات الحصوؿ 

ة، دوف عمى درجة الماجستير، المركز العربي لمدراسات األمنية، المعيد العالي لمعمـو األمنية، الرياض، السعودي
 .136سنة، ص 

الدوافع السياسية واألمنية المفسرة إلنتشار ظاىرة اإلرىاب في منطقة الساحؿ اإلفريقي، ورقة ، فتاح  كماؿ  -1
عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند 

 .205التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص 

، التطرؼ واإلرىاب في المنظور اإلسبلمي والدولي، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، سالـ البينساكم -2
 .50، ص 2004
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الجماعات اإلرىابية إلى دعـ مالي لمواصمة عممياتيا لموصوؿ إلى األىداؼ التي قامت مف 
 1أجميا.

2وفي ىذا السياؽ يمكف أف نحدد األسباب اإلقتصادية عمى الصعيد الخارجي في التالي:
 

 لموارد الرغبة الجامحة لدى الدوؿ الرأسمالية الكبرى في الييمنة والسيطرة والتحكـ با
الطبيعية المتوفرة في مناطؽ العالـ الثالث في إطار الصراع والمنافسة بيف الدوؿ 
الرأسمالية نفسيا لموصوؿ إلى تمؾ الموارد والتحكـ فييا خاصة في ظؿ تناقص الموارد 

 الطبيعية لدييا وتزايد إحتياجات ومتطمبات السكاف.

 قتصادي اإلستراتيجي في العالـ، فقد النزعة الشديدة نحو السيطرة والتحكـ في القرار اإل
أصبح اإلقتصاد ىو المحرؾ الحقيقي لمعبلقات الدولية وبالتالي فمف يمتمؾ القرار 

 اإلقتصادي يستطيع التحكـ في القرارات اإلستراتيجية الدولية.

  يأتي اإلرىاب اإلقتصادي في إطار السعي مف قبؿ الدوؿ الكبرى نحو إقتساـ أسواؽ دوؿ
الث وجعميا أسواقا إستيبلكية لمسمع المنتجة مف قبميا أو تسخير سيولة دوؿ العالـ الث

قتصادياتيا، فيما تعتمد بعض الدوؿ الضعيفة إلى  العالـ الثالث لصالح أسواقيا وا 
الخضوع التاـ لشروط اإلستثمار األجنبي التي تجد فيو الدوؿ المستثمرة أو الشركات 

ستنزافيا تحت مظمة الممولة فرصة سانحة لمسيطرة عمى مقد رات شعوب تمؾ الدوؿ وا 
 اإلستثمار أو التمويؿ.

وفي عصر العولمة األمريكية أصبحت معظـ إقتصاديات العالـ الثالث تابعة لمدوائر 
الغربية وىذا ما عممت أدوات العولمة العالمية عمى تكريسو خبلؿ العقود الماضية والمتمثمة 

 3.العالمية والبنؾ الدولي والشركات العمبلقةبصندوؽ النقد الدولي ومنظمة التجارة 

                                                           
تنامي الظاىرة اإلرىابية دراسة في العوامؿ المسببة إلنتشار اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة ، لعربي بف عمارة  -1

ف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بي
 .175األوؿ، مرجع سابؽ، ص 

 .35 – 34ص  ، مرجػع سابؽ،، مكافحة اإلرىاب بيف السياسة والقانوفكقاؼ العياشي -2
ستراتيجيات التغيير واإلصبلح، دار أسامة لمنشر و التوزيع، عماف، ، ركاء زكي الطكيؿ -3 األمف الدولي وا 

 .123، ص 2012دف، الطبعة األوبى، األر 
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زادات   وفي ىذا اإلطار ومع إتساع سياسات الخوصصة إزادا الفقير فقرا والغني غنا، وا 
 1البطالة واألمراض اإلجتماعية وغيرىا مف المشاكؿ األخرى.

وـ في إذ بالنظر إلى أف دوؿ اإلقتصاد في الحياة الدولية وكونو القوة الجديدة في عالـ الي
تصنيؼ الدوؿ إلى غني وفقير وقوي وضعيؼ أصبح التخريب المعتمد وتدمير إقتصاديات بعض 
الدوؿ دافع مف أىـ دوافع اإلرىاب الدولي في الفترة الحالية، وتساىـ المشاكؿ التي تخمقيا 

صة المرحمة اإلنتقالية التي تمر بيا دوؿ العالـ الثالث النامية حالة مف الحرماف اإلقتصادي خا
نتشار الوعي بيذه  وأف الفقير والحاجة المادية والممحة وعدـ المساواة في توزيع الموارد والثروة وا 
المسالب وبالفوارؽ الكبيرة القائمة في المجتمع، كؿ ذلؾ يمثؿ دافعا قويا نحو ممارسة اإلرىاب 

2وتوسيع القائـ منو بيدؼ التخمص مف تمؾ األوضاع.
 

قد تدفع وتوجو اإلرىابييف لمقياـ بعمميات تيدؼ إلى اإلضرار لذلؾ فاألسباب اإلقتصادية 
بالجانب اإلقتصادي لمدوؿ كتفجير مؤسسات عمومية أو خاصة ذات طابع إقتصادي أو تجاري 

  3أو خدماتي.
 اإلستعمار كالتدخؿ في الشػػؤكف الداخمية لمدكؿ رابعا:

وجد اإلرىاب بيذه الكثرة وما  وىو أساس اإلرىاب ومنبعو بؿ نكاد نقوؿ لوال اإلستعمار لما
وسياستو غير خافية عمى أحد فيو ال  ،زالت األمـ تضمد جراحيا مف ويبلت اإلستعمار وآالمو

يكتفي بإحتبلؿ األرض بؿ ينتيؾ العرض ويستعبد الشعب وينيب خيراتو ويجعمو صريع الجيؿ 
امحو ومطامعو مف والمرض والتخمؼ وىو في كؿ ىذه األعماؿ ال يجد وسيمة أنجع لتحقيؽ مط
4العنؼ واإلرىاب والبطش ضد أفراد الشعب الراغبيف في نيؿ الحرية واإلستقبلؿ.

 

إف إحتبلؿ أراضي الغير بالقوة ميما كاف نوعيا مف األسباب الرئيسية في العصر الحديث 
لممارسة اإلرىاب المشروع بمختمؼ الوسائؿ، وذلؾ لطرد المحتؿ ودحره مف حيث أتى ألنو 

تد ويؤيد ذلؾ الشرائع السماوية وفي مقدمتيا الشريعة اإلسبلمية وكذلؾ القوانيف غاصب ومع

                                                           
 .109، ص 2001، اإلرىاب الدولي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، عبد العزيز مخيمر عبد اليادم -1
قانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو الاإلرىاب الدولي جوانبو ، منتصر سعيد حمكدة -2

 .142ص  مرجع سابؽ، ،اإلسبلمي
 .101، الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي والمنظور الديني، مرجع سابؽ، ص عبػػاس شافعػػة -3
 .81، ص مرجع سػػابؽ، مفيـو اإلرىاب في الشريعة اإلسبلمية، ىيثـ عبد السالـ محمد -4
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الوضعية وفي مقدمتيا القانوف الدولي ومبادىء األمـ المتحدة التي ترى عدـ مشروعية إحتبلؿ 
 ة وأ ف مقاومة المستعمر حؽ مشروعأرض الغير بالقوة وحؽ تقرير المصير لمشعوب المستعمر 

ىو الدفاع عف الديف والنفس والعقؿ والعرض والماؿ واألرض مف أجؿ حماية وسند المشروعية 
  1ىذه المصالح الضرورية التي ال تستقيـ الحياة بدونيا.

لقد وّرث اإلستعمار اإلرىاب بكؿ أشكالو فمف اإلعداـ إلى السجف إلى التعذيب إلى القتؿ 
الحقد والكره لدى الشعوب الضعيفة إلى اإلغتصاب إلى التشريد إلى نشر الذعر والخوؼ مما ولد 

 2والذي تطور مع الزمف ليتحوؿ إلى بذور عنؼ وتطرؼ وبالتالي إرىػػػػػػاب.
 األسباب كالدكافع الثقافية خامسا:

ويقصد بالعوامؿ الثقافية اإلطار الثقافي وما يتضمنو مف عادات وتقاليد سائدة في مجتمع 
3ما ووسائؿ اإلتصاؿ.

 

ي دورا ىاما في إرتكاب الجريمة اإلرىابية حيث إختمفت األبحاث في يؤدي المستوى التعميم
وال يقؼ إنخفاض المستوى التعميمي عمى  ،تحديد أي المستويات التعميمية تزداد فييا الجريمة

مستوياتيـ التعميمية  تالمجرميف فقط بؿ دلت الدراسات عمى أف الغالبية مف أىالي المجرميف كان
بتدائية، وعميو فإف محور ظاىرة الجريمة ال يتأتى إال بزيادة التعميـ المرحمة اإل ال تتجاوز

فالشخص المتعمـ تتكوف لديو ذخائر معرفية تقوي نفسو وتنمي القيـ العميا لديو فتحوؿ دوف إقدامو 
4عمى إرتكاب الجريمة.

 

ض وقد ربط بع ،ال شؾ في أف التعميـ ييذب النفس اإلنسانية ويجنبيا الرذائؿ ويرتقي بيا
العمماء بيف الجريمة والمستوى التعميمي حيث أشاروا أنو كمما إرتفع المستوى التعميمي كمما 

                                                           
 .19ص  مرجع سابؽ، ، أسباب اإلرىاب،محمد حسف أبك يحي -1

2
-  Bousoltane Mohamed, Du droit a la guerre au droit de la guerre (Le recours a la force 

armée en droit international), Op cit, Page 98. 

، جواف  5اإلرىاب في أحكاـ القانوف الجنائي الدولي، مجمة دفاتر السياسة و القانوف، العدد  فريجة حسيف، -3
 .202، ص 2011

، 2005اإلرىاب، دار الشروؽ، عماف، األردف، الطبعة األولى،  ، عمـ نفسمحمكد عبد اهلل محمد خكالدة -4
 .122ص 
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إنخفضت نسبة الجريمة، في حيف أف نسبة الجريمة ترتفع عند األمييف لسيولة إستدراجيـ وغرس 
1األفكار اإلنحرافية فييـ.

 

الثقافي في المجتمع فكمما كاف كما تتمثؿ األسباب الثقافية غالبا في حالة التنوع واإلنسجاـ 
ىناؾ درجة عالية مف اإلنصيار الثقافي والحضاري كمما قمت درجة الميوؿ اإلرىابية بسبب سيادة 

الثقافة، الشخصية العامة لممجتمع وىذا بدوره ينشىء نظاما سياسيا مركزيا  ،اليوية الوطنية
لحالة العكسية حالة المجتمع ويسيؿ الوصوؿ إلى اإلجماع حوؿ القضايا األساسية، أما في ا

2التعددي فغالبا ما تسيطر فيو جماعات اإلضطياد اإلجتماعي والعرقي.
 

كذلؾ تمعب مسألة األثنية أو التنوع العرقي دورا في دفع الجماعات المسيطرة إلى المجوء 
 إلى العنؼ أو التمييز العنصري في أكثر الحاالت، كما أف التعصب لمبدأ فكري أو إيديولوجي

  3معيف يولد حاالت مف العنؼ الطائفية والفئوية.

كما أف القيـ الثقافية تشكؿ مؤثرا ىاما عمى السموؾ اإلرىابي فحياة أعضاء الجماعات 
اإلرىابية أعمى قيمة مف حياة اآلخريف وأف الخوؼ مف الغزو الثقافي يقود إلى العنؼ فمجمؿ 

تمس القيـ التي تحكميـ مثؿ المغة واإلنتماء  الكائنات البشرية حساسة فيما يخص التيديدات التي
4لؤلرض خاصة الديف الذي ىو أكثر القيـ تأثيرا وحساسية.

 

 التمييز العنصرم سادسا:
إعتبرت اإلتفاقية الخاصة بقمع جريمة الفصؿ العنصري التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ 

لعنصري ىو جريمة ضد أف التمييز ا 1973في نوفمبر  2163المتحدة بجمستيا العامة 

                                                           
، اإلرىاب والمقاومة في ظؿ النظاـ الدولي الجديد، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، عباسة درباؿ صكرية -1

 .182، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، ص 2011، 02عدد 
و الدوافع نظرة تحميمية نقدية، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة ظاىرة اإلرىاب، األسباب ، حسف عكريمي  -2

عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع 
 .127سابؽ، ص 

 . 34، اإلرىاب وحدود التمكيف لحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص عكاشرية رقية -3
، التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في يػػمحأماؿ بف صك  -4

القانوف الدولي العاـ، تخصص العبلقات الدولية وقانوف المنظمات الدولية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 
 . 20، ص 2009-2008منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
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، الذي يشمؿ سياسات أو ممارسات العزؿ والتمييز العنصرييف تنطبؽ ألغراض ىذه 1اإلنسانية
دامة ىيمنة فئة عنصرية ما مف  اإلتفاقية عمى األفعاؿ البلإنسانية اآلتية المرتكبة لغرض إقامة وا 

ضطيادىا إياىا بصورة منتظمة.   2البشر عمى أية فئة عنصرية أخرى وا 
يبلحظ عمى ىذه الجرائـ إعتبارىا جرائـ إرىابية ألف ىدفيا والباعث عمى إرتكابيا ىو  ما

المحافظة عمى الحكـ عف طريؽ بث الرعب والذعر، وىي تعد مف الجرائـ الدولية ألنيا تنتيؾ 
مبادىء القانوف الدولي ومبادىء ميثاؽ األمـ المتحدة حسب ما أكدتو اإلتفاقية المشار إلييا 

3أعبله.
 

إف التنوع اإلثني والثقافي في ظؿ غياب ثقافة قبوؿ اآلخر والتعامؿ معو وبسبب ضعؼ 
بعض الدوؿ اإلفريقية أصبحت جماعات صغيرة كذا عائبلت تتجمع لخدمة مصالحيا الخاصة 

4مشكمة بذلؾ جماعات إثنية ما يزيد مف معدؿ الصراعات مف أجؿ السيطرة في ىذه المناطؽ.
 

اسية المتمثمة في اإلحتجاج عمى بعض سياسات الدوؿ خاصة تمؾ كما نجد األسباب السي
شعاؿ  التي تعتمد عمى نيب الثروات والتمييز العنصري والظمـ واإلستبداد وأعماؿ اإلضطياد وا 

عبر ورقة  1972فتيؿ الحروب األىمية كميا أسباب قدمتيا المجنة الخاصة باإلرىاب المكونة عاـ 
 1979.5عمؿ قدمت عاـ 

أف يتميز مجتمع ما داخؿ دولة واحدة بالتعددية العرقية، الدينية، المغوية  كما يمكف
مما يسمح ليا بممارسة القمع عمى  تكوف في يد فئة عمى حساب األخرى والمذىبية، لكف السمطة

األخرى كالتحكـ في الثروة وتوزيع المناصب، السيطرة عمى أجيزة الدولة القمعية وبالتالي تنعدـ 
                                                           

تعمف الدوؿ األطراؼ في ىذه  -1ادة األولى مف اإلتفاقية الخاصة بقمع جريمة الفصؿ العنصري:"جاء في الم -1
اإلتفاقية أف الفصؿ العنصري جريمة ضد اإلنسانية، وأف األعماؿ البلإنسانية الناجمة عف سياسات وممارسات 

لمعرفة في المادة الثانية مف الفصؿ العنصري وما يماثميا مف سياسات وممارسات العزؿ والتمييز العنصريف، وا
تعمف الدوؿ  -2اإلتفاقية، ىي جرائـ تنتيؾ مبادىء القانوف الدولي وتشكؿ تيديدا خطيرا لمسمـ واألمف الدولييف. 

 األطراؼ في ىذه اإلتفاقية تجريـ المنظمات والمؤسسات واألشخاص الذيف يرتكبوف جريمة الفصؿ العنصري". 
 ة الخاصة بقمع جريمة الفصؿ العنصري.مف اإلتفاقي 2المادة راجع  -2
 . 93، ص مرجع سابؽ، -دراسة قانونية مقارنة-، اإلرىاب في القانوف الدوليحسف عزيز نكر الحمك -3
، التعاوف األمني األمريكي الجزائري في الحرب عمى اإلرىاب وتأثيره عمى المنطقة المغاربية، مريـ براىيمي -4

 . 20، ص مرجػع سابؽ
 .42، ص مرجع سابؽ، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانوف الدولي العاـ، حمػادكمػػاؿ  -5
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ة التوزيعية فيصعب عمى الفئات الميمشة تقبؿ الوضع السيء الذي تعيش فيو مما مظاىر العدال
1يجعميا تثور عمى الوضع القائـ بالمجوء إلى اإلرىاب كوسيمة لمدفاع عف حقوقيا.

 

حيث تمجأ بعض الجماعات العرقية إلى ممارسة اإلقصاء والتمييز العنصري ومحاولة 
اب أو تضييؽ مجاؿ نشاطيا يدفع بالجماعة العرقية القضاء نيائيا عمى عناصر أخرى باإلرى

التي مورس عمييا العنؼ اإلرىابي لمرد عميو والدفاع عف وجودىا مثمما وقع في جنوب إفريقيا في 
ظؿ األبارتايد، رواندا، الكونغو وبدأت تبرز في الدوؿ الديمقراطية أيف ظيرت حركات يمينية 

 في سياستيـ ضد المياجريف.متطرفة مثؿ النازيوف الجدد في ألمانيا 

لقد كانت الدوافع اإلنفصالية ذات الصبغة القومية دافعا ىاما لممارسة اإلرىاب حيث توجد 
بعض األقميات ذات الطابع القومي تنادي بتحقيؽ وبمورة الشخصية القومية المستقمة في إطار 

خصوصا إذا كاف  كياف سياسي مستقؿ عف الدولة األـ التي تعيش في إطارىا تمؾ األقميات
المطمب يتمتع بقاعدة شعبية عميقة ولـ يمؽ تفيما مف السمطة المركزية بؿ جابيتو بالرفض 

 2والقمع مما يزيد مف تنامي النزعة اإلنفصالية بإستعماؿ السبؿ اإلرىابية.
 األسباب كالدكافع اإلعالميػػػةسابعا: 

ضية أماـ الرأي العاـ العالمي يتمثؿ الدافع اإلعبلمي لمعمميات اإلرىابية إلى طرح الق
والمنظمات العالمية، حيث ترى الجماعات التي تقوـ بالعمميات اإلرىابية أف ىناؾ تجاىبل مف 
لى الظمـ الذي  الرأي العاـ العالمي لقضيتيـ فيقوموف لمثؿ ىذه العمميات لجذب اإلنتباه إلييـ وا 

 3ى المناصرة لقضيتيـ.يتعرضوف إليو ومحاولة كسب تأييد الدوؿ والجماعات األخر 
"إرىب عدوؾ تستند اإلستراتيجية اإلعبلمية في األعماؿ اإلرىابية لمقاعدة التي تنص 

فاليدؼ دائما مف العمميات اإلرىابية ىي جذب الرأي العاـ العالمي تجاه قضية  وأنشر قضيتؾ"

                                                           
دراسة في - 2001سبتمبر  11، الواليات المتحدة األمريكية ومكافحة اإلرىاب الدولي بعد نجيـ حكتيػػتف -1

 .56مرجع سابػؽ، ص  -الخمفيات واألبعاد
ار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبناف، الطبعة الثالثة، عمـ اإلجراـ و السياسة الجنائية، د، محمد الرازقػي -2

 .161، ص 2004
، 2006، اإلرىاب الدولي وفقا لقواعد القانوف الدولي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، نبيؿ حممي -3

 . 15ص 
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بعمؿ أو ما وكسب تأييده لكي يقـو بالضغط عمى دولة ما أو أي جية دولية معينة لمقياـ 
1اإلمتناع عف عمؿ.

 

الجرائـ  اء إعبلمية واسعة حيث يتخذ منفذويختص العمؿ اإلرىابي بأنو يتمتع بأصد
اإلرىابية صورا وأساليب مف شأنيا لفت نظر المجتمع سواء عمى المستوى الدولي أو الوطني 

أو المسموعة  وىو بيذا يجعؿ لجريمتو واقعا إعبلميا لو صداه في مختمؼ الوسائؿ سواء المرئية
أو المقروءة وىو بيذا يحاوؿ التأكيد عمى إيصاؿ رسالتو إلى الجيات المستيدفة مف القياـ بالعمؿ 

، ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى يمكف القوؿ أف اإلرىاب يعتمد في تحقيؽ أىدافو 2اإلرىابي
يج األفكار التي نشر القضية ونشر وترو  كالثاني: ىو إثارة الرعب والذعر  األكؿعمى عنصريف، 

يعمؿ مف أجميا وطرحيا أماـ الرأي العاـ وتوظيؼ العمؿ اإلرىابي الذي يقوـ بو مف أجؿ خدمة 
    3ىذه القضية باالعتماد عمى الجانب اإلعبلمي في تنفيذ عممياتو.

تتجمى صمة اإلعبلـ باإلرىاب مف خبلؿ ما يصدر عف بعض وسائؿ اإلعبلـ مف كما 
ثقافية أو مسمسبلت ومسرحيات تيزأ بالديف وأىمو وتسخر مف القيـ  مقاالت صحفية أو ندوات

اإلسبلمية خاصة ومف بعض األحكاـ الشرعية والمبادئ اإلسبلمية الثابتة، واإلعبلـ بيذا التوجو 
يستثير مشاعر الناس ويؤجج بواعث الغضب في نفوسيـ حماية لدينيـ وانتصاًرا لقيميـ 

 4ضد ىذه الدوؿ. اإلسبلمية الحقة فيمارس اإلرىاب
 األسباب كالدكافع الدينية ثامنا:

يعد الديف أمرا الزما لئلجتماع اإلنساني ولصالح أحواؿ األفراد في المجتمعات في دنياىـ 
وينظـ عبلقات  ،وآخرتيـ كما أنو يعد نظاما إجتماعيا ينظـ عبلقات األفراد ببعضيـ مف جية

                                                           
ممارسات الدولية اإلنفرادية، ، آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقع اللكنيسي عمي -1

 . 74مرجع سابؽ، ص 
، الجيود العربية لمكافحة جريمة اإلرىاب، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، غساف صبرم كاطع -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 48، ص 2011عماف، األردف، 
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  -مقاربة إستراتيجية–ألمف واإلرىاب في المغرب العربي ، ابرباش رتيبة -3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 84، ص 2012-2011، 3في العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر 
المؤتمر العالمي  -رؤية ثقافية–اىرة اإلرىاب في المجتمعات اإلسبلمية ، أسباب ظعبد اهلل بف محمد عمرك -4

عف موقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، قسـ الثقافة اإلسبلمية، كمية الشريعة، 
  . 24، ص 2004
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فإف الفيـ الخاطىء بأصوؿ العقيدة وقواعدىا  األفراد والمجتمع بالخالؽ مف جية أخرى، لذلؾ
والجيؿ بمقاصد الشريعة عامبل مساعدا عمى تطرؼ الشباب وىذا ما يعرؼ بأزمة الفيـ 
لمنصوص الشرعية، إذ أف حفظ النصوص دوف فقو وفيـ واإلبتعاد عف العمماء التقاة سبب مباشر 

نتشاره وذلؾ أف الجيؿ بأصوؿ الديف الصحيحة 1مف أىـ أسباب اإلرىاب. لظيور الغمو وا 
 

لقد برزت بشكؿ واضح األعماؿ اإلرىابية بدافع عقائدي ديني بعد إنييار اإلتحاد 
حيث بدأ الغرب ينظر إلى اإلسبلـ بإعتباره العدو األوؿ ليـ بعد زواؿ  1991السوفياتي عاـ 

مارسيا الدوؿ خطر المد الشيوعي ومف ثـ أصبح المسمموف اآلف ىدفا لجرائـ إرىاب الدولة التي ت
الغربية ضدىـ في كافة أنحاء العالـ فالعراؽ والسوداف وليبيا كانوا ىدفا لمعقوبات الدولية التي 

  2يتخذىا مجمس األمف وفقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة.

ف في كما تقؼ الدوافع العقائدية وراء إرتكاب العديد مف جرائـ إرىاب الدولة ضد المسممي
لحماية  1999البوسنة واليرسؾ وكوسوفو، حيث لـ يتدخؿ حمؼ الناتو في كوسوفو عاـ 

لكف ىذا التدخؿ كاف ييدؼ إلى  ،المسمميف األلباف كما إدعت الدوؿ األعضاء في الحمؼ آنذاؾ
   3القضاء عمى معاقؿ الشيوعية في أوروبا والشيشاف وغيرىا.

ألسموبيا الجديد في إستعمار البمداف والشعوب لقد ميدت الواليات المتحدة األمريكية 
إذ أصدر  ،التدخؿ ألسباب دينية بجانب تشريعي يضفي عمى عمميا العدواني الصفة الشرعيةب

تشريعا يخوؿ الواليات المتحدة األمريكية صبلحية فرض عقوبات  1998الكونغرس عاـ 
الديني ضد بعض الطوائؼ  إقتصادية وعسكرية ودبموماسية عمى الدوؿ التي تمارس اإلضطياد

 4واألقميات واألدياف.

                                                           
دار الثقافية لمنشر، الطبعة ، اإلرىاب، مفيومو، أنواعو، أسبابو، آثاره، أساليب المواجية،  محمكد عرابي -1

 . 43، ص 2007األولى، القاىرة، مصر، 
، آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقع الممارسات الدولية اإلنفرادية لكنيسي عمي -2

 .71مرجع سابؽ، ص 
 .130، إرىاب الدولة، مرجع سابؽ، ص سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ -3
تحديد األسباب النفسية واإلجتماعية اإلقتصادية، السياسية واألمنية المفسرة إلنتشار ظاىرة ،  ةغالـ يمين -4

اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ 
 .235المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص 
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كؿ ىذه األسباب وغيرىا تدفع بأعضاء الجماعات اإلرىابية لتنفيذ ىجماتيـ التي تتخذ 
أشكاؿ ونماذج تتجسد في صور اإلختطاؼ أو الكمائف أو إحتجاز الرىائف أو التخريب أو 

إستعماؿ المواد البيولوجية وحديثا تـ  ،اإلغتياؿ أو العنؼ الطائفي أو إختطاؼ الطائرات
 1واإلشعاعية الجد خطيرة باإلضافة إلى تبني أسموب جديد وىو الدىس بالشاحنات.

وظروؼ نشاتيا إذ أف دراسة ىذه لذلؾ فبل يمكف دراسة ظاىرة االرىاب بعيدا عف أسبابيا 
إلنساني خيرة ستساعدنا كثيرا عمى وضع ىذه الظاىرة في سياقيا الحركي الحر وفي إطارىا ااأل

الصحيح حيث يمكننا ىذا الوضع مف تحميؿ الظاىرة عمى أسس وقواعد موضوعية تؤىمنا عمميا 
 2عذار مخففة حسب ظروؼ الحاؿ.أو تبريرىا تحت أو النسبية ألمحكـ عمييا إما باالرادة المطمقة 
أخطر حدث في تاريخ الواليات المتحدة والعبلقات الدولية  2011مثمت أحداث سبتمبػر 

فة عامة فؤلوؿ مرة تتعرض القوة األولى عالميا لجيوـ مف قبؿ تنظيـ القاعدة حسب الرواية بص
الرسمية األمريكية كاف مف نتائجو المئات مف القتمى والجرحى، وحسب نفس الروايػة فإف ىذه 
ف العممية نفذىا تنظيـ القاعدة الذي عدىا نجاحا لممسمميف في مقاومة ما سموه "الغرب الكافػر" لك

الكثير مف المسمميف أدانوىا وعدوىا عمبل إرىابيا ومنذ تمؾ الفترة خاصة بعد إصدار القاعدة ما 
سمي بفتوى الجياد ضد الييود والصميبييف توعت ما يسمى بالعمميات الجياديػة تجاه العالـ 

 De terroristes deالغربي مثؿ فرنسا التي ظير بيا ما سمي باإلرىابييف مف أصؿ فرنسي 

maison  الذيف كانوا وراء جزء مف العمميات اإلرىابية التي ىزت ىذه الدولة ومف بينيا حادثة
وأحداث ساف دونيس وباريس في شير نوفمبر مف نفس السنة  2015لي إبدو في جانفي ر شا

.  3كانت مف أخطر األحداث الدموية التي عرفتيا فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليـو

                                                           
 .164عمـ اإلجراـ و السياسة الجنائية، مرجع سابؽ، ص ، محمد الرازقػي -1
اإلرىاب واآلليات الدولية لمكافحتو، دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي العاـ  ،محمد أميػػر رضكاف سيد -2

 .124والشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص 
-2001ي، المظاىر والخمقيات والنتائج سبتمبر تزايد العمميات اإلرىابيػة في العالـ الغرب،  عبد المجيد الجمؿ -3

تاريخ  5ص  2018فيفري  06، مؤمنوف ببل حدود لمدراسات واألأبحاث، قسـ الدراسات الدينية، المغرب 2016
 سا متوفر عمى: 12:00عمى الساعػة  30/03/2019اإلطبلع 

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-12/al3alaam.pdf 

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-12/al3alaam.pdf
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مى الواليات المتحدة وفرنسا بؿ شمؿ العديد مف اإلرىاب في العالـ الغربي عقتصػر لـ ي
الدوؿ األخرى المنتمية ليذا الفضاء مثؿ إنجمترا التي عرفت أحداثا دامية مف بينيا حادثة 

 2016.1وال ننسى كذلؾ األحداث التي شيدتيا ألمانيا سنة  2017مانشستر في أواخر ماي 
ث أىؿ القرار والنخب بالعالـ الغربي الذيف كاف الكثير منيـ لقد فاجأت كؿ ىذه األحدا

لكف إمتدادىا يعتقد أف الجيادييف مف إفرازات الديكتاتوريات والفقر في البمداف العربية واإلسبلمية 
إلى بمدانيـ التي وفرت وال تزاؿ منحا لمبطالة وتغطية صحية لممسمميف القادميف مف وراء البحار 

نجميزية أربؾ أويحمموف جنسيات أو المذيف ولدوا  ىؿ القرار في العالـ الغربي فرنسية وأمريكية وا 
   2خاصة فرنسا التي إنخرط عدد مف شبانيا خاصة مف الجيؿ الثاني في ىذه العمميات.

وكخبلصة لما سبؽ نجد أف اإلرىاب يساىـ في حدوثو أسباب متعددة ليس مف الضروري 
افر منيا يكفي لحدوث ىذه الظاىرة إال أنو ميما كانت ىذه توافرىا جميعيا ولكف القدر المتو 

 األسباب ال يمكف بأي حاؿ مف األحوؿ إتخاذىا كمبرر إلرتكاب الجرائـ اإلرىابية.
 أساليػػػب اإلرىاب: الفرع الثاني

إذا كاف مف الصعوبة بمكاف وضع تعريؼ محدد وشامؿ لئلرىاب فإف ذلؾ يعود إلى تعدد 
ف صوره واألشكاؿ التي ينتيجيا مرتكبو العمميات اإلرىابية فقد أثبت وسائؿ اإلرىاب وتباي

اإلرىاب قدرة فائقة وذكاء غير محدود في إستخداـ وسائؿ العمـ الحديث والتقنيات التكنولوجية 
3المتقدمة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيـ.

 

ف بيئة يمارس اإلرىاب بأساليب وطرائؽ متعددة ومتنوعة وتختمؼ وتتنوع ىذه األساليب م
إلى أخرى ومف مجموعة إلى أخرى ومف زماف إلى آخر، ىذا وقد تطورت أساليب اإلرىاب 
ختمفت مع تطور العموـ والمعارؼ وخاصة في ظؿ ثورة العموـ والتكنولوجيا وتطور  وتنوعت وا 
ف دخوؿ العالـ مرحمة اإلنفتاح والعولمة قد ساىـ سواء بشكؿ مباشر أو غير  نظـ اإلتصاالت، وا 

                                                           
سبتمبر  11، دور األمـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب النووي بعد أحداث عبد الكىاب محمد، ركاب جماؿ -1

 .177، ص 2018، مجمة صوت القانوف، المجمد الخامس، العدد األوؿ، أفريؿ 2001
، المثقؼ، الدار العربية لمعمـو ناشروف، لبناف، الطبعة ، اإلرىاب وصناعو، المرشد، الطاغيةعمي حرب -2

 .83، ص 2015األولى، 
الجريمة المنظمة دراسة قانونية مقارنة، منشورات مركز كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية،  أديبة محمد صالح، -3

 .143، ص 2009لبناف، بدوف طبعة، 
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عتمادىا عمى التكنولوجيا ووسائميا المختمفة مما  مباشر في تطور وسائؿ وأساليب اإلرىاب وا 
جعؿ اإلرىاب ذاتو يتطور وينمو، وبالتالي أصبحنا نتحدث عف اإلرىاب البيولوجي، اإللكتروني، 

، إف لـ 1إرىاب القتؿ الجماعي أو التدمير الشامؿ أي في خطورة األشكاؿ المستقبمية لئلرىاب
والميمات التي تعيد إلييا التي ستكوف  الخاليا اإلرىابية النائمةبدأنا التعرؼ عمييا وىي  نكف قد

 محؿ الدراسة مف الفصؿ الثاني مف ىذا الباب.

إف إختبلؼ الوسائؿ واألساليب يعتمد أيضا عمى اإلمكانات المتوفرة وعمى حجـ الجية 
نتيج اإلرىاب في سبيؿ تحقيؽ أىدافو وأيا التي تمارس اإلرىاب ومدى قوتيا المادية والمعنوية، وي

كاف الشكؿ الذي يتخذه أساليب ووسائؿ معينة تتناسب إلى حد كبير مع طبيعة األىداؼ المبتغاة 
2ومع المنفذيف لئلرىاب ومع مسرح العمميات اإلرىابية.

 

ليس لئلرىاب صور محددة فيو كما ذكرنا وسيمة تستيدؼ زرع الخوؼ والفزع لدى الدولة 
يزتيا، وقد يكوف وسيمة لئلنتقاـ أو تصفية الحسابات ألسباب سياسية أو وطنية أو شخصية وأج

مف ىنا ال يمكف تحديد صور بذاتيا لئلنتقاـ ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى  ،أو ألي سبب آخر
إف اإلرىاب ووسائمو يتأثر عادة بما وصؿ إليو العمـ مف تطور السيما في مجاؿ تصنيع األسمحة 

ئؿ النقؿ والتدمير مف ذلؾ مثبل أف العمميات اإلرىابية فيما مضى كانت تنفذ مف خبلؿ ووسا
المتفجرات والمفرقعات في حيف أف مثؿ ىذه العمميات أصبح اليوـ باإلمكاف تنفيذىا مف خبلؿ 
أسمحة جرثومية يكفي لحمميا مغمؼ لمرسائؿ أو ضخيا في اليواء بأبسط الوسائؿ وتكوف كفيمة 

3ؼ.بقتؿ اآلال
 

ومف ىنا سنقتصر عمى بياف األساليب الغالبة منيا سواء عمى المستوى الدولي أو المستوى 
 المحمي وسنحاوؿ تناوؿ أىـ ىذه الصور في النقاط التالية:

 اإلرىاب ضد األشخاص أكال:
يعتبر اإلرىاب ضد األشخاص أىـ وأخطر جرائـ اإلرىاب سواء ىؤالء المقصوديف لذاتيـ 

ويعد ىذا النوع مف اإلرىاب مف أكثر الجرائـ اإلرىاب  ،الء األشخاص العاديوفأو صفاتيـ أو ىؤ 
                                                           

دراسة في الخمفيات - 2001سبتمبر  11كافحة اإلرىاب بعد ، الواليػػات المتحدة األمريكيػة ومنجيـ حكتيػػتف -1
 .44مرجع سابؽ، ص  -واألبعاد

 .41اإلرىػػاب و العقاب، مرجع سابؽ، ص ، محمكد صالح العادلي -2
 .85، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، مرجع سابؽ، ص عمي يكسؼ شكرم -3
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ستقراره نظرا ألنو يؤدي إلى توتر  شيوعا وأنو شديد الخطورة عمى أمف وسبلمة المجتمع الدولي وا 
العبلقات بيف الدوؿ، كما جرمت بعض اإلتفاقيات الدولية نماذج لصور اإلرىاب ضد األشخاص 

 1وىي:
 كالحككمات أك القائميف بأعماليـ اإلعتداء عمى حياة رؤساء الدكؿ جرائـ -أ

مف أشير جرائـ اإلرىاب وأكثرىا إنتشارا بيف ربوع المجتمع الدولي جرائـ اإلعتداء عمى 
حياة رؤساء الدوؿ والحكومات، حيث أف ىذه الجرائـ تساعد اإلرىابييف بشكؿ فعاؿ عمى تحقيؽ 

عبلقات الدوؿ وتبادؿ التيـ ألف ذه الجرائـ أيضا لتوتر كبير في أىدافيـ بطريقة مباشرة وتؤدي ى
اإلعتداء عمى حياة الرؤساء والمموؾ ورؤساء الحكومات يعد إعتداءا عمى شعوب ىذه الدوؿ 
ألنيـ يمثموف دوليـ السيما عندما يكونوف خارج الببلد، ويعد ىذا اإلعتداء صورة مف صور 

والخاصة بقمع اإلرىاب  1937مف إتفاقية جنيؼ لعاـ  2/4 اإلرىاب الدولي التي جرمتيا المادة
الدولي والتي كانت كرد فعؿ عمى إغتياؿ اإلسكندر األوؿ ممؾ يوغوسبلفيا، حيث نصت 

2:"...محاولة إرتكاب أي مف األفعاؿ السابقة يعد مف قبيؿ جرائـ اإلرىاب الدولي".عمى
 

ىذا  1977قعة في ستراسبورغ سنة قمع اإلرىاب المو لولقد سايرت اإلتفاقية األوروبية 
عتباره صورة مف صور اإلرىاب  اإلتجاه في تجريـ اإلعتداء عمى حياة رؤساء الدوؿ والحكومات وا 

ف لـ تشر إلى ذلؾ صراحة إأل أف ذلؾ يستنتج مف تفسير نص المادة  منيا حيث  1/3الدولي وا 
سية أو الحماية الخاصة تعد "األفعاؿ الموجية ضد األشخاص ذوي الحماية الدبموما جاء فييا:

3مف قبيؿ أفعاؿ اإلرىاب الدولي".
 

يعد اإلغتياؿ مف أعنؼ أساليب اإلرىاب وأشدىا وحشية، وىو مف األساليب التي تمجأ 
إلييا الجماعات اإلرىابية بشكؿ منظـ أو عشوائي ويتمثؿ في إغتياؿ وقتؿ بعض الشخصيات 

الدولة وتتوقؼ ىذه الشخصية بالنسبة لئلرىاب  اليامة التي ليا تأثير عمى الرأي العاـ داخؿ

                                                           
وانبو القانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو ، اإلرىاب الدولي، جمنتصر سعيد حمكدة -1

 .121اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص 
 .1937مف إتفاقية جنيؼ لمنع وقمع اإلرىاب لعاـ  2/4راجع نص المادة  -2
 .1977مف اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب لعاـ  1/3راجع نص المادة  -3
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حسب الغرض مف العممية اإلرىابية، وقد يكوف اإلغتياؿ أو القتؿ إلحداث حالة مف الفزع 
1والرعب.

 

ويتـ اإلغتياؿ عادة لغايات واليدؼ المقصود مف غالبيا التصفية لمخصوـ في العمؿ 
عينة داخؿ الدولة أو خارجيا، وقد السياسي أو إيصاؿ رسالة تحذير أو تخويؼ إلى أطراؼ م

يكوف ألسباب دينية أو إنتقامية أو إجرامية أو عرقية أو مرضية...إلخ مف األسباب التي يبدو أف 
 البحث فييا شائؾ وطويؿ.

ىذا وقد عانت كثير مف الدوؿ مف جريمة اإلغتياؿ وقد حصد ىذا األسموب اإلجرامي 
عالـ حيث تشير األرقاـ إلى أف عدد حوادث اإلغتياؿ في الكثير مف الزعماء والقادة الكبار في ال

حالة، ومف أبرز الشخصيات التي ذىبت ضحية  75بمغ  1994إلى غاية  1900العالـ منذ 
اإلغتياؿ أبراىاـ لينكولف، جوف كينيدي، المياتما غاندي، الممؾ عبد اهلل األوؿ بف حسيف عاـ 

، أنور السادات، أنديرا 1975دية عاـ ، مارثف لوثر كنج، الممؾ فيصؿ ممؾ السعو 1951
، ورفيؽ الحريري رئيس 1960غاندي، بشير الجميؿ، وصفي التؿ رئيس الوزراء األردني عاـ 
2وزراء لبناف...إلخ مف األسماء اليامة في التاريخ السياسي العالمي.

 

وقد ال يتوقؼ اإلرىاب عند اإلغتياؿ السياسي فقد يقع عمى بعض الشخصيات الثقافية 
واألكاديمية والعممية والصحافية أو الرياضية بيدؼ إسكات صوت مثقؼ حر أو إيقاؼ مشروع 
عممي صناعي...إلخ مف الغايات واألىداؼ، وقد كثرت األمثمة عمى ىذا النوع مف اإلرىاب في 
ىذا التوقيت تحديدا وخاصة في المناطؽ التي تشيد فوضى سياسية وتتخبط في أوضاعيا 

، حيث يبدو أف ظاىرة اإلغتياؿ الداخمية واألمني ة كما ىو الحاؿ في العراؽ وسوريا وليبيا اليـو
3تنمو وتتكاثر وتترعرع في ظؿ الحروب والنزاعات واألوضاع السياسية واإلقتصادية المتردية.

 

يبدو أف اإلغتياؿ مسمسؿ إرىابي يصعب توقيفو أو إنتياء حمقاتو بؿ أنيا في تطور ونمو 
زدياد المدنية التي يجب عمييا أف تسعى لمحفاظ عمى تسير جنبا إلى جنب  مع نمو التكنولوجيا وا 

                                                           
 .34فقا لقواعد القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب و نبيؿ أحمػػد حممي -1
 .179، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، مرجع سابؽ، ص جماؿ زايد ىالؿ أبك عيػف -2
 .171، اإلرىاب المعاصر، مرجع سابؽ، ص ىايؿ عبد المكلى طشطػػكش -3
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حياة البشر بغض النظر عف مراكزىـ ومواقعيـ، ويعاب عمى ىذه الحضارة المعاصرة أف تتطور 
 1فييا نظـ الجريمة كما تتطور فييا نظـ اإلتصاالت والمواصبلت والعمـو والمعارؼ.

حتجاز الرىائف -ب  جرائـ أخذ كا 
إنو أسموب آخر وطريقة ذائعة اإلنتشار ويعتبرىا المحمموف مف أخطر صور اإلرىاب 
الدولي ألنيا تقع في الغالب عمى أشخاص ليسوا طرفا في النزاع ويتـ ىذا النوع بقصد التأثير 
عمى طرؼ ثالث بغية تحقيؽ أىداؼ سياسية أو مادية وىي الصورة األكثر اإلنتشارا بسبب ىذا 

ميات إحراجا لمدولة المستيدفة وكذلؾ قد يعمؿ عمى تشويو صورتيا أماـ المجتمع النوع مف العم
الدولي، ويعتبتر ىذا النوع مف اإلرىاب قديـ حديث حيث كانت بداياتو في القرف الثاني عشر 

2عندما أختطؼ الممؾ اإلنجميزي آرثر وأخذ كرىينة.
 

 1985-1970رة عاـ لقد إزدادت حوادث الخطؼ وتسارعت وتيرتيا وخاصة في الفت
وذلؾ لتحقيؽ غايات وأىداؼ سياسية أو الحصوؿ عمى فدية مادية أو لفت أنظار العالـ والرأي 
العاـ إلى قضية ما، وتقع مثؿ ىاتو الحاالت عمى أفراد الدولة المراد منيا إتخاذ موقؼ ما أو 

لعامميف في السفارات أو تغيير سياسة ما وأكثر األفراد المعرضيف ليذه الحوادث ىـ الدبموماسييف ا
ة كانت نتيجتيا العديد مف عت، وقد شيد العالـ حوادث خطؼ مرو المسافريف عمى متف الطائرا

األرواح البريئة، وقد تؤدي مثؿ ىذه العمميات إلى حدوث توتر في العبلقات الدولية تكوف عواقبيا 
قتصاديا وأمنيا. 3وخيمة ونتائجيا سيئة عمى أطراؼ كثيرة سياسيا وا 

 

وخطؼ الرىائف جريمة مرفوضة في المجتمع الدولي، حيث تـ إبراـ إتفاقية دولية لمناىضة 
تجعؿ المعاىدة التوقيع إلزاميا لمدوؿ تتقاضى  17/12/1979خطؼ الرىائف في نيويورؾ بتاريخ 

في ظؿ قانوف الجرائـ أو تسميـ المتيميف الذيف يقترفوف أي فعؿ مف باب أخذ الرىائف وكذلؾ أخذ 
يير مناسبة لمعقاب آخذيف بعيف اإلعتبار مخاطر الشخصية القائمة بمثؿ ىذا الخرؽ لمقانوف معا

 4وليذا بعض التقدـ تجاه حؿ مسألة إحتجاز الرىائف قد تـ إحرازه مف خبلؿ القانوف الدولي.

                                                           
 .125ي، مرجػع سابؽ، ص ، الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي والمنظور الدينشافعة عباس -1
، تعريؼ اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية، مرجع محمد عبد المطمب الخشف -2

 .174سابؽ، ص 
 .174، اإلرىاب المعاصر، مرجع سابؽ، ص ىايؿ عبد المكلى طشطػػكش -3
 .182رجػع سابؽ، ص ، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، مجماؿ زايد ىالؿ أبك عيف -4
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 جرائـ تعريض حياة العامة لمخطر -ت
مسمحة في أنحاء متفرقة مف كشفت الحرب العالمية الثانية وما أعقبيا مف ثورات ونزاعات 

تخذت تمؾ  العالـ عف تزايد إستخداـ األساليب اإلرىابية ضد األىداؼ المدنية والمدنييف األبرياء وا 
األساليب أشكاال متعددة في الوقت الحالي أىميا أعماؿ التخريب ضد األىداؼ والمنشآت المدنية 

1والتفجيرات العشوائية الموجية ضد المدنييف دوف تمييز.
 

وتضمنت العديد مف اإلتفاقيات الدولية النص عمى تجريـ المجوء إلى إستخداـ األساليب 
اإلرىابية ضد األىداؼ المدنية نظرا لما ينطوي عميو ذلؾ مف إلحاؽ أضرار جسيمة بالمدنييف 
األبرياء بما يتنافى مع قواعد القانوف الدولي، ويعد البروتوكوؿ اإلضافي إلتفاقيات جنيؼ لعاـ 

 1977جواف  10الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدولية والذي تـ توقيعو في  1949
ىابية ضد األىداؼ المدنية مف أىـ الوثائؽ الدولية التي أكدت عمى تحريـ إستخداـ الوسائؿ اإلر 

2رت عمى المقاتميف أي ىجمات ضد المدنييف األبرياء أو المنشآت المدنية.ظوح
 

                                                           
1 -  Gérard Chaliano, Les stratégies du terrorisme, Op cit, p 82. 

 مف البروتوكوؿ اإلضافي ما يمي: 51نصت المادة  -2
يتمتع السكاف المدنيوف واألشخاص المدنيوف بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية  -1

اية مراعاة قواعد التالية دوما باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابمة ويجب إلضفاء فاعمية عمى ىذه الحم
 لمتطبيؽ.

ال يجوز أف يكوف السكاف المدنيوف بوصفيـ ىذا وكذا األشخاص المدنيوف محبل لميجـو وتحظر أعماؿ  -2
 العنؼ أو التيديد بو الرامية أساسا إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف.

خاص المدنيوف بالحماية التي يوفرىا ىذا القسـ ما لـ يقوموا بدور مباشر في األعماؿ العدوانية يتمتع األش -3
 وعمى مدى الوقت الذي يقوموف خبللو بيذا الدور.

 تحظر اليجمات العشوائية وتعد األفعاؿ التالية مف قبيؿ اليجمات العشوائية: -4
 تمؾ التي ال توجو إلى ىدؼ عسكري محدد. -أ
 ؾ التي تستخدـ طريقة أو وسيمة لمقتاؿ ال يمكف أف توجو إلى ىدؼ عسكري محدد.أو تم -ب
أو تمؾ التي تستخدـ طريقة أو وسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر آثارىا عمى النحو الذي يتطمبو ىذا البروتوكوؿ  -ت

عياف المدنية ومف ثـ فإف مف شأنيا أف تصيب في كؿ حالة كيذه األىداؼ العسكرية واألشخاص المدنييف أو األ
 دوف تمييز.
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واقع مدنية آمنة ال عبلقة ليا بالجانب العسكري أو األمني ولكف قد يستيدؼ اإلرىاب م
بقصد اإلنتقاـ أو اإلضرار بالمواطنيف أو خمؽ النقمة لدييـ أو اإليحاء ليـ بأف السمطة غير قادرة 
عمى توفير األمف أو توفير الخدمات ليـ فيستيدؼ اإلرىاب محطات توليد الطاقة الكيربائية أو 

1حطات الوقود وأنابيب نقؿ البتروؿ.أنابيب المياه أو م
 

وقد تزايد الخوؼ مف ىذا النوع مف اإلرىاب بعد إستخداـ الجمرة الخبيثة في الواليات 
خاصة أف المواد البيولوجية والكيماوية  2001،2سبتمبر  11المتحدة األمريكية عقب أحداث 

بقدرتيا العالية عمى التدمير سيمة اإلستخداـ والحصوؿ عمييا مف قبؿ العناصر اإلرىابية وتتميز 
واإلنتشار وغالبا ما تؤدي عمميات التخريب إلى خسائر فادحة قدرتيا الوكالة األمنية اليابانية عاـ 

3مميار دوالر لمسنوات الثماني األولى. 100بحوالي  1998
 

 دؼ العمميات اإلرىابية السفارات ومقر البعثات األجنبية العامة في الدولة بقصديوقد تست
خمؽ نوع مف العزلة ليا إذ تضطر الدوؿ األجنبية إلى سحب سفرائيا وممثمييا الدبموماسييف أو 
تخفض حجـ بعثاتيا، بؿ إف التخريب قد يطوؿ مقر المنظمات الدولية واإلقميمية مف ذلؾ 

راح ضحيتو المبعوث  2003مقر األمـ المتحدة في بغداد بسيارة مفخخة سنة  استيداؼ
األمـ المتحدة إلى إغبلؽ  اضطرو دي ميمو" األمر الذي يلعاـ البرازيمي "سيرجالشخصي لؤلميف ا

4مكاتبيا في بغداد عدة أشير.
 

مف أجؿ ذلؾ قد يتجو اإلرىابيوف بأنشطتيـ وأفعاليـ اإلرىابية لمناطؽ تجمع العامة 
المتفجرة  كالمياديف ومحطات المترو والقطارات والمبلعب الرياضية فيضعوف فييا القنابؿ والمواد

ى أو يقوموف بإطبلؽ النيراف بطريقة عشوائية حاألخرى التي تصيب أعداد كبيرة بيف قتمى وجر 
عمى المارة في طريؽ مزدحـ ثـ يولوف الفرار بأي وسيمة ىروب، وىناؾ عدة جرائـ وقعت في 

ر اإلرىاب الفترة األخيرة بيذه الطريقة، والواقع أف لجوء المنظمات اإلرىابية ليذه الصورة مف صو 
العاـ العالمي اإلرىابية التي تقـو أساسا عمى كسب تأييد الرأي  االستراتيجيةالدولي خطأ كبير في 

                                                           
 .104، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، مرجػػع سابؽ، ص عمي يكسػػؼ شكرم -1
 .358، النظػػاـ العالمي الجديد والمتغيرات الدوليػػة، مرجػػع سابؽ، ص خمػػػيؿ حسيػف -2
 .171الجوي، مرجع سابؽ، ص ، السياسة الدولية والقانوف الدولي مكافحة اإلرىاب حكيػػـ غريب -3
تجفيؼ منابع اإلرىػػاب، مؤسسة الدراسات الفكريػة المعاصػرة، بيروت، لبناف، الطبعة األولى محمد شحػػركر،  -4

 .214، ص 2008
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حيث أف جرائـ تعريض حياة العامة لمخطر تزيد السخط الشعبي والرسمي والتعاطؼ الشعبي، 
  1تجاه اإلرىابييف وتحث عمى زيادة مكافحتو وردعو.

اإلجرامي في جريمة اإلرىاب عمى بعض الممتمكات مف المتصور أف ينصب النشاط 
العامة أو الخاصة لدولة معينة وذلؾ بيدؼ ممارسة الضغوط عمى دولة أو شعب أو نظاـ لحممو 

2عمى موقؼ سياسي معيف فتياجـ مرافؽ الدولة أو مؤسساتيا أو األمواؿ الخاصة لؤلفراد.
 

ف كاف المحؿ المباشر لمعمميات اإلرىا بية في ىذه الحالة ىي الممتمكات أو والواقع أنو وا 
المرافؽ أو األمواؿ الخاصة بدولة معينة إال أف العنصر البشري ىو المحؿ غير المباشر ليذه 
األعماؿ ألف اليدؼ الرئيسي ليذه األعماؿ ىو بث الرعب بيف الناس والناتج عف تدمير بعض 

 3عماؿ عنؼ مباشرة عمييـ.المرافؽ أو الممتمكات حتى عمى الرغـ مف عدـ تعرض الناس أل
 اإلرىاب ضد األمكاؿ ثانيا:

ال شؾ أف وسائؿ النقؿ تمعب دورا كبيرا في الحياة العامة سواء كانت سياسية أو إقتصادية 
أو إجتماعية ولذلؾ فإف أي عوائؽ تعرقؿ السير الطبيعي ليذه الوسائؿ يجرميا القانوف وذلؾ 

4سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي.
 

نما اليدؼ منو ىو اإلضرار باألمواؿ  ىذا النوع مف اإلرىاب ال يكوف األشخاص ىدفا وا 
العامة أو الخاصة و إتبلفيا وتدميرىا، واألمواؿ التي تصمح ىدفا لئلرىاب الدولي متعددة ويتعذر 
حصرىا، وتجدر اإلشارة إلى أف القانوف الجنائي عندما جـر المساس بيذه الوسائؿ لـ يفرؽ بيف 

ف كانت اإلتفاقيات الدولية قد أفردت حماية خاصة لمطائرات والسفف. وسيمة  5وأخرى وا 

                                                           
  2002مركز األىراـ لمترجمة و النشر، القاىرة، مصر، ، كابػػوس اإلرىاب وسقوط األقنعػػة، إبراىيػػـ نافع -1

 .112ص 
، تعريػػؼ اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسيػػة واإلعتبارات الموضوعية، د عبد المطمب الخشفمحم -2

 .193مرجػع سابؽ، ص 
 .42، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب، مرجػػع سابػػؽ، ص إسعػػكف محفػكظ -3
لمقارات في األمف واإلقتصاد  إمبراطورية اإلرىاب، السياسة األمريكية العابػػرةأليياندرك كاسترك أسيف،  -4

ومكافحة اإلرىاب، ترجمة وفيقة إبراىيـ، شركة المطبوعات لمنشر و التوزيع، بيروت، لبناف، الطبعة األولى 
 .89، ص 2012

5
-  R. G. Frey and Christopher W.Morris، Violence terrorism and Justice، Cambridge 

university press، sans anneé، sans edition، page 126. 
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وفي إطار الجرائـ اإلرىابية إعتبر المشرع الجنائي إختطاؼ وسائؿ النقؿ مما يندرج في 
مصاؼ ىذه الجرائـ ويتضح ذلؾ مف خبلؿ اإلتفاقيات الدولية التي تناولت بعض جرائـ اإلرىاب 

 1ء عمى الطيراف المدني وخطؼ السفف.الخطيرة مثؿ اإلعتدا
 ونتناوؿ فيما يمي جريمة خطؼ الطائرات وجريمة خطؼ السفف.

 جرائـ خطؼ الطائرات -أ
تعتبر الطائرات مف أىـ وسائؿ النقؿ الحديثة وذلؾ بالنظر إلى الدور الذي تؤديو ىذه 

ف سرعة وأماف وقد الوسيمة في تسيير حركة األنشطة اإلقتصادية، أضؼ إلى ذلؾ ما تتمتع بو م
أطمؽ الفقو عمى فعؿ التدخؿ في مسار الطائرات بإستخداـ القوة أو التيديد بإستخداميا وتحويميا 

 2عف سيرىا العادي إصطبلح خطؼ الطائرات.
يقصد بإختطاؼ الطائرة قياـ أي شخص بصورة غير قانونية وىو عمى ظير الطائرة في 

سيطرتو عمييا بطريقة القوة أو التيديد بإستعماليا أو حالة طيراف باإلستيبلء عمييا أو ممارسة 
بالشروع في إرتكاب أي فعؿ مف ىذا القبيؿ، وقد عرؼ الدكتور نبيؿ حممي إخطاؼ الطائرات 
بأنو قياـ شخص أو أكثر بصورة غير قانونية وىو عمى متف الطائرة وىي في حالة طيراف 

ممارسة سيطرتو عمييا بطريؽ القوة أو التيديد باإلستيبلء عمييا أو تغيير مسارىا بالقوة أو في 
 3بإستعماليا أو الشروع في إقتراؼ فعؿ مف األفعاؿ السابقة.

يمجػػأ اإلرىابيوف إلى أساليب متعددة لتنفيذ عممياتيـ وكما أسمفنا تتطور ىذه األساليب مع 
بية بواسطتيا تطور الحضارة والمدنية وأف أسموب إختطاؼ الطائرات مف أجؿ تنفيذ أعماؿ إرىا

 وتطور وسائؿ النقؿ الجويىو أسموب حديث لـ تعرفو البشرية إال بعد إختراع الطائرات التجارية 
وقد إزدادت مثؿ ىذه الحوادث بعد منتصؼ القرف الماضي بعد الحرب العالمية الثانية، وتعتبر 

ف تأثيرىا يطاؿ جريمة إختطاؼ الطائرات المدنية مف أخطر أنواع األساليب اإلرىابية وذلؾ أل

                                                           
، قضية اإلرىاب بيف الحؽ و الباطؿ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، سوريا عبد الرحمف عمار -1

 .114، ص 2003
 .172الجريػػمة اإلرىابية، مرجػػع سابؽ، ص عصػاـ عبد الفتاح مطر،  -2
ىيثـ أحمد نقبل عف  112سابؽ، ص الجيػود العربية لمكافحة جريمة اإلرىاب، مرجػػع غساف صبرم كاطػع،  -3

المؤسسة العربية لمنشر، بيروت، لبناف  -دراسة في القانوف الدولي والعبلقات الدولية-خطؼ الطائرات  حسف،
 .8، ص 1976
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جوانب متعددة منيا السياسية واإلقتصادية واألمنية والبشرية، ويمعب دورا كبيرا في زعزعة وتوتر 
  1العبلقات الدولية.

خمة بأمف طور في أنواع إرتكاب الجريمة الملكف ىذا التطور الممحوظ لـ يسمـ مف ت
بدأ المجتمع الدولي يعاني مف  الطيراف المدني وأساليبو تجمى معظميا في خطؼ الطائرات، فقد

أشد العمميات اإلرىابية خطورة وقسوة وىي التي تمارس في مواجية الطائرات المدنية التي 
جبارىا بالقوة عمى تغيير مسارىا  تستخدـ في نقؿ الركاب عبر دوؿ العالـ والسيطرة عمييا وا 

وضوع إختطاؼ الطائرات وحجز ركابيا داخميا لتحقيؽ مطالب لمخاطفيف، فمما ال شؾ فيو أف م
بالقوة يعد مف أىـ موضوعات القانوف الدولي المعاصر الخاصة بمكافحة إرىاب الطائرات إف لـ 
ختطافيا بالقوة أصبحت تيدد  يكف مف أىميا عمى اإلطبلؽ خاصة وأف جريمة إرىاب الطائرات وا 

ستقرار األمـ وذلؾ لما تنطوي عميو الجريمة الشنعاء مف مساس بأىـ مرفؽ لمنقؿ يساعد  أمف وا 
  2عمى تعميؽ الروابط وسيولة اإلتصاؿ والتقارب بيف الشعوب.

سبتمبر أخطر وأكبر حالة إختطاؼ طائرات مدنية تـ تنفيذىا في  11لقد شيد العالـ في 
التاريخ الحديث كاف ليا دور كبير في تغيير مسار العبلقات الدولية وبدء مرحمة جديدة مف 

تـ تنفيذ عممية إرىابية كبرى بواسطتيا تمثمت في باليجـو عمى برجي التاريخ اإلنساني حيث 
التجارة العالمية في نيويورؾ في الواليات المتحدة األمريكية حيث تـ تدميرىما بالكامؿ، وقد كاف 
ليذا الحادث وقع كبير في نفوس البشر وذلؾ لكبر حجـ العممية ماديا وسياسيا وكذلؾ ألنيا 

بير كبيريف قد يفوقاف قدرة األفراد العادييف مف حيث التمويؿ والتفكير تحتاج إلى تخطيط وتد
  3واإلمكانات.

سجمت حوادث نيويورؾ وواشنطف تحوال في طبيعة اليدؼ حيث أصبحت الطائرات قنابؿ 
بشرية أستيدؼ بيا معالـ عامة في الواليات المتحدة ناىيؾ عف آالؼ الضحايا مف البشر، حيث 

ييدؼ إلى  ه ىاب الجوي والذي كاف في معظـ صور حمة جديدة يدخميا اإلر تعد ىذه الحوادث مر 

                                                           
، عمـ اإلرىاب، دار حامد لمنشر، عماف، األردف، الطبعة محمد عكض الترتػكرم، أغادير عرفات الجكيحاف -1

 .122، ص 2006األولى، 
ختطاؼ الطائرات في ضوء القانوف الدولي المعاصر، دار رجب عبد المنعػػـ متكلي -2 ، اإلرىاب الدولي وا 

 .1، ص 2002النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
 .173، اإلرىاب المعػػػاصر، مرجع سابؽ، ص ىػػايؿ عبد المكلى طشطكش -3
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والذي أصبح وسيمة إنتقاـ ال حدود ليا مف  ى جية معينة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ماالضغط عم
 1الواليات المتحدة.

تشيد في تاريخيا الحديث قضية سياسية إختطمت فييا األمور ولعؿ األمة العربية لـ 
نقمبت فييا الموا كانوف األوؿ  21ة مثؿ حادثة ما يعرؼ بقضية لوكربي، ففي عقؼ بصورة فجوا 

عندما إنفجرت فوؽ قرية  103كانت طائرة شركػة ألباف أمريكاف في رحمتيا رقـ  1988مف عاـ 
 2شخصا وعدد مف أىالي بمدة لوكربي. 270لوكربي في أسكتمندا مما أدى إلى مقتؿ 

مجمس األمف بشدة حادث اإلعتداء عمى  أداف 1988كانوف األوؿ مف عاـ  31وفي 
الطائرة األمريكية ودعا جميع الدوؿ إلى المساعدة في إلقاء القبض عمى مرتكبي الحادث ووجيت 
اإلتيامات في ذلؾ الوقت إلى عدة منظمات، وبعد ثبلث سنوات مف الحادثة وبشكؿ مفاجىء 

بريطانيا أنيما قد توصمتا إلى  أعمنت الواليات المتحدة األمريكية ودوف أي دليؿ واضح ومعيا
معرفة ىوية الفاعميف وادعتا أف مواطنيف ليبييف ىما المذاف أقدما عمى ىذا العمؿ مؤدكيف أف 
التحقيقات التي أجرتيا السمطات األمنية أدت إلى تأكيد تورط ليبييف في الحادث مطالبيف 

 3بتسميميـ إلى القضاء األمريكي أو اإلنجميزي.
وفي مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية كؿ المقترحات لحؿ  وروربيةاألرفضت الدوؿ 

الخبلؼ سمميا وفؽ القانوف الدولي وأصروا عمى تسميـ المشتبو فييما لمحاكمتيما وفؽ القانوف 
البريطاني أو األمريكي والذي يتناقض مع التشريعات القانونية والسيادة الوطنية الميبية ويتعارض 

 4اإلنساف والشرعية الدولية.مع مبادىء حقوؽ 
إف الممفت لمنظر في أزمة لوكربي ىو أف الواليات المتحدة وبريطانيا لـ تكتفيا بتقديـ طمب 
نما أخذت تستعيف باألمـ المتحدة واستصدرت بفعؿ الضغوط  التسميـ إلى السمطات الميبية وا 

المسألة برمتيا مف طبيعتيا  الشديدة قرارات مف مجمس األمف الدولي تؤيد مطالبيا وىي بذلؾ تنقؿ

                                                           
 .66مكافحتيا في التشريعات الجزائية المقارنة، مرجع سابؽ، ص ، جريمة اإلرىاب وسبؿ ىيثػػـ فالح شياب -1
 2010، روح اإلرىاب، ترجمة بدر الديف عمر زاكي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ياردجاف بك  -2

 .96ص 
 .153، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، مرجػػع سابؽ، ص جمػػاؿ زايد ىالؿ أبك عيػف -3
دار الراية لمنشر  -دراسة تطبيقية عمى مكافحة غسؿ األمواؿ–مكافحة اإلرىاب الدولي  ،محمد نصر محمد -4

 .213والتوزيع، عماف، األردف، دوف طبعة، ص 
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ونطاقيا القانوني إلى النطاؽ السياسي، وفي مسعى ىذه الدوؿ ببناء تحالؼ دوؿ خمؼ النوايا 
العدوانية األمريكية والتحالؼ الغربي ضد ليبيا وذلؾ بتسخير األمـ المتحدة والزج بمجمس األمف 

اني تجاه الشعب العربي الميبي الدولي في ىذه األزمة إلضفاء الشرعية عمى ىذا المسمؾ العدو 
 1وقيادتو.

وقد طالبت ليبيا بالمجوء إلى التحكيـ وحؿ النزاع بالطرؽ السممية أو المجوء إلى محكمة 
العدؿ الدولية بإعتبارىا الجية صاحبة اإلختصاص في حؿ النزاعات الدولية بيف الدوؿ، ولما رأى 

مف ليعرض عميو المشكمة ويصدر فيو قراراتو الغرب ىذا اإلتجاه الميبي إتجو بدوره إلى مجمس األ
وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى سوء النية لدى الغرب خاصة مع ضماف إستخداـ حؽ 

 2الفيتو داخؿ مجمس األمف.
بإرساؿ ليبيا خطابا رسميا لمجمس األمف تعمف فيو  15/8/2003ليتفاجأ العالـ في 

 دىا لدفع التعويضات ألسر الضحاياعف إستعدا مسئوليتيا عف الحادثة عمما بأنيا قد أبدت
خاصة وأنو يوجد لدى ليبيا ما يكفي مف األدلة لبراءتيا في ىذه القضية ولكف يبدو أف الطريقة 
التي عولجت بيا القضية العراقية كانت أحد األسباب التي أدت إلى إعبلف ليبيا المسؤولية ىذا 

مميار دوالر  2.7بدت ليبيا إستعدادىا لدفعيا مف جية ومف جية أخرى فإف التعويضات التي أ
ورغـ كبر ىذا الرقـ إال أف ما تخسره ليبيا مف الحصار اإلقتصادي المفروض عمييا أكبر بكثير 
مف ىذا الرقـ ومف ىنا قد إرتأت ليبيا اإلعتراؼ ودفع التعويض في مقابؿ رفع الحصار 

   3اإلقتصادي.
زاء تصاعد ظاىرة القرصنة الجوية واو  إلستيبلء غي المشروع عمى الطائرات دعت العديد ا 

وخاصة منظمة  مف المنظمات الدولية وخاصة منظمة األمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة
ضرورة التعاوف الدولي بيف الدوؿ لقمع ومنع ىذه الظاىرة، ليتطرؽ القانوف  ىالطيراف المدني إل

                                                           
عالمية جريمة اإلرىػػاب بيف المواجية التشريعية المحمية و الدولية، مكتبة الوفاء القانونيػة ، حسػػػف النمػػر -1

 .464، ص 2017لى، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األو 
دار النيضة العربية،  -دراسة قانونية ناقدة–مفيـو اإلرىاب في القانوف الدولي ، تامػر إبراىيـ الجينػامي -2

 .54، ص 2006القاىرة، مصر، 
، اإلعبلـ و اإلرىػاب والثقافة البديمػة، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، إسمػػاعيؿ محمكد عبد الرحمػف -3

 .86، ص 2014مصر، 
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ؿ مسار الطائرات أو اإلستيبلء غير "تحويالدولي ليذه الجريمة وقد عرفت إصطبلحا بإسـ 
وقد نظمت دوؿ العالـ عدة إتفاقيات دولية تعالج موضوع  المشروع عمى الطائرات المدنية"
1إختطاؼ الطائرات كاف أشيرىا:

 

  2منع الجرائـ التي ترتكب عمى متف الطائرات. 1963سبتمبر  14إتفاقية طوكيو في
 

   3ستيبلء غير المشروع عمى الطائرات.قمع اإل 1970ديسمبر  16إتفاقية الىاي في
 

   قمع جرائـ اإلعتداء عمى سبلمة الطيراف  1971سبتمبر  23إتفاقية مونتلاير في
المدني، ومف مراجعة ىذه اإلتفاقية نجد أنيا عالجت أوجو القصور التي شابت إتفاقية 

ث إذ يكفي لحدو  ترط وجود الجاني عمى متف الطائرة، حيث لـ تش1970الىاي لعاـ 
الجريمة أي مف األفعاؿ السابقة، كما جرمت ىذه اإلتفاقية أي فعؿ مف شأنو تدمير أو 
إتبلؼ منشآت المبلحة الجوية وكذلؾ الببلغات الكاذبة عف وجود قنابؿ أو متفجرات في 

 الطائرة.

 جريمػة خطػؼ السفف -ب
اف، وما يميز النيري( أقدـ وسائؿ النقؿ التي عرفيا اإلنس –يعد النقؿ المائي )البحري 

نخف اض وسيمة النقؿ ىذه حموالتيا الكبيرة التي تصؿ في السفف العمبلقة إلى آالؼ األطناف وا 
قمة عدد الحوادث التي تتعرض ليا قياسا لمنقميف البري والجوي مف  تكاليؼ النقؿ فييا، إضافة إلى

 ىنا يجد ىذا النوع مف النقؿ إقباال كبيرا مف المسافريف والتجار.
 
 

                                                           
 .32-31، اإلرىاب وفقا لقواعد القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص نبيػػؿ أحمد حممي -1
حيث نصت في فقرتيا األولى عمى أنو:" إذا إرتكب شخص ما عمى متف طائرة في حالة طيراف العنؼ أو  -2

مييا أو السيطرة غير المشروعة ىدد بإستخدامو بطريقة غير مشروعة لعرقمة إستغبلؿ الطائرة أو اإلستيبلء ع
عمييا أو إذا شرع في إرتكاب مثؿ ذلؾ الفعؿ، فإف عمى الدوؿ المتعاقدة أف تتخذ التدابير المناسبة إلعادة السيطرة 

 عمى الطائرة إلى قائدىا الشرعي أو لممحافظة عمى سيطرتو عمييا.
 إتفاقية الىاي.راجع نص المادة األولى  -3
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حد سواء مع وسائؿ النقؿ األخرى والمواقع المدنية لـ يكف النقؿ المائي بمنأى عف  وعمى
اإلرىاب وما يزيد مف خطورة اإلرىاب في ىذا النوع مف النقؿ ىو أنو يجري في أماكف منقطعة 

 1ونائية وبالتالي فمف الصعب تقديـ المساعدة أو تطويقو ومعالجتو.
ية الداخمية قد أسبغت وبسطت حمايتيا القانونية عمى وعمى الرغـ مف أف التشريعات الجنائ

وسائؿ النقؿ بصفة عامة بدوف تمييز بيف الطائرات والسفف أو غيرىا مف ىذه الوسائؿ إال أنو في 
2إطار القواعد الدولية يوجد صدى ليذه التفرقة.

 

ـ حيث يعتبر إختطاؼ السفف مف ضمف األساليب التي يستخدميا اإلرىابيوف لتنفيذ عممياتي
يمجأوف إلى إحتجاز السفف سواء في عرض البحر أو وىي راسبة في الموانىء، وقد يتـ ىذا 
اإلجراء مف قبؿ الدوؿ حيث تقـو دولة بحجز السفف التابعة لدولة أخرى إلرغاميا عمى تنفيذ 
طمباتيا أو القياـ بعمؿ ما يخدـ مصالحيا، ويعتبر ىذا النوع مف األساليب اإلرىابية قميمة 

3لحدوث.ا
 

( بموجب إتفاقية 1988والمبلحظ أف اإلرىاب في ىذا الوسط لـ يعالج إال في فترة متأخرة )
دولية جماعية أما قبؿ ذلؾ فكاف يجري التعامؿ معو بموجب إتقافيات دولية ثنائية أو متعددة 

وفرنسا  األطراؼ مف ذلؾ اإلتفاقية التي أبرمتيا كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية  وبريطانيا
تفاقية لندف التي ضمت كبل مف الواليات المتحدة وبريطانيا  1922والياباف في واشنطف عاـ  وا 

يطاليا، ومعاىدة نيوف لسنة  التي عقدت بيف تسع دوؿ بشأف اإلجراءات  1937وفرنسا والياباف وا 
واصات التي يتعيف إتخاذىا في مواجية اإلعتداءات التي ترتكب ضد السفف المحايدة بواسطة غ

4ليس ليا صفة المحاربيف أثناء الحرب اإلنسانية.
 

البحرية حتى تعرضت  صنةبراـ إتفاقية دولية شاممة لمقر ولـ تتجو الجيود الدولية إلى إ
أثناء مغادرتيا ميناء اإلسكندرية  1985أكتوبػر  7السفينة اإليطالية أكيمي الورو لئلختطاؼ في 

                                                           
اسة المشرع في مواجية ظاىرة اإلرىاب، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف ، سيضيػػؼ مفيػػدة -1

، ص 2010-2009العقوبات والعمـو الجنائية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، 
89. 

 .191، الجريمػػة اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص عصػاـ عبد الفتػاح مطػر -2
 .173، اإلرىاب المعاصػر، مرجع سابؽ، ص بد المكلى طشطػػكشىايؿ ع -3
 100، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، مرجع سابؽ، ص عمػي يكسػؼ شكرم -4
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شترطوا إلنياء ىذه الحالة  بمصر، وكاف المختطفوف أعضاء في منظمة التحرير الفمسطينية وا 
ال تـ إعداـ كؿ  إطبلؽ سراح خمسيف مف السجناء الفمسطينييف في المعتقبلت اإلسرائيمية وا 
تجيت السفينة إلى ميناء طرطوس السوري ورفضت  الرىائف الموجوديف عمى متف السفينة، وا 

ة األمر الذي دعا الخاطفيف إلى اإلتجاه إلى السمطات السورية دخوؿ السفينة إلى مياىيا اإلقميمي
المياه القبرصية وبدورىا رفضت السمطات القبرصية إستقباليا فاضطر الخاطفوف إلى العودة إلى 

1المياه اإلقميمية المصرية.
 

وحفز إختطاؼ السفينة أكيمي أكورو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلصدار توصية في 
بمقتضاىا المنظمة الدولية لممبلحة البحرية لدراسة مشكمة اإلرىاب تدعو  1985الخامس ديسمبر 

قتراح الحموؿ المبلئمة ليذه المشكمة. 2البحري وا 
 

يطاليا والنمسا عمى عاتقيا ميمة وضع إتفاقية لقمع اإلعتداءات  وأخذت كؿ مف مصر وا 
ة لجنة إلعداد شكمت المنظمة الدولية لممبلحة البحري 1986التي تقع عمى السفف، وفي نوفمبر 

تخذت المجنة مف المشروع  مشروع إتفاقية بشأف األعماؿ غير المشروعة ضد المبلحة البحرية وا 
)اإليطالي، المصري، النمساوي( أساسا لعمميا، وبعد عدة إجتماعات في لندف و روما تمت 

عمى إتفاقية قمع األعماؿ غير المشروع ضد المبلحة  1988الموافقة في روما في مارس 
3لبحرية.ا

 

وبموجب المادة الثانية ال تسري نصوص ىذه اإلتفاقية إال عمى السفف المدنية التجارية 
الداخمة في الخدمة وبالتالي يخرج مف نطاؽ تطبيقيا السفف الحربية وسفف الجمارؾ والشرطة 

 والسفف المسحوبة مف الخدمة.

                                                           
، ص 2011، عمـ الجريػػمة، دار صفاء لمنػشر و التوزيع، عماف، األردف، غنػػي نػػاصر حسيف القريشي -1

113. 
، اإلرىاب الدولي أصولو الفكرية وكيفية مواجيتو، الدار الجامعية، اإلسكندرية، دوف ىبة اهلل أحمد خميس -2

 .136، ص 2009طبعة، 

مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجػع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -3
 .166سابؽ، ص 
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أف تبحر وفقا لخطة رحمتيا كما إشترطت المادة الرابعة أف تكوف السفينة مبحرة أو يتعيف 
في المياه أو داخؿ المياه أو مف مياه تقع خارج المياه اإلقميمية لمدولة وعمى حدود مياه الدولة 

 اإلقميمية مع الدوؿ األخرى.

1أما األعماؿ المجرمة وفقا إلتفاقية رومػا ىي:
  

 .2أعماؿ العنؼ أو التيديد بإستخداـ العنؼ لخطؼ السفينة
 

  أو التيديد بإستخدامو لمسيطرة عمى شخص يتواجد عمى ظير السفينة إذا إستخداـ العنؼ
3كاف مف شأف ىذا الفعؿ إعاقة أمف سيرىا.

 

  تدمير السفينة أو إلحاؽ أضرار بيا أو بحمولتيا ويكوف مف شأف ىذه األضرار إعاقة
4أمف سير السفينة.

 

 مى ظير السفينة مف القياـ بوضع متفجرات أو مواد قابمة لئلنفجار بأي وسيمة كانت ع
شأنيا أف تدمرىا أو تحدث خسائر بيا أو بحمولتيا بما يعوؽ أمف سير السفينة أو يكوف 

5مف شأنو إعاقة سيرىا.
 

  تدمير أو إلحاؽ خسائر بالمعدات أو الخدمات البحرية الخاصة بالمبلحة أو إعاقة عمميا
6إذا كاف مف شأف ذلؾ إعاقة أمف سير السفينة.

 

  7يعمـ الجاني عدـ صحتيا ويكوف مف شأنيا إعاقة أمف سير السفينة.إعطاء معمومات
 

  أعماؿ الجرح أو القتؿ إذا كانت مرتبطة بإرتكاب أي فعؿ مف األفعاؿ السابقة أو الشروع
8فيو.

 

 

                                                           
ف الجنائي الدولي، مجمة دراسات وأبحاث، كمية الحقوؽ و العمـو الجريمة اإلرىابية في القانو ، يكسؼ مريػػف -1

 .23، ص 2017( مارس 26السياسية، جامعة زياف عاشور، الجمفة، العدد السادس و العشػػرو )
 .إتفاقية روما/أ مف 3/1المادة  -2
 إتفاقية روما./ب مف 3/1المادة  -3
 إتفاقية روما./ج مف 3/1المادة  -4
 إتفاقية روما.مف /د 3/1المادة  -5
 .إتفاقية روما/ىػػػ مف 3/1المادة  -6
 .إتفاقية روما/و مف 3/1المادة  -7
 .إتفاقية روما/ز مف 3/1المادة  -8
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 .1الشروع في إرتكاب أي مف الجرائـ الواردة في الفقرات السابقة
 

 أو كاف شريكا لمرتكب الجريمة التحريض عمى إرتكاب الجرائـ السابقة إذا وقعت فعبل 
2بأية صورة كانت.

 

  التيديد بإرتكاب أي مف الجرائـ الواردة في الفقرات  السابقة وكاف مف شأف ىذا التيديد
أف يعوؽ أمف سير السفينة وسواء كاف ىذا التيديد مصحوبا أو غير مصحوب باإلكراه 

3متناع عف عمؿ.لحمؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي عمى القياـ بعمؿ أو اإل
 

وعمى حد سواء مع إتفاقية خطؼ الطائرات وأخذ الرىائف لـ تحدد إتفاقية قمع األعماؿ 
غير المشروعة ضد المبلحة البحرية عقوبات محددة لمف يأتي بأي فعؿ مف األفعاؿ المجرمة 

ذ بنظر الواردة في المادة الثالثة وأحالت لمقوانيف الداخمية مسألة تحديد العقوبات عمى أف تأخ
 4اإلعتبار خطورة ىذه األفعاؿ.

 :الكسيمة اإلنتحارية ثالثا:
يقوـ اإلرىابي فيو بقتؿ نفسػو أو نفسيا في اإلرىاب شكؿ مف أشكاؿ  5اإلنتحارياإلرىاب 

أثناء تنفيذ اليجـو ويتـ ذلؾ عادة بتفجير متفجرات مثبتة عمى جسـ اإلنتحاري أو بتفجيػرىا في 

                                                           
 .إتفاقية روما/أ مف 3/2المادة  -1
 .إتفاقية روما/ب مف 3/2المادة  -2
 .إتفاقية روما/ج مف 3/2المادة  -3
 .إتفاقية رومامف  5المادة  -4
عتبارىا مف  ىذا ما -5 دأب عميو ساسة الغرب ووسائؿ إعبلمو مف إطبلؽ ىذه التسمية عمى ىذه العمميات وا 

يـو الغربي ولسع ليا فيشمؿ العمميات اإلستشيادية والعمميات الفدائية والجيادية وما يقـو قبيؿ الجنوف إال أف المف
اد كبيرة مف الجيش المعادي وفي ىذا بو المجاىدوف ببعض التفجيرات في أماكف ذات أىمية عف بعد لقتؿ أعد

 تعريض نفسو لخطر كبير قريب مف الموت كنسؼ البنايات أو إغتياؿ الشخصيات.
أف يمؤل المجاىد حقيبتو أو سيارتو بالمواد المتفجرة أو يمؼ نفسو بحزاـ ناسؼ مميء  العمميات اإلستشيادية

ركيـ الركوب في وسيمة نقؿ كبيرة حافمة أو طائرة أو بالمواد المتفجرة ثـ يقتحـ عمى العدو مكاف تجمعيـ أو يشا
قطار ونحو ذلؾ أو يتظاىر باإلستسبلـ ليـ حتى إذا كاف في جمع منيـ ورأى الفرصة مواتية فجر ما يحممو مف 
المواد المتفجرة بنفسو وبمف حولو مما يؤدي إلى قتؿ وجرح وتدمير في أشخاص العدو وآالتو وحتما سيكوف منفذ 

 ف بيف القتمى.العممية م
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يمكف أيضا إستخداـ وسائؿ أخرى مثؿ إسقاط طائػرة عمى مباف كما حدث في سيارة يقودىا و 
وعادة ما تكوف العمميات  2001الواليات المتحدة األمريكية يوـ الحادي عشر مف سبتمبر 

اإلرىابية اإلنتحارية أكثر تسببا في سقوط الضحايا مف أشكاؿ النشاطات اإلرىابية األخرى ويعود 
ى أف إستعداد اإلرىابي لتدمير نفسو يسيؿ عميو اإلفبلت مف األنظمة ذلؾ بوجو مف األوجو إل

 1األمنية المصممة عادة بإفتراض أف مياجما إفتراضيا سيرغب في النجاة بحياتو.
تغيرت وسائؿ اإلرىاب بتطور العمميات اإلرىابية فمـ تعد قرصنة الجو بتمؾ الكثافة التي 

بقاء تدور في السماء بدوف ىبوط وأيضا بسبب عدـ كانت عمييا مف قبؿ التي يستحيؿ عمييا ال
تركيا تيبط في بعض المطارات حتى ال تتيـ دوليا بأنيا تساند اإلرىاب وحتى اإلرىابييف لـ 

 2يعودوا يستفيدو مف ىذه العمميات كما كاف مف قبؿ.
وقد بدأت اليجومات اإلرىابية بدوف تفرقة وليس ضرب ىدؼ معيف مثؿ المعارضيف حيث 

اإلعتقاد بأف الميمات اإلرىابية المنفذة مف قبؿ أشخاص مستعديف لئلنتحار أصبح ظاىرة بدأ 
 3جديدة ويخشى منيا الكثير ألف ليس ىناؾ وسيمة لموقاية منيا.

يقوؿ بادو:" نحضر إلى تغيير في سمـ اإلرىاب ىذا الجديد اآلخر يتمثؿ في المجوء األكثر 
 4اوي لئلرىاب يتعمـ".إستعماال إلى اإلنتحارية، البعد التضح

 ؿ التقنية كالتكنكلكجية المتقدمةالكسائ رابعا:
طة اإلرىابي الفردية لقد تغيرت وسيمة اإلرىاب فانتقمت مف الفرد إلى الجماعة وأصبحت سم

فاإلرىابيوف القدماء كانوا يقتموف المموؾ والشخصيات الكبيرة، أما مجتمعات اليـو  كتكتيؾ كبير،

                                                                                                                                                                      

ىو اإلنساف الذي يغامر بحياتو مف أجؿ مبادئو أو مف أجؿ وطنو أو مف أجؿ إنقاذ إنساف العمميات الفدائية  =
أو أشياء معينة...أي أنو أعطى نفسو وروحو فداء لما أراد إنقاذه سواء أكاف ىذا اإلنقاذ عاجبل كإنقاذ معيف 

 دينو ووطنو ومالو وماؿ إخوانو مف يد المحتميف المغتصبيف.رئيسو أو أخيو مف يد األعداء أـ آجبل كإنقاذ 
 .203، مفيـو اإلرىاب في الشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ، ص ىيثـ عبد السالـ محمد راجع في ذلؾ

 . 296قػػاموس األمف الدولي، مرجػػع سابؽ، ص  ،بكؿ ربنسػػكف -1
 .50دراسة تحميمية نقديػة مقارنة، مرجع سابؽ، ص –اإلرىاب البيئي في قانوف العقوبات ، رفعػػػت رشعكاف -2
 .166، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والػتأويؿ، مرجػع سابؽ، ص محمد سعػػػػػادم -3

4 -  Anaïs Sanglier, La cooperation internationale entre services dans la lutte contre le 

terrorisme, Mémoire de recherche, Master relations internationales option politique 

internationale, université Paris II pantheon assas, 2009, page 14. 
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ة بالتخزيف، التذكير، التحميؿ، ونقؿ المعطيات، الدفاع، السياسة، العمميات المتقدمة فيي مرتبط
المصرفية، التجارة، المواصبلت، األعماؿ العممية ومجموعة كبيرة مف تبادؿ الحكومات والقطاع 

 1الخاص أصبحت داخمة ضمف نطاؽ اإلعبلـ اآللي.
رىابية بواسطة األنترنيت حيث تطور إستعماؿ التكنولوجيا واإلتصاالت الجديدة ألغراض إ

روف مف أىدافيـ، لماذا قتؿ يفظير ما يسمى باإلرىاب اإللكتروني، وعميو فإف اإلرىابيوف سيغ
إلكتروني يمكنو إنتاج نتائج أكثر مدىشة  رة عشوائية إذا كاف ىجوـ عمى مبدؿأشخاص بصو 
 وأكثر ديمومة.

عمى المستوى التقني أو ما  ىذا كمو جعؿ اإلرىابييف ال يتوانوف في تطوير طرقيـ سواء
يخص إستغبلؿ الرأي العاـ و اإلعبلـ فيـ محتكروف بقوة ألف وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة ليست 
ستعماؿ الحاسوب وليـ إتصاالت في كؿ مكاف  غريبة عمييـ فيـ يعرفوف التحكـ في التفجيرات وا 

ذا كانت التكنولوجيا ىي الوسيمة الحربية لئلرىاب فقد أصبح أيضا ا لترميز واألنترنت يسيؿ وا 
اليوـ التبادؿ ويسمح باإلتصاؿ بقوة، وىذا مقمؽ فيما يمكف أف تفعمو مجموعة إرىابية أو دوؿ 

 2إرىابية مزوة بوسائؿ مثؿ ىذه.
وقد يخشى اليوـ في خضـ محاوالت اإلرىابييف تممؾ أسمحة الدمار الشامؿ ضمف تطور 

ر ة عمى أسمحة الدمار الشامؿ والسيما العناصالوسائؿ اإلرىابية مف حصوؿ الجماعات اإلرىابي
 3ووية وىو ما لـ يحصؿ لحد الساعة.سمحة النالكيماوية والبكتيرلوجية أو األ

 تمكيؿ اإلرىاب خامسا:
ستمرار العمؿ اإلرىابي بكافة أنواعو، وال  يعتبر تمويؿ اإلرىاب الشرياف الرئيس لديمومة وا 

عمى المستوييف الدولي والوطني لما تمثمو مف خطورة تزاؿ ظاىرة تمويؿ اإلرىاب اليـ األكبر 
فائقة ال تقؿ أىمية عف العمميات اإلرىابية نفسيا وينعكس بالضرورة ما تبذلو الدوؿ مف جيود مف 
أجؿ تجفيؼ منابع ومصادر تمويؿ اإلرىاب حيث تؤثر عمى األعماؿ اإلرىابية بشكؿ مباشر مف 

                                                           
دار العمـ لممبلييف، بيروت، لبناف، الطبعة  -دراسة قانونية ناقدة–، اإلرىاب الدولي محمد عزيز شكرل  -1

 .141، ص 1991األولى، 
المسائمة الجزائية محميا و دوليا )دراسة مقارنة( منشورات زيف الحقوقية، ، اإلرىاب في وجو راستي الحاج -2

 .245، ص 2012بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 
 .115الجيود العربية لمكافحة الجريمة اإلرىابية، مرجػع سابؽ، ص  غسػػاف صبرم كاطع، -3
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اإلرىاب بجريمة غسيؿ األمواؿ إرتباطا دقيقا فكبلىما  حيث إنحصارىا أو إتساعيا، ويرتبط تمويؿ
  1يتبع الجريمة المنظمة.

ويتداخؿ اإلعتماد في ديمومة أحدىما عمى اآلخر بشكؿ كبير إال أف ما ىو واضح إعتماد 
تمويؿ اإلرىاب عمى عمميات غسيؿ األمواؿ، إذ يعتبر غسيؿ األمواؿ مف أىـ دعائـ ومرتكزات 

ابية حيث تكوف العبلقة مصمحة متبادلة مف حيث إعتماد عصابات غسيؿ تمويؿ األعماؿ اإلرى
األمواؿ في العالـ عمى المنظمات والحركات اإلرىابية في إتماـ غسيؿ األمواؿ إضافة إلى أف 
المنظمات اإلرىابية تزاوؿ في كثير مف األحياف عمميات اإلتجار بالمخدرات وممارسة األعماؿ 

ؼ العممة أو خطؼ الرىائف والمطالبة بفدية مالية مما يدفعيا بالضرورة اإلجرامية األخرى أو تزيي
 2إلى محاولة غسيؿ األمواؿ المتحصة مف ىذه الجرائـ.

أما فيما يتعمؽ بجريمة اإلرىاب وعمى الصعيد الدولي فقد جرمت اإلتفاقية الدولية لقمع 
، كذلؾ صدرت عدة ىابتمويؿ اإلر  1999ديسمبر  9رمة في نيويورؾ في تمويؿ اإلرىاب المب

قرارات مف مجمس األمف الدولي والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف تمويؿ اإلرىاب والواجبات 
، كذلؾ القرار 5/10/1999الصادر  1276 قرار مجمس األمف منيا الممقاة عمى الدوؿ لمكافحتو

وقرارات سبتمبر،  11الصادر بعد أحداث  1373والقرار  19/11/2000الصادر في  1333
 108/53، كذلؾ القرار 9/12/1997بتاريخ  60/40الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: القرار 

    20/09/2006.3الصادر في  288/60رار والق 8/12/1998المؤرخ في 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مدراسات والنشر و التوزيع، مصر، دوف ، اإلرىاب و القانوف الدولي، المؤسسة الجامعية لإسماعيؿ الغزاؿ -1

 .65، ص 2010طبعة، 
 .432، ص 2007، تمويؿ اإلرىاب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، سػػػامي عياد -2
 .125مرجع سابؽ، ص  اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانوف الدولي العاـ،كماؿ حماد،  -3
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 الصة الفصؿ األكؿخ
ب لقد خمصنا في ىذا الفصؿ إلى أف المجتمعات القديمة لـ تكف تعرؼ جريمة اإلرىا

بمفيوميا الشائع في عصرنا الحاضر وبالرغـ مف ذلؾ فإننا نجد أف ىذه الجريمة ليا جذور ممتدة 
عبر التاريخ اإلنساني فمقد بدأ العنؼ مع بداية الحياة البشرية عمى األرض حيف قتؿ قابيؿ أخاه 

رتكب بذلؾ أوؿ جريمة في تاريخ اإلنسانية وتوالت مف بعدىا الجرائـ وساد مب دأ البقاء ىابيؿ وا 
لؤلقوى في المجتمعات البدائية وتطور بعد ذلؾ عبر العصور التاريخية حيث ظير في عيد 
األشورييف، الفراعنة، عيد اإلغريؽ، عيد اليوناف، عيد الروماف، وفي القرف التاسع عشر ظير 

مف يد في النظاـ الماركسي في ظؿ الثورة الصينية ليتغير اإلرىاب ويتطور في مفيومو باإلنتقاؿ 
السمطة والدولة إلى أيدى األفراد والمحكوميف في صورة حركتيف ثوريتيف ىما الحركة الفوضوية 

 والحركة العدمية المتيف إرتبطتا باألفكار اإلشتراكية التي سادت في القرف التاسع عشر ميبلدي.
 ستخداـ البديؿ لمحروب التقميديةوأصبح اإلرىاب الدولي في تطوره الحديث صالح لئل

ثارة الترقب والتوتر لدى الدوؿ المعادية، ىذا  فاإلرىاب قد يستخدـ إلثارة بعض األحداث الدولية وا 
ختبلؼ في تحديد المفيوـ.  التطور الحديث لئلرىاب صاحبو تغير وا 

إف مفيوـ اإلرىاب مفيوـ معقد ويحتوى في ثناياه عمى إختبلفات ووجيات نظر متباينة 
إال أف ما يميزه ىو إنفراده بالطابع المطمؽ والكمي لمف يوظفو كما ومتناقضة كغيره مف المفاىيـ 

أنو يحتوى عمى حموالت تضفي الشرعية عمى مستعممو في الصراع بيف الحكومات والقوى 
وكذلؾ بيف  ،المعارضة ليا والرافضة لشرعيتيا الحقيقية أو المزعومة عمى المستوى القطري

المعارضة لسياستيا عمى الصعيد الدولي ومف خبلؿ تحديدنا  الواليات المتحدة األمريكية والبمداف
 لمراحؿ تطور الظاىرة اإلرىابية والعمؿ اإلرىابي نستنتج أف اإلرىاب يختص في العناصر التالية:

 .الرعب وىو نتيجة العمؿ اإلرىابي 
 .ضحايا مقصوديف لذاتيـ أو كوسيمة إلرعاب اآلخريف 
  ليا أفعاؿ اإلرىاب مثؿ : الشعب، السمطة...أىداؼ أولية )مقصودة( محددة وموجية 
 .إستخداـ العنؼ بطريقة متباينة ومختمفة 

ورغـ الصعوبة المنيجية والنظرية والموضوعية لتحديد مفيوـ عاـ لئلرىاب إال أنو يمكف 
أف نعتمد عمى العناصر السابقة لتحديد مفيومو وداللتو فيو إذف "إستعماؿ العنؼ والقوة خارج 

ة والمشروعية المتوافؽ حوليا مف قبؿ أفراد أو جماعات ال يخوؿ ليـ القانوف حدود الشرعي
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ممارسة ذلؾ ويكوف ىذا اإلرىاب إما ضد الدولة أو التنظيمات السياسية واإلجتماعية أو ضد 
األفراد والجماعات وضد ممتمكاتيـ المادية والرمزية أو تمارسو الدولة خارج حدودىا المشروعة 

حتكار السمطة القانونية ضد من افسييا ومعارضييا السياسييف واإلجتماعييف بيدؼ الييمنة وا 
 واإلستفراد بمزاياىا بمبرر حماية المجتمع".

كما أنو مف الصعوبة بمكاف حصر كؿ أسباب اإلرىاب وتعدد أساليبو، ذلؾ أف أسباب 
 ية، اإلقتصاديةيا األسباب السياساإلرىاب تتعدد بتعدد الجيات التي ينظر إلييا مف خبلليا من

 اإلجتماعية...إلخ.
أما مف حيث تحديد أساليب اإلرىاب تـ حصرىا إنطبلقا مف األعماؿ اإلرىابية التي تنقسـ 
بشكؿ عاـ إلى أفعاؿ ترتكب ضد وسائؿ النقؿ المدني الدولي كإختطاؼ الطائرات مثبل أو ىناؾ 

لجسدية كحوادث اإلغتياؿ أفعاؿ ترتكب ضد األشخاص وتشمؿ عمميات اإلعتداء عمى السبلمة ا
نفجار العبوات الناسفة.  وا 

نتشارىا عبر مناطؽ دوؿ العالـ  وبالنظر لتوفر أسباب وظروؼ خمؽ ظاىرة اإلرىاب وا 
بسبب عجز دوليا عمى عدة مستويات، التنمية اإلنسانية، البناء الديمقراطي...أي أنيا ترتبط 

التجانس اإلجتماعي في ظؿ عولمة بضعؼ حركيات صناعة اإلستقرار السياسي والحفاظ عمى 
التحديات والمخاطر مع بروز مجموعة مف المظاىر البنيوية والنسقية العابرة لؤلوطاف المرتبطة 

 بالتيديد اإلرىابي.
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 الحاليةخاليػا اإلرىاب النائػمة معركة العالـ : الفصؿ الثاني
مرا سواء في األسموب أو ظاىرة اإلرىاب عمى مدى التاريخ وشيد تطورا مست انتشرت

ولكف  ار دائمة ومطمقة في جميع األوقاتاألىداؼ أو طبيعة القائميف بو، ولـ يأخذ اإلرىاب صو 
مع  اختفتوخبت أو  ينة بعد تطورات أو متغيرات محددةظاىرة اإلرىاب نشطت في حقبة مع

1زواؿ ىذه المتغيرات لتعود مرة أخرى بشكؿ جديد نتيجة لتطورات جديدة.
 

 خبلليا العديد مف أحداث اإلرىاب الحرب الباردة التي تمت انتياءالفترة األخيرة بعد في 
وفي ظؿ أحادية القوة والنظاـ العالمي الجديد تطور اإلرىاب تنظيما وتسميحا وأسموبا وأىدافا 

مبنية عمى أسس منظمة سواء عمى مستوى القيادة أو التنظيـ  "خاليػا"وأصبح يندرج تحت مسمى 
لمعمميات وأصبحت لو وسائمو في التخطيط  عناصر األطقـ المنفذة  اختبارتدريب أو أو ال

والحصوؿ عمى المعمومات وفي إعداد الكوادر ذات التقنيات العالية، كميا عوامؿ سيمت مف 
إجراءات الوصوؿ إلى اليدؼ المحدد لتنفيذ العمميات وفي توفير التمويؿ البلـز لتواصؿ 

2أنشطتيا بكفاءة.التنظيمات اإلرىابية 
 

عمى مدى ما وصمت إليو منظمات اإلرىاب مف  2001سبتمبر  11كما أثبتت أحداث 
التقنيات الفائقة في التخطيط لعمميات محدودة ضد أىداؼ حيوية ىامة وتنفيذىا مسببة  استخداـ

خسائر فادحة في دوؿ كبرى تفوؽ خسائر حرب شاممة بقوات نظامية، وقد يتعذر عمى القوات 
3ظامية العسكرية الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ وبات ما يعرؼ بالخبليا اإلرىابية النائمة.الن

 

كانت عمى مستوى مف التصور والحبكة والدقة  2001سبتمبر  11إف خطة أحداث 
والجرأة بحيث تصيب الواليات المتحدة األمريكية إصابات موجعة في أقصى ما ييميا ويحطـ 

 غرورىا.
 
 

                                                           
دار النيضة العربية،  -دراسػة مقارنة–تشكيبلت العصابية في القانوف الجنائي ال، حساـ محمد السيد أفندم -1

 .143، ص 2012القاىرة، مصر، دوف طبعة، 
دراسة في التشريع المصري –التشكيبلت العصابية في التشريع الجنائي المقارف ، حساـ محمد السيد أفندم -2

 .96، ص 2012القاىرة، مصر،  دار النيضة العربية، -وتشريعات دوؿ اإلتحاد األوروبي
 .146، النظاـ العالمي الجديد والتغيرات الدولية، مرجع سابؽ ص  خميؿ حسيف -3
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 مستقمة تنظيميا ،مرتبطة فكريا ،منظمات إرىابية صغيرة ،اليا النائمةالخ: المبحث األكؿ
أصبحت الواليات المتحدة األمريكية ىدفا رئيسيا لئلرىابييف الدولييف، ومع ذلؾ فإف 
األحداث اإلرىابية حتى السنوات القميمة الماضية لـ تكف تقع إال نادرا داخؿ الواليات المتحدة 

أف تنفيذ ىذه األعماؿ  2001لت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر األمريكية، ومع ذلؾ فقد د
بنجاح عمى أرض الواليات المتحدة األمريكية مف السيؿ تحققو عمى المستوى الدولي في ظؿ 
وجود الخبليا النائمة لمتنظيمات اإلرىابية المكونة عمى ىيئة شبكة مف الجماعات مختمفة مف 

 شاط األكثر تسبيبا لميبلؾ والموتمنيا كما أنيا عالمية النناحية الدوافع والراعي ليا وكفالة أ
وبالتالي فإف محاصرة بعض ىذه الجماعات ال جدوى منو ألف الجماعات الباقية تعمؿ بناء عمى 
أوامر مف قياداتيا المستقمة أو أوامر مف الدوؿ الراعية ليا غير المعمنة التي تعمؿ مف خبلليا 

 1لعدـ كشفيا.
النائمة ستكوف مسبوقة بدوافع دينية متطرفة وستتسـ كذلؾ بالوحشية  كما أف الخبليا

والمذابح غير اإلنسانية، وقد يقؿ عدد العمميات إال أف عند حدوثيا تكوف المفاجأة وغادرة ومخربة 
ذات طبيعة درامية بحيث تيز أعصاب القادة ذوي القوة في كؿ مكاف وتأخذ أكثر مف نصيبيا 

2في وسائؿ اإلعبلـ.
 

ىذه الخبليا لئلرىاب سيصبح وثيؽ الصمة بمتابعة ومواصمة الحرب ضد عدو  استخداـ إف
مرعب كسب الحرب عمى جبية غير متكافئة، والمجتمع الدولي غير قادر عمى اإلجماع عمى 
أدوات تشريعية عادلة إلدانة ىذه العمميات اإلرىابية وفرض عقوبات صارمة كرسالة رادعة ليؤالء 

والتوقعات حقائؽ يجب في ضوئيا تقويـ قدرة الخصـ وتقدير ما يقـو  االتجاىات اإلرىابييف وىذه
 3بو مف أعماؿ إرىابية متوقعة.

وتشيػر بعض المصػادر الموثوؽ فييا إلى الصبلت الوثيقة التي تجمع بيف العديد مف ىذه 
لبعض  الخبليا اإلرىابيػة وخاصة في أمور التنسيؽ وتبادؿ المعمومات والخبرات والتخطيط

ػاب الدولي، ويساعد كثيرا في شد العمميات المشتركة وتدعيـ صبلت العمؿ بيف منظمات اإلرىػ
                                                           

 .108اإلرىػػاب و العقاب، مرجع سابؽ، ص ، محمكد صالح العادلي -1
التشكيبلت العصابية في قانوف العقوبات في ضوء حكـ المحكمة الدستورية العميا، ، ىدل حامد قشقػكش -2
 . 218، ص 2006نشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، م
 .19، كابػػوس اإلرىاب وسقوط األقنعػػة، مرجػػع سابؽ، ص إبراىيػػـ نافع -3
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زر تمؾ الجماعات ودعـ معنوياتيا وزيادة مقدرتيا عمى تنفيذ عممياتيا ومخططاتيا بكفاءة أكبػر أ
حتياطات األوكذلؾ في تمكينيا مف إخ يػر أف ، غكثير مف الدوؿالمف في تراؽ وسائؿ الدفاع وا 

إتساع نطاؽ ىذا التعاوف فيما بينيا ال يعني أف ىناؾ قيػادة دولية مركزيػة لمنظمات اإلرىاب 
1وشبكاتو الواسعػػة.

 

يعد الخطوة األولى لممبادرة  واتجاىاتياإف الفيـ الجيد لطبيعة الخبليا اإلرىابية النائمة 
شامؿ  استعراضمـ فيما يمي عف ما يمـز ضد ىذا الخطر الواضح والمائؿ لمعيوف، وسنتك التخاذ

 واقعي لمخبليا اإلرىابية النائمة.

 مفيػػػـك الخاليا اإلرىابيػة النائمة: المطمب األكؿ
ناعية بشكؿ حدثا ىاما في فكر سكاف المجتمعات الص 2001 سبتمبر 11يمثؿ تاريخ 

في أف ىذا مثمو في ذلؾ مثؿ األعياد الوطنية إال أف الفارؽ يتمثؿ  خاص والعالـ بشكؿ عاـ
التاريخ ال يمثؿ إحتفاال بؿ تخميدا لمأساة ال سابؽ ليا في العصر الحديث تمثمت بسقوط آالؼ 
المدنييف عمى إثر ىجمات إستيدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورؾ ومبنى وزارة الدفاع 

عبلقات بؿ ألف ىذا التاريخ شيد وسجؿ والدة ظاىرة جديدة في ال 2001في البنتاغوف عاـ 
2الخبليا اإلرىابية النائمة. ممثمػة فيالدولية 

 

كشفت عف نقمة نوعية خطيرة لظاىرة اإلرىاب حيث أصبح الجيؿ  سبتمبر 11فيجمات 
الحالي مف اإلرىاب يتسـ بخصائص مميزة ومختمفة عف إرىاب العقود السابقة مف حيث التنظيـ 

مف األشكاؿ الرئيسية إف لـ يكف الشكؿ  والتسميح واألىداؼ، وقد تحوؿ ىذا اإلرىاب إلى واحد
الرئيسي لمصراع عمى الساحة الدولية، كما أف ىذا التطور الجديد ال يمثؿ تحديا فقط عمى 

 3مستوى تحديد مفيـو الخبليا اإلرىابية النائمة وفيمو بؿ حتى عمى مستوى إدارتو.

                                                           
باإلرىاب الدولي مف منظور القانوف الدولي، مذكرة لنيؿ  2001سبتمبػر  11عبلقػػة أحداث  ،مميكة بركاؽ -1

لقانوف الدولي و العبلقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة يوسؼ بف خدة، شيادة الماجستير في الحقوؽ، فرع ا
 .90، ص 2012-2011الجزائر 

 .33والحرب عمى اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  1373، القرار تكفيؽ الحاج -2
، االتجاىات العالمية لمكافحة اإلرىاب، مقاؿ منشور في مؤلؼ جماعي بعنواف محمد محي الديف عكض -3

القرصنة البحرية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، المممكة العربية السعودية، الطبعة اإلرىاب و 
 .102ص  2006األولى، 
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وؿ الداللي )المضموف( يتـ اآلف تداوؿ وربما تدويؿ مصطمح الخبليا النائمة في بعديف: األ
 2001والثاني التعبيري )الشكؿ( إذ يتـ إستعمالو عمى نطاؽ عالمي بعد ىجمات سبتمبر 

مف  2010وتفجيرات لندف ومدريد ومحاولة تفجير تايمز سكوير في نيويورؾ في مطمع مارس 
 قبؿ طالباف.

نى رؤية لقد ساعد عمى إنتشار ىذا المصطمح مؤخرا تطور آليات العنؼ وسائمو وتب
القاعدة اإلستدامية في نسختيا األولى مف قبؿ المنخرطيف في المشروع الجيادي الذي أفرزتو ىذه 
 الرؤية، وكذلؾ بعد نجاح محاوالت القاعدة في إيجاد بؤر وحاضنات تتقبميا وتدعو إلى خطابيا.
ألـ إف ذلؾ يتـ عادة مف خبلؿ إستنفار التشنج المذىبي والديني المصدر مف الحاضنة ا

وثـ في أماكف أخرى مثؿ أفغانستاف وباكستاف وأغمب مناطؽ العالـ اإلسبلمي، والشؾ أف 
في المقصود بو أعضاء الشبكات اإلرىابية المجيرية الضئيمة التي ال تنتيج الطرؽ التقميدية 

 التنظيـ واإلدارة والعمؿ فيي قد تظير بأشكاؿ وأماكف غير متوقعة، كما أنيا قد تمجأ إلى وسائؿ
مبتكرة لتنفيذ عمميات قتالية عشوائية التي تطاؿ األبرياء عادة أو الذيف ليس ليـ دور ممموس في 
الحياة السياسة أو إدارة الحياة العامة وليسوا مف المسؤوليف الرئيسييف في بمدانيـ وذلؾ لغرض 

ضعاؼ ثقتيـ في حكوماتيـ إضافة لقياميا بدعاية ذات أثر  نفسي كبير إثارة الرعب لدى الناس وا 
 1حوؿ فاعميتيا وقوتيا وقدرتيا عمى التغيير أو لعب األدوار الكبيرة.

إف الخبليا النائمة مصطمح إستخباراتي أستحدث عمى خمفية زرع أجيزة المخابرات 
السوفياتية أياـ الحرب الباردة، جماعات تجسسية صغيرة في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، 

ؼ الجماعات الصغيرة المنتمية لمقاعدة أو التي تتبنى أفكارىا وكذلؾ ويستعمؿ اآلف لتعري
والتي تعمؿ بعيد عف  الجماعات المتطرفة المشابية ليا والمزروعة في مختمؼ مناطؽ العالـ

مرجعياتيا وتنظيماتيا اليرمية التقميدية وذلؾ يتيح ليا التخفي واإلختباء والقدرة عمى توجيو أشد 
 ومرونة.  الضربات قسوة بحرية

 تعريؼ الخاليا اإلرىابية النائمة: الفرع األكؿ
إف اإلرىاب لـ يعد ىو اإلرىاب القديـ نفسو، ففي الماضي كاف العمؿ اإلرىابي فعبل عنيفا 
لو داللتو ورمزيتو وكانت األىداؼ محؿ الفعؿ اإلرىابي محددة والضحايا أقؿ، ووسائؿ اإلرىاب 

                                                           
الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، دار الكتب التاريخية ناشػػػػروف محمد نعمػة السماكم،  -1

  .22، ص 2015مصر، الكبعة األولى، 
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غتياؿ الشخصيات القديـ تشمؿ بصورة أساسية اإلختطا ؼ والحجز وأخذ الرىائف والتيديد وا 
الميمة، أما اإلرىاب الجديد ممثبل في الخبليا اإلرىابية النائمة فيو أكثر تطرفا وحدة وأىدافو 
واسعة غير محصورة كما أف وسيمتو األساسية ىي القتؿ الجماعي، فيجمات الحادي عشر مف 

عمى صعيد التدمير أو عمى صعيد األشخاص الذيف  أيموؿ خمفت ورائيا نتائج غير مسبوقة سواء
  1سقطوا.

عمى شكؿ عنؼ غير مميز  سبتمبر 11ظيرت الخبليا اإلرىابية النائمة في ىجمات 
لؤلىداؼ أكانت مدنية أو عسكرية حيث شيدنا تحويؿ طائرات مدنية في الجو مف أداة نقؿ ركاب 

صادية ومالية أصابت كؿ دوؿ العالـ عزؿ إلى ما يشبو صواريخ موجية نحو أىداؼ حساسة إقت
والترقب وعدـ الطمأنينة في كؿ   ر مادية ومعنية جسيمة تجمت في سيادة جو مف اليمعئبخسا

2بقاع العالـ.
 

تردد في اآلونة األخيرة مصطمحات وتعبيرات عدة كاف أبرزىا "الخبليا النائمة"، ىذا التعبير 
 عف معنى ىذا التعبيرمختصيف إلى أف يتسائموا الذي أحاطتو التساؤالت والشكوؾ، مما دفع ال

كطبيعة ىذه الخاليا ككظيفتيا، كيؼ تعمؿ؟ كما تأثيرىا عمى الحياة السياسية؟ أيف تبدأ كمتى 
 تنتيي؟.

جديد دخؿ عالـ الحروب السرية لكنيا في الخبليا اإلرىابيػة النائمة مصطمح  رغـ كوف
وىذه الخبليا أشد ، ابور الخامس أو طابور العمبلءالطالحقيقة ترتبط بمفيوـ آخر اشمؿ منو وىو 

فتكا مف القوات العسكرية وىي تخمؼ عنيا في أف األخيرة تمثؿ قوات منظورة في حيف أف 
ف القوات العسكرية معروفة العدد والعدة أسرية متخفية بمبلبس مدنية، كما  الخبليا ىي قوات

 يا مف الصعب معرفة عددىا وعدتياخبلف ىذه الأة في تجييزاتيا العسكرية في حيف ومميز 
الخبليا تفتح عادة  فأمعروفة في حيف والقوات العسكرية تجابو األعداء في جبيات قتاؿ خارجية 

 3.جبيات داخمية
                                                           

1 -  M.R Haberfeld ،A new understatnig of terrorism، case studies Trajectories and lessons 

learned، Agostino von Hassell  ،New york، 2002،  page 236. 
 .35-34والحرب عمى اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  1373، القرار تكفيؽ الحاج -2
، شبكػة المنصػور )تاريخ 2009ماي  18وتػة؟ مقاؿ منشػور بتاريخ خػػبليا نػػائمة أـ قنابؿ موق، عػػمي الكػاش -3

 سا( متػوفر عمى: 10:36عمى السػاعة  12/10/2018اإلطبلع  
https://www.alnoha.com/visitor16/5laya.htm 
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ف الخبليا النائمة إنظامية بوزارة الدفاع أو الحرب فوفي الوقت الذي ترتبط فيو القوات ال 
لداخمية المرتبطة يات منيا السفارات وفروع األحزاب اتربط بأجيزة مخابرات معادية وعدة واج

وعمى العكس مف القوات النظامية ال يوجد ىيكؿ تنظيمي ليذه الخبليا فيي  ،بأجندات خارجية
تشكؿ وحدات منفصمة عف بعضيا وتوزع في عدة مناطؽ حيوية لذلؾ فأف التوصؿ إلى خيط 

 1خمية ما ال يفيد في كشؼ بقية الخبليا.
ا تكوف الخمية وحدة تنظيمية سرية صغيرة تضـ عناصر ال تزيد عف عشرة وغالبا م 

وتتكوف عناصر الخمية مف مواطني  ،الحرية الكافية لتحركيا أشخاص كي يصعب كشفيا وتؤمف
الدولة الزارعة ليا مف مواطنييا المتجنسيف بجنسيات الدولة المزروعة فييا الخبليا أو مف مواطني 

تبط بالدولة المجندة ليـ لنوازع دينية أو مذىبية أو عنصرية أو المواطنيف الدولة األخيرة ممف ير 
 2األصمييف مف الذيف يجندوف تحت إغراءات مالية أو يوعدوف بامتيازات ومناصب الحقة.

يديدات أو قبؿ بدء توغالبا ما تتواجد ىذه الخبليا في مناطؽ التوترات السياسية أو ال
 روب وىو ما يسمى بالطابور الخامسظيا مف سباتيا خبلؿ الحويتـ إيقا اإلرىابيةالعمميات 

 ،ؿ مف خبلليا دوف أف يشعر بيـ أحديوزعوف عمى تجمعات سكنيو مختمفة ليسيؿ عمييـ العم
حيانا تكوف تمؾ الخبليا تحت أغطية مختمفة كالمؤسسات الدينية وطبلب العموـ والمراكز أو 

مع المدني والمراكز الخيرية والصحية والتجارية الثقافية والمدارس األجنبية ومؤسسات المجت
 3.وغيرىا مف األغطية

 Sleeperاو الخبليا النائمة ) (Secretorganizationsيطمؽ مصطمح المنظمات السرية )

Cells ) أو الطابور الخامس(Fifth column ) في اإلطار العاـ عمى مجموعة مف األفراد الذيف
تصاالت معينة لتحقيؽ أىدافيـ  يخفوف أداءىـ وأنشطتيـ الداخمية ويعمموف وفؽ مفاىيـ خاصة وا 

 ومطامعيـ.

                                                           
اض، اإلرىاب الدولي مراحمو ومخاطره، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الري، ىاشػػػـ بف محمد الزىراني -1

 .12، ص 2012السعودية، 
 .16اإلرىاب الدولي مراحمو ومخاطره، نفس المرجع السابؽ، ص ، ىاشػػػـ بف محمد الزىراني -2
التخطيط اإلستراتيجي لمكافحة اإلرىاب، بحث مقدـ إلستكماؿ متطمبات ، عبد الكريـ بف خالد حبيب الشمرم -3

ئية، المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، المعيد درجة الماجستير في مكافحة الجريمة تخصص سياسة جنا
 . 48، ص 1989العالي لمعمـو األمنية، قسـ العدالة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 
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كممة خبليا جمع خمية، والخمية في عالـ التجسس تعني عدة عمبلء مدربيف ألداء ميمة 
تجسسية يربط بينيـ تنظيـ أو كياف يعمموف تحت لوائو وتحقيقا ألجندتو الخاصة التي ال تخدـ 

بلء أو الوكبلء كما تسمييـ المنظمة الحاضنة ليـ في األحزاب أحدا سواه، يتـ زرع ىؤالء العم
إنما  الء العمبلء ليست فورية أو عاجمةوالمنظمات السياسية والدوؿ في بعض األحياف، وميمة ىؤ 

في النشاطات يحاولوف دائما كسب ثقة المحيطيف بيـ داخؿ الكياف المخترؽ عف طريؽ المشاركة 
وف الداخمية ؤ لخدمات المادية والمعنوية والتظاىر باالىتماـ بالشتقديـ او  المختمفة لمحزب مثبل

دائما ما  والجيد لمكياف أو الحزب المخترؽ لمكياف، بؿ قد يتعدوا اآلخريف في توفير الوقت
في حيف يشكؾ  فستفياـ، والبعض قد يراىـ منتفعيتحاصرىـ اإلستفسارات وتحيط بيـ عبلمات اال

كنيـ في غاية الحرص ومدربيف تدريبا ىائبل بحيث يستطيعوف البعض اآلخر في إنتمائيـ، ول
1محو آثارىـ دائما فبل يجد مف يبحث في أمرىـ دليبل قاطعا.

 

الخمية اإلرىابية ىي وسيمة ربط بيف أجزاء تجمع بينيا وظيفة مشتركة وىي نظاـ خطوط 
 2ربط عدة نقاط ببعضيا تسمى العقد.قائـ عمى 

ي يعرفو المتابعيف والميتميف، ذكره البعض وتـ تداولو كثيرا مصطمح نخبو  الخبليا النائمة
وعات قد تكوف ىنالؾ مجموذىب جانب إلى تعريفيا بالقوؿ أف ، في التقارير الصحافية األخيرة

كأف يكونوا مناصريف التجاه معيف  عدادىا ليست كبيرة تجيز نفسيا لحيف الوقت المناسبأ
 3.لؾ فيقوموا بمناصرتيـ مف الداخؿو ما شابو ذأود وينتظروا دخوليـ الحد

جندات معينة تنتظر لحظة أىي مجموعات مسمحة ليا  تعريفياإلى وذىب فريؽ آخر 
 .معينة لمفعؿ االرىابي

                                                           
، )تاريخ اإلطبلع 14/04/2014، أسرار الخبليا النائمػة، مقاؿ منشور بتاريخ أحمػد الشػكبكي -1

 سا(، متوفر عمى: 16:30 عمى الساعة: 10/06/2018
https://egyptnewsmagazine.blogspot.com/2014/04/sleepercellspy.html 

، دار القانوف لئلصدارات 2015لسنة  8، اإلرىابييف و الكيانات اإلرىابية طبقا لمقرار بالقانوف أحمد الشػػافعي -2
 .10، ص 2015ولى، القانونية، مصر، الطبعة األ

سا  14:40عمى الساعة  12/10/2018ماىي الخبليا النائمة، تاريخ اإلطبلع  الدجانػي، سكاليؼ أحكاـ -3
 متوفر عمى:

https://sawaleif.com/116412-ما-ىي-الخبليا-النائمة؟ 

https://sawaleif.com/ما-هي-الخلايا-النائمة؟-116419
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نتظـ الشيء تألؼ  التنظيـ لغة يعنى نظـ األشياء أي ألفيا وضـ بعضيا إلى بعض وا 
اؿ القانوني فقد عرؼ التنظيـ بأنو واتسؽ يقاؿ نظمو فانتظـ ويقاؿ إنتظـ أمره إستقاـ، وفي المج

كؿ مجموعة مف األفراد أو الزمر يمتقوف حوؿ أىداؼ معينة ويسعوف لتحقيقيا مف خبلؿ نسؽ 
الحقوؽ واإللتزامات أو الواجبات التي تربط بينيـ، وينطبؽ ىذا التعريؼ عمى أي تنظيـ كانت 

ة أو خمية، ذلؾ أف تسميتو فينطبؽ عمى ما يسمى جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصاب
التشريعات الجنائية تعبر عف التنظيـ غير المشروع بتعبيرات مختمفة مثؿ المنظمة أو العصابة أو 
العصبة أو الجماعة أو الجمعية أو التجمع...إلخ فقد إشتير إستخداـ لفظ العصابة في جرائـ 

الدولة واإلرىاب،  المخدرات والسبلح في حيف إشتير لفظ الجماعة أو المنظمة في جرائـ أمف
ف كاف المشرع يقوـ بتعداد صورىا في  والواقع أف ىذه التسميات جميعيا تمثؿ نفس المدلوؿ وا 
العديد مف الحاالت عند النص عمى تجريـ التنظيمات غير المشروعة مف أجؿ اإلحاطة بجميع 

 1األشكاؿ التي يمكف أف يندرج تحتيا ذلؾ التنظيـ ليتأكد بذلؾ مبدأ الشرعيػػة.
ومع ذلؾ نجد جانبا مف الفقو مف يميز بيف ىذه األلفاظ أو الكيانات فيعرؼ الجمعية بأنيا 
كؿ جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألؼ مف أشخاص طبيعييف ال يقؿ 
عددىـ عف عشػػرة أو مف أشخاص إعتبارية لغرض غير الحصوؿ عمى ربح مادي، أما الييئة 

خص معنوي ينشأ معنوي ينشأ بتخصيص ماؿ لمدة غير معينة لعمؿ ذي صفة فيعرفيا بأنيا ش
إنسانية أو دينية أو عممية أو فنية أو رياضية أو ألي عمؿ آخر مف أعماؿ النفع العاـ دوف 
قصد الربح المادي، والمنظمة عرفتيا بكونيا "كؿ جمعية أو ىيئة ليا ميثاؽ يحدد أغراضيا 

حيف عرفت الجماعة بأنيا كؿ مجموعة مف األشخاص  ووسائؿ تحقيؽ ىذه األغراض في
إنتظميـ شكؿ ال يشترط فيو تكوف لو ىيئة التنظيـ المستمر ولو كاف عددىـ دوف العدد المتطمب 
في الجمعية متى كاف إجتماعيـ لتحقيؽ غرض غير الربح المادي أما العصابة فيي عبارة عف 

تحدوا في شكؿ معيف تحت جماعة مف الناس الذيف إتخذوا مف إرتكاب الجرائ ـ وسيمة لكسبيـ وا 
 2زعامة أحدىـ.

                                                           
، مرجع سابؽ، ص -دراسػة مقارنة–لقانوف الجنائي التشكيبلت العصابية في ا، حساـ محمد السيد أفندم -1

88. 
التشكيبلت العصابية في قانوف العقوبات في ضوء حكـ المحكمة الدستورية العميا، ، ىدل حامد قشقػكش -2
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ومف الطبيعي أف مفيـو كؿ مف الجمعية والييئة المنظمة والجماعة ينصرؼ إلى 
المؤسسات والكيانات المشروعة التي يكوف وجودىا قانونيا ويستيدؼ تحقيؽ أغراض مشروعة 

ى مشروعة وتتمتع بالحماية القانونية لذلؾ يعترؼ ليا القانوف بالشخصية المعنوية لذلؾ فيي تبق
مادامت تمارس أنشطتيا المشروعة طبقا لمقوانيف واألنظمة والتعميمات وكأنيا تتحوؿ إلى 
مؤسسات غير مشروعة عندما تمارس أنشطة ال تتفؽ مع المصالح العميا لممجتمع أو كانت تمؾ 

كوناتو، وقد يكوف عدـ األنشطة تيدد وحدة المجتمع أو صفو العبلقات اإلجتماعية بيف م
مشروعيتيا سببو عدـ صدور إذف أو ترخيص أو تصريح بشأنيا مف الجيات المختصة بذلؾ إذ 

كوف مف شأنيا تعريض المصالح العميا لممجتمع لمخطر دوف يفترض في ىذه الحالة أف أنشطتيا ت
نما يكفي تعريض ىذه المصالح لمخطر ب ؿ أف إشتراط أف يصيب تمؾ المصالح ضرر فعمي وا 

أنشطتيا في ىذه الحالة تفترض فييا أفعاؿ يكوف مف شأنيا تعريض تمؾ المصالح لمخطر حتى 
 1ولو لـ تتعرض لذلؾ الخطر فعبل.

أما مفيوـ العصابة فنجد أف جانبا مف الفقو يعترض عمى إيراد كممة عصابة ضمف القانوف 
ءا بإعتبار أف القانوف ال يصرح والذي يجـر أنشطة التنظيمات والكيانات التي كانت مشروعة إبتدا

بإنشاء العصابات ألف العصابة تكوف دائمة مخالفة ألحكاـ القانوف ومف ثـ فإف تشكيميا 
وأنشطتيا يكوناف غير مشروعيف دائما عمى العكس مف الجمعية أو الييئة أو المنظمة أو 

 ير مشروعة بسببكيانات غإلى الجماعة والتي عادة ما يكوف تشكيميا مشروعا ولكنيا تتحوؿ 
 أنشطتيا المتسمة بعدـ المشروعية.

غيػر أف ىذا الرأي وجد مف يعترض عميو بإعتبار أف التنظيـ اإلرىابي إذا كاف مجرما  
إنشاؤه أو تأسيسو أو اإلشتراؾ فيو فحتى لو كاف يحمؿ تسمية ألشكاؿ تنظيمات يعترؼ بيا 

باب أولى أف يظؿ التجريـ باقيا بالنسبة القانوف كجمعية أو ىيئة أو منظمة أو جماعة فإنو مف 
 إلى التنظيـ الذي يحمؿ تسمية عصابة.

والجدير بالذكر أف التنظيمات اإلرىابية التي تعمؿ في العديد مف الدوؿ تتميز بأف كبل 
ستراتيجياتيا تواجو  منيا يعد جزءا مف منظمة أوسع ذلؾ أف سياسات الجماعات اإلرىابية وا 

                                                           
بحثية القدرات الوقائية لؤلجيزة األمنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب وسبؿ تعزيزىا، ورقة ، أكـر عبد الرزاؽ -1

 4/11/2009-2مقدمة في ندوة عممية موسومة بػ قدرات األجيزة األمنية وأثرىا عمى جيود مكافحة اإلرىاب، 
 . 09، ص 2009الرياض، السعودية، 
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آلخر مما يساعد عمى تنامي الجماعات المنشقة والتي تحافظ في الوقت  تحديات داخمية مف وقت
مع تغير في األسموب فيي إما أف  عة األصمية العاممة في دولة أخرىنفسو عمى أىداؼ الجما

تصعد مف إستخداـ العنؼ أكثر مف الجماعة األصمية أو عمى العكس فقد تقرر إتباع الطرؽ 
الوقت الراىف أف أغمب الجماعات المسمحة عادة ما يكوف ليا  السميمة في كفاحيا، والمبلحظ في

جناحاف أحدىما عسكري واآلخر سياسي وفي أغمب األحواؿ يكوف ىناؾ تنسيؽ بينيما وفي 
بعض األحياف ينعدـ ىذا التنسيؽ وىذا يدؿ عمى أف ىذه الجماعات تميؿ إلى المزيد مف التنظيـ 

مسمح لمقياـ بالعمميات العسكرية داخميا وخارجيا مع  عمى غرار الدولة ذاتيا التي تحتفظ بجيش
 وجود حكومة سياسية تقـو بتصريؼ األمور الداخمية والخارجية لمدولة.

لذلؾ نجد أف ىذه التنظيمات غير المشروعة تتميز بالبناء القوي الذي يعتمد عمى تقسيميا 
حتى ال يمكف القبض خبليا صغيرة ال يعرؼ العضو فييا سوى عدد محدد مف األعضاء وذلؾ 

عمييـ جميعا فإذا أسقطت خمية معينة في قبضة السمطة نجدىا قد خمفت وراءىا نواتيا التي قد 
كما يظير في ىذه التنظيمات دور القائد أو الزعيـ بوصفو أبا  ،تنشطر إلى خبليا أخرى وىكذا

ة تتشدد في عقوبة روحيا ألعضاء المنظمة وأمره مطاع دوف مناقشة مما جعؿ التشريعات الجنائي
قادة تمؾ التنظيمات أو مف يتولى إدارتيا أو يقوـ بتنظيميا نظرا لتأثيره الكبير في أعضائيا مف 

 1يسيـ بو في تغيير سموكيـ وشعورىـ.حيث ما يمكف أف 
والمبلحظ أف ىناؾ صعوبة بالغة في اإلنسبلخ أو ترؾ العمؿ في ىذا التنظيـ أو ذاؾ  

د يكمؼ العضو حياتو بإعتباره منشقا أو مرتدا بحسب العقيدة السياسية أو ألف إتخاذ القرار بذلؾ ق
متياف ووصفو بالخيانة  الدينية التي يعتنقيا ذلؾ التنظيـ فضبل عما يتعرض لو مف إحتقار وا 

 والعمالة لؤلعداء.
ويقصد بالجماعة اإلجرامية المنظمة كما تنص المادة الثانية مف إتفاقية األمـ المتحدة 

فأكثر ثابتة لفترة  بناء ىيكمي تتكوف مف ثبلثة أشخاص حة الجريمة المنظمة جماعة ذاتلمكاف
مف الزمف إلرتكاب واحدة أو أكثر مف الجرائـ الجسيمة أو الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه 
  2اإلتفاقية بغرض الحصوؿ مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عمى مزايا مالية أو منفعة أخرى مادية

                                                           
دراسػة مقارنة في األحكاـ –، الجرائـ اإلرىابية في القانوف الجنائي سعد صالح شكطي نجـ جبػػكرم -1

  . 221مرجع سابؽ، ص  -الموضوعيػة
 مف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيػػػة. 02راجع الفقرة) أ( مف المػػادة  -2
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مفقرة )ب( مف ذات المادة فإف تعبير الجريمة الجسيمة يعنى كؿ فعؿ يشكؿ جريمة يعاقب ووفقا ل
 1عمييا بعقوبة سالبة لمحرية ال يقؿ حدىا األقصى عف أربع سنوات أو بعقوبة أشد مف ذلؾ

أف تعبير الجماعة ذات البناء الييكمي تعني أال تكوف  2وأوضحت الفقرة )ج( مف ىذه المادة
امية قد تكونت ببل إتفاؽ بيف األعضاء إلرتكاب جريمة في الحاؿ أي البد وأف الجماعة اإلجر 

ف كاف ال يشترط بالضػػرورة أف تكوف ىناؾ  تكوف ىذه الجماعة مستمرة في تشكيميا وبنائيا وا 
  3أدوار محددة صراحة بالنسبة ألعضائيا.

وكأنيا خاممة نائمة ال  ويمكف تعريؼ الخبليا النائمة بأنيا مجموعة متخفية مف األفراد تبدو
نشاط ليا في المجتمع الذي تعيش فيو لكنيا وبمجرد أف تتمقى اإلشارة المتفؽ عمييا مف القيادة 

عمى  وتظيػرالتي تتحكـ بيا سواء مف داخؿ المجتمع أـ مف خارجو تفيؽ مف نوميا المصطنع 
لقتؿ وتنفيذ العمميات حقيقتيا لتؤدي ميمتيا المتفؽ عمييا سواء بالتجسس اـ بالتخريب أو با

اإلرىابية الشنيعة، والخبليا النائمة تعمؿ ضد الحكومات التي تعيش تحت سمطتيا وبدال مف أف 
تعارضيا بالعمف وبالطرؽ المشروعة تتجسس عمييا وتترصدىا وتتبع جميع الوسائؿ غير 

ج لئلنقضاض المشروعة لتنفيذ مياميا حتى ولو جرىا الحاؿ إلى التعامؿ مع األعداء في الخار 
 4عمييا.

لى جماعات تجسسية أستخدـ أياـ الحرب الباردة يشير إوالخبليا النائمة مصطمح أمني 
صغيرة تزرع خمؼ خطوط العدو لتنقؿ أخباره أو تقـو بأعماؿ تخريبية أو تبث الشائعات وىي إما 

بينيـ ضد فرد أو مجموعة أفراد متخفيف غير منظرويف يجمعيـ توجو وعقيدة وشعور واحد فيما 
اآلخر ويتـ تعزيز توجييـ الفكري والعقائدي باألساليب التمقينية أو المتبعة وتعمؿ ىذه الخبليا 
بعيدا عف مرجعياتيا مما يتيح ليا التخفي واإلختباء وتكوف ليا حرية إتخاذ القرار في بعض 

 األحياف.
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 الخاليا اإلرىابية النائمة سمات: الثانيالفرع 
رى التي تدمر حياة اآلالؼ تحدث بشكؿ غير منقطع إال أنيا تمر مع أف الكوارث الكب

التي كانت بتدبير بشري  2001ويتعافى منيا الناس، كارثة الثبلثاء، الحادي عشر مف سبتمبر 
مبتكر لـ تكف أكبرىا مف حيث عدد الضحايا واألضرار المادية لكنيا األشد وقعا فقد تركت آثارا 

نما في عالمنا قاتمة ستظؿ معاناتيا قائمة  إلى أمد غير محدود، ال في البمد الذي حصمت فيو وا 
 كمو.

إذ أف مف قامو بيا ينتموف إلى عالـ سري غير ممحوظ بدأت مبلمحو تتشكؿ بعد الغزو 
السوفيتي ألفغانستاف في عقد الثمانيات مف القرف الماضي فبلبد مف البحث في ظاىرة ىؤالء وفي 

 1جية التي جعمتيـ يقدموف عمى عمميـ اإلنتحاري الصاعؽ.الخمفية الثقافية واإليديولو 
إف معرفة ىذه السمات تعيف الباحثيف والميتميف عمى تفسير إتجاىات سموؾ أعضاء 
الخمية اإلرىابية النائمة وأىدافيـ التي ليست نتيجة لعامؿ أو خصيصة واحدة بؿ ىي محصمة 

 .البيئية وظروؼ الزماف والمكافمجموعة مف العوامؿ الخارجية والداخمية والمشتركة و 
وترى النظريات النفسية أف لؤلمراض النفسية أو العقمية دورا في دفع بعض األشخاص  

كما  تي تفسر الظاىرة في نطاؽ العوامؿإلى ىذا التنظيـ اإلرىابي وكذلؾ النظريات اإلجتماعية ال
المعرفي واإلثارة اإلعبلمية أف األوضاع السياسية واإلقتصادية في العالـ والبطالة والتناقض 

التي تطرقنا ليا في والتطورات الرىيبة في اإلتصاالت والنظرة الغربية لمعالـ اإلسبلمي والمظالـ 
كؿ ذلؾ قد يجعؿ بعض المفاىيـ أو النظريات تنطوي عمى جانب الفصؿ األوؿ مف ىذا الباب 

رىابية النائمة مازاؿ يعاني آخر مف القصور الذي يرجع إلى كوف البحث في ظاىرة الخبليا اإل
2مف النقص مف جية ومف عزلة المتخصصيف عف بعضيـ مف جية أخرى.

 

فالمتخصصوف في مجاؿ عمـ النفس أو عمـ اإلجتماع أو السياسة قد يتجاىموف 
المتخصصيف في مجاالت أخرى ومف ىنا تأتي حصيمة ىذه الدراسات متباينة أحيانا وقد تصؿ 

أخرى وأكبر دليؿ عمى ذلؾ عدـ اإلتفاؽ عمى تعريؼ لئلرىاب فما  إلى درجة التناقض أحيانا

                                                           
  .7الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص السماكم،  محمد نعمػة -1
أسػػػػامة، الطريؽ إلى اإلرىاب، ترجمة شكري رحيـ، دار الشروؽ، القاىرة، مصر، الطبعة ، جكناثاف راندؿ -2
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بالؾ باإلتفاؽ عمى تعريؼ لمخبليا اإلرىابية النائمة، حيث أخذت ىذه القضية مساحة واسعة مف 
 النقاش لدرجة الشكوى والتذمر.

 وعمى أي حاؿ ميما تكاثرت المدارس والتفسيرات حوؿ الخبليا اإلرىابية النائمة فإف الشيء
ال توجد نظرية واحدة تستطيع بمفردىا تفسير ظاىرة الخبليا اإلرىابية النائمة أو يمكف  أنوالمؤكد 

 أف تجيب عمى كؿ إشكالياتيا وتتوقع بدقة زمف حدوثيا. 

تعبيرا بالغ الوضوح عف طبيعة وخصائص الخبليا  2001 سبتمبر 11وقد عبرت ىجمات 
 1:لياإلرىابية النائمة نوجزىا عمى النحو التا

 .الخبليا اإلرىابية النائمة تعتمد أساسا عمى السرية في التخطيط والتنفيذ 

 ستنثي أحدا وال ىدفا ممكنا ألف أحد فيي ال ت تركز عمى اإلعتداء عمى المدنييف األبرياء
 ىو تأكيد الوجود أي نحف ىنا وسنبقى ىنا. اأىدافي

  وقدرات عالية عمى التكيؼ طورت الخبليا اإلرىابية النائمة آليات ووسائؿ وميارات
 وتجديد نفسيا والتخفي تحت غطاءات متعددة.

 .تحدث موجة عارمة مف الخوؼ والرعب 

 .إيماف القائميف بيا بأنو عمؿ مبرر مف وجية نظرىـ ويخدـ توجياتيـ 

 .تنطمؽ مف إيديولوجية ليا أىدافيا وخططيا ومناطؽ أعماليا 

 اإلرىابي ونحجت في تنفيذه فإنيا قد تكرره  بمعنى إذا إرتكبت العمؿ ،التقميد والمحاكاة
2بنفس األسموب والمستوى.

 

  إنيا خبليا متنقمة عابرة لمحدود ال وطف ليا تنمو وتتنامى في كؿ مكاف يمكف ليا النمو
فيو وخصوصا في الدوؿ التي تتقاطع أىدافيا مع اإلرىابييف أو الدوؿ المنيارة حيث 

 كرة األرضية بكامميا فيي تضرب حيث يحموا ليا.تغيب سمطة الدولة ومسرح عممياتيا ال

                                                           
ندوة العممية أثر األعماؿ اإلرىابية عمى ، اإلرىاب الجديد طبيعتو وخصائصو، السعد بف عمي الشيراني -1

، ص 6/7/2010و  4السياحة، مركز الدراسات والبحوث، قسـ الندوات والمقاءات العممية، دمشؽ، سوريا، يومي 
3. 
 .21، اإلرىاب: الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوض، مرجع سابؽ، ص عمي بف فايز الجحني -2
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  إنيا خبليا ال قومية وال جنسية ليا ويتجمى ذلؾ في ىوية األشخاص القائميف بيا والذيف
يتطوعوف مف كافة أنحاء العالـ خدمة لفكرة معينة أو مبدأ معيف يؤمنوف بو وقد أكدت 

في مجاؿ إستعماؿ  تجنيد أشخاص مثقفيف مف ذوي الخبرة 2001سبتمبر  11أحداث 
 الوسائؿ ذات التكنولوجيا العالية.

  إنيا شكؿ جديد مف أشكاؿ الصراع "فاتحة لعصر جديد مف الحروب ىو عصر الحروب
البلمتساوية" فالعدو الجديد ىو كياف عابر لمدوؿ يستطيع أف يعاقب بدرجة كبيرة وعمى 

اىية إلى حد ما مع نطاؽ واسع وأف يتسبب بأضرار مادية وسياسية عمى حد سواء متم
قدرة األسمحة الحديثة عمى التدمير وىو قادر عمى الوصوؿ إلى أىدافو بسيولة عبر 
إستيدافو ليس فقط السمطات السياسية بؿ المدنييف والرموز اإليديولوجية لمعدو )مركز 

 التجارة العالمي(.

تبلؼ ويظير العنصر البلمتساوي في ىذا الشكؿ الجديد مف الصراع مف خبلؿ اإلخ
النوعي في وسائؿ المستعممة بيف المتحاربيف، فالخبليا النائمة ليست بحاجة إلى الوسائؿ 

فيو قادر عمى إبتكار أسمحتو  طائرات وأساطيؿ وصواريخ وما شابوالعسكرية المتطورة مف 
الخاصة ومباغتة خصمو عبر تحويؿ اإلستعماؿ الطبيعي لؤلشياء بوسائؿ مبسطة فمنفذو 

لـ يحتاجوا ألكثر مف سبلح أبيض وما شابو لتحويؿ مسار أربع طائرات  بػرسبتم 11ىجمات 
مدنية وبالتالي إبتكار سبلح ذي قوة تدميرية تعادؿ أعتى ما توصمت إليو الصناعات العسكرية 

 1والحربية ال بؿ وتتفوؽ عميو.
ير في والحاسوب إلى حد كب  وقد أفاد العدو الجديد مف وسائؿ التكنولوجيا والمعموماتية

رة إلى وقت تنامى فيو خطر توصمو إلى أسمحة الدمار الشامؿ ويكفي في ىذا المجاؿ اإلشا
التي خمفت بدورىا خسائر غير محدودة في األوراح في أمريكا ومظاىر ظاىرة الرسائؿ المجرثمة 

 2مف الفزع والخوؼ في كؿ أرجاء العالـ.

                                                           
 .143مرجع سابؽ، ص ىاب، ، استراتيجية مواجية اإلر مازف شندب -1
، مكافحة اإلرىاب بيف تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات إدريس لكريني كمجمكعة مؤلفيف -2

، دوف طبعة، ص 2002أيموؿ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف،  11اإلنفرادية، العرب والعالـ بعد 
274. 
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إمكانية تحوليا إلى إرىاب فظيع لو وتبقى أىـ وأخطر خصائص الخبليا اإلرىابية النائمة 
 إمتبلؾ المواد الشديدة الخطورة مثؿ المواد النووية واإلشعاعية والكيماوية والبيولوجية. ت إستطاع

كما أنو إرىاب يعتمد عمى روح التضحية التي يزرعيا في األشخاص الذيف يعمؿ عمى 
األبرياء الذيف ينبغي أف يدفعوا  تجنيدىـ وتحضيرىـ لمقاتمة قوى الشر وال يعبأ بحياة األشخاص

 ثمف وجودىـ أو تواجدىـ في دولة قرر اإلرىابيوف مياجمتيا.
إنو إرىاب زئبقي قادر عمى أف يضرب في أكثر مف مكاف وفي عمؽ أكبر الدوؿ وأقواىا 
)الواليات المتحدة األمريكية( في ظؿ قدرة عالية عمى إخفاء مراحؿ التخطيط والتجييز عمى أعيف 

 1 اإلستخبارات واألمف القومي األمريكي والتي تعد مف أقوى األجيزة في العالـ. أجيزة
إنو إرىاب صبور جدا يتماشى مع الواقع ويشغمو ويعود لئلنقضاض عميو وىو ال يقبؿ 
بأقؿ مف النصر الشامؿ حتى ولو إستدعى األمر اإلنتظار عقودا مف الزمف وىو يعتقد أنو لف 

سبلحو ووسائمو ىي سبلح عدوه ميدية، اعد والطرؽ العسكرية التقيستطيع الصمود أماـ القو 
 ووسائمو وال يكرر ذاتو لكي ال يصبح تصرفو نمطا سيبل يمكف التكيف بو والرد عميو.

وقد إعتمدت الجماعات اإلرىابية عمى الخبليا الكامنة أو النائمة في المناطؽ التي سيتـ 
ي تشكؿ وحدات منفصمة عف بعضيا تتوزع في عدة التحرؾ فييا، ال يوجد ليا ىيكؿ تنظيمي في

مناطؽ حيوية لذلؾ فإف التوصؿ إلى خيط خمية ما ال يفيد في كشؼ بقية الخبليا وغالبا ما تكوف 
الخمية وحدة تنظيمية سرية صغيرة مستقمة عف األخرى لضماف عدـ كشؼ الخبليا األخرى وقد 

مييف الذيف يجندوف تحت إغراءات مالية أو تتكوف الخمية مف عناصر مواطني الدولة نفسيا االص
يوعدوف بإمتيازات ومناصب الحقة أو مف مواطني الدولة التي تحركيـ وتجندىـ إما لنوازع دينية 

 أو مذىبية أو عنصرية أو إستعمارية.
شبو كتيبة  ،عناصر خمسةمف ثبلثة عناصر إلى تتكوف عددىا صغير  الخبليا اإلرىابية
اقيا تقوـ عمى أساس دينامكية داخمية التي تعتمد عمى القتؿ والتي بدورىا صغير حتى ال يتـ إختر 

تحتوي عمى النواة الصمبة ممثمة في قائد الخمية عادة و مساعده شرسيف دموييف مصمميف و 
 2غير متردديف.

                                                           
 .118مرجع سابؽ، ص باإلرىاب وأشكالو، ، التعريؼ عبد الرحمف رشدم اليػكارم -1
، مداخمة بعنواف مف ىي الخبليا اإلرىابية النائمة في تونس وطرؽ التعامؿ معيا، المركز رياض الصيداكم -2

 سا متوفر عمى: 21:33عمى الساعة  23/02/2019العربي لمدراسات السياسية، تونس، تاريخ اإلطبلع 
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تظؿ الخبليا اإلرىابية في حالة كموف مؤقت تترقب ىدفيا وتخطط لو بإنتظار نوـ األجيزة 
بإنتظار ضعفيا أو ضعؼ الخصوـ المنافسيف ليا لتستيقظ وتعمؿ عمى توجيو ضربتيا األمنية او 

وقد تستتمر في عمميا أو تعود إلى حالة الكموف كما كانت، وىي بيذا الشكؿ تمثؿ طابورا مندسا 
بيف جميع الجماىير وفي مفاصؿ المجتمع اإلنساني لمتعبئة ضد الدولة وعميو ال يمكف ألحد أف 

اف والمكاف الذي تستيقظ فيو لتمشط بعمؿ إرىابي ما، وىذا ما يساعدىا عمى الظيور يتنبأ بالزم
بأشكاؿ وأماكف غير متوقعة لتوجيو ضربة مجيرية ومفاجئة وقاسية ويجب اإلنتباه إلى أف صمت 

 1وسكوف ىذه الخبليا ال يعني زواؿ تأثيرىا وخطرىا.
قؿ عمما لزج عناصرىا في تنظيمات الخبليا عمى الفئات العمرية الصغيرة واال تركز ىذه

التطرؼ ضمف خبلياىا النائمة لوقت الطمب، كونيـ ال يستطعيوف الصمود أماـ وسائؿ اإلقناع 
الموجية إلييـ وكذلؾ عمى المثقفيف السطحييف مف الجيؿ الشاب الذيف يسودىـ القمؽ والعداء 

في ميداف العمؿ فيميموف إلى  لمجتمعيـ بسبب عدـ قدرتيـ عمى التنافس في ميداف العمـ وفشميـ
 العزلة ومف ثـ إلى العدوانية ضد السمطة أو اآلخر.

الخبليا اإلرىابية النائمة الدوؿ إلى إعادة النظر في إستراتيجيتيا، ألف ىذه دفعت 
اإلستراتيجية العسكرية منيا عمى األخص بنيت لمواجية عدو عقبلني يمكف ردعو ويقيس في 

خسارة في أي عمؿ يقوـ بو كما وأنيا بنيت لعدو لو شكؿ وقاعدة ومركز حساباتو الربح مقابؿ ال
 وبنى متعارؼ عمييا وىو عدو يمكف قياس النصر عميو في حاؿ المواجية.

تمؾ االستراتيجية بنيت أيضا لمواجية عدو لو سوابؽ في التعامؿ السياسي والعسكري 
ستباؽ سموكو وحركتو.  األمر الذي يسيؿ ترقب وا 

 الخاليا اإلرىابيػػة النائمة أشكػػاؿ: ثػػانيالمطمب ال
تعتبػر الخبليا اإلرىابية النائمة فرؽ صغيػرة مف اإلرىابييف الذيف يعمموف كمجموعة إما بناء 

، والخمية ىي الوحدة األساسية لمجموعة إرىابية وغالبا ما ؿمف قائد أو بشكؿ مستقعمى أوامػر 
مثيؿ، ويشار إلى الخبليا بأسماء أخرى في اإلتصاالت تكوف عمميات الخمية سرية ولـ يسبؽ ليا 

د التنظيـ اإلرىابي وأصميـ والبيانات داخؿ المنظمة اإلرىابية إعتمادا عمى المجموعة العرقية ألفرا

                                                                                                                                                                      
pbSyq48kM-https://www.youtube.com/watch?v=z 

 .123مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب الجديد...الشكؿ الرئيس لمصراع في الساحة الدولية، أحمد إبراىيـ محمكد -1

https://www.youtube.com/watch?v=z-pbSyq48kM
https://www.youtube.com/watch?v=z-pbSyq48kM
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أو الجماعات أو األجنحة، ويتزايد  ا عمى أنيا الجبيات أو الكوماندوسفقد يشار إليي القومي
 1ية المتكاثرة ذاتيا بإستخداـ عائدات النشاطات اإلجرامية.تمويؿ الخبليا اإلرىابية الدول

إف الخبليا اإلرىابية النائمة أصبحت نشاطا بالغ التعقيد والترتيب لذا ينبغى أف تكوف ىناؾ 
قيادة تمتمؾ القدرة والخبرة عمى إدارة مثؿ ىذه العمميات، إذ ىي بحاجة إلى التخطيط والتمويؿ 

لى الخبرات والم يارات ذات التخصص الدقيؽ في المجاالت العسكرية والسيما أف والتسميح وا 
وسائؿ الحياة و تقدميا في عصرنا الحاضر أصبحت مف الصعوبة بمكاف خرقيا مف أجؿ تحقيؽ 
األىداؼ التي يتوخاىا اإلرىابيػوف، لذلؾ تتطمب خبرات متعددة وعمبل جماعيا وتنظيما دقيقا حتى 

لتي تجبر الخصـ عمى التنازؿ ومف ثـ القبوؿ بمطالب يمكف خمؽ حالة مف الذعر والرعب ا
 المرىبيف.

والواقع أف اإلرىاب المعاصر أصبح نشاطا بالغ الخطورة والتعقيد بحيث أصبحت تديره 
منظمات عمى قدر عاؿ مف الخبرة و التنظيـ والتدريب والتسميح والخبرة الفنية لذا تجد أف كثيرا 

المخابرات المركزية لبعض الدوؿ في سبيؿ بسط نفوذ تمؾ مف المنظمات اإلرىابية قد تديرىا 
 الدوؿ وفرض سياستيا وترىيب كؿ مف يحاوؿ أف يزيغ عف نيجيا.

سناد اإلرىاب أو ما ي خبليالذلؾ ىناؾ  يعتمد  عرؼ بيياكؿ دعـ اإلرىاب عامؿ ميـدعـ وا 
 ية أو في الخارج المحم الخبلياتعمؿ وفؽ نظاـ  العامؿ البشري والخبرات البشرية أساسا عمى

التنفيذية واإلدارية عف طريؽ تزويدىا بالمعمومات  الخبلياالداعمة مع  الخبلياحيث تتعاوف ىذه 
 .المعتمدة في النشاط وصوال إلى أساليب الدعـ المادي كجمع األمواؿ

إذ تعمؿ عمى تطوير شبكاتيا وعمى إثر ىذا  اإلرىابية بالمقاوالت الخبليار ديفادتاكيشبو  
( مع مستخدميو وفؽ اإلتصاؿ الشخصي ثـ الثقة مف الخميةأف يتعامؿ المقاوؿ )الزعيـ في  يجب

المسؤولية النيائية عف كيفية إنجاز العمؿ تعود لممقاوؿ  فكما أ، معا الخميةأجؿ المحافظة عمى 

                                                           
كتوراه، كمية مكافحة اإلرىاب الدولي في منطقة الساحؿ اإلفريقي، أطروحة لنيؿ شيادة الد، عيػػػساكم سفياف -1

مايكؿ ، نقبل عف 68، ص 2018-2017الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ، 
، ترجمة محمد خمفانا لصوافي وآخروف، مكافحة تمويؿ التيديدات عبر الحدود الوطنية، جاككبسكف كماثيك ليفيت

 .06، ص 2009راتيجية، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلست
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أو الزعيـ وىو الذي يممي ما يجب القياـ بو كما يتنازؿ ليـ عف بعض السمطة في إنجاز العمؿ 
 1حسب تعقيد وحاجة المشاريع أو النشاطات. الخميةد قسب خبرتيـ ويعمؿ عمى زيادة عح

 2وتنقسـ ىذه الخبليا إلى أنواع عديدة سنتعرؼ عمى بعضيا:
 الدكر المسند إليياالفرع األكؿ: أنكاع الخاليا اإلرىػػابية مف حيث 

ة بيا فمنيا تتنوع خبليا اإلرىاب النائمة عمى عدة صنوؼ بحسب النشاطات المكمف
إستخباري يقوـ بجمع المعمومات المطموبة عف البمد الذي تنتشر فيو أو ينشر الشائعات الكفيمة 
غتياالت  بزعزعة الوضع الداخمي ومنيا ليا ميمات قتالية تقوـ بعمميات إرىابية مف تفجير وقتؿ وا 

إثارة القبلقؿ والفتف ومساعدة القوات المعتدية، إجماال تكمؼ الخبليا بعدة واجبات الغرض منيا 
 بأعماؿ عنؼ منظمة متبعة اسموب الذئاب المنفردة في عدوانيا.وزعزعة األمف واإلستقرار والقياـ 

 العميؿ المعمكماتي أكال:
وىذا النوع يتمخص عممو في جمع المعمومات  ،أو كما يطمؽ عميو الوكيؿ االستخباراتي

، وكذلؾ تسجيؿ االجتماعات واألوراؽ إف والصور ومقاطع الفيديو مف أنشطة الكياف المخترؽ
أمكنو ذلؾ، ودائما ما يكوف ىناؾ أكثر مف عميؿ معموماتي في الكياف الواحد حتى يستطيعوا 

 جمع المعمومات أكثر ويكونوا بعيديف عف الشبيات في نفس الوقت.
لنائمة يعتبر التنظيـ مف أىـ خاصيات الخبليا اإلرىابية النائمة ويعنى أف أعضاء الخمية ا

ظاـ دقيؽ يضبط آلية عمميـ مف ال يؤدوف عمميـ بصورة عشوائية أو انفراديا بؿ يخضعوف لن
وتحدد العبلقة بيف جميع العناصر  ،ـ األدوار والمياـ بيف مختمؼ المنتسبيف لمخميةيتقس خبلؿ

مف  أفقيا وعموديا، ويختمؼ نوع الخمية مف خمية ألخرى ليتأرجح بيف البساطة والدرجة الكبيرة
 3التعقيد والمستويات العالية مف التنظيـ.

                                                           
التعاوف األمني األمريكي الجزائري في الحرب عمى اإلرىاب وتأثيره عمى المنطقة المغاربية ، ريػـ براىيميم -1

  .24ص  مرجع سػػابؽ،وتأثيره، 
ه عمى المنطقة المغاربية التعاوف األمني األمريكي الجزائري في الحرب عمى اإلرىاب وتأثير ، ريػـ براىيميم -2

 .27ص  نفس المرجع السابؽ،وتأثيره، 
وفي  36ص  2001، الجريمة المنظمة، الدار العممية ودار الثقافة، عماف، األردف، يكسؼ داكد ككركيس -3

، الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار ىومػػة، الجزائر، الطبعة الثانية، مختار شميبينفس المعنى: 
 .48، ص 2016
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يعرؼ التنظيـ مستويات متعددة داخميا في دولة معينة وخارجيا عمى امتداد دوؿ متعددة 
ستغبلؿ أشخاص ذوي مكانة إجتماعية مرموقة مف الذيف ال  بواسطة إستعماؿ وسائؿ حديثة وا 

مؿ مف حيث تقسيـ األدوار والمياـ يثير موقعيـ أية شبيات ويركز النظاـ عمى تخطيط دقيؽ لمع
 1والتخصيص القطاعي في مختمؼ المياديف وغيره مف األنشطة غير المشروعة.

أما التخطيط فيقوـ عمى الدراسة المحكمة المسبقة ألي نشاط إجرامي تنوي الخمية إرتكابيـ 
الدولة كالشرطة  مما يتطمب قدرا عاليا مف الدىاء والحيمة والخبرة بغية اإلفبلت مف رقابة أجيزة

 2والقضاء واإلدارة إلى حدود التغمغؿ داخؿ ىذه األجيزة بواسطة شراء الذمـ.
يجرى التنظيـ داخؿ الخمية اإلرىابية عبر مستويات جغرافية إقميمية مف جية ومف جية 
أخرى عبر نظاـ ىيكمي ىرمي متدرج يتـ مف خبللو إحتراـ التسمسؿ الرئاسي لمسمطة والمسؤولية 

طاعة كؿ ما يصدر عنيا مف مع توح يد الجية صاحبة إصدار القرارات واإلنصياع لمقيادة وا 
أوامر مع اإللتزاـ المطمؽ لعناصر الخمية بيذا النظاـ مما يساعد عمى ديمومة الخبليا اإلرىابية 

قابمية تنظيميا لمتكيؼ مع مختمؼ الضربات القوية التي تواجييا أحيانا مف قبؿ أجيزة و النائمة 
 افحة. المك

 العميؿ الدعائي ثػػانيا:
وينشط فقط قبؿ األحداث والتطورات السياسية اليامة وميمتو إحداث بمبمة وتخبط عف 
طبلؽ شائعات ال أساس ليا مف الصحة مف شأنيا خمخمة الوضع  طريؽ نشر أخبار كاذبة وا 

 3مكياف المخترؽ.ل يالداخم
مومات أصبح العالـ قرية صغيرة بفعؿ و مع تطور العموـ و انتشار تقنيات تكنولوجيا المع

غير ، ىذا التطور و االنفجار التكنولوجي و الذي أسيـ في تسييؿ حياة الفرد وتكامؿ بناء الدوؿ

                                                           
، المجاالت، النتائج( ورقة عممية مقدمة في ، ذياب مكسػى البداينػة -1 اإلرىاب المعموماتي )التعريؼ، المفيـو

، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية 2008/ 19/11-15إطار ندوة عممية موسومة بػ اإلرىاب واألنترنت، أياـ 
 .38، ص 2008بالتعاوف مع جامعة عيف شمس، القاىرة، 

 .50، ص مرجع سابؽ، الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، مختار شبيمي -2
، تخصص ، عبػػاسي محمد األميػػف-3 الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو

، ص 2017-2016ساف، القانوف العاـ، كمية الحقوقو العمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة ابي بكر بمقايد تمم
88. 
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أنو تفاقـ في نفس الوقت التيار المعاكس الذي يحاوؿ وبنفس التقنيات تعكير األجواء وتبديد 
وال يزاؿ يقدميا الفضاء  المدني التي قدميا ية ذات الطابعتعدد االستخدامات السممفرغـ  األحبلـ،

اإللكتروني و المعموماتي عبر شبكة اإلنترنت، إال أنو ظيرت استخدامات أخرى غير سممية ليذا 
وفرت شبكة فقد  الفضاء المتشعب االتجاىات باستغبللو كساحة جديدة لمصراعات الدولية،

ليا مع ما أضافتو تطبيقات اليواتؼ المتنقمة اإلنترنت والخدمات االلكترونية والمعموماتية مف خبل
ىامشا ميما لمجماعات اإلرىابية بما قدمت ليـ مف فرص النشر واالتصاؿ بصور لـ تكف متاحة 

 1سابقا ألي جماعة أو تنظيـ خارج القانوف.
حيث اعتمدت الجماعات  آلف تحوليا إلى المجاؿ االفتراضيما يميز الخبليا اإلرىابية ا

ى شبكة األنترنت التي سيمت عمييـ النشاط في الفضاء اإللكتروني وبات ما يعرؼ اإلرىابية عم
 باإلرىاب اإللكتروني والذي سنفصؿ فيو أكثر نتيجة لمحيز العممي الواسع الذي نالو.

لعؿ الميزة الكبرى التي توافرت عمييا ىذه الوسائط الجديدة ىي أنيا مكنت رموز وقادة 
ؿ بأفكارىا ورسائميا إلى جميور أوسع بكثير مف أي وقت مضى ومنظري ىذه الفرؽ مف الوصو 

 متجاوزة الرقيب الفكري والرسمي إذ ال وسيط بينيا وبيف المتمقي.
فقد وفرت البيئة الرقمية ليذه الجماعات آليات ووسائؿ ساعدتيا في بث نشاطيا مف خبلؿ 

لتسمية و القديـ في الوجود في ااعتماد االنترنت فظير ما يعرؼ باإلرىاب االلكتروني الحديث 
الذي أصبح يؤرؽ القادة و رؤساء الدوؿ بالنظر الى ما ينتج عنو مف تيديدات ألمف الدوؿ ، فقد و 

أصبحت تكتسي خصائص جديدة غيرت مف مبلمح اإلرىاب التقميدي و طرائقو فأصبح أكثر 
عمى ىؤالء  يؿأصبح مف السو  كنولوجيات االتصاؿ و المعموماتضراوة باعتماده عمى أحدث ت

نترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي في  تجنيد الشباب و استقطابيـ اإلرىابييف اعتماد األ
 2.لممنظمات اإلرىابية

                                                           
، التقنية و اإلجراـ المنظـ، مجموعة مؤلفيف أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، ذياب مكسى البداينػة -1

، ص 2014الجريمة المنظمة وأساليب مواجيتيا في الوطف العربي، دار حامد لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، 
161. 

العبلقة بيف اإلرىاب المعموماتي والجرائـ المنظمة، ورقة بحثية مقدمة في  لعريػػاف،عبد الحميد إبراىيـ محمد ا -2
، جامعة نايؼ العربية لمعمـو 14/4/2006-9ندوة عممية موسومة بػ مكافحة الجرائـ اإلرىابية المعموماتية، أياـ 

 .53، ص 2006األمنية، الرياض، السعودية، 
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مع تزايد انخراط تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في نسيج الحياة اليومية وفي 
اسية والثقافية فمـ تعد المجتمعات فقد تشابكت التطورات التقنية مع التغييرات االجتماعية والسي

االنترنت وسيمة لمتواصؿ السممي فحسب بؿ اعتمدت مف قبؿ المنظمات اإلرىابية كأداة 
 1لمتحريض االلكتروني عمى اإلرىاب فشكمت بذلؾ أداة فعالة في يد ىذه الجماعات اإلرىابية.

اة في عصر االزدىار اإللكتروني وفي زمف قياـ حكومات إلكترونية ، تبدؿ نمط الحي
الجريمة والتي قد يحتفظ بعضيا باسمو التقميدي  أنماطمنيا  أنماطياأشكاؿ األشياء و  وتغيرت معو

، ومف ىذه الجرائـ الحديثة في طرقيا والقديمة في  اتغيير جوىري أو بسيط في طرؽ ارتكابي مع
و التي ي حديثة تتماشى مع التطور التقن أشكاالالتي أخذت  اإللكترونياسميا جريمة اإلرىاب 

 2ت الشكؿ السائد عمى الفضاء المعموماتي.دغ
إف مف أىـ القضايا الجدلية عمى المستوى الدولي ىو عدـ وجود تعريؼ محدد لئلرىاب 

ويرجع ، لـ يصؿ المجتمع الدولي حتى اآلف إلى تعريؼ جامع مانع متفؽ عميواإللكتروني إذ 
 ، ولذلؾ ما يزاؿ تعريؼ اإلرىابذلؾ إلى تنوع أشكالو ومظاىره، وتعدد أساليبو وأنماطو

 .حتى يومنا ىذا مشكمة كبرى تواجو الباحثيف القانونييف والسياسييفاإللكتروني 
كما أصبح مف الممكف اختراؽ األنظمة والشبكات المعموماتية واستخداميا في تدمير البنية 

ت االقتصادية الكبرى التحتية المعموماتية التي تعتمد عمييا الحكومات والمؤسسات العامة والشركا
وىناؾ ما يشير إلى إمكانية انييار البنى التحتية لؤلنظمة والشبكات المعموماتية في العالـ كمو 

فاإلرىاب  ،وليس في بعض المؤسسات والشركات الكبرى أو في بعض الدوؿ المستيدفة
لسبلح الرقمي اإللكتروني أصبح خطرا ييدد العالـ بأسره ويكمف الخطر في سيولة استخداـ ىذا ا

                                                           
اإللكتروني الجديد عمى الشباب المسمـ في عيد وسائط اإلالـ الجديد، مجمة  تأثير جرائـ اإلرىاب، قادة عافيػة -1

 .145، ص 2015، لبناف، 2015، أكتػػوبر 12جيؿ العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، العدد 
 2011يػػة، لبناف، الطبعة األولى ، اإلجراـ اإللكتػػػروني دراسة مقارنة، مشورات زيف الحقوقعػػمي عدناف الفيؿ -2

 53ص 
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مع شدة أثره و ضرره، حيث يقـو مستخدمو بعممو اإلرىابي وىو مسترخ في منزلو أو في مكتبو 
 1أو في غرفتو الفندقية وبعيدا عف أنظار السمطة و المجتمع.

وتجدر اإلشارة إلى أف تدمير شبكة معموماتية تقدر خسائرىا اليومية بأضعاؼ مضاعفة 
 2و تفجير جسر أو اختطاؼ طائرة.النييار مبنى أو قصؼ منشأة أ

إف خطورة اإلرىاب اإللكتروني تزداد في الدوؿ المتقدمة والتي تدار بنيتيا التحتية 
بالحاسبات اإللكترونية والشبكات المعموماتية مما يجعميا ىدفا سيؿ المناؿ فبدال مف إستخداـ 

ير مى لوحة المفاتيح تدمخبلؿ الضغط عالمتفجرات تستطيع الجماعات والمنظمات اإلرىابية مف 
البنية المعموماتية وتحقيؽ آثار تدميرية تفوؽ مثيمتيا المستخدـ فييا المتفجرات، حيث يمكف شف 

لحاؽ الشمؿ بأنظمة القيادة والسيطرة واإلتصاالت  ابي مدمر إلغبلؽىجوـ إرى المواقع الحيوية وا 
عطيؿ أنظمة الدفاع الجوي أو أو قطع شبكات اإلتصاؿ بيف الوحدات والقيادات المركزية أو ت

إخراج الصواريخ عف مسارىا أو التحكـ في خطوط المبلحة الجوية والبرية و البحرية أو شؿ 
لحاؽ الضرر بأعماؿ البنوؾ وأسواؽ  محطات إمداد الطاقة والماء أو إختراؽ النظاـ المصرفي وا 

 3 الماؿ العالمية.
( مف كممتيف، كممة مألوفة Cyberterrorismeأو )” اإلرىاب اإللكتروني“يتألؼ مصطمح و 

(Cyber( ومتداولة وتعني اإلنترنت، والكممة األخرى )Terrorisme وتعني اإلرىاب والتي حتى )
 4لـ تعّرؼ تعريفا محددا. فاآل

                                                           
، الجريمة المعموماتيػة في التشريع الجزائري، مجمة القانوف، مجمة فصمية محكمة تصدر عف برداؿ سميػػر -1

، ص 2010العدد الثاني، جويمية  -الجزائر–معيد الحقوؽ والعمـو القانونية، المركز الجامعي أحمد زبانة غميزاف 
179. 

 . 63كافحة اإلرىاب: المعوقات و الحموؿ، مرجع سابؽ، ص ، التعاوف العربي في معبد القادر محمد قحطاف -2
، اإلرىاب اإللكتروني في عصر المعمومات، بحث مقدـ إلى عبد اهلل بف عبد العزيػػػز بف فيد العجالف -3

 4و  2المؤتمر الدولي األوؿ حوؿ حماية أمف المعمومات والخصوصية في قانوف األنترنت المنعقد بالقاىرة يومي 
 .7، ص 2008جواف 

،دور اآلليات الحديثة لمحد مف الجرائـ المستحدثة :اإلرىاب االلكتروني و طرؽ  أيسر محمد عطية -4
مواجيتيورقة عممية مقدمة في ممتقى عممي بعنواف الجرائـ المستحدثة في ظؿ المتغيرات  والتحوالت اإلقميمية 

 .8، ص 2013،عماف ، المممكة األردنية الياشمية ،4/9/2013-2والدولية،
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الحديث الذي وظؼ  اإلرىاب"ذلؾ النوع مف  أنو:اإلرىاب اإللكتروني مف  ينطمؽ تعريؼو 
التصاالت في الوقت الراىف بشكؿ يبلئـ متطمباتو و منطمقات و استثمر تقنيات المعمومات و ا

 1.بث الخوؼ و زعزعة االستقرار في الببلد
القرارات  نشاط أو ىجوـ متعمد، يممؾ دوافع سياسية ويسعى لمتأثير فيكما عرؼ بأنو: " 

في  الحكومية والرأي العاـ العالمي، ويستخدـ الفضاء اإللكتروني بوصفو عامبل مساعدا ووسيطا
كما يسعى إلحداث تأثير معنوي ونفسي عبر التحريض  ،عممية التنفيذ لمعمؿ اإلرىابي أوالحربي

عبر استخداـ آليات  ويأتي ىذا العمؿ في صورة رقمية عمى بث الكراىية الدينية وحروب األفكار
 2".األسمحة اإللكترونية الجديدة في معارؾ تدور رحاىا في الفضاء اإللكتروني

معنويا باستخداـ الوسائؿ  أوالتيديد ماديا  أوالتخويؼ  أوالعدواف : "اويعرؼ أيض
أف يكوف ىدفا  أوعبر الفضاء االلكتروني  أواألفرادالجماعات  أوااللكترونية الصادرة عف الدوؿ 

 3لذلؾ العنواف  بما يؤثر عمى االستخداـ السممي لو.
تغؿ ويستخدـ الوسائؿ والتقنيات إذ يس اإلرىاب حد األنماط المعاصرة لممارسةأيمثؿ  كما

فكار واآلراء والمعمومات األ نترنيت ووسائؿ اإلعبلـ العابرة لمقارات لنشرالحديثة والمتطورة كاأل
الخاطئة واليدامة وتوجيييا نحو فئة معينة أو شعب ما لتضميؿ الحقائؽ والوقائع أو نشره ألفكار 

 ية والعادات والتقاليد االجتماعية المتعارؼ تتنافى مع طبيعة وقيـ والشرائع واألدياف السماو 
 4.ميياع

ظير وشاع إستخداـ مصطمح اإلرىاب اإللكتروني عقب الطفرة الكبيرة التي حققتيا 
ستخدامات الحاسبات اإللكترونية واألنترنت تحديدا في إدارة معظـ  تكنولوجيا المعمومات وا 

                                                           
 ،2009إدماف األنترنت في عصر العولمة، عماف، األردف، دار صفاء لمنشر،  ،محمد النكبي محمد عمي -1

 .112ص 
يوليو  30 -ىػ 1436شواؿ  14، اإلرىاب اإللكتروني.. المعركة الحديثة، نشر يـو الخميس أمجد المنيؼ -2

 متوفر عمى : ، (سا 23:00 عمى الساعة: 21/07/2018 تاريخ االطبلع ـ،2015
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/07/30 

المركز العربي ألبحاث الفضاء  اإلرىاب االلكتروني نمط جديد و تحديات مختمفة، ،عادؿ عبد الصادؽ -3
 .56ص  ،2013 االلكتروني،

انيا نموذجا، دراسات دولية ماىية اإلرىاب وتأثيره عمى واقع حقوؽ اإلنساف فرنسا وبريط، رنػا مكلكد سبع -4
 .172ص المغرب، دوف سنة نشػػر، ، 49العدد 
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لتوقيع عمى اإلتفاقية الدولية األولى دولة إلى ا 30األنشطة الحياتية وىو األمر الذي دعا 
والذي يعد وبحؽ مف أخطر أنواع  2001لمكافحة اإلجراـ عبر األنترنت في بودابست عاـ 

الجرائـ التي ترتكب عبر شبكة األنترنت ويتضح ىذا جميا مف خبلؿ النظر إلى فداحة الخسائر 
 1التي يمكف أف تسببيا عممية ناجحة واحدة تندرج تحت مفيومو.

تأسيسا عمى ما سبؽ يمكننا تعريؼ اإلرىاب اإللكتروني بأنو العدواف أو التخويؼ أو و 
التيديد المادي أو المعنوي الصادر مف الدوؿ أو الجماعات أو األفراد عمى اإلنساف في دينو أو 
نفسو أو عرضو أو عقمو أو مالو بغير حؽ بإستخداـ الموارد المعموماتية والوسائؿ اإللكتػػرونية 

 2.تى صنوؼ العدواف وصور اإلفسادبش
وىناؾ مف ذىب إلى تعريفو بأنو ىجومات غير مشروعة أو تيديدات بيجمات ضد  

الحاسبات أو الشبكات أو المعمومات المخزنة إلكترونيا توجو مف أجؿ اإلنتقاـ أو إبتزاز أو إجبار 
ىداؼ سياسية أو دينية أو التأثير في الحكومات أو الشعوب أو المجتمع الدولي بأسره لتحقيؽ أ

أو إجتماعية معينة، وبالتالي فمكي ينعت شخصا ما بأنو إرىابيا عمى األنترنت وليس فقط مخترقا 
فبل بد وأف تؤدي اليجمات التي يشنيا إلى عنؼ ضد األشخاص أو الممتمكات أو عمى األقؿ 

 3تحدث أذى كافيا مف أجؿ نشر الخوؼ و الرعب.
ستغبلؿ وسائؿ فاإلرىاب اإللكتػػػروني يع تمد عمى إستخداـ اإلمكانيات العممية والتقنية وا 

اإلتصاالت وشبكات المعموماتية مف أجؿ تخويؼ وترويع اآلخريف و إلحاؽ الضرر بيـ أو 
حينما أدى إنتشار فيروس الحاسوب إلى إتبلؼ  2000تيديدىـ مثؿ ما حصؿ في العاـ 

أشاع فيروس  2003يكي، وفي العاـ مميارات دوالر أمر  10معمومات قدرت قيمتيا بنحو 
"ببلستر" الدمار في نصؼ مميوف جياز مف أجيزة الحاسبات اإللكترونية، وقدر مجمس أوروبا 

                                                           
، التعرؼ عمى اإلرىاب اإللكتروني، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، كليد محمد أبك رية -1

 .49، ص 2012السعودية، 
ستخداـ األنترنت يكنس محمد معرب -2 ألغراض إرىابية، جامعة نايؼ ، اإلطار القانوني لئلرىاب اإللكتروني وا 

 .155، ص 2012العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، 
، مستقبؿ اإلرىاب في ىذا القرف، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة أحمد فالح العمػػكش -3

 .89، ص 2014األولى، 
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في اإلتفاقية الدولية لمكافحة اإلجراـ عبر األنترنت كمفة إصبلح األضرار التي تسببيا فيروسات 
 1مميار دوالر أمريكي سنويا. 12المعموماتية بنحو 

 2إلرىػػػاب اإللكتركني الدعػػائي بػ :كيتسـ ا
 سرعة ارتكاب الجريمة. 
 وطف يعدـ االنتماء أل. 
 يعمؿ ببل حدود.  

 .سيولة تنفيذ العمميات اإلرىابية
ييدؼ اإلرىاب اإللكتروني إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ غير المشروعة ويمكننا بياف و 

 3:في ضوء النقاط اآلتية أبرز تمؾ األىداؼ
  الرعب بيف األشخاص والدوؿ والشعوب المختمفة.نشر الخوؼ و  
 وزعزعة الطمأنينة. اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ واألمف المعموماتي 
 .تعريض سبلمة المجتمع وأمنو لمخطر 
 وتقنية  واإلضرار بوسائؿ االتصاالتى المعموماتية األساسية وتدميرىا إلحاؽ الضرر بالبن

 الخاصة.أو باألمواؿ والمنشآت العامة و  المعمومات
 .تيديد السمطات العامة والمنظمات الدولية وابتزازىا 
 .االنتقاـ مف الخصوـ 
 ثارة الرأي العاـ. الدعاية واإلعبلف وجذب االنتباه  وا 
 .جمع األمواؿ واالستيبلء عمييا 
 لمحفاظ عمى بقائيا واستمرارىا. استقداـ عناصر جديدة داخؿ المنظمات اإلرىابية 

                                                           
اجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجػع مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المو ، عبد اهلل نػػػكار شعت -1

 .114سابؽ، ص 

اإلرىاب الرقمي في القانوف البحريني المقارف بالنظاـ السعودي والقانوف المصري ، محمػػػكد صالح العادلي -2
 .169، ص 2012دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 

، اإلرىاب االلكتروني في عصر المعمومات، تاريخ اإلطبلع العجالفعبد اهلل بف عبد العزيز بف فيد  -3
   متوفر عمى: سا 18:38عمى الساعة  21/07/2018

              http://www.shaimaaatalla.com                 

http://www.shaimaaatalla.com/
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لخطر القادـ نظرا لتعدد اإللكتروني ىو إرىاب المستقبؿ وىو ايمكف القوؿ بأف اإلرىاب 
تساع مجاؿ األىداؼ الي يمكف مف خبلؿ وسائؿ اإلتصاالت وتقنية أشكالو و  تنوع أساليبو وا 

مف  المعمومات مياجمتيا في جو مريع وىادئ وبعيد عف اإلزعاج والفوضى مع توفير قدر كبير
 1السبلمة واألماف لئلرىابييف.

رتباط بيف اإلنترنت واإلرىاب بشكؿ واضح بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر االظير 
مباشرة إلى ، حيث انتقمت المواجية ضد اإلرىاب واإلرىابييف مف المواجية المادية ال2001

وأصبحت اإلنترنت مف أشد  الحروب الواقعية إلى حروب رقمية وتحولت المواجية اإللكترونية
ما اسُتخدـ ألغراض سيئة وتحقيؽ نوايا إرىابية فمـ تعد تقتصر النشاطات األسمحة فتكا وىدما إذا 

األمر  إلى الفضاء اإللكتروني أيضاً  إنما انتقمت حسباإلرىابية عمى المجاؿ المادي الواقعي ف
 2الذي أفرز تنظيمًا يتبنى فكر القروف الوسطى ويحتضف تكنولوجيا القرف الحادي والعشريف.

 الخبليائج الثورة المعموماتية مف أىـ اآلليات التي ساعدت عمى نشاط تعتبر األنترنت ونتا
نتشار  حيث أنيا رفعت الحدود الجغرافية وجعمت العالـ  ااإلرىابية بشكؿ متصاعد وأكثر خطورة وا 

قرية كونية صغيرة وىذا ما يطرح إشكالية صعوبة التحكـ في الظاىرة أو تحديد مجاؿ نشاطيا 
 3عرؼ عمى أماكف تواجدىا.لصعوبة رقابتيا أو الت

األنترنت فضاء آمف لئللتقاء مف أي مكاف في العالـ ويضمف سرعة تبادؿ المعمومات 
وتنفيذ الخطط اإلجرامية باإلضافة إلى إنفتاحيا غير المحدود أخبلقيا وثقافيا و قانونيا وعدـ 

ة أو المحاسبة عمى إرتباطيا بدولة معينة أو حدود دولة جغرافية أو سياسية بسبب صعوبة الرقاب
لقوة أو التيديد أو الترويع مف أجؿ إستخداـ اما ينشر فييا، ومنو فإذا كاف اإلرىاب يتمثؿ في 

تنفيذ مشروع إجرامي سواء كاف فرديا أو جماعيا بيدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سبلمة 

                                                           
يعة اإلسبلمية والقانوف الدولي، بحث مقدـ لمجمع ، اإلرىاب والعنؼ في ميزاف الشر حسف بف محمد سفر -1

 .11/01/2003قطر  -الفقو اإلسبلمي الدولي، الدورة الرابعة عشرة، الدوحة
، العبلقة بيف اإلرىاب المعموماتي و الجرائـ المنظمة : ماىو رد فعؿ عبد الحميد إبراىيـ محمد العرياف -2

، كمية 13/4/2006-9ائـ اإلرىابية المعموماتية خبلؿ الفترة مف القطاع العاـ؟، الدورة التدريبية مكافحة الجر 
 .2، ص 2006التدريب المغرب، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 

، اإلرىاب اإللكتروني وبعض وسائمو والطرؽ محمد بف عبد اهلل آؿ فايع العسيرم، حسف بف أحمد الشيرم -3
 .221، ص 2012مـو األمنية، الرياض، السعودية، الحديثة لمكافحتو، جامعة نايؼ العربية لمع
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مؿ إجرامي لترويع المجتمع و أمنو لمخطر أو منع وعرقمة السمطات العامة وبالتالي فيو ع
 1المجتمع بيدؼ التأثير عمى الحكومة و السمطات العامة.

نشاء  فإف المنظمات اإلرىابية قد وجدت في شبكة األنترنت فضاء واسعا لنشر الفكر اإلرىابي وا 
جماال  مواقع لتعميـ صناعة المتفجرات وتغذية الفكر اإلجرامي وكيفية إختراؽ المواقع اإللكترونية وا 

وؿ أف األنترنت مكانا آمنا إللتقاء التنظيمات اإلرىابية لتنفيذ مخططاتيـ اإلجرامية يمكف الق
وتجنيد أكبر عدد ممكف مف المناصريف لفكرىـ وخاصة أف إنشاء مواقع إلكترونية سيبل و متاحا 

 2بالمقارنة مع وسائؿ اإلتصاؿ واإلعبلـ األخرى.
خداـ القوة و العنؼ بواسطة األنترنت في وبالتالي فاإلرىاب اإللكتروني يتضمف إمكانية إست

تبلؼ أنظمة المعمومات التي تعتمد عمييا الدوؿ أو المؤسسات  شف ىجمات إرىابية لتدمير وا 
وبالتالي فقد أصبح اإلرىاب لمالية، السياسية و اإلجتماعية، الكبرى إلدارة شؤونيا اإلقتصادية و ا

ي مكنتو مف توسيع مسرح عممياتو تطورة التأكثر خطورة وشدة إلعتماده عمى التكنولوجيا الم
 صعوبة التحكـ في حدود عممياتو. و 

أضحى اإلرىاب االلكتروني ىاجسا يؤرؽ الدوؿ بعدما أصبح يعتمد تقنيات اإلنترنت 
كوسيمة لتنفيذ أعمالو عمى مختمؼ األصعدة و في شتى البمداف دوف أف تعيقو الحدود أو تقؼ 

الخدمات التي تتيحيا الشبكة العنكبوتية ليذه الخبليا اإلرىابية مف أبرز و  أمامو أشد األسمحة،
 3ممارسة نشاطاتيا نجد:و  لبث
أو مف خبلؿ ىاتؼ السمكي أو مف ىاتؼ سمكي الى  سواء مف حاسب الى آخر :االتصاالت -أ

 جانب حاسب آلي.

                                                           
، التحوالت الجديدة في مفيـو اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية مختارم إيماف، تمرابط إيماف -1

موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، 
 .95ص 

، ص  مرجػػع سابؽ - دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة –، المفيـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقكب -2
430. 

المممكة العربية السعودية ومحاربػة اإلرىاب المواجية و المناصحة، دار العبيكاف،  ،صالح بف بكػر الطيار -3
 .66، ص 2010الرياض، السعوديػة، الطبعة األولى، 
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ي أو مف خبلؿ مواقع الدردشة أو مواقع التواصؿ االجتماع :خدمات الحكار اإللكتركني -ب
 1إنشاء المنتديات.

التي تعد مف الخدمات الرئيسية لنقؿ الممفات المختمفة بيف و  :Emailني البريد االلكترك  -ج
 الجماعات.

: التي تقدـ خدمات مجانية لمجماعات اإلرىابية التي wwwمكاقع الشبكة العالمية  -ت
 2تستخدميا في التدريب و التنظيـ.

موف يـ يستغحافظ عمى استمرار الخمية وبقائيا ف: وىذا األمر يالتعبئة كتجنيد إرىابييف جدد -ث
ويجتذبوف الصغار بعبارات حماسية مثيرة  تعاطؼ اآلخريف مف مستخدمي األنترنت مع قضاياىـ

 3.خاصة مف خبلؿ غرؼ الدردشة اإللكترونية
بساطة وذلؾ بواسطة مواد مرئية ومسموعة تشرح ب :إعطاء التعميمات كالتمقيف اإللكتركني -ك

 .طرؽ صنع القنابؿ واألسمحة الكيماوية وغيرىا
 مخبليالحيث تعد االنترنت وسيمة اتصاؿ بالغة األىمية بالنسبة : التخطيط كالتنسيؽ -ق

خاصة وأنيا تتيح التنسيؽ لشف ىجمات إرىابية كما يستخدميا اإلرىابيوف لتخطيط  اإلرىابية
 .ماؿ والمياـ لكؿ عضو في الخميةاليجمات اإلرىابية وتوزيع األدوار وتنسيؽ األع

حيث إف اإلرىابييف يحصموف مف االنترنت عمى قوائـ إحصائية  :ؿالحصكؿ عمى التمكي -د
سكانية لمتعرؼ عمى الجمعيات الخيرية واألشخاص مف محبي عمؿ الخير الذي يمكف استدراجيـ 

اعتبارييف أو  لدفع تبرعات وصدقات وزكاة ألشخاص إستدراجيـوتضميميـ بسيولة، ومف ثـ 
وذلؾ بطرؽ تترؾ لممتبرع شكًا في أنو يساعد  ية تمثؿ واجية ليؤالء اإلرىابييفمؤسسات خير 

 .إحدى المنظمات اإلرىابية

                                                           
دور وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي في تفشي ظاىرة اإلرىاب في المنطقة  ،سالطنية، ساميػة حميدم بمقاسػػـ -1

 .41، جامعة محمد خيضػر بسكرة، ص 2016، جواف 44العربية، مجمة العمـو اإلنسانية، العدد 
 .112ص  المرجع السابؽ، إدماف االنترنت في عصر العولمة، ،محمد النكبي محمد عمي -2
جريمة التجنيد اإللكتروني لئلرىاب وفقا لقانوف العقوبات الجزائري، المركز الديمقراطي  ،ف سػػالـإيماف ب -3

 . 77، ص 2018العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصادية، برليف، ألمانيا، 
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بة مصارعة بيف المنظمات نترنت ىي حم: حيث أف األمياجمة المنظمات اإلرىابية األخرل -ذ
والشتائـ والمعاف  اإللكترونية بالسب متمئ المواقعوت وحتى بيف أعضاء الخمية الواحدة والخبليا

 1بينيـ ما يؤكد ىذه الظاىرة.
إذا كاف إلتقاء اإلرىابييف والمجرميف في مكاف معيف لتعمـ طرؽ اإلجراـ واإلرىاب وتبادؿ 
اآلراء واألفكار والمعمومات صعبا في الواقع فإنو عف طريؽ الشبكات المعموماتية تسيؿ ىذه 

يمتقي عدة أشخاص في أماكف متعددة و في زمف معيف ويتبادلوا العممية كثيرا إذ يمكف أف 
بؿ يمكف أف يجمعوا ليـ أتباعا وأنصارا  الحديث واإلستماع لبعضيـ عبر الشبكة المعموماتية 

 2 .عبر نشر أفكارىـ ومبادئيـ مف خبلؿ المواقع والمنتديات وغرؼ الحوار اإللكترونية
أصبح مف أكثر الوسائؿ إستخداما في مختمؼ وعمى الرغـ مف أف البريد اإللكتروني  

القطاعات وخاصة قطاع األعماؿ لكونو أكثر سيولة وأمنا وسرعة إليصاؿ الرسائؿ إال أنو يعد 
مف أعضـ الوسائؿ المستخدمة في اإلرىاب اإللكتروني وذلؾ مف خبلؿ إستخداـ البريد 

ا بينيـ بؿ إف كثيرا مف العمميات اإللكتروني في التواصؿ بيف اإلرىابييف وتبادؿ المعمومات فيم
اإلرىابية التي وقعت في اآلونة األخيرة كاف البريد اإللكتروني فييا وسيمة مف وسائؿ تبادؿ 

 3.المعمومات وتناقميا بيف القائميف بالعمميات اإلرىابية والمخططيف ليا
أفكارىـ  ويقوـ اإلرىابيوف كذلؾ بإستغبلؿ البريد اإللكتروني واإلستفادة منو في نشر

فمف خبلؿ يف معيـ عبر الرسائؿ اإللكترونية، والترويج ليا و السعي لتكثير األتباع و المتعاطف
الشبكة المعموماتية تستطيع المنظمات والجماعات اإلرىابية نشر أفكارىا المتطرفة والدعوة إلى 

                                                           
2017-01-،نشر في ..تو وآثاره..أساليب الوقاية والعبلجااإللكتروني.. أدو  ،اإلرىػػػػاب بدر أحمػػػػػد، -1

 (،متوفر  عمى:13:00عمى الساعة  21/07/2018)تاريخ االطبلع 16
http://www.assakina.com 

اإلرىاب الفػػكري، مجمة العمـو القانونية والسياسية، العدد  صعب ناجػي عبكد، زينب عبد السػػالـ عبد الحميد، -2
 .  499خيضر بسكرة، الجزائر، ص  ، كمية الحقوؽ، جامعة محمد2016الثاني، السنة الثامنة، 

اإلرىاب الفكري أشكالو وممارسػػاتو، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض،  ،جالؿ الديػػف محمد صالح -3
  .144، ص 2008السعودية، دوف طبعة، 



044 
 

ستغبلؿ معاناتيـ مف أجؿ تح قيؽ أغراضيـ غير مبادئيا المنحرفة والسيطرة عمى وجداف األفراد وا 
 1المشروعة والتي تتعارض مع مصمحة المجتمع.

ويستخدـ اإلرىابيوف الشبكة العالمية لممعمومات بشكؿ يومي لنشر أفكارىـ اليدامة وتحقيؽ 
 2:أىـ إستخداماتيـ لمشبكة فيما يميالسيئة ومف الممكف إبراز أىدافيـ 

 اإلتصاؿ كالتخفي -0
ابية المختمفة الشبكة العالمية لممعمومات في اإلتصاؿ تستخدـ الجماعات والمنظمات اإلرى

والتنسيؽ فيما بينيـ نظرا لقمة تكاليؼ اإلتصاؿ والرسائؿ بإستخداـ الشبكة مقارنة بالوسائؿ 
التخفي وذلؾ عف طريؽ البريد رىابييف فرصة ثمينة في اإلتصاؿ و األخرى كما توفر الشبكة لئل

رؼ الحوار اإللكتروني، حيث يمكف وضع رسائؿ مشفرة اإللكتروني أو المواقع والمنتديات وغ
تأخذ طابعا ال يمفت اإلنتباه ومف دوف أف يضطر اإلرىابي إلى اإلفصاح عف ىويتو كما ال تترؾ 

 أثرا واضحا يمكف أف يدؿ عميو.
 جمع المعمكمات اإلرىابػػػية -8

تعتبر موسوعة إلكترونية تمتاز الشبكة المعموماتية بوفرة المعمومات الموجودة فييا كما أنيا 
شاممة متعددة الثقافات ومتنوعة المصادر وغنية بالمعمومات الحساسة التي يسعى اإلرىابيوف 
لمحصوؿ عمييا كمواقع المنشآت النووية ومصادر توليد الطاقة وأماكف القيادة و السيطرة 

افحة اإلرىاب ونحو واإلتصاالت ومواعيد الرحبلت الجوية الدولية والمعمومات المختصة بسبؿ مك
ذلؾ مف المعمومات التي تعتبر بمثابة الكنز الثميف بالنسبة لئلرىابييف نظرا لما تحتويو مف 

 3معمومات تفصيمية مدعمة بالصور الضوئية.

                                                           
لعممي لمؤتمر ، وسائؿ اإلرىاب اإللكتروني حكميا في اإلسبلـ وطرؽ مكافحتيا، السجؿ اعبد الرحمػف السند -1

 7، ص 2004موقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب، الجزء األوؿ، الرياض، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، 
، اإلرىاب اإللكتروني في عصر المعمومات، بحث عبد اهلل بف عبد العزيز بف فيد العجالفوفي نفس المعنى 

الخصوصية في قانوف األنترنت، المنعقد بالقاىرة مقدـ إلى المؤتمر الدولي األوؿ حوؿ حماية أمف المعمومات و 
 .15ص  2008جواف  4و  2يومي 

، الفرؽ بيف اإلرىاب الدولي و المقاومة المشػروعة في ضوء قواعد القانوف الدولي رجب عبد المنعػـ متػكلي -2
 .142المعاصػر، مرجع سابؽ، ص 

 .68رجع سابؽ، ص سياسة المشرع في مواجية ظاىرة اإلرىاب، م، مفيػػدة ضيؼ -3
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 التخطيط ك التنسيؽ لمعمميات اإلرىابية -3
حكـ العمميات اإلرىابية عمؿ عمى جانب مف التعقيد والصعوبة فيي تحتاج إلى تخطيط م

 لمخبليا اإلرىابيةوتنسيؽ شامؿ، وتعتبر الشبكة العالمية لممعمومات وسيمة إتصاؿ بالغة األىمية 
حيث تتيح ليـ حرية التخطيط الدقيؽ و التنسيؽ الشامؿ لشف ىجمات إرىابية محددة في جو 

 مريح وبعيد عف أعيف الناظريف مما يسيؿ عمى اإلرىابييف ترتيب تحركاتيـ وتوقيت ىجماتيـ.
 الحصكؿ عمى التمكيؿ -4

مف خبلؿ الشبكة المعموماتية العالمية وعف طريؽ اإلستعانة بيانات إحصائية سكانية منتقاة 
مف المعمومات الشخصية التي يدخميا المستخدموف عمى الشبكة المعموماتية مف خبلؿ 

بالتعرؼ عمى  اإلستفسارات واإلستطبلعات الموجودة عمى المواقع اإللكترونية، يقوـ اإلرىابيوف
األشخاص ذوي المشاعر الرقيقة والقموب الرحيمة ومف ثـ يتـ استدعائيـ لدفع تبرعات مالية 
ألشخاص إعتبارييف يكونوف واجية ليؤالء اإلرىابييف ويتـ ذلؾ بواسطة رسائؿ البريد اإللكتروني 

المتبرع بأنو  أو مف خبلؿ ساحات الحوار اإللكترونية بطريقة ذكية وأسموب مخادع بحيث ال يشؾ
 1سيساعد إحدى التنظيمات اإلرىابية.

 التعبئة كتجنيد اإلرىابييف -5
الترويج العالمية في نشر ثقافة اإلرىاب و الشبكة المعموماتية خبليا اإلرىػػاب النائمة  تستخدـ

ليا وبث األفكار والفمسفات التي تنادي بيا كما تسعى جاىدة إلى توفير أكبر عدد  ممكف مف 
يف في تبني أفكارىا ومبادئيا، ومف خبلؿ الشبكة المعموماتية تقوـ التنظيمات اإلرىابية الراغب

ستعداد لئلنخراط في األعماؿ التدميرية والتخريبية مما  بتكويف قاعدة فكرية لدى مف لدييـ ميوؿ وا 
ة يوفر لدييا قاعدة ممف تجمعيـ نفس األفكار والتوجيات فيسيؿ تجنيدىـ لتنفيذ ىجمات إرىابي

 2في المستقبؿ.

                                                           
إتجاىات الشباب نحو ظاىرة اإلرىاب، دراسة ميدانية مقارنة، مركز البحوث  ،أحمد فاركؽ أحمد حسف -1

 .143، ص 2008والدراسات اإلجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، الطبعة األولى، 
 .90، كابػػوس اإلرىاب وسقوط األقنعػػة، مرجػػع سابؽ، ص إبراىيػػـ نافع -2
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ستمرارىاإف إستقداـ عناصر جديدة داخؿ التنظيمات اإلرىا لذا فإف  بية يحافظ عمى بقائيا وا 
اإلرىابييف يقوموف بإستغبلؿ تعاطؼ بعض أفراد المجتمع مع قضاياىـ فيجتذبونيـ بأسموب 

 1ترونية.عاطفي وعبارات حماسية براقة وذلؾ مف خبلؿ غرؼ الحوار والمنتديات والمواقع اإللك
 التدريب اإلرىابي اإللكتركني -6

تحتاج العمميات اإلرىابية إلى تدريب خاص ويعد التدريب مف أىـ ىواجس التنظيمات 
ية كما ظير بعضيا في وسائؿ اإلعبلـ ، لكف مشكمة بية وقد أنشأت معسكرات تدريبية سر اإلرىا

تشافيا ومداىمتيا في أي وقت معسكرات التدريب اإلرىابية أنيا دائما معرضة لمخطر ويمكف إك
لذا فإف الشبكة المعموماتية بما تحويو مف خدمات ومميزات أصبحت وسيمة ميمة لمتدريب 
اإلرىابي كما قامت بعض الجماعات اإلرىابية بإنتاج أدلة إرشادية لمعمميات اإلرىابية تتضمف 

المعموماتية مف كـ ىائؿ ما تشتمؿ عميو الشبكة و وسائؿ التدريب و التخطيط والتنفيذ و التخفي 
رشادات تبيف كيفية تصنيع القنابؿ  مف المواقع والمنتديات والصفحات التي تحتوى عمى كتيبات وا 

يمكف نشرىا عبر الشبكة المعموماتية لتصؿ المواد الحارقة واألسمحة المدمرة التي والمتفجرات و 
 2إلى اإلرىابييف في مختمؼ أنحاء العالـ.

 إللكتركنيةإصدار البيانات ا -7
اإلرىابية بإستخداـ الشبكات المعموماتية في نشر بياناتيا اإلرىابية المختمفة الخبليا تقوـ 

وذلؾ عف طريؽ المواقع اإللكترونية أو بواسطة وسائؿ البريد اإللكتروني أو مف خبلؿ منتديات 
البيانات  الحوار وساحاتو، وقد ساعدت القنوات الفضائية التي تسارع الحصوؿ عمى مثؿ ىذه

اإلرىابية ومف ثـ تقوـ بنشرىا عبر وسائؿ اإلعبلـ في مضاعفة إنتشار تمؾ البيانات ووصوليا 
إلى مختمؼ شرائح المجتمع، وتأخذ البيانات الصادرة مف قبؿ التنظيمات اإلرىابية إتجاىات 

عيد بشف متنوعة فتارة ترسـ أىدافا وخططا عامة لمتنظيـ اإلرىابي وأحيانا تكوف لمتيديد والو 

                                                           
اإلرىاب الفكري و خطػره عمى األمة، مجمة البياف، العراؽ، )تاريخ اإلطبلع ، عبد اهلل بف نافػع الدعجػػاني -1

 سا( متوفر عمى: 21:25عمى الساعة  18/12/2018
http://www.albayanmagazine.com 

دمة في الممتقى القضائي تشريػػعات اإلرىاب اإللكتروني واإلفتػػراضي، ورقة عممية مق، محمد محمػد األلفي -2
، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض 30/6/2010-28األوؿ جرائـ اإلرىاب وأمف الدولة، أياـ 

 .23، ص 2010السعػودية، 
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ىجمات إرىابية معينة في حيف تصدر معمنة عف تبنى تنفيذ عمميات إرىابية محددة كما تصدر 
 1تارة أخرى بالنفي أو التعميؽ عمى أخبار أو تصريحات صادرة مف جيات أخرى.

لما تتوفر عميو مف مميزات  الخبليا اإلرىابية النائمة في تحقيؽ أغراضياساعدت اإلنترنت و 
   2منيا:
  لة االستخداـسيو. 
  ضعؼ بينة الشبكات المعموماتية وقابميتيا لئلختراؽ، حيث أف شبكات المعمومات

مصممة بحسب األصؿ بشكؿ مفتوح دوف حواجز أمنية عمييا رغبة في تسييؿ دخوؿ 
المستخدميف، ويمكف لممنظمات اإلرىابية إستغبلؿ الثغرات المتواجدة في األنظمة 

ماتية في التسمسؿ إلى البنى المعموماتية التحتية وممارسة اإللكترونية والشبكات المعمو 
 العمميات التخريبية واإلرىابيػة.

 قمة التكمفة. 
  عدـ وضوح اليوية الرقمية لممستخدـ يجعؿ الفرصة سانحة لئلرىابييف، حيث يستطيع

محترؼ الحاسوب أف يتخفى تحت شخصية وىمية ويشف بالتالي ىجومو اإللكتروني 
 بة السمطات العامة.بعيدا عف مراق

 قدرة تبادؿ المعمومات ونشرىا. 
  سيولة إستخداـ شبكة المعمومات وقمة التكمفة مما ىيأ لئلرىابييف فرصة ثمينة لموصوؿ

إلى أىدافيـ غير المشروعة دوف حاجة إلى مصادر تمويؿ، فشف ىجموـ إرىابي 
ومزود بالبرامج إلكتروني ال يتطمب أكثر مف جياز حاسب متصؿ بالشبكة المعموماتية 

البلزمة فصعوبة اإلثبات تعتبر مف أقوى الدوافع المساعدة عمى إرتكاب اإلرىاب 
 اإللكتروني ألنيا تساعد المجـر عمى اإلفبلت مف العقوبة.

 سيولة إنشاء المواقع وتغييرىا. 
  ثبات الجريمة اإلرىابية خاصة في مجاؿ جرائـ اإلختراؽ مما يساعد صعوبة إكتشاؼ وا 

 عمى الحركة بحرية داخؿ المواقع التي يستيدفيا قبؿ أف ينفذ جريمتو. اإلرىابي
                                                           

 .31نفس المرجع السابؽ، ص ، تشريػػعات اإلرىاب اإللكتروني واإلفتػػراضي، محمد محمػد األلفي -1
سيامو في عمميات اإلرىاب، مجموعة مؤلفيف أكايديمة نايؼ العربية لمعمـو اإلت ،محمد أنكر البصػكؿ -2 صاؿ وا 

 .281األمنية، اإلرىاب و العولمة، مرجع سابؽ، ص 
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 توافر أدوات تدمير المواقع والبيانات والنظـ. 
  غياب السيطرة والرقابة عمى الشبكات المعموماتيػة ولجوء اإلرىابي إلى دوؿ معاديػػة لشف

 ىجومو عمى الدوؿ األخرى. 
 انتشار برمجيات التجسس. 
 نسيؽ العممياتإمكانية تخطيط وت. 
  قدرة الحصوؿ عمى التمويؿ عف طريؽ االستعانة ببيانات إحصائية سكانية ومعمومات 

 .خصية واستخداـ رسائؿ البريد والمنتديات  وساحات الحوار والدردشةش
 توافر أدوات وأساليب التعبئة والتجنيد والنشر والترويج وبث األفكار. 
 رشادية وكتيبات التخطيط والتنفيذ والتخفيإمكانية نشر وسائط التدريب واألدلة اإل. 
 القدرة عمى بث وتوزيع البيانات والتصريحات والمقطات. 
 الدعوة وعرض قوة التنظيـ والتعبئة الفكرية. 

 1و مف بيف أىـ المواقع اإللكترونية التي تـ إنشاؤىا مف قبؿ التنظيمات اإلرىابية نجد:
 عشر مف سبتمبر عاـ  الحاديدة بعد أحداث موقع النداء، الموقع الرسمي لتنظيـ القاع 

 .، ومف خبللو تصدر البيانات اإلعبلمية لمقاعدة2001
 ذروة السناـ صحيفة إلكترونية دورية لقسـ اإلعبلـ بتنظيـ القاعدة. 
  جزيرة العربصوت الجياد مجمة نصؼ شيرية يصدرىا تنظيـ القاعدة في. 
 و الميدانية والتجنيدسكرية البتار مجمة عسكرية متخصصة في المعمومات الع. 

أف التنظيـ  "جيؼ بارديف"لمخبير األمني في قضايا اإلرىاب الرقمي  وجاء في تقرير أمني
فيس »ألؼ صفحة بالمغة العربية عمى موقع التواصؿ االجتماعي  90لديو « داعش»اإلرىابي 

شيريا عف  «داعش»شاب ينضموف إلى  3400ألفًا بمغات أخرى و أشار إلى أف  40، و«بوؾ
كما شيدت السنوات األخيرة تزايدا ممحوظا في عدد مواقع  2طريؽ حمبلت التنظيـ اإللكترونية،

 1998موقعا عاـ  12االنترنت التي تروج لمفكر المتطرؼ واإلرىاب، حيث كاف عددىا عالميا 
                                                           

جامعة الندوة العممية حوؿ استعماؿ األنترنت في تمويؿ اإلرىاب وتجنيد اإلرىابييف مركز الدراسات والبحوث،  -1
 متوفر عمى:سا(  14:15عمى الساعة  18/05/2018)تاريخ اإلطبلع  ياض، ، الر نايؼ العربية  لمعمـو األمنية

56069/7896https://repository.nauss.edu.sa/handle/12345 

(، الدار العربية لمعمـو ناشػػروف، بيروت داعش )ماىيتو، نشأتو، إرىابػو، أىدافو، إستراتيجيتو ،مػػػازف شندب -2
  .138، ص 2014لبناف، الطبعة األولى، 

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56069
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56069
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وحسب تقرير مجمس وزراء  ألؼ موقعا وفقا لبلتحاد األوروبي 5800ووصؿ العدد اآلف إلى 
موقع وصفحة تستيدؼ تضميؿ المواطف  720الداخمية العرب فإف عدد المواقع يصؿ ألكثر مف 

العربي، وىذا الرقـ الخاص بمواقع وصفحات االنترنت اإلرىابية يتغير بصفة شبو مستمرة نظرا 
لقياـ معظـ الدوؿ العربية بحجب مواقع اإلنترنت اإلرىابية لكف سرعاف ما تعود تمؾ المواقع 

 1ات اإلرىابية مرة أخرى و ىكذا.والصفح
يمكف إعتبار األنترنيت اليدية الجممية التي قدمت لمبشرية خبلؿ ربع القرف الماضي فقد 
أتاحت وسائؿ إتصاؿ ممتازة وسريعة وساىمت في ترسيخ معالـ ثورة معموماتية لمجميع متخطية 

 .حدود المكاف ومتجاوزة الموانع والسدود ووسائؿ الرقابة التقميدية
غير أف ىذه الشبكة العنكبوتية أصبحت ألغاما موضوعة في كؿ زاوية وأداة يستفيد منيا 
اإلرىابيوف ومنظمات التطرؼ لتمرير وسائميـ المبتكرة في تجنيد المتطوعيف الجدد وتحريضيـ 
وتدريبيـ حتى أصبح الجياد اإللكتروني أسموبا سائدا تستخدمو التنظيمات المسمحة وفي مقدمتيا 

  2موقع إلكتروني تعمؿ لصالح ىذا التنظيـ وتروج لو. 4500ـ القاعدة وقد رصد أكثر مف تنظي
وقد حرصت ىذه المواقع عمى التحريض عمى اإلرىاب المنظـ ونشر أدبيات وأفكار وثقافة 
المنظمات المتطرفة بإستخداـ آليات متطورة في التخفي والمراوغة ويستيدؼ بث ىذه األفكار 

وترسيخيا لدى المتمقيف لحثيـ عمى اإلنخراط في المنظمات اإلرىابية ميدانيا  بشكؿ نسقي متكرر
  3أو فكريا وليصبحوا أكثر إستعدادا بمرور الوقت لتنفيذ العمميات القتالية.

لقد وجدت ىذه المنظمات في المواقع اإللكترونية مبلذات آمنة ولقد لجأت إلييا كوسيمة 
عمييـ وتجنيدىـ والوصوؿ إلييـ بدوف وسطاء بإعتبار أنيـ  فعالة لموصوؿ إلى الشباب والتأثير

أكثر الشرائح اإلجتماعية إستخداما لو وفؽ تقنيات عالية محترفة مما يؤدي بالتالي إلى تدمير 
نخراطيـ في فعالياتيا ونشاطاتيا.   4قناعاتيـ وا 

                                                           
، دراسة عف مواجية استخداـ اإلرىابييف لشبكة اإلنترنت، دوف تاريخ نشر، )تاريخ غمكش منيرة -1

 ( متوفر  عمى :18:05عمى الساعة  21/07/2018االطبلع
http://gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=204832 

مرجع سابؽ، ص اجتماعية، -نفسية-أمنية-، اإلرىاب اإللكتروني، دراسة قانونيةمصطفى محمد مكسى -2
240. 

 .142مرجع سابؽ، ص ، إدماف األنترنت في عصر العولمة، محمد النكبي محمد عمي -3
 .181مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، عمي يكسؼ شكرم -4
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ذ أنو مف المستحيؿ منع مواقع األنترنت مف نشر ما تريد نشره فإف اإلرىاب ييف جعموا منو وا 
الوسيمة األولى في عممية تجنيد الشباب كما إنيـ إستطاعوا تجنيب معرفة أو كشؼ الشخصيات 

 القيادية الفاعمة في التنظيـ وتجنب تعريضيـ لمخطر.
التكتيكات التعبوية تقدما رغما أنيا تنظيـ مبلحؽ ومطموب  القاعدة تتبع اآلف أكثر إف

 قع األنترنيت التابعة أو المتعاونة معيا.لمعدالة عبر نشر ثقافتيا في موا
إف ىذا الكـ اليائؿ مف المواد التحريضية عبر مئات مف شبكات األنترنت كفيؿ بإنتاج فرؽ 

خبليا إنتحارية تستطيع اإلطبلع بشكؿ مباشر عمى جميع الموائح التنظيمية لمقاعدة وآليات أو 
اء إرتباط أو أشخاص تصميا بالمسؤوليف العمؿ السائدة فييا والتواصؿ معيا دوف الحاجة ألعض

  1األعمى حزبيا وىذا ما يمكف أف يحدث فعبل في المستقبؿ القريب.
غير أف الجزء األىـ في عممية التنظيـ قد تـ فعبل وساىمت في تحقيقو بعض مواقع 

مد قد األنترنت وىو المتعمؽ بالشحف العقائدي أو الفكري، ويبدو أف لمقاعدة إستراتيجية طويمة األ
تمتد لعشرات السنيف في المستقبؿ تستطيع خبلليا تجنيد الشباب ال مف خبلؿ الطرؽ التقميدية في 
نما مف خبلؿ مواقع األنترنت التي يتوقع أف تتطور تطورا نوعيا كمما تقدـ  المدارس أو المساجد وا 

 الزمف.
ة في كؿ بقاع لقد تحولت القاعدة مف تنظيـ محدود في افغانستاف إلى إيديولوجيا شامم

 األرض يمكف أف تدير رأس أي شاب بفضؿ األنترنت الذي يضخ أفكارىا وتصوراتيا وقيميا.
إف تطور خدمات وبرامج الشبكة العنكبوتية اتاحت التواصؿ المستمر مع تنظيـ القاعدة 

الـ ومنتدياتو وأجواء الحياة اليومية ألفراده وىموميـ وتطمعاتيـ ونمط حياتيـ وتحركاتيـ فيذا ع
معرفي كامؿ يضاىي ما تقدمو الجامعات في سنوات عديدة بفضؿ التقنيات المتطورة التي 

 توظفيا القاعدة لصالح عممياتيا.
لممد اإلرىابي عمى الشبكة العنكبوتية  االنتشارإف ىذه األرقاـ تظير لنا مدى التوسع و 

المسرح المفضؿ والمجاؿ التي أضحت بيئة حاضنة لؤلنشطة و األغراض اإلرىابية، فمثمت بذلؾ 

                                                           
 .213مرجع سابؽ، ص ، النظاـ العالمي الجديد والمتغيرات الدولية، خميؿ حسيف -1
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األكثر جاذبية و أمنا إلرىاب اإلنترنيت فتحولت مف تقنية لتبادؿ المعمومات و االتصاالت 
 1السممية إلى أداة سمسة في يد إرىاب اإلنترنيت الذي أصبح يمثؿ تحديا جديدا لممجتمع الدولي.

اإلرىاب ولف  إف المواجية الفكرية تضمف تحصيف الشباب وعدـ إنزالقيـ في مستنقعات
تتاح ىذه المواجية إال بتجفيؼ المنابع األولى التي أصبحت إرثا ثقافيا مقبوال بؿ ومقدسا والمتمثؿ 
باألفكار واآلراء المتطرفة لممرجعية المتطرفة إذ ينبغي أف يعاد النظر جديا بيا بإعتبارىا تمثؿ 

جتيادا شخصيا لفقيو واحد قد يتفوؽ عم يو أو يماثمو عشرات أو مئات قراءة معينة ووجية نظر وا 
  2غيره.

والبد لممواجية الفكرية أو اإليديولوجية مف خطط وبرامج يشترؾ فييا متخصصوف وخبراء 
ال فإنيا ستكوف ناقصة وغير مجدية.   مف جميع أنحاء العالـ وا 

 العميؿ القتاليثالثػػا: 
وىذا النوع مف العمبلء  رة كالقتؿ أو االغتياؿ أو التفجيويكوف مدربا عمى العمميات النوعي

 ال يستخدـ سوى في حاالت قميمة جدا ومحدودة حتى ال تستطيع أجيزة األمف تتبعو بسيولة.

الظاىرة اإلرىابية وعمى إختبلؼ أنواعيا فإف ليا أدوات تعمؿ عمى إستغبلليا ألجؿ 
شرية الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف النشاط وىذه األدوات يمكف حصرىا في األدوات الب

 والعتاد وكذلؾ أسموب النشاط.
 3بالنسبة لؤلدوات البشرية أو العنصر البشري فينقسـ إلى:

  :الممثمة في القادة والزعماء وىو ما يتجسد في زعماء الخبليا اإلرىابية الرؤكس المدبرة
النائمة وأمراء الجماعات وقائدي السرايا والكتائب أي كؿ مف عمى رأس تنظيـ إرىابي 

 حجمو. ميما كاف

                                                           
، إرىاب األنترنت عندما تتحوؿ التقنية إلى وسيمة لئلجراـ، مجمة الدراسات القانونية والسياسية يكسػػؼ مريػف -1

، ص 2018، جواف 02عدد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط، المجمد الرابع، ال
213-214. 

2 -  Stella Margariti، Defining international terrorism، between state sovereignty and 

cosmopolitanism، International Criminal justice series، Volume 15، Asser press، germany، 
2017، page 86. 

ريكي الجزائري في الحرب عمى اإلرىاب وتأثيػػػره عمى المنطقة المغاربية االمني األمالتعاوف  ،مريـ براىيمي -3
 .22ص  مرجع سػػابؽ،
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  :يمثموف شبكات الدعـ واإلسناد وتضـ قوة بشرية مختمفة التوجيات تنتمي إلى الكسطاء
عدة تيارات تجمعو خدمة الشبكات اإلرىابية وتحقيؽ أىدافيـ الخاصة تعمؿ عمى جمع 

 المعمومات وتجنيد عناصر جديدة، تمويف وتمويؿ الجماعات اإلرىابية.
  :العناصر المييأة سمفا لمقياـ بالعمميات المحددة وىـ المنفذكف لمعمميات اإلرىابية 

 1لمنشاط سواء مف العناصر القديمة أو العناصر المستقدمة لذات الغرض وفقط.
 رابعا: ككالء التأثير

حيث يتوغؿ ويذوب العميؿ داخؿ الكياف ويحاوؿ حشد أكبر عدد مف المحيطيف بو عف 
ليدعـ الكياف ويتحرؾ بنشاط  تجده يظير فجأةطريؽ الدعـ المادي والمعنوي في أوقات بعينيا، ف

ىدفو  ثـ يختفي أيضا فجأة دوف إبداء أسباب واضحة، ولكف حيف يظير يدفع بكؿ قوتو نحو بالغ
ضع لتدريب عاٍؿ احيث يمتمؾ وكبلء التأثير دائما خبرة ال بأس بيا في العمؿ السياسي وخ الخفي

ه وتشتيت الجموع، وىو األمر الذي يؤدي بدوره يتيح لو التأثير عمى قرار الحزب أو تعديؿ مسار 
فساد الكياف  ونالمزروع بداخمو، ويحاوؿ دائما تفريغ الكياف المخترؽ مف مضمو  إلى تخريب وا 

ودائما ما يتواجد ىذا النوع مف العمبلء شديد الخطورة حوؿ دائرة اتخاذ القرار ويساعده عمى ذلؾ 
 2تـ اختيارىـ بعناية بالغة.وأسموبو وثقافتو حيث ي يكتسبوالدعـ الذي 

حيث تقـو بدور في التأثير عمى العبلقات الدولية ومف ىنا تأتى أىمية الخبليا النائمة 
ويأتي الواقع ليفرض  السياسي والدولي، والتأثير عمى القرار الدولية محوري فى المعبة السياسية

لثورية، فمف تجد تمؾ الخبليا وقت التعبير معناه عمى التيارات والحركات واإلئتبلفات السياسية وا
 .أنسب مف ذاؾ لتعبث وتوجو وتشؽ صفوؼ تمؾ الكيانات

 العميؿ الفكرم خامسا: 
يمكننا أف نعرؼ اإلرىاب الفكري بأنو عدواف بشري يبنى عمى أسس فكرية بيدؼ الحيمولة 

ني دوف وعي اإلنساف بالحقيقة المجردة وذلؾ بإستخداـ شتى وسائؿ الضغط النفسي والبد

                                                           
تاريػخ إجرامي ومستقبؿ إرىابي، الجياديوف األوروبيوف والرابطة اإلرىابية ، بيتر نيكماف، كمكديا بركنر -1

، 2018سكندرية، مصر، دوف طبعة، اإلجرامية الجديدة، ترجمة محمد العربي، مركز الدراسات اإلستراتيجية، اإل
 .56ص 

التشكيبلت العصابية في قانوف العقوبات في ضوء حكـ المحكمة الدستورية العميا ، ىدل حامد قشقػكش -2
 .230مرجع سابؽ، ص 
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واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي مف أجؿ التحكـ عمى إرادة الفرد والمجتمع ألىداؼ فكرية أو 
 1دينية أو سياسية أو إجتماعية أو كؿ ذلؾ معا.

إف العبلقة بيف الخبليا اإلرىابية النائمة والفكر عبلقة وثيقة جدا، فحيث يكوف الفكر 
ينعدـ اإلرىاب، وحيث يكوف الفكر منحرفا أيا كاف  مستقيما ومنسجما مع الفطرة اإلنسانية السوية

ىذا الفكر يكوف اإلرىاب سائدا ومنتشرا، وليذا ال يمكف مقاومة اإلرىاب إال بقاومة الفكر 
 2المنحرؼ.
اإلرىاب الفكري كما يكوف مف نفر مف المتدينيف لغمو أصابيـ يكوف أيضا مف إف 

مف السمطاف ما يقيروف بو اآلخريف أـ كانوا غير ليـ ، سواء كاف ىؤالء 3البلدينييف والشوفنييف
ذلؾ، لذا قرر مؤتمر القمة اإلسبلمية معالجة ىذيف النوعيف مف التطرؼ، ففي مؤتمر الرؤساء 

أقر ىذا المؤتمر ميثاقا لمتصدي  1994ديسمبر 14والمموؾ المنعقد في الرباط بالمغرب يوـ 
ـ والذي يخمط المفاىيـ الخاطئة عف لمتطرؼ بنوعيو، التطرؼ الديني والتطرؼ ضد اإلسبل

  4اإلسبلـ وينسب إليو الكثير مف المغالطات.
ذا ما كانت المظاىر اإلرىابية المشيودة  رعاب بالقتؿ  في وا  عالـ اليوـ مف تفجير وا 

والسمب ىي األعماؿ المادية لئلرىاب فإف اإلرىاب الفكري ىو المقدمة األساسية ليذه المظاىر 
نفذييا يتعرضوف أوال لعممية طمس فكري تستيدؼ مسمماتيـ العقائدية وعقميتيـ المادية ذلؾ أف م

تيي بيـ إلى إتخاذ مواقؼ سمبية خبلؿ طرح الشبيات المشوشة التي تنالمتسامحة في أصميا مف 

                                                           
 .168اإلرىاب الفكري أشكالو وممارسػػاتو، مرجع سابؽ، ص  ،جالؿ الديػػف محمد صالح -1
 .  456اإلرىاب الفػػكري، مرجػع سابؽ، ص  لسػػالـ عبد الحميد،صعب ناجػي عبكد، زينب عبد ا -2
الشػػوفينية مصطح مف أصؿ فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرؼ نسبة إلى جندي فرنسي يدعى  -3

نيقوال شوفاف حارب تحت قيادة نابميوف بونابرت وكاف مضرب األمثاؿ في التعصب لوطنو وتفانيو في ىذا 
لتزمت القومي، وفي بعض األحياف إستخدـ لوصـ السبيؿ، ومع األ ياـ إتخذ معنى التعصب والعداء لؤلجانب وا 

موسوعة  الكيالني عبد الحميداألفكار الفاشية والنازيػة في أوروبا ومف ثـ شاع إستعمالو في العالـ، راجع في ذلؾ 
 .503، دوف سنة، ص السياسية، المؤسسة العربية لمدراسة والنشر، بيروت، لبناف، الطبعة األولى

، التطرؼ واإلرىاب في المنظور اإلسبلمي والدولي، دار إقرأ لمنشر والتوزيع سالػـ المستشار البينساكم -4
 .7، ص 2006الكويت، الطبعة األولى، 
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مع كؿ مف يخالفيـ في نظرتيـ لؤلوضاع مف حوليـ وأسموب تصحيحيا إف كانت فعبل عمى 
  1ا المخالؼ نظاما سياسيا أو إتجاىا فكريا.خطأ بمقدار ما سواء كاف ىذ

أخطر ما في اإلرىاب الفكري أنو يربي الفرد ويعوده عمى الوالء المطمؽ لما يؤمف بو 
ويعتنقو مف أفكار ومعتقدات وكأنيا مسممات ال مجاؿ إلى نقدىا ومراجعتيا ليس ىذا فحسب 

نما يعمؽ فيو الوالء المطمؽ لؤلشخاص لمجرد أنيـ قادة وش   2يوخ ورجاؿ فكر.وا 
وأخطر ما في ىذه التربية أنيا تعدـ العقؿ وتمغي وجوده كامبل إلى األبد وتقطؼ المكياؿ 
في قراءاتيا الفكرية فتبخس الناس أشياءىـ وليس فييا مف الموضوعية ما يقدر اآلخريف حؽ 

  3قدرىـ.
ف نفسو عمى وحتى يعيش الفرد حالة مف الرعب في نفسو ويرىب إبداء ما يراه حقا ويوط

الفناء في شخصية الشيخ أو القائد أو الحزب أو الجماعة أو الطريقة ويوثؽ مف والئو المطمؽ 
توضع لو مجموعة  فكري أو المذىبي الذي ينتمي إليولمشخصية الفكرية التي تتزعمو أو لمكياف ال

ف أساء قائده اقيؿ تقتؿ شخصيتو ليكوف مجرد دميةمف العر   أساء. إف أحسف قائده أحسف وا 
وكمما كاف الوالء المطمؽ لمشخصية القيادية أو لممذىب الفقيي أو الفكري أو لجية اإلنتماء 
الحزبي أعمؽ في النفس إنعدمت معو الموضوعية في إتخاذ المواقؼ مف اآلخريف مما يؤدي إلى 
ة، إتخاذ مواقؼ إرىابية قد تبمغ إلى حد العنؼ بعد أف يرى صاحبيا فيمف يخالفو رأيا ومدرس

الضبلؿ، البحث واإلنحراؼ المحض ال يحمؿ مف الحؽ شيئا ألنو ليس عمى ما ىو عميو مف 
 مذىب فقيي أو موقؼ فكري.

ساءة الظنوف باآلخريف يكوف اإلرىاب الفكري وحيث يكوف  وحيث تكوف الشائعات وا 
ساءة الظنوف فبينيما ترابط وتبلـز لكوف كؿ منيما ش رط اإلرىاب الفكري تكوف الشائعات وا 

ضروري في وجود اآلخر وتفعيؿ أثره، أما الشائعة في عبلقتيا باإلرىاب الفكري فتمثؿ الوسيمة 
    4الميمة في التشويش عمى الحقيقة ومصدرىا مف ذلؾ.

                                                           
 .63حاضنات التطرؼ وتجنيد اإلرىاب في العالـ الغربي، مرجع سابؽ، ص  ،ذيػػاب البداينػة -1
ورقة عممية مقدمػة في إطار  -دراسػة تحميمية–أسباب اإلرىاب والعنؼ والتطرؼ  ،لحسيفأسماء بنت العزيز ا -2

ندوة عممية موسومة بػ موقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، الرياض، 
 .113، ص 2004السعوديػة، 

 .  502كري، مرجػع سابؽ، ص اإلرىاب الفػػ صعب ناجػي عبكد، زينب عبد السػػالـ عبد الحميد، -3
 .131، اإلرىػػػاب الفكري وواقعنا المعاصػػر، مرجع سابؽ، ص جالؿ الديػػف محمد صالح -4
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ف مف أىـ أسباب اإلرىػػػاب الفكري إنحراؼ التصورات العقديػػة والتدافع الحضػػػاري  وا 
مياء واليوى المتبع، أما أىـ سموكياتو فيي الوالء المطمؽ مع والييمنة الثقافيػػة ثـ العصبيػػة الع

معدوانية في الخبلؼ ثـ مسألة اج لإنعداـ الموضوعيػة وسيطرة النزعة األحاديػػة في الرأي مع الرو 
 1إساءة الظف مع بث الشائعات.

ة وغالبا ما تكثر ىذه الخبليا في مناطؽ التوترات السياسية، حيث تكمف في مكانيا الفتر 
 الكافية لكسب ثقة المحيطيف وال تنشط إال قبؿ األحداث الميمة حيث يتـ إيقاظيا مف سباتيا.

 الفرع الثاني: أنكاع الخاليا اإلرىػػابية مف حيث نطػاقيا
 الخاليا اإلرىابية المحمية :أكال

أطراؼ ىذه الخبليا مرتبطة ببعضيا البعض في منطقة جغرافية واحدة )خمية داخمية( 
مى التفرع الشبكي )الشبكات الفرعية( فكؿ خمية محمية تحتوي عمى شبكات فرعية مصغرة تعتمد ع

، ويوجد في كؿ خمية فرعية رأس مدبر )زعيـ أو قائد( االستراتيجيةفي كؿ منطقة مف المناطؽ 
 ويتـ ربط ىذه الخبليا الفرعية بالشبكة الرئيسية عف طريؽ زعماء ىذه الشبكات.

يا اإلرىابية يكوف لكؿ خمية مصغرة ميمات خاصة بيا وىو ما في ىذا الشكؿ مف الخبل
 يؤدي إلى فعالية أداء الشبكات المحمية بصفة عامة.

 ثانيػا: الخاليا اإلرىابية العالمية
ؽ متباعدة بط بيف عدة شبكات موجودة في مناطىي األكثر شيوعا فيي تر الخبليا ىذه 

ؼ أو األنترنت أي الفضاء اإللكتروني الذي ال وتعتمد عمى نظاـ إتصاالت شبكي كاليات جغرافيا
 2يخضع ألي دولة.

  ذات درجة مركزيةإرىابية  خاليا: ثالثا
عمى عدد اإلتصاالت والتفاعبلت )الروابط(  الخبليايعتمد مفيوـ الدرجة في ىذا النوع مف 

و محور فالشخص القائد أو الزعيـ تكوف لو اإلتصاالت المباشرة أكثر وبالتالي يعتبر موصؿ أ
 ىذه الشبكة.

                                                           
التعاوف األمني األمريكي الجزائري في الحرب عمى اإلرىاب وتأثيره عمى المنطقة المغاربية ، مريػـ براىيمي -1

 .22ص  سابؽ،مرجع وتأثيره، 
، مرجع سابؽ، ص -دراسػة مقارنة–التشكيبلت العصابية في القانوف الجنائي ، فندمحساـ محمد السيد أ -2
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 بينية )خاليا الكسيط(إرىابية مركزية رابعا: خاليا 
عقدة تسمى الوسيط، حيث يكوف ىذا العنصر ىو صاحب الدور الخبليا يكوف داخؿ 

وحركتيا بيف العقد ليذا  الخميةمف خبلؿ إيصاؿ المعمومات والمعارؼ داخؿ  الخميةاألقوى داخؿ 
 1يسمى بينيا.

 مركزية التقاربية إرىاب خمية :خامػسا
بكثافة الروابط )العبلقات( المباشرة وغير المباشرة بيف العقد وىو ما  الخميةتتميز ىذه 

حتكاكيا ببعضيا ما يعنى أف تدفؽ المعمومات في  يكوف بصفة  الخميةيسمح بتواصؿ العقد وا 
 سريعة وأكثر وضوحا.

 الخبلياالمحمية أو  فالخبلياا، اإلرىابية في عمميا ىو التكامؿ فيما بيني الخبلياما يميز 
المحمية  الخميةىو األمف والثقة، ففقداف  الخميةاألـ وأساس  الخميةالمتفرعة لئلرىاب تشكؿ لبنات 

2األـ. الخميةأو أي ضرر يطاليا ال يجب أف يناؿ مف 
 

 كاإلداريػػػة  التنفيذيةالخاليا اإلرىابية  :سادسا
تكوف ىناؾ عممية عزؿ  الخبليافي ىذه  ،ؿ الميدانيالشاغمة التي تضطمع بالعم الخبلياأو 

نسبي لبعض عناصرىا وحصر اإلتصاالت بيف مجموعة محددة سمفا باإلضافة إلى إبقاء 
 بواسطة اإلجتماعات التنسيقية الوجيزة. الخميةاإلتصاالت بيف األعضاء الرئيسييف داخؿ 

مة حيث تحافظ عمى اإلتصاالت الشاغ الخميةعمى دعـ الخبليا اإلرىابية اإلداريػة تعمؿ و 
الشاغمة المحدودة واإلشراؼ عمى الرعاية المستمرة  الخميةالمحصورة والضعيفة بيف عناصر 

 3التنفيذية. الخميةلمرشحي العمؿ بيف الفريؽ التنفيذي أي 
 

عمى ىيكؿ إفتراضي لمقيادة عمى الرغـ مف عدـ وجود تسمسؿ ىرمي  الخبلياتحتوى ىذه 
لو إمكانية السيطرة عمى عمميا وذلؾ بتكفمة بكؿ  الخميةنصر التنفيذي في رسمي إال أف الع

وتسمى ىذه العممية بالقفزات وتعنى القدرة عمى الوصوؿ إلى باقي  الخميةتدابير اإلتصاؿ داخؿ 
                                                           

دراسة في التشريع المصري –التشكيبلت العصابية في التشريع الجنائي المقارف ، حساـ محمد السيد أفندم -1
 .102مرجع سابؽ، ص  -وتشريعات دوؿ اإلتحاد األوروبي

2
- Terrorisme, networks and strategy: Why the conventional wisdom is wrong 

http://www.hsai.org/?fullarticle=4.2.5, 25/03/2019, 19:10 h. 

، مرجع سابؽ، ص 2015لسنة  8، اإلرىابييف و الكيانات اإلرىابية طبقا لمقرار بالقانوف أحمد الشػػافعي -3
112. 
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العقد في أقؿ وقت ممكف وبأقؿ تكمفة، ىذه المكانة المركزية تسمح بالتحكـ في تدفؽ المعمومات 
 1.ميةالخوسيرىا عبر 

 الخبليااإلرىابية عمى التباعد و إطالة المسار بيف عقد  الخبلياكما تعتمد تقنية العمؿ في 
ذا كاف  الخبلياككؿ في وقت تقرب مف عناصر  الخميةالتنفيذية وذلؾ لضماف أمف  اإلدارية، وا 

ميـ  يةالخمفبلبد مف التركيز عمى أىميتو حيث أف تعزيزىا بيف عقد  الخميةعامؿ الثقة مف أسس 
وبالتالي درجة عالية مف التطور  ،جدا لبناء روابط متينة وىو ما يسمح بالتواصؿ السريع بينيا

إذ إلتقت  2001 سبتمبػر 11التي نفذت إعتداءات  الخميةعناصر  ما أكتشؼ الحقا عفوىذا 
  2لسنوات عديدة في مخيمات تدريب القاعدة في أفغانستاف.

 إلرىػػابية مف حيث نشاطياالفرع الثالث: أنكاع الخاليا ا
يستخدـ دليؿ اإلعتراؼ اإلرىابي عمى غرار الناتو شروط القيادة العسكرية لتوحيد 

3مصطمحات الخبليا اإلرىابية النائمة، والتي يمكف تبيانيا عمى النحو اآلتي:
 

  كالتحكـ خميػة القيادة :أكال
الخارجيف أو الداخميف الذيف  ىذه الخمية مف فريؽ إحترافي مف اإلرىابييف المشرفيفتتألؼ 

يقدموف التوجيو والقرارات النيائية التي تتضمف عمميات اإلشراؼ عمى تنفيذ اليجوـ اإلرىابي وفقا 
 إلستراتيجية محددة مسبقا.

 ثانيا: خميػة العمميات التكتيكية
يا وتعرؼ ىذه الخبل سي الذي يقوـ باألعماؿ اإلرىابيةالفريؽ الرئي الخمية التكتيكية تضـ

، فريؽ العمؿ، أو الخبليا التشغيمية ويرأسيا قادة وعدة  أيضا بإسـ الخبليا القتالية وخبليا اليجـو
 عمبلء.

 اإلستخباراتيػة اإلرىابية ثالثا: الخميػة
ويقدـ أفرادىا التوصيات ويختاروف األىداؼ ويوفروف بجمع البيانات  تقوـ ىذه الخمية

 معمومات دقيقة لضرب اليدؼ.
 

                                                           
1
- Terrorisme, group, http://www.terrorism-research.com/groups, 25/03/2019, 19:16 h. 

 .149مرجع سابؽ، ص ، داعش )ماىيتو، نشأتو، إرىابػو، أىدافو، إستراتيجيتو(، مػػػازف شندب -2

 .68مكافحة اإلرىاب الدولي في منطقة الساحؿ اإلفريقي، مرجع سابؽ، ص ، عيػساكم سفياف -3
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 المكجيستيةاإلرىابية لخميػة رابعا: ا
عضاءالذيف يتـ تنظيميـ لتوفير اإلمدادات و الدعـ لمخبليا األخرى األ الخمية ىذه تضمف

المصرفييف  سواؽ السوداء واألطباء، المحاميفكما يمكف أف تشمؿ ىذه الخمية صانعي القنابؿ واأل
إلى ىذه الخمية أيضا والمحترفيف وأشخاص آخريف مخصصيف في حاالت الطوارئ ليشار أيضا 

 1بمصطمح الخمية المساعدة أو خمية الدعـ أو المساعدة.
 المجتمعة اإلرىابية خػامسا: الخميػة

ىي عبػارة عف فريؽ مف اإلرىابييف، كما تؤدي ىذه الخمية جميع وظائؼ الخبليا األربعػة 
مميات اإلرىابية تنظيـ القاعدة خبليا مجتمعة لتحقيؽ العالمذكورة أعبله وغالبا ما تستخدـ 

 المتكاممة.
 سادسا: خمية إرىابية تجمع بيف الخاليا األخرل

لتبقى نائمة حتى يتـ تفعيميا، وتتميز تتمثؿ وظيفتيا في التسمؿ إلى منطقة جغرافية معينة 
ىذه الخمية بقدرة المزج بيف أفرادىا لتمويو السمطات األمنية في الدولة التي ترابط فييا الخمية 

تنفيذ مياميـ كما أف أفراد ىذه الخمية  يتمقى أعضاء ىذه الخمية األوامر يسارعوف إلىوبمجرد أف 
قد يعمموف بشكؿ مستقؿ ومنفصؿ أو بالتنسيؽ مع بعضيـ البعض وىذا يتوقؼ عمى طبيعة 

 2مياميـ.
 الخاليا اإلرىابية العائدة إلى األكطافسابعا: 

ابييف األجانب الذيف يعودوف إلى وطنيـ ىناؾ تيديد آخر لئلرىاب يأتي مف المقاتميف اإلرى
ويقدر الخبراء الدوليوف أف  11/09فيي ظاىرة معروفة منذ ظيور الصراع في أفغانستاف قبؿ 

وأف حوالي  مقاتؿ إلتحقوا بصفوؼ تنظيـ داعش مف خارج سوريا و العراؽ 30000أكثر مف 
 .اف العالـ األخرىمف ىؤالء المقاتميف ىـ مف أوروبا والباقي القادمة مف بمد 3000

                                                           
مرجع سابؽ، ص  -دراسػة مقارنة–لقانوف الجنائي ، التشكيبلت العصابية في احساـ محمد السيد أفندم -1
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 .336مرجع سابؽ، ص ، مستقبؿ اإلرىاب في ىذا القرف، أحمد فالح العمػػكش -2
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ويشكؿ العائدوف اإلرىابيوف خطرا حادا عمى دوليـ فقد تعمموا ميارات معينة مثؿ صنع  
طبلؽ النار واإلتصاالت السرية، وليذا يمكف أف تساىـ عودة ىؤالء المجرميف إلى  القنابؿ وا 

نتشار اليجمات اإلرىابية المحتممة في المستقبؿ.   1أوطانيـ في مزيد مف التطرؼ وا 
 المستقبؿ(ات المتطكرة لصناعة اإلرىاب )حرب الخاليا النائمة كالتقني: الثانيالمبحث 

أدرؾ الباحثوف في قضايا اإلرىاب أف األحداث التاريخية الكبرى التي مر بيا العالـ في 
العقديف األخيريف والسياسات الوطنية والدولية التي حاصرت اإلرىاب التقميدي أحدثت وستحدث 

ة في السموؾ اإلرىابي وطبيعة النشاطات اإلرىابية، ومف أىـ األحداث التاريخية التي آثارا ميم
نتياء الحرب الباردة بإنييار اغيرت خارطة اإلرىاب خروج اإلتحاد السوفي تي مف أفغانستاف وا 

نييار حمؼ الوارسوااإلتحاد السوفي نفراط عقد مكوناتو وا  تبعا لذلؾ وتوحد األلمانيتيف وتفرد  تي وا 
 2الواليات المتحدة األمريكية وحمؼ الناتو بالييمنة ببل منازع عمى الساحة الدولية.

إف تأريخ الحركات السرية يشير دائما إلى أف العمؿ في الظبلـ يجذب العديد مف 
الميووسيف الذيف ال يجدوف في آليات التحرؾ الحياتي المألوؼ أي متعة تذكر فإبتداءا مف 

نتياء بعض أعضاء األحزاب أو الحركات لصوص السطو العادييف وأ عضاء المافيات المنظمة وا 
السرية الممنوعة نجد أف بعض ىؤالء قد جعؿ التخفي ىوايتو الكبرى في الحياة، وىذا أمر قد 
يشير إلى نزوع بشري عاـ لحماية النفس غير أف ما تميز بو بعض ىؤالء التوجو المفرط نحو 

ي حاؿ مف األحواؿ ألنيـ لـ يضطروا إليو دائما لمواجية عنؼ العنؼ، وىو ما ال يمكف تبريره بأ
نما أوجدوه وسيمة فعالة لمردع والييمنة عمى اآلخر )العدو(.  3مقابؿ وا 

وكاف مف أىـ األحداث التي جعمت الخبليا اإلرىابية النائمة حقيقة مرة عمى أرض الواقع 
لو التاريخ الدولي  لـ يشيدالتي خمطت األوراؽ عمى نحو  2001سبتمبر  11ىي إعتداءات 
 .مثيبل مف قبؿ

                                                           
، نقبل عف 70، ص  مرجػػع سابؽ مكافحة اإلرىاب الدولي في منطقة الساحؿ اإلفريقي،، عيػػساكم سفياف -1

 .09رىابية، مرجع سابؽ، ص ، الجريمة اإلعصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر
 .2سابؽ، ص إلرىاب الجديد طبيعتو وخصائصو، مرجع ، اسعد بف عمي الشيراني -2
  .8الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص محمد نعمػة السماكم،  -3
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لـ يعد لمخبليا اإلرىابية النائمة نفس خصائص اإلرىاب التقميدي الذي حوصر بإنتياء  
.  1عقد الثمانينات مف القرف الميبلدي المنصـر

 لمتنظيمات اإلرىػػػابية الخاليا النائمة المجمكعات الصغيرة: األكؿالمطمب 
يخية التي أستخدـ فييا مصطمح الخبليا النائمة خبلؿ حقبة الحرب تحدثنا عف الخمفية التار 

الباردة بيف اإلتحاد السوفياتي مف جية و أوروبا والواليات المتحدة مف جية ثانية، غير أف ىذا 
اآلف  ةوالمتشعب ةالمتشابك التنظيمات اإلرىابيةالمصطمح يتغير في حرب المواجية الحالية بيف 

ة والغرب ليعني آالؼ التنظيمات الصغيرة الممحوظة و غير الممحوظة وبيف الواليات المتحد
فأولويات  ،لمتنظيـ األـ )القاعدة(  والتي تشكؿ القاعدة اإليديولوجية والقوة الضاربة بنفس الوقت

كؿ مف الطرفيف المتحاربيف تتمثؿ بالقضاء عمى الطرؼ المقابؿ بأية وسيمة، ووسيمة القاعدة 
مية ىي الخبليا المنتشرة و الكامنة التي تنتيز الفرصة وتترقب الوقت لتحقيؽ خططيا اليجو 

المبلئـ لمقياـ بضرباتيا التي تحاوؿ أف تكوف صاعقة إلرىاب الطرؼ اآلخر وتخويفو لغرض 
 2تحييده عف الصراع الذي تخوضو إلستبلـ السمطة في العالـ العربي و اإلسبلمي.

فقد شيد العالـ في ىذا  2001سبتمبػر  11مما ال شؾ فيو أف ثمة خصوصيػػة إلرىاب 
اليوـ ضربة إرىابيػة مف العيار الثقيؿ تعرضت ليا الواليات المتحدة في عقر دارىا وذلؾ بعد أف 

 إلػىتـ تحويؿ مسار أربع طائرات مدنيػة كانت تقوـ برحبلت داخمية في الواليات المتحدة لتتحوؿ 
التجارة العالمي برجي مركز  ،يرةرمزية كب صواريخ بشريػػة موجية إلى أىداؼ حساسة ذات

 3البنتاغػػوف.و 
سبتمبػر عبر رصد نوعيف مف التطور، النوع األوؿ يتعمؽ  11تتجػمى خصوصيػة إرىاب 

 بالظاىرة بحد ذاتيا أما النوع الثاني فيتعمؽ بالردود عمييا.
وقت قريب بالنسة إلى التطور النوعي الذي لحؽ بظاىرة اإلرىاب فيو يتمثؿ بأنو حتى 

وراءىا عددا قميبل مف الضحايا  كانت العمميات اإلرىابيػة تتـ بأساليب وطرؽ تقميدية وتخمؼ

                                                           
1 -  James M. Lutz and Brenda J. Lutz، Terrorism-Origins-and-Evolution، PALGRAVE 

MACMILLAN،New York  2005، Page 196. 
دراسة في التشريع المصري –التشكيبلت العصابية في التشريع الجنائي المقارف ، حساـ محمد السيد أفندم -2
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في خسائر مادية محدودة )إختطاؼ دبموماسييف وأفراد عادييف، أخذ رىائف، إغتياالت فردية...( و 
مف حيث الوسائؿ المستخدمة أو مف حيث سبتمبػر عف تطور كبيػر  11حيف كشؼ إرىاب 

 لمنشآت و الفئات المستيدفة.ا
فمف حيث الوسائؿ المستخدمة إبتكر اإلرىابيػػوف سبلحا جديدا القنابؿ أو الصواريخ البشرية 
وىي عبارة عف طائرات مدنية مخصصة لنقؿ ركاب عزؿ ذات قوة تدميػػرية كبيرة تعادؿ بؿ تكاد 

يدفة فقد تـ إنتقاءىا بعناية أما مف حيث المنشآت المست ،تفوؽ القوة التدميرية ألحدث األسمحة
متناىية )البنتاغوف، مركز التجارة العالمي، البيت األبيض( رمز قوة وىيبة الواليات المتحدة 
الدولة األقوى بيف الدوؿ التي ال طالما تشدقت بقوتيا وأساطيميا وبنت استراتيجيتيا عمى مبدأ 

رضيا كذلؾ ي عقر دارىا وعمى أعدـ التدخؿ ولـ تفكر يوما بأف تكوف عرضػة ليجوـ مماثؿ ف
 2001.1سبتمبر  11الذي حصؿ في 

لـ يقتصر التطور عمى ظاىرة اإلرىاب بحد ذاتيا وفقا لما تـ بيانو بؿ تعدى ذلؾ لينعكس 
عمى الجيود الدولية الرامية إلى القضاء عمى ىذه الظػػاىرة حيث بدا جميا أف ىذه الجيػػود قد 

 1373فا عما كانت عميو قبؿ ذلؾ التاريخ السيما مع القرار سبتمبػر منحى مختم 11سمكت غداة 
 2الذي أطمؽ شرارة ما يسمى بالحرب عمى اإلرىػػاب.

وىي بأي  2001سبتمبػر  11مف رحـ أحداث ولد الخبليا اإلرىابيػة لـ تمما الشؾ فيو أف 
نيػػة إال أف قدـ المجتمعات اإلنسا ةقديم حاؿ مف األحواؿ لف تنتيي بإنتياء ىذه األحداث فيي

سبتمبػر كشفت عف تعاظـ الخطر اإلرىػػابي وظيور إرىػاب مف نوع آخر أو مايسمى  11أحداث 
 باإلرىػاب الجديد.

إف اإلرىػػاب لـ يعد ىو اإلرىاب القديـ نفسو، ففي الماضي كاف العمؿ اإلرىابي فعبل عنيفا 
الضحايا أقؿ ووسائؿ اإلرىاب  لو داللتو ورمزيتو وكانت األىداؼ محؿ الفعؿ اإلرىابي محددا و

غتياؿ شخصيات ميمة  القديـ تشمؿ بصورة أساسيػة اإلختطاؼ و الحجز وأخذ الرىائف والتيديد وا 

                                                           
 .218مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب ومحاربتو في العالـ المعاصر، إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي -1
 .126سابؽ، ص مرجع  والحرب عمى اإلرىاب، 1373القرار ، تكفيػػػؽ الحاج -2
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أما اإلرىاب الجديد فيو أكثر تطرفا وحدة وأىدافو واسعػة غير محصػورة كما أف وسيمتو األساسية 
 1ىي القتؿ الجماعي.

رائيا نتائج غيػر مسبوقة إف عمى صعيد خمفت و  ستمبػرفيجمات الحادي عشػر مف 
عمى شكؿ  سبتمبػر 11طوا، فقد ظير اإلرىاب في التدمير أو عمى صعيد األشخاص الذيف سق

لؤلىداؼ أكانت مدنية أو عسكرية حيث شيدنا تحويؿ طائرات مدنية في الجو  عنؼ غير مميػز
ة إقتصادية ومالية مف أداة نقؿ ركاب عزؿ إلى ما يشبو صواريخ موجية نحو أىداؼ حساس

يمة تجمت في سيادة جو مف اليمع أصابت كؿ دوؿ العالـ بخسائر مادية وخسائر معنوية جس
 2الترقب وعدـ الطمأنينة في كؿ بقاع العالـ.و 

عمى  الخبليا اإلرىابية النائمة كما أسفر ىذا التحوؿ الجديد في شكؿ اإلرىاب إلى ظيور
تقوـ بجمع  إستخباراتيمنيا معموماتي أو  شرنا سابقاكما أ صنوؼ حسب النشاطات المكمفة بيا

وصنؼ دعائي  ،بمد الذي تتواجد فيو ىذه الخبلياالمعمومات العسكرية واألمنية واالقتصادية عف ال
إرىابية مف صنؼ قتالي يقـو بعمميات اخمي و يقـو بنشر اإلشاعات الكفيمة بزعزعة الوضع الد

القاعادة سابقا أو تنظيـ الدولة اإلسبلمية بالعراؽ و الشاـ  يتنبناىا تنظيـ تفجير وقتؿ واغتياالت
 3داعش حاليا.

وغالبا ما تنتشر ىذه الخبليا في مناطؽ التوترات السياسية موزعة عمى تجمعات سكنية 
بيا أحد وأحيانا تكوف ىذه الخبليا  مختمفة ليسيؿ عمييا العمؿ مف خبلليا مف دوف أف يشعر

المراكز والصحية و التجارية والطبلبية و  ات الدينية والمراكز الخيريةتحت أغطية مختمفة كالمؤسس
و التبشيرية ومؤسسات المجتمع المدني وحتى مراكز األبحاث الثقافية والمدارس األجنبية أ

 والدراسات وغيرىا.
إف بعضا مف المحمميف قالوا أف الخبليا النائمة داخؿ المدف ىي التي كانت وراء نجاح 

إقتحاميا وليس بقوتيا العسكرية كما حدث في العراؽ وسوريا لذلؾ تعد الخبليا في  اإلرىاب
النائمة أبرز ما يثير القمؽ ألف عناصرىا يعمموف في الخفاء عمى مساعدة المسمحيف ويكونوف 

                                                           
1

-  w. Kip Viscusi، THE RISKS OF TERRORISM، PALGRAVE MACMILLAN،Softcover 

reprint of the hardcover 1 st edition 2003، New York، Usa ،Page 56. 
 .82مرجع سابؽ، ص ، التحوالت الجديدة في مفيـو اإلرىاب، مختارم إيماف، تمرابط إيماف -2
سبتمبر مع تحميؿ نصوص الصكوؾ العالمية  11، األمـ المتحدة و اإلرىاب قبؿ و بعد عالء الديف راشد -3

 .263ص مرجع سابؽ، لمكافحة اإلرىاب، 
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 ةدليميـ عند اإلقتحاـ وتثبيت اإلحتبلؿ بينما في العمف يمارسوف أعماال عادية كالنجارة والحداد
  والبناء...

في مد الجسور إلييا  سفارات كقنصميات كممثميات الدكؿ الداعمة ليذه الخالياىذا وتمعب 
لدعميا في تدعيـ األنشطة المعادية المعارضة واستقطاب قادة الرأي مف بعض المثقفيف والكتاب 
 والصحفييف والفنانيف ورجاؿ األعماؿ ليكونوا قوة العمؿ عمى األرض، كما تقوـ بمراقبة الحركات
الدينية بأنواعيا إلستغبلليا وتنميتيا أو تصنيعيا سواء كانت خبلياىا ظاىرة أـ مخفية وخاصة 
نشاء أوكار ليا وتأميف مستمزماتيا  التكفيرية المتعصبة منيا وركوب موجتيا ومتابعة تسميحيا وا 

لمسيرات اىرات والتستخدميا عند الحاجة وتجند المرتزقة لمقياـ باألعماؿ اإلرىابية وتوجو المظ
وتذكي الحروب األىمية وأعماؿ التصفية الجسدية واإلعتقاالت والخطؼ  المناوئة لمسمطة،

نتزاع اإلعترافات والتخطيط لمقياـ بإنقبلبات عسكرية أو سياسية وترسيخ ثقافة اليزيمة  والتعذيب وا 
 1في العقوؿ وقتؿ األمة ونشر ثقافة الخنوع والخضوع.

ؿ التكنولوجية المتطورة لمتصنت والمراقبة لمحصوؿ عمى وال تتورع في إستخداـ الوسائ
المعمومات وخاصة األمنية منيا بإستخداـ األقمار الصناعية التجسسية في تعقب اإلتصاالت 

رساليا.  بأنواعيا وا 
المنظورة والمقروءة و المسموعة كخبليا  الفضائيةتكظيؼ أك شراء بعض كسائؿ اإلعالـ 

حتى تكسب ثقة الجميور وتسخر مراسمييا لجمع ني معتدؿ نائمة تتخفى بداية بتوجو وط
المعمومات وتزييفيا مف خبلؿ ماكينتيا اإلعبلمية ىدفيا مف ذلؾ تخريب الوعي وتيميش الثقافة 
المحمية لتمزيؽ النسيج اإلجتماعي دينيا وطائفيا وزعزعة الثقة في المنظومة الثقافية والنظاـ 

طبلؽ التسميات المختمفة عمى مف تعادييـ التربوي إلحداث فراغ فيو مف دوف ط رح البديؿ وا 
بحظر  المطالبة وألتكوف رموزا ألجندتيا مثؿ محور الشر أو غير ذلؾ، والدعوة لمتدخؿ اإلنساني 

 2جوي أو تسمية المعارضة بالمعتدلة وىي التي تقتؿ وتنيب وتسرؽ...
ىريا في البحث بقضايا مف الخارج التي تتخصص ظاالمدعكمة  مراكز األبحاث كالدراسات

قتصادية يتـ فييا جمع المعمومات بيدؼ تشريحيا وتحميميا لمعرفة نقاط القوة  جتماعية وا  عممية وا 

                                                           
 .17مرجع سابؽ، ص  ،رىاب النائمةخبليا اإل، دقاؽ ىيثـ -1
 .240مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب الجديد طبيعتو وخصائصو، سعد بف عمي الشيراني -2



064 
 

ستشراؼ األزمات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وشيكة الوقوع مرحميا  و الضعؼ فييا وا 
قتراح الحموؿ.    ومستقببل وا 

تقبمي ليـ لمتأثير عمى القدرة اإلقتصادية تستغؿ ىذه الدراسات لتكوف دليؿ عمؿ مس
والسياسية واإلجتماعية وعمى خططيا التنموية ومعدالت النمو اإلقتصادي بغرض الغزو 

 اإلقتصادي و الثقافي والعقائدي تدريجيا ولغسؿ العقوؿ وىيكمتيا.
ىـ يستفيد منيا اإلرىابيوف ومنظمات التطرؼ لنشر أفكار تشكؿ الشبكة العنكبكتية ألغاما 

ستطاعت في الوقت نفسو مف تجنب كشؼ  وأدبياتيـ ولتجنيد المتطوعيف والمقاتميف وتدريبيـ وا 
الشخصيات القيادية الفاعمة في التنظيـ وبالتالي تعرضيا لمخطر وىي بيذا الشكؿ تشكؿ خبليا 

 نائمة تحركيا عند الحاجة عف بعد وفي الوقت الذي تريد.
ىتماـ بعض المنظمات بالمرأة ا محور الحياة اإلجتماعية والوصوؿ إلييا يعني كوني كا 

كسبيا وبالتالي كسب األسػػرة بكامميا لما ليا مف أثر بالغ عمى أطفاليا مف أجؿ ذلؾ تنشط بعض 
ما الخبليا اإلرىابية فقد إستخدمت أ، 1المعاىد التي تيتـ بالمرأة خاصةالجمعيات إلنشاء النوادي و 

بتزازىـ ومف ثـ النساء والجنس وغير ذلؾ لجمع المع ستقطابيـ وا  صطياد العمبلء وا  مومات وا 
، وفي تقرير لمفوضية األمـ المتحدة 2جياد النكاحتجنيدىـ أو مف خبلؿ إغرائيـ بما يسمونو 

                                                           
1 -  Lori Poloni Staudinger، Candice D ortbals، Terrorism and Violent Conflit Women’s 

Agency، Leadership and Responses، London، United kingdom، 2013، Page 96. 

بإستقراء النصوص الشرعية المتعمقة بكؿ مف الجياد والنكاح وضوابطيما عمنا نجد ما يشبو جياد النكاح أو  -2
تماثمو فقد تبيف لنا عند ىذا الحد أنو ال يوجد شيء غير إعتيادي او يماثؿ جياد النكاح في الشريعة  قصصا

ية مف خبلؿ الدعوة لجياد المراة بغرض إشباع الرغبات الجنسية لممقاتميف في صفوؼ اإلسبلمية والسنة النبو 
عتبار ذلؾ جيادا في سبيؿ اهلل االمر الذي أثار تساؤالت حوؿ حقيقة ىذا الجياد وتداعياتو  الكتائب المجاىدة وا 

 في ظؿ غموض يكتسي ىذا الموضوع وتضارب لآلراء والمواقؼ حولو.
ومحاوالت فؾ الغموض حوؿ ىذا المصطمح الذي شكؿ نقطة تجاذب بيف العديد مف لقد تعددت التعاريؼ 

االطراؼ إلرتباطو بقضية الجياد في سبيؿ اهلل وقد عرفو فتح الفتاح في رده عمى شبية جياد النكاح بأنو إمتاع 
الجياد وال مف النساء المجاىدات لممجاىديف باجسادىف وشرفيـ و طيرىف بعقود محددة الوقت دوف صداؽ سوى 

، جياد النكاح بيف ضوابط مريف يكسؼ، طكاىرية منىيكوف إال لممجاىديف في أياـ الجياد"، راجع في ذلؾ: 
 24الشريعة اإلسبلمية وقواعد الشرعة الدولية في المعالجة، مجمة المنارة لمدراسات القانونية و اإلدارية، عدد 

 .   96، ص 2018المغرب 
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جاء فيو  السامية لشؤوف البلجئيف وصندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف ومفوضية البلجئيف النسائية
وجو الخصوص عرضة لمعنؼ الجنسي وأشكاؿ  أف النساء عمى"خمصت دراسة ميدانية إلى 

لتدمير األسرة مف خبلؿ إستغبلؿ حاجاتيف الغذائيػة أو اإلجتماعية أو الطبية اخرى مف اإلعتداء 
 ولتحصيؿ مبالغ تحتاج إلييا لمواصمة الحياة. -رضاء أو قيرا–لتقديـ خدمات جنسية 

يف تعمؿ عمى تجنيد وتغيير التي أنشئت إليواء الميجريف البلجئ كالمالجىء كالمعسكرات
كسائيـ والعناية  طعاميـ وا  والئيـ بشكؿ غير مباشػػر مستغميف حاجاتيـ اإلجتماعية إليوائيـ وا 

 بالمرضى منيـ أو بشكؿ مباشر باإلقناع أو بالتيديد أو بالتعميـ.
 1اآلتي:ب نشاط الخبليا اإلرىابية النائمة ويمكف إجماؿ

يوية في البمد الذي تتخفى فيو كالمشاريع الصناعية الكبرى ضرب المصالح اإلستراتيجية الح -1
 والمطارات والموانئ ومحطات القطارات والفنادؽ الكبرى والمناطؽ السياحية.

القياـ بتفجيرات في مناطؽ مكتظة بالسكاف إلثارة الفزع واليمع بيف السكاف وتحفيزىـ عمى  -2
 وف حركة.اليجرة مف مناطقيـ أو الركوف في مناطؽ سكناىـ د

تحريض األقميات اإلثنية والعنصرية والطائفية الموالية لدولة الخبليا ضد حكومتيـ المركزية  -3
 مما يساعد عمى فتح جبية داخمية ترىؽ تمؾ الحكومة وتستنزؼ إمكاناتيا.

القياـ بحممة مف التصفيات واالغتياالت ضد أركاف الدولة التي تعمؿ بيا الخبليا واستيداؼ  -4
 المسئوليف والعسكرييف والعمماء والشخصيات المؤثرة أو المناوئة لمدولة المجندة لمخبليا.كبار 

قوتيا وزعزعة األمف ؾ القوات األمنية وتشتيت اربإلاإلشاعات والببلغات الكاذبة نشر  -5
 .الداخمي

ضرب محطات الوقود والمنشآت االقتصادية ومحطات الماء والكيرباء لخمؽ أزمات  -6
 ة تربؾ الدولة وتثير سخط الشعب عمييا.اقتصادي

تنظيـ التظاىرات والمسيرات االحتجاجية ضد السمطات المحمية ورفع شعارات لنصرة الدولة  -7
 المجندة لمخبليا.
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وتوجد أكثر مف ستيف منظمة إرىابية دولية خطيرة في العالـ إال أف ستا مف تمؾ المنظمات 
  1مميات اإلرىابية وىي:اإلرىابية كانت المسؤولة عف معظـ الع

وىي منظمة ألمانية غربية تتكوف مف مجموعات مف الخبليا  منظمة الخاليا الثكرية: -0
يا عمى نطاؽ وطني ومف أجؿ تحقيؽ الصغيرة التي تنتشر في الواليات األلمانية وتمارس عمميات

تشار األسمحة ىداؼ سياسية منيا إخراج أعضاء حمؼ الشماؿ األطمسي مف ألمانيا ومعارضة إنأ
 النووية و غيرىا.

وىي منظمة معادية لئلمبريالية قامت بعدة  منظمة القكل الشعبية الثكرية في ىندكراس: -8
ىجمات ضد الدبموماسييف والمنشآت الدبموماسية والتجارية األجنبية وخاصة األمريكية والبريطانية 

 في اليندوراس.
متطرفة قامت بعدة عمميات إرىابية ضد  وىي منظمة يسارية الجيش األرمني السرم: -3

الدبموماسييف األتراؾ بصورة خاصة كما تشكمت منظمة يمينية متطرفة تشكمت بيدؼ اإلنتقاـ مف 
األتراؾ الميتميف بأعماؿ إبادة األرمف، وقامت بأعماؿ إرىابية منظمة منيا إغتياؿ عدد كبير مف 

 الدبموماسييف األتراؾ.   
وىي منظمة تصحيحية إنشقت عف منظمة فتح بقيادة أبو نضاؿ  :دمنظمة حريزاف األسك  -4

وقامت بعدة عمميات متطرفة ضد إسرائيؿ فباإلضافة إلى عدائيا لمييود واإلسرائمييف وقفت ضد 
 سياسة الراحؿ عرفات وكذلؾ أنظمة الحكـ العربية.

في برليف وىي منظمة رفض فمسطينية متطرفة أتيمت بتفجير مطعـ  :آيػػػار 05منظمة  -5
 .1982الغربية عاـ 

التي يمتد نشاطيا مف أفغانستاف وباكستاف إلى المغرب العربي  :منظمػة القاعدة كأخكاتيا -6
 مرورا بوسط وشماؿ إفريقيا.

إف الخمية النائمة نسخة أخيرة معدلة عف التنظيمات التقميدية، فيي تنظيمات مجيرية ال 
ب والمنظمات السرية والعمنية وقد تضـ عددا مف تخضع لمتسمسؿ اليرمي المعروؼ في األحزا

                                                           
، سوسيولوجيا العنؼ واإلرىاب، دار الساقي لمنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، إبراىيـ الحيدرم -1

 .40، ص 2015
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األعضاء ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وربما تتألؼ حتى مف فرد واحد يتبنى مسألة 
صدار الفتوى والتنفيذ.  1التنضير وا 

إف تغمغميا وتموضعيا في جغرافية أي مجتمع قد ال يكوف متعذرا عندما يمجأ أعضاؤىا 
مبتكرة وغير متوقعة ففي حاالت كثيرة تثبت أف ىؤالء قد فاجأوا إلى وسائؿ تمويو وتخؼ 

مجتمعاتيـ وبعض مف تعامموا وعاشوا معيـ حتى مف أقربائيـ وذوييـ عندما إكتشؼ ىؤالء أنيـ 
كانوا وراء أشد أعماؿ العنؼ وحشية بعد أف كانوا يبدوف ليـ بمظير وديع مسالـ ال ينـ عف 

 شيء.
أستحدث كما أشرنا سابقا عمى خمفية الحرب الباردة بيف إف مصطمح الخبليا النائمة 

المعسكريف الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية وكاف يعني مجموعات 
التجسس والتخريب التابعة لكؿ معسكر والتي تعمؿ في أراضي المعسكر المقابؿ وتقوـ باألعماؿ 

 نية واألعراؼ الدبموماسية بيف الدوؿ.السرية التي تتيحيا العبلقات العم
لكف اليوـ يتـ بعثو بعدة تصدير موجات العنؼ واإلرىاب الجديدة مف قبؿ القاعدة 
ومجموعة الحركات واألحزاب الجيادية القتالية التي تدعي وراثة السمؼ والوصاية عمى المسمميف، 

قوة وأف تتحكـ فيو وفؽ قانونيا وأف فيذه الحركات وفؽ رؤيتيا تجد أف عمييا اآلف تغيير العالـ بال
المستقبؿ سيكوف ليا بعد تحطيـ القوى العظمى وسقوط الخطاب اإلسبلمي المنبوذ مف قبميا 

 والذي يبدو أف وقعو عمييا صاعؽ ومؤرؽ.
نما ىو  إف دور أية خمية نائمة ال يكرس ألية فعاليات ثقافية أو إجتماعية أو تربوية بناءة وا 

صاعؽ الذي يفجر أطنانا مف المواد المتفجرة ال يمكف ألحد أف يتكيف بقدراتيا دور تنفيذي أو كال
التدميرية إنيا تنتظر الزماف والمكاف المناسبيف لتجربة إبتكارىا الجديد الذي لـ يسبؽ أف فكر بو 
صابتيـ برعب قاتؿ وىذا ما حدث في ثبلثاء سبتمبر األسود عندما  أحد لغرض شؿ الجميع وا 

السفر العادية إلى قاذفات لمدمار و الموت وسمبت في لحظات قميمة أرواح آالؼ حولت طائرات 
 2األبرياء مف المدنييف.

                                                           
 .10الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص محمد نعمػة السماكم،  -1
التشكيبلت العصابية في قانوف العقوبات في ضوء حكـ المحكمة الدستورية العميا، ، ىدل حامد قشقػكش -2

 .154مرجع سابؽ، ص 
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الخبليا النائمة التي قد تعيش حالة سبات مؤقت أو المتربصة التي تترقب نوـ األجيزة 
األمنية أو المنافسيف والخصوـ اآلخريف لتستيقظ وتعمؿ ىي حالة إستثنائية في التنظيمات 
الحزبية والحروب وتنظيمات العصابات وىي نوع مف طابور مندس في العديد مف مفاصؿ 

 المجتمعات اإلنسانية.
إنيا ال تعتمد ىيكمية التنظيـ الجزبي بأشكاليا السرية والعمنية المعروفة وىي ليست عبلقات 

لحمقة الثالثة خيطية مجردة بيف أفراد التنظيـ تجعؿ الحمقة األولى أو الرأس األوؿ بمعزؿ عف ا
نما ىي تنظيمات متكاممة مف حيث البنية، كائف حي  لضماف عدـ الكشؼ عف الجميع وحسب وا 
ضئيؿ غير منظور يتمثؿ بمجموعة أشخاص يتعاطوف نفس المشاعر والتوجو الفكري والعقائدي 

 بينيـ ميثاؽ شرؼ غير مكتوب يتعيدوف فيو بالمضي في ميماتيـ القتالية إلى النياية.
نتحارييف ينتموف لنفس الخمية وقد يضـ إنيا  قد تضـ أميرا ومفتيا ومنفذيف مجاىديف وا 

ىيكميا مجموعة متضامنة تبدو في الظاىر مقطوعة مف األصؿ أو القيادة العميا أو الراعية إال 
أنيا تممؾ حرية إصدار القرار )الفتوى(  وتنفيذه بالكيفية التي تراىا حسب قناعات المفتي 

 وقراءتو.
يجة لذلؾ فإف ىذه التنظيمات المحنكة في مجاؿ القتؿ والتخفي لجأت إلى أساليب ونت

والتحرؾ، فتنظيـ القاعدة عمى جديدة في العمؿ لحماية أعضائيا وضماف أكبر قدر مف المرونة 
سبيؿ المثاؿ قد تخمى عف التسمسؿ اليرمي التقميدي ولجأ إلى زرع خبليا في أماكف مختمفة تقـو 

 1مة وىو األمر الذي يثير المزيد مف المخاوؼ والقمؽ.بعمميات مستق
تصرفوف عمى أساس أنيـ أعداء إف أعضاء ىذه الخبليا الذيف يحمموف تصورات إحترابية ي

إنيـ يحاولوف جر المسمميف إلى معارؾ غير مبررة وغير  ،وف لكؿ مف يخالفيـ الرأي والمعتقددائم
ندفاعيـ متكافئة ويجدوف دائما مف يستجيب لتوجياتيـ إلختيار القتاؿ  القتالية كما أف حماسيـ وا 

ال يتفوؽ عميو إال حماسيـ لكسب المزيد مف الشباب الذيف سيصبحوف في  بديبل عف كؿ شيء
المستقبؿ أعضاء في خبليا نائمة وذلؾ بفضؿ مثابرتيـ وسعييـ المتواصؿ لنشر أفكار التطرؼ 

                                                           
دراسة في التشريع المصري –، التشكيبلت العصابية في التشريع الجنائي المقارف حساـ محمد السيد أفندم -1

 .163مرجع سابؽ، ص  -وتشريعات دوؿ اإلتحاد األوروبي
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الرصد المخابراتية المعادية إدراؾ مدى فاعميتيا عبر وسائؿ إعبلمية متفوقة قد ال تستطيع أجيزة 
 1وقوتيا.

وىذا جانب ال بد مف اإللتفات إليو جيدا قبؿ التفكير بأي نوع مف المواجيات ومنيا 
المواجية العسكرية، فقد أدرؾ قادة القاعدة والتنظيمات المشابية ليا مف تجارب العمميات 

خفاقاتيا( أني ا لف تكوف بمستوى المواجية في الحرب العالمية المسمحة السابقة )نجاحاتيا وا 
الراىنة عمى الخبليا النائمة إذا ما بقيت تنتيج األساليب المعروفة في العمؿ مثؿ التنظيـ اليرمي 
والسمسة المترابطة لممسوؤليف الحزبييف واألعضاء المرتبطيف بيـ ففي كؿ ذلؾ ثغرات يمكف النفاذ 

فشاؿ خططيا  2.منيا لكشفيا وا 
بدا ليا أنيا إذا ما عمدت إلى تفكيؾ التنظيـ األوسع إلى خبليا صغيرة مرئية أو غير وقد 

مرئية تتألؼ مف عدة أشخاص وخصوصا في بعض األماكف البعيدة عف المراكز الساخنة أو 
التي تشيد عمميات حربية مف نوع ما فإف ذلؾ يجعميا خارج دائرة الضوء أو الرصد وبذلؾ فإنيا 

 كوف أكثر فاعمية ودقة في توجيو ضرباتيا الصاعقة.ال تستطيع أف ت
فيي لف تفقد جماىيرىا المنتظمة معيا عمى صعيد العمؿ والتوجو العقائدي ولف تخسر 
خسارة ظاىرية ممموسة بينما تظؿ محافظة عمى قدرتيا في إختيار العناصر القادرة عمى الضرب 

د غير مكشوؼ أو عف طريؽ رسالة واإلقتحاـ، حيث تستطيع توجيييا إما عف طريؽ شخص واح
مشفرة أو فتوى مستممة عف طريؽ األنترنت أو بمنح الخمية أو كافة الخبليا صبلحية العمؿ 

صدار القرار )الفتوى( بالضرب دوف الرجوع إلى المرجعيات الحزبية العميا...  وا 
وعند تحقيؽ أي إنجاز تدميري ستحصؿ عمى مكاسب جماىيرية ودعـ شعبي في صفوؼ 

ضناتيا مف أفراد الخط السمفي المتشدد الذي بدأ يتوسع ويستقطب أعدادا أخرى في العديد مف حا
دورىا وبفعؿ ما أثارتو مف إعجاب أقطار العالـ بفعؿ األمواؿ الطائمة التي تنفؽ لتعزيز جيودىا و 

 3المتحققة عمى صعيد إقتحاـ معاقؿ العدو. باإلنجازات الجيادية

                                                           
  .70الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص اكم، محمد نعمػة السم -1
، مدى قصور التعاوف الدولي في مبلحقة الجرائـ الدولية )دراسة حوؿ أزمة تسميـ محمد لطفي عبد الفتاح -2

 .198، مرجع سابؽ، ص ميف كعائؽ لقياـ التعاوف الدولي(المجر 
 .178مرجع سابؽ، ص اإلرىػػاب، تجفيؼ منابع محمد شحػػركر،  -3
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لمنتشرة والتي يصعب اوؼ العالـ مف ىذه الخبليا البلمرئية اإف ىناؾ مبررات قوية لمخ
ىا ومراقبتيا أو الحد مف إنتشارىا بفعؿ األساليب التموييية المتطورة التي تمجأ إلييا وطبيعة رصد

 األشخاص المنتميف إلييا.
فأعضاؤىا قد ال يكونوف بالضرورة مف المتدينيف المعروفيف بتشددىـ أو محافظتيـ عمى 

ر الدينية أو المظير الديني المألوؼ بمحية طويمة أو ما شابو ذلؾ بؿ قد يكونوف ممف الشعائ
 عرفوا بالتساىؿ وعدـ اإلىتماـ بالديف بؿ واإلنحراؼ عنو بإرتياد الحانات واألماكف المشبوىة...

ستتسع وىذا قد يضمؿ أية مراقبة أو رصد لفعالياتيـ ألف دائرة الموضوعيف تحت المراقبة 
كبير ولف يتاح التركيز عمى الخطر الحقيقي، ومعموـ أف فتاوى قد صدرت عف بعض  إلى حد

مراجعيـ تتيح ليـ التظاىر بعكس حقيقتيـ مف حيث المظير أو الممارسات السموكية لغرض 
 التمويو وتضميؿ المراقبيف.

إف األمر المقمؽ حقا ىو أف المستوى الدراسي والعممي لبعضيـ يتيح ليـ التعامؿ مع 
لتكنولوجيا المتطورة ومختمؼ أنواع أسمحة الدمار الشامؿ التي يمكف حمميا في حقائب صغيرة ا

وربما يمكف لبعضيـ تصنيعيا محميا سة في أية عاصمة أو مدينة كبيرة ووضعيا في أماكف حسا
 دوف الحاجة إلى نقميا إلى أماكف بعيدة.

ذا ما حصؿ ذلؾ بعد كؿ الجيود التي تبذؿ لمنع مثؿ ىذه الجرائـ فمنا أف نتصور  وا 
اإلحباط والشعور بالفشؿ الذي سيصيب المعنييف بالمواجية وكذلؾ الرعب اليائؿ والشمؿ الذي 
سيصيب العالـ وفقداف الثقة الذي سيشعر بو تجاه ىؤالء فنحف نجد فعبل أف معمومة قد تكوف 

اة وتصعد مخاوؼ مضممة بوجود قنبمة ىنا أو ىناؾ تصيب الكثيريف بالذعر وتبطء عجمة الحي
 حقيقية في نفوس الناس.

إف األجياؿ ذات الفئات العمريػة الصغيرة مف المراىقيف و الشباب التي يراد ليا أف تتبنى 
الفكر الحركي القتالي تمقف كما كبيرا مف الكممات والمفاىيـ والمصطمحات الجاىزة ذات التأثير 

يـ إليو، وال يبدو أف ىناؾ تدرجا معقوال الساحر لتجعميـ واثقيف مف صحة الخط الذي يراد جذب
نما تضخ في أدمغتيـ المستعدة لتقبؿ كؿ شيء بشكؿ نسقي  في طريقة تمقيف ىذه المفاىيـ وا 

  1متواصؿ إلثارتيـ ودفعيـ لئلنبيار واإلعجاب بالقادة الحركييف.
                                                           

1
-  ONDREJ DITRYCH، Tracing The Discourses Of Terrorism  ،  Identity Genealogy and 

state، Central and Eastern European Perspectives on International Relations series، 2014، 
Page 136. 
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دولة لقد أريد لكممات مثؿ الجياد والفتوى و الحكـ الشرعي واألمة والكتاب والسنة وال
اإلسبلمية واألنظمة الطاغوية والجاىمية والردة و الكفر والشرؾ...وعشرات غيرىا أف تتردد 
كمطرقة يراد ليا تحطيـ وتذويب كؿ شيء في تمؾ األدمغة دوف إيجاد بديؿ واقعي معاش وأف 
ترسخ رنينيا المفرغ مف كؿ شيء في إطار قاموس لغوي خاص يراد تكوينو في أذىانيـ، ويتـ 

ؾ بعيدا عف الحصيمة المعرفية الواقعية التي لـ تكتمؿ بعد ليـ كما لـ تكتمؿ لشيوخيـ كؿ ذل
 وقادتيـ مف قبؿ.

وال شؾ أف المقصود مف كؿ ذلؾ وضع المجاىديف الجدد أي األجياؿ الحالية أو القادمة 
مف اإلنتحارييف في حالة نفسية خاصة مف خبلؿ إستنساخ السموؾ المتخيؿ لتمؾ الشخصيات 

ولى حتى في مبلبسيـ وأسمائيـ وكناىـ وألقابيـ وطريقة كبلميـ وربما طريقة معيشتيـ حتبل األ
 يكوف ذلؾ مقبوال بؿ محببا ليـ.

لقد أثبتت بعض الدراسات الجادة ومنيا تمؾ التي قاـ بيا مارؾ سيكماف في كتاب فيـ 
ية وفجر بعضيـ نفسو حالة لشباب قاموا بعمميات إرىاب 500الشبكات اإلرىابية التي درس فييا 

إف بعض ىؤالء لـ يكونوا معروفيف بأنيـ مف المتشدديف دينيا وأف حياتيـ كانت مستقرة ومف 
خمفيات إجتماعية ال تعانى مف الفقر أو مف مشاكؿ متفاقمة أخرى وقد تـ كسبيـ إلى صفوؼ 

 ة.التنظيمات اإلرىابية عمى خمفية العبلقات اإلجتماعية ومجاميع األصدقاء الصغير 
ذ ما الحظنا أف أغمب ىؤالء مف صغار السف ومف الفئات العمرية التي ال تتجاوز  وا 

فإف صديقا حميما لو كاريزما وشخصية مؤثرة يتمتع بقدر مف المعرفة العشريف أو تتجاوزىا بقميؿ 
والذكاء وينتمي لمفكر المتطرؼ يمكف أف يكسب إلى تنظيمو بعض أصدقائو أو أفراد أسرتو 

يعزز قناعاتيـ بيذا التنظيـ بمختمؼ الوسائؿ المتاحة ثـ يجندىـ لمقياـ بأعماؿ قتالية المقربيف و 
ونقميـ إف إقتضى األمر إلى مناطؽ التوتر لتدريبيـ وشحنيـ بالمفاىيـ المتطرفة ثـ القتاؿ في 

 1صفوؼ جماعات مشابية.
ىا إطاعة ولي إف تجنيد أغمب ىؤالء الشباب في أواسط الثمانينات تـ بذريعة دينية مفاد

ذ أف الشرائح األكبر سنا لف تستجيب  األمر الذي يرغب بمواجية الكفار وكذلؾ ضماف الجنة، وا 
لمثؿ ىذه الذريعة بسيولة وىو أمر لو مبرراتو اإلجتماعية والنفسية فإف مف إستدرجوا كانوا مف 

                                                           
مرجع سابؽ، ص رة اإلرىاب، دراسة ميدانية مقارنة، إتجاىات الشباب نحو ظاى ،أحمد فاركؽ أحمد حسف -1
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تماعية بما فييا الفئات العمرية األصغر، وقد كانت إستجابتيـ مبررة بنظر أغمب الشرائح اإلج
لماذا يركز عمى الفئات العمرية األصغر؟ وكذلؾ عمى الفئات بعض أىميـ، وقد يمكف التساؤؿ 

لماذا ال يفاتح طمبة الدراسات  األقؿ عمما ووعيا لزجيـ في تنظيمات التطرؼ والخبليا النائمة؟
 يستجيبوف بسيولة والجواب ألف ىؤالء ال ومسيرتيـ المعرفية؟ا بعد أف  يستكمموا  نضجيـ العمي

ألمثاؿ ىذه الدعوات بسبب إتساع مداركيـ ووعييـ أما طمبة الدراسات األولية أو ذووا الثقافة أو 
التي يمجأ إلييا مف يريدوف  نيـ ال يصمدوف أماـ وسائؿ اإلقناعإفالحصيمة العممية المحدودة 
  1زجيـ في ىذه التنظيمات.

آلف في كؿ مكاف مف العالـ كما أنيا قد تنشط في مف الطبيعي أف تنتشر الخبليا النائمة ا
أوقات محددة تختارىا ىي تتزامف مع أحداث قائمة أو مفتعمة، فمعطيات الفكر القاعدي 
التصادمي يجعؿ مف الخبليا النائمة مشروعا قائما متجددا وأصبح خمقيا أمرا ممكنا لتوفر 

قد ال تكوف تابعة لتنظيـ واحد مثؿ  العوامؿ المساعدة والحاضنات والدعـ الكبير، ورغـ أنيا
القاعدة إال أنيا قد تحمؿ نفس األفكار القائمة عمى الخمفية المتشددة وربما تدفعيا وحدة اليدؼ 
مثؿ مناىضة عدو مشترؾ مثؿ الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا لمزيد مف النشاط المتطور 

 لتنفيذ إعتداءات إرىابية مبتكرة.
واليافعيف الذي يطغى عادة عمى خبرتيـ ومعرفتيـ في أمور الحياة إف حماس الشباب 

العامة والعقيدة الدينية يجعؿ منيـ مادة أساسية لنشوء خبليا نائمة ولف يكتفي المذيف يجندوف 
ممارسات عنيفة ضد المجتمعات التي  مة فكر مجرد دوف أف يسعوا لتجسيدىؤالء ليكونوا حم
 يتواجدوف فييا.

الحاؿ في أفغانستاف ىو تنمو ىذه الخبليا وتعمؿ في مناطؽ التوتر كما  مف المتوقع أف
إال أف إنفتاح األجواء أماـ الفكر المروج لئلرىاب والذي ينتقؿ وسوريا وليبيا وباكستاف والعراؽ 

بحرية عبر المنابر اإللكترونية والفضائيات وأدوات الشحف التقميدية يجعؿ العالـ ساحة واحدة 
 2لو مبلذا في أية زاوية فييا.يمكف أف تجد 
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لقد أتاحت وسائؿ اإلتصاالت الحديثة إضافة إلى الوسائؿ التقميدية األخرى الفرصة 
لمتشددي القاعدة ومناصرييـ لتصوير الحرب القائمة ضدىـ وكأنيا حرب عمى المسمميف جميعا، 

اإلسبلمي وكسب وبذلؾ أتيحت ليـ فرصة التأثير عمى جماىير واسعة في مختمؼ أنحاء العالـ 
تعاطفيا ولفت أنظارىا إلى ما تقوـ بو مف أعماؿ وفعاليات بدعوى رد العدواف والدفاع عف 
اإلسبلـ وجعمتيا تتغاضى عف البشاعة التي تموف عممياتيا القتالية وتطاؿ األبرياء في مختمؼ 

 1أنحاء العالـ.
ذ ما الحظ المراقبوف أف الخبليا النائمة نشطت بعد معارؾ أفغ انستاف وأنيا وجدت في وا 

مسرحا جديدا لممارسة فعالياتيا...فإف مف المتوقع أف يعتبر المقاتموف  وسوريا وليبيا العراؽ
العائدوف إلى بمدانيـ بعد إنحسار نشاطيـ في ىذا البمد بسبب التضييؽ عمييـ أف جولة الحرب 

 وف بمدانيـ نفسيا.التي خاضوىا ليست األخيرة وأف أماميـ جوالت في أماكف أخرى ربما تك
إف أعضاء الخبليا النائمة مف اإلنتحارييف وغيرىـ يجندوف في البيئات التي يعيشوف فييا 
دعما ماديا ونفسيا وتأييدا مباشرا وغير مباشر مف أشخاص ورعاة ومرشديف ومتدينيف في بعض 

ية نشاطاتيـ المراكز الدينية وغيرىا كما أف أقؿ ما يقدـ ليـ مف دعـ ىو التستر عمييـ لتغط
 ونواياىـ الحقيقية.

إف أقطاب تنظيـ القاعدة إستطاعو بميارة جر الغرب والواليات المتحدة األمريكية إلى 
مكانات ىائمة فقد طالتيـ ىذه  حرب غير واضحة المعالـ والنتائج أىدرت فييا أمواؿ وأرواح وا 

ئيا، وال يبدو أنيا ستتحقؽ الحرب بشكؿ غير محدود لـ تتحقؽ فييا أية نتائج لمقضاء عمييـ نيا
 2عمى المدى المنظور بينما تأثرت كافة شعوب العالـ بما أفرزتو مف تداعيات ثقيمة.

بعد حوالي ست سنوات مف األعماؿ اإلرىابية العنيفة في العراؽ أخذت فموؿ القاعدة 
 2010وخبلياىا تشعر باإلحباط نتيجة العمميات األخيرة ضدىا والتي بدأت بشكؿ جذري عاـ 

فيي لـ تحقؽ مشروعيا بإقامة إمارة إسبلمية رغـ كؿ الدعـ الذي حصمت عميو مف أغمب دوؿ 
الجوار وبعض الدوؿ األخرى وربما أدركت أنيا وقعت في مصيدة حينما دفعت أعضاءىا لمقدـو 

 إلى العراؽ.
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 لقد شكؿ ذلؾ أيضا إحباطا لممعجبيف بأفكار التطرؼ عموما الذيف ظنوا إستحالة ىزيمة
التي أصبحت مصدرا لئللياـ وتصدير مشاعر الغضب ضد الواليات المتحدة القاعدة في العراؽ و 

األمريكية والغرب وحمفائيـ خصوصا وأف جيات عديدة مشيود ليا بالخبرة في التآمر والمراوغة 
قد وضعت يدىا بيد أعضاء القاعدة وقدمت ليـ كؿ دعـ ممكف إضافة إلى ما قدمتو جيات 

 تمثيؿ المسمميف في العراؽ.أخرى إدعت 
ثارة الحرب الطائفية في العراؽ ربما جعؿ أتباعيا  فشؿ القاعدة في إقامة مشروعيا وا 
يغيروف بعض خططيـ بعد أف أدركوا حجميـ الحقيقي وأنيـ جسـ غريب غير متقبؿ ىناؾ 

 ة.ويتساءلوف عف جدوى الحروب والمعارؾ التي يخوضونيا دوف دراسة حقيقية لمسرح المعرك
وربما يدفع ذلؾ مؤيدييـ لمراجعة مواقفيـ وتوجياتيـ في المستقبؿ ويجعميـ يشعروف 
بالتوجس والخوؼ إذا ما عاد اإلنتحاريوف الذيف جندوا بمساعدتيـ إلى بمدانيـ دوف أف يتخموا عف 

كتسبوافكرة الجياد ليصبحوا   حينئذ مشروع تفريخ خبليا نائمة بعد أف أصبحوا محاربيف محترفيف وا 
 خبرة في األعماؿ الموجستية وأعماؿ العنؼ وتصنيع المتفجرات.

وىذا السبلح إذا ما استخدـ مف قبؿ أشخاص ضمف مجموعات محاربة متشددة أو خبليا 
نائمة مجيرية غير مرصودة فإنو كفيؿ بإحداث آثار مروعة وزعزعة الشعور باألمف واإلستقرار 

 1والثقة في أماكف عديدة مف العالـ.
عسكرية غير مألوفة ال يمكف أف راتيجية اإلرىاب يمكف أف تمجأ إلى تكتيكات إف إست

تخطر عمى باؿ أحد إذ أف المواجيات التقميدية المباشرة محفوفة بالمخاطر ولف تحقؽ نصرا 
 2سريعا وربما أحاطت بالذيف يمجأوف إلييا وألحقت بيـ أضرارا فادحة.

افحة اإلرىاب بقولو :إف كانت ىناؾ خمية لقد صرح ىنري كرسبتوف المنسؽ األمريكي لمك
إرىابية في أي مكاف في العالـ بما فييا جنوبي شرؽ آسيا فيمكف أف يكوف ليا وقع في لندف أو 
موسكو أو الواليات المتحدة األمريكية أي أف وقع أو تأثير العمميات التي يمكف أف يقوـ بيا 

لـ وىذا أمر صحيح إلى حد ما إذ تستنفر أية خمية يمكف أف يصؿ إلى أي مكاف في العاأعضاء 
القوى األمنية جميعيا وتأخذ إحتياطات طوارئ عاجمة بمجرد وقوع حادث إرىابي أو وجود 

                                                           
1
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مخطط لمقياـ بمثؿ ىذا الحادث في أي بمد ويظؿ الياجس األمني يراود األجيزة المسؤولة إبتداء 
حرب يترقب إنفجارا صاعقا ال  مف رؤساء الدوؿ وحتى أصغر شرطي فكأف العالـ كمو في حالة

يعمـ أحد متى ستحؿ ساعتو وىذا أمر ال يمكف اإلستيانة بو أو النظر إليو ببل مباالة فالخبليا 
النائمة ليا خبرات متطورة في صناعة األسمحة الكيمائية والمتفجرات الشديدة التي يمكف أف تسبب 

 1ؼ.دمارا ىائبل كما أف ليا قدرة في فنوف الترويع والتخوي
لقد ساعد اإلعبلـ الغربي بشكؿ مقصود في تيويؿ صور اإلرىابييف المشاركيف بيذه 

كما أف إجراءات قوى األمف في المطارات وغيرىا  ،الخبليا وعرضيـ كأصحاب قوى خارقة
عززت الشعور بالخوؼ وتصعيد وتائره بيف المدنييف مف ىؤالء اإلرىابييف المتخفيف والذيف ال 

 ما ىـ.يعرؼ أحد مف ىـ و 
إف الخبليا النائمة التي تنتشر إنتشارا سرطانيا في أغمب أنحاء العالـ والتي تتواصؿ مع 

عف طريؽ وسائؿ األنترنت المتطورة وغيرىا وتتابع مستجدات الحياة اليومية التنظيـ األـ 
 وتفاصيؿ العمؿ تكمف وتتحفز بإنتظار القياـ بعمميات إرىابية متى رأت الظرؼ مناسبا لذلؾ.

ومف ىذا المنظور يمكف إعتبارىا القاعدة الواسعة والقوة الضاربة لمقاعدة التي لـ تنخرط 
نما وفؽ آليات مبتكرة أتاحيا التطور الكبير  في التنظيـ وفؽ آليات العمؿ التقميدية السابقة وا 

 لوسائؿ اإلتصاالت الحديثة وفي مقدمتيا األنترنيت.
ت اإلرىابية يتزامف مع األحداث الميمة مثؿ يبلحظ المراقبوف نشاطا مضعافا لمعمميا

فسخونة األحداث البد أف تزيد مف نشاط الخبليا اإلرىابية  سورياإجتياح أفغانستاف أو العراؽ و 
تتبنى الوصاية عمى العالـ اإلسبلمي وتجعؿ مف نفسيا حامية ليا والبد ألف القيادة الرئيسية ليا 

 2ي تنفذ رغبات ىذه القيادة.أف تكوف ىذه الخبليا اليد الضاربة الت
نما لتنظيمات أخرى  وقد ال تكوف ىذه الخبليا النائمة بالضرورة تابعة تنظيميا لمقاعدة وا 
مشابية، غير أف وحدة اليدؼ واإلنتماء الفكري يحفزىا لتنشط في وقت واحد يتزامف مع أحداث 

تكوف ىناؾ عمميا قيادة  ساخنػة، وفي ظؿ المراقبة الشديدة لفعاليات اإلرىابييف ال يمكف أف
 مركزية واحدة ليذه التنظيمات التي إستميمت أفكار القاعدة وأساليبيا التموييية في العمؿ.
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منيا أشبو إف تشابو األسموب واليدؼ والتوجو الفكري لكؿ أفراد ىذه التنظيمات جعؿ 
أو تختمؼ فيما بمنظمة واحدة فيي لـ تصؿ إلى الحد الذي تمسؾ فيو بزماـ السمطة حتى تتناحر 

نما تبدو متماسكة في الظاىر وذات قوة تنظيمية عالية قادرة عمى إختراؽ كؿ التحصينات  بينيا وا 
 1األمنية لمدوؿ المتقدمة.

ذا لـ تكف آليات العمؿ وقواعد التنظيـ في إ ف الفكر القاعدي ينشر اآلف كبثرة خبيثة وا 
إلرىابية المتوزعة في كؿ أنحاء العالـ وخاصة القاعدة تعتمد اآلف لدى أفراد الخبليا والمجاميع ا

في مناطؽ التوتر األمني أو السياسي فإف ىذا الفكر يوحد بينيا ويميد إلحتضانيا مف قبؿ 
الجماعات األخرى غير الحركية لكف الحاممة لمفكر نفسو، كما وجدت القاعدة معقبل ليا في 

ت معقبل آخر في العراؽ والشاـ الذي بدا أفغانستاف حاليا بفعؿ تعاطؼ ىذه الجماعات فإنيا وجد
 2.مستقبميا فيو واعدا بعد ما حققتو مف الضربات التي طاؿ أغمبيا المدنييف األبرياء

ورغـ إنحسار نشاط القاعدة في العراؽ فإف إنتشاره عمى صعيد الفكر قد تزايد ووجد قبوال 
 المستقبؿ. جديدة فيمف بعض األشخاص والجيات ويمكف أف يميد لنشوء خبليا 

وىنا نؤكد اإلشارة إلى أف إستعماؿ ىذا المصطمح يعني اإلشارة إلى أعضاء القاعدة 
وخبلياىا التي الحالييف أو المحتمؿ إنخراطيـ فييا في المستقبؿ والمنظمات اإلرىابية األخرى 

تنتشر في أغمب مناطؽ العالـ أيضا لخصوصية ىذا البحث المكرس عف التعاوف الدولي في 
 حة الخبليا اإلرىابية النائمة بصفة عامة.كافم

وروبا ال تزاؿ تستعد لمزيد مف اليجمات فمشاىد الشوارع خمية إرىابية نائمة عطمت لكف أ
بوجود خبليا نائمة مستعدة لضرب فرنسا وألمانيا و بمجيكا  توحيفي باريس و برليف و بروكسؿ 

خاوؼ جديدة حوؿ خططيـ وتوقيتيـ وتوجد م CNNوىولندا بحسب ما قاؿ مصدر إستخباراتي لػ 
ستخباراتيوف سابقوف لػ  أف الخبليا النائمة تتكوف مف عدة مخبريف حيث  CNNو قاؿ جياديوف وا 

يعمموف نيابة عف دولة أجنبية أو مجموعة إرىابية وتتمقى األوامر منيا أو تتصرؼ بنفسيا كما 
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التي يريدوف اليجوـ عمييا لتحديد وىـ يعيشوف في المدف  1كاف األمر بالنسبة ألميدي كوليبالي
 األسباب.

ىـ ىناؾ فعبل لدييـ قدرة ؽ بوكالة اإلستخبارات المركزية "وقاؿ مايؾ بيكر ضابط ساب
 العيش دوف أف يراقبيـ أحد كما أنيـ ماىروف في اإلندماج حيث ال يرتاب أحد منيـ".

الكحوؿ وقد يفعموف أي ستكوف لدييـ وظائؼ عادية وقد تراىـ في النوادي الميمية يشربوف 
شؾ إلزالة الشؾ بأنيـ قد يكونوف إرىابييف متطرفيف، وقاـ مياجموا الحادي عشر مف سبتمير 

 باألمر نفسو حيث قيؿ أنيـ كانوا يشربوف بكثرة  في الحانات. 2001
مبيف شيخ ىو جيادي سابؽ وكاف عمى وشؾ الذىاب إلى العراؽ لمقتاؿ إال أنو إبتعد عف 

محة اإلستخبارات الكندية لممساعدة في توقيؼ خمية نائمة في تورونتوا  وقاؿ إف ذلؾ وعمؿ لمص
العديد مف نشطاء الخبليا النائمة ال يتواصموف مع مسؤولييـ عف طريؽ الياتؼ أو األنترنت كما 

، قد يخبرونيـ بحمؽ لحيتيـ لمساجد كي ال يعرؼ الناس ديانتكـيقاؿ لبعضيـ ال تذىبوا إلى ا
يـ الزي الديني أي شيء لئلندماج ىذا قد يحدد مف قبؿ مسؤوؿ الخمية أو المخبريف وعدـ إرتدائ

 أنفسيـ.
وبحسب ما يقوؿ الخبراء فإف مخبري الخبليا اإلرىابية يبقوف منعزليف وقد يكوف ذلؾ لعدة 

 2سنوات حتى تأتي الفرصة المواتية لتنفيذ المشروع اإلجرامي.
عشرات القتمى في محافطة الكرؾ جنوب األردف  بعد يوميف مف ىجوـ تبناه داعش وأوقع

شيدت المحافظة عممية دىـ لقوات األمف ضد مسمحيف مطموبيف، عممية أسفرت حسب السمطات 

                                                           
اليجـو عمى صحيفة شارلي  المتورطيف في وىو أحد Amedy Coulibaly بالفرنسية أميدم ككليبالي -1

إيؿ دو  في محافظة أورغ جوفيسي سور في بمدة 1982 فبراير  27د في يـوول 2015 جانفي 7في  إبدو
سعيد  وىو أحد المتورطيف في عممية التيجـ عمى صحيفة شارلي إبدو مع األخويف فرنسا في فرانس=

وقد قتؿ في  في العراؽ والشاـ الدولة اإلسبلمية ويذكر بأنو كاف عمى صمة مع تنظيـ شريؼ كواشي و كواشي
 )سا 15:33عمى الساعة  27/03/2019تاريخ اإلطبلع ) 2015 جانفي 9عممية مف القوات الفرنسية في يـو 

 متوفر عمى:
https://ar.wikipedia.org/wiki/أميذي_كىنيبالي 

سا(  21:33عمى الساعة   11/04/2018)تاريخ اإلطبلع   ىذه أساليب عمؿ الخمية اإلرىابية النائمة، -2
 متوفر عمى:

v=sDN42ndSrUE?youtube.com/watchhttps://www. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=sDN42ndSrUE
https://www.youtube.com/watch?v=sDN42ndSrUE
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عف مقتؿ أربعة مف عناصر األمف والكشؼ عف خمية مسمحة في المممكة التي تشارؾ في 
 التحالؼ الدولي ضد داعش.

ني داعش عممية القمعة الشييرة التي نفذت ضد تأتي المداىمات األخيرة متواكبة مع تب
خبليا نائمة مرتبطة بتنظيـ داعش وفي تفسير ما يحدث يرى البعض أف  ،عناصر قوات األمف

رادت أف تعمف عف نفسيا برسائؿ مفخخة تترجـ عبر تمؾ العمميات إذ يحاوؿ داعش تعويض أ
مقدمة البدائؿ التي يريد التنظيـ خسائره في سوريا و العراؽ وفي ىذا اإلطار يكوف األردف في 

 .نو ال يزاؿ موجودااإلرىابي داعش أف يعمف منيا أ
أنفاسو األخيرة شيد األردف حوادث عدة أبرزىا ىجوـ إستيدؼ  2018لفظ العاـ وبينما 

مقر دائرة المخابرات العامة في البقعة وىجوـ آخر عمى نقطة متقدمة لحرس الحدود كانت 
 رييف في منطقة الركبة الحدودية مع سوريا.تستقبؿ البلجئيف السو 

إف تعدد اليجمات و تكرارىا مف قبؿ الجماعات المتشددة  يبقى التيديد قائما خاصة في 
 ظؿ إستمرار وجود خبليا نائمة التي تعتمد عنصر المفاجأة في عممياتيا.

مة ليس بالضرورة وقاؿ الخبير العسكري واإلستراتيجي المواء الدويري أف " آلية الخبليا النائ
أف تكوف معروفة لبعضيا البعض، يمكف أف تكوف عمى النظاـ العنقودي أي خبليا متوزعة عمى 
كؿ القطر الجغرافي لمبد الواحد ليس بالضرورة أف يكونوا عمى صمة أو تواصؿ مف أجؿ سبلمة 

 1خبليا".وأمف ىذه الجماعات فيما إذا أكتشفت خمية أف ال يقود ذلؾ إلى الكشؼ عف بقايا ال
 النائمة اإلرىابية الخاليا عف الكشؼ في االستباقية العمميات أىمية: المطمب الثػػاني

 كمكافحتػػيا
بعد أحداث سبتمبر و تفجيرات لندف ومدريد أصبحت المجتمعات الغربية تعيش حالة ىمع 

ف ميو وترقب خوفا مف أحداث دامية مماثمة ولعؿ أشد الناس شعورا بذلؾ ىـ المسؤولوف الحكو 
مة حماية المجتمعات مف المخاطر القائمة والمحتممة فقد ألؼ واألمنيوف الذيف أوكمت إلييـ مي

 الناس حياة اإلستقرار وفؽ آلية تحكميا القوانيف والضوابط المتعارؼ عمييا.

                                                           
، مداخمة بعنواف عممية الكرؾ تكشؼ خبليا اإلرىاب النائمة، قناة سكاي نيوز العربية، تاريخ السيد الدكيرم -1

 سا متوفر عمى: 10:15عمى الساعة  23/02/2019اإلطبلع 
vx0UbUL06lA=watch?vhttps://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vx0UbUL06lA
https://www.youtube.com/watch?v=vx0UbUL06lA


079 
 

ولعؿ الظبلـ النسبي قد يخيـ عمى المجتمعات األكثر فقرا وجيبل غير أف ىذا يراد لو أف 
يبلحظ، لقد إستنفرت األجيزة الحكومية واألمنية في مدف غربية عديدة وفي يختفي وأف ال 

الواليات المتحدة األمريكية لمجرد وجود حقيبة موضوعة في محطة لؤلنفاؽ أو قرب مدرسة أو 
في سوؽ عاـ وألف إحتماؿ الخطر وارد ولو بنسبة واحد في المميوف فإف ىؤالء ال يروف تجاىؿ 

 يروف ترؾ األمر لئلحتماؿ فمجتمعاتيـ ال تتحمؿ الترويع والخوؼ، ويرى والىذه النسبة الضئيمة 
ستقراراىـ وليس  الناخبوف فييا أف مف حقيـ إزاحة كؿ مقصر في واجباتو في مجاؿ حفظ أمنيـ وا 
مف حقو أف يتساءؿ إف كاف ينبغي بذؿ كؿ جيوده أو بعضيا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ فيو مكمؼ 

رتضاه وعميو أف يبذؿ كؿ جيوده لتوفير األمف.مف المجتمع وقد قبؿ التكمي  ؼ وا 
ولعؿ بيانا واحدا مف أصغر إرىابي في أقصى مكاف في العالـ ييدد فيو بضرب مرفؽ أو 
جراءات  مدينة أوروبية أو أمريكية يصيب الجيات األمنية وغيرىا باليمع فتيرع إلى تعزيزات وا 

مؼ جيودا وأمواال طائمة بينما التيديدات وتكأمنية قد تعطؿ أو تشوه الشكؿ الطبيعي لمحياة 
المقابمة والمجوء إلى الوسائؿ واألسمحة العسكرية المتطورة التي ال تناؿ مف اإلرىابييف بقدر ما 
تناؿ مف المدنييف اآلمنيف تزيد مف حماس ىؤالء اإلرىابييف ومف تعاطؼ البعض معيـ ممف 

 يحمموف تصوراتيـ المذىبية المحدودة.
ه الخبليا تكمف في أنيا ليست نائمة كما يشير المصطمح أو يتصور البعض ف خطورة ىذإ

نما ىي يقظة ومحترسة تنتظر اإلشارة لتقوـ بتنفيذ المياـ الموكمة بيا وىي ال تتورع عف تنفيذ  وا 
ميتة أشد األعماؿ اإلرىابية دوف أف يحيدىا رادع ديني أو أخبلقي أو إنساني، إنيا ضمائر 

 .والمواطنةمسموخة مف الضمير 
وتبدو مواجيتيا لحد اآلف تقميدية وناقصة مع أف الجيات التي تدير ىذه المواجية تنتمي 
ألقوى دوؿ العالـ وأكثرىا تطورا في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا والمعمومات مثؿ الواليات المتحدة 

 1وأروربا.
عوة العقائدية التي وقد أصبح واضحا أف ىذه التنظيمات المتشددة تحاوؿ المزاوجة بيف الد

تبدو براقة في ظاىرىا والعمؿ الحركي التنظيمي المدعوـ سرا وعمنا مف قبؿ بعض الحكومات 

                                                           
  .23الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص محمد نعمػة السماكم،  -1
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وعشرات الجمعيات والمؤسسات الدينية والخيرية في العالـ اإلسبلمي وتمجأ إلى آليات العنؼ 
 المتطورة لتحقيؽ مشاريعيا.

مكانية الدوؿ  المتصدية ليا إلى إنتياج أكثر األساليب إنيا تحاوؿ اآلف وقد أدركت قوة وا 
سرية وتخفيا لتظؿ بعيدة عف الرصد والمراقبة ولتتمكف بالتالي مف توجيو ضرباتيا الماحقة بقوة 

األساسي في العمؿ عمى تعزيز منيجيا العقائدي والفكري وترسيخو في  ويقوـ أسموبيا، ويسر
  1عادية تدؿ عمى قناعة مطمقة بيذا المنيج.أذىاف أتباعيا بأساليب تمقينية نسقية ومثابرة غير 

ذا ما نظرنا بعيف الجد إلى ما كتبو ريتشارد كبلرؾ المستشار السابؽ لمبيت األبيض  وا 
لمكافحة اإلرىاب في كتابو الحرب اإللكترونية...التيديد األمني القومي المقبؿ، والذي ذكر فيو 

دقيقة  15كتروني قد يدمرىا في غضوف أف الواليات المتحدة األمريكية قد تتعرض ليجوـ إل
أو كما ذكر في ىذا الكتاب الذي نشرت صحيفة  ،فسندرؾ أف إحتماالت كارثية يمكف أف تحصؿ

إذا ما تعرضت  و أف ىذه اإلحتماالت يمكف أف تحصؿالديمي تمغراؼ البريطانية مقتطفات من
نفجارات في مصافي في فبلدلفيا وىيوستف وتعطؿ  خدمة األنترنيت لمتشويش مثؿ إندالع النيراف وا 

نتشار غيوـ مف  غاز الكمور القاتؿ في الجو. المصانع الكيماوية وا 
ومف اإلحتماالت الكارثية أيضا عمميات إصطداـ لمطائرات وتحطـ قطارات األنفاؽ في  

مدينة أمريكية وسيموت عشرات  150نيويورؾ وواشنطف وغيرىما وسيعـ الظبلـ في أكثر مف 
مريكييف في ىجوـ ال يختمؼ عف اليجوـ النووي وكؿ ذلؾ يمكف أف يحصؿ خبلؿ اآلالؼ مف األ

 2دقيقة وعمى يد إرىابي واحد فقط. 15
يمكف أف تحدث في مجاالت أخرى كأسمحة الدمار الشامؿ  ولنا أف نتصور المخاطر التي

لئلرىابيف غير  البيولوجية والكيمياوية المتطورة و الفتاكة والتي قد تكوف تقنيات إنتاجيا متاحة
بادة كؿ  منضبطيف وغير ممتزميف بقانوف أخبلقي إال قانونيـ الخاص الذي يدعو إلستئصاؿ وا 

  3مف يخالفيـ المعتقد والرؤية.

                                                           
 .142اإلرىاب السياسي، بحث في أصوؿ الظاىرة وأبعادىا اإلنسانية، مرجع سابؽ ص ، أدكنيػس العكرة -1
  .24ب، مرجػػع سابؽ، ص الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىامحمد نعمػة السماكم،  -2

3 -  Steven P.Lee ،Intervention Terrorism and Torture ، Contemporary Challenges ti Just 

War Theory، Hobart and william smith colleges ،Geneva  ،New york، 2002، page 116. 
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لذلؾ فإف مخاوؼ العالـ مف وقوع المزيد مف اليجمات الكارثية تظؿ مبررة ومشروعة فيو 
العسكرية الباىضة التي لـ تستطع أف  كما أف الحروب ،ال يمكف أف يظؿ مستنفرا إلى ما نياية

توقؼ العنؼ إال بعنؼ مماثؿ و ألمد محدود ربما ال تتيح نصر كامؿ في المستقبؿ بمثؿ ىذه 
 األساليب الدفاعية القاصرة التي قد تكوف ردود فعؿ سريعة غير مدروسة.

أو  ولف يتمكف أحد مف التكيف بالوقت الذي يمكف أف تستيقظ فيو خمية إرىابية نائمة
متخفية وكذلؾ المكاف الذي تنشط فيو ونوعية الدمار الذي يمكف أف تمحقو فطالما أف ىناؾ مف 
يؤمف بالوسائؿ اإلرىابية ويعتقد أف المجوء إلييا مشروع بؿ ضروري لردع خصومو ويجد مف 

 يتفاعؿ مع أفكاره فإف منابع اإلرىاب ستظؿ متدفقة عمى الدواـ تصب بمختمؼ اإلتجاىات.
العمميات ال  ومثؿ ىذه لمبادرة باليجوـ لمنع ىجوـ محتمؿىي ا االستباقية الضربة

الضربات االستباقية ، تخبارات متمرسة وذات مينية عاليةيمكف تنفيذىا إال مف قبؿ أجيزة اس
وتثير اإلرباؾ في  ية وتفشؿ خطط الخبليا والتنظيماتوقوع العمميات اإلرىاب منعمف شأنيا 

 .داخميا
تمكف  فعمى استيداؼ العواصـ األوروبية م داعش ظيـ الدولة اإلسبلميةتأتي قدرة تن

ات إحصائيات وقد أعمنت بعض أجيزة االستخبار  ،مة القائمة عمى التنظيـ والحمايةخبلياه النائ
قيادي منشؽ عف تنظيـ  صرح بومقارنة بما  حوؿ الخبليا النائمة لكنيا كانت منخفضة جدا

فالتنظيـ اليحتاج إلى إرساؿ مقاتميف جدد بفضؿ ما يمتمكو  ،نصرع 1500 داعش والتي قدرىا بػ
 1.مف عناصر داخؿ أوروبا

والخبليا النائمة ىي خبليا تستخدميا التنظيمات المتطرفة لتنفيذ عمميات في أماكف بعيدة 
عنيا ألىداؼ معينة، ولكؿ تنظيـ استراتيجية خاصة بو لعمؿ ىذه الخبليا ولتنظيـ الدولة 

استراتيجية خاصة حيث صنفت ىذه الخبليا ضمف مراحؿ وألحقتيا بمسميات  داعػػػػش اإلسبلمية
 .، وىي ال تقؿ خطورة عف الخبليا المنظمة”مؤيديف”و” مناصريف”و” الذئاب المنفردة“مثؿ 

 تفجير لتنفيذ العمميات اإلرىابيةوتبقى الخبليا النائمة تحديا أمنيا كونيا تمثؿ صاعؽ 
ؿ ال تعتمد عمى الييك” سائبة“وتعتبر خبليا  ،اجو فقط ساعة الصفراىزة، وما تحتوتكوف ج

ويقوؿ الباحث محمد نعمة في كتابو الخبليا النائمة إف العبلقة ما بيف  ،التنظيمي لمتنظيـ
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س ليست عبلقات خيطية مجردة، تجعؿ الحمقة األولى أو الرأ ظيمات المتطرفة والخبليا النائمةالتن
نما ىي تنظيمات متكاممة مف الثالثة لضماف عدـ الكشؼ وحسباألوؿ بمعزؿ عف الحمقة   وا 

يديولوجيا المتطرفة وبينيـ ميثاؽ غير اإل نفسوىي مجموعة أشخاص يتعاطوف  حيث البنية
 1.مكتوب

 وجود ثغرات في جدار أمنيا القوميوسبؽ أف أقرت بعض أجيزة االستخبارات األوروبية ب
دوؿ االتحاد األوروبي إلى التركيز عمى سبؿ  د تاسؾئيس المجمس األوروبي دوناللذا دعا ر 

 .مكافحة اإلرىاب وتقوية جبيتو الداخمية مف خبلؿ تبادؿ المعمومات بيف دولو والدوؿ المعنية
وتكمف المشكمة اليـو في وجود العديد مف شبكات العمؿ التي تنشط داخؿ دوؿ أوروبا 

ظيمات المتشددة وتأميف أوراؽ سفرىـ وحجوزاتيـ لترتيب عمؿ األفراد الذيف يريدوف االلتحاؽ بالتن
 .مف أجؿ االلتحاؽ بتنظيـ داعش، رغـ تشديد اإلجراءات عند الحدود والمطارات

وما يزيد المشيد تعقيدا أف أغمب عناصر تنظيـ الدولة اإلسبلمية حصموا عمى الخبرات 
ت إرىابية وشيكة في وشارؾ معظميـ في عمميات قتالية، وىذا ما يرجح احتماالت وقوع عمميا

 .أوروبا رغـ حالة االستنفار والتأىب
تقـو إستراتيجية تنظيـ داعش اآلف عمى التحوؿ مف مسؾ األرض إلى منظمة سرية تنفذ 

كد محمموف ويؤ  ،ة باالعتماد عمى الخبليا النائمةعمميات انتحارية إرىابية في عواصـ دولية وعربي
نما ىي عبارة أنيا ليست خبليا نائمة عف خبليا متأىبة تنتظر الضوء األخضر لساعة تنفيذ  وا 

جرائميا، فتنظيـ داعش لـ يعد يحتاج إلى إرساؿ عناصره إلى أوروبا والغرب بقدر ما يراىف عمى 
أنصاره ومؤيديو في الداخؿ، وىنا يكمف التحدي لدى أجيزة االستخبارات في العالـ لمواجية ىذا 

نو بعد معركة الميداف ستأتي معركة أؿ المعمومات، حيث ؽ األمني بتبادالخطر عف طريؽ التنسي
 .االستخبارات والمعمومات وىي المعركة األمنية المقبمة

بعض الباحثيف في مكافحة اإلرىاب يقولوف إننا نحتاج أكثر مف جيؿ لمتخمص مف 
اتخذت دوؿ أوروبا  ية الدعاية المتطرفة لتنظيـ داعشولمواج، التطرؼ واإلرىاب في أوروبا

حزمة إجراءات وسياسات جديدة منيا فرض رقابة مشددة عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي 
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وىذا يعني أف سياسات أوروبا األمنية  ى األرض وتبادؿ بيانات المسافريفونشاط الجماعات عم
 1.ستبقى في حالة تحد وتأىب مع تنظيـ داعش إلى سنوات طويمة

لعمؿ التي تنشط داخؿ دوؿ أوروبا لترتيب فالمشكمة اليـو في وجود العديد مف شبكات ا
عمؿ األفراد الذيف يريدوف االلتحاؽ بالتنظيمات المتشددة وتأميف أوراؽ سفرىـ مف أجؿ االلتحاؽ 

 .تاإلجراءات عند الحدود والمطارا بتنظيـ داعش، رغـ تشديد

ر ستنزاؼ قدرات أجيزة االستخبارات مف خبلؿ تسريب األخباإلقد نحج تنظيـ داعش في 
ف لـ ي البمداف األوروبية  وأضحى جميا أف ،ستطع تنفيذ عمميات إرىابيومطاولة المواجية وا 

لتي تستيدؼ مف التيديدات التي وجييا إلييا تنظيـ داعش وا متوجسة ىذه األياـ أكثر مف غيرىا
 اعتبروا أف مسؤوليف أوروبييف رفيعي المستوى وىذا ما عكستو تصريحات ،أمنيا القومي باألساس

لتؤكد  ية عمى أراضي بمدانيـ باتت وشيكة وقد جاءت عممية نيسحتماالت وقوع عمميات إرىابإ
 2.صحة ىذا القمؽ

معركة أخرى ال تقؿ شراسة مع نياية تنظيـ داعش في العراؽ وسوريا فإف العالـ يترقب 
 .ةبمداف مف خبليا اإلرىاب النائمعف معارؾ التحرير وىي معركة تطيير عدد مف الا وتحدي

تسيؿ عممية تقدـ الجية التي يعمموف  فتح جبيات داخمية عمىالخاليا النائمة تعتمد 
فيي  ى خمية ال يسيؿ كشؼ بقية الخبلياؿ إلفالتوص اال يوجد ىيكؿ تنظيمي لمخبلي البمعيا، وغا

 .مف القوات العسكرية اوية لكؿ واحد ميمة وىي أشد فتكتتوزع داخؿ مؤسسات ومراكز حي

لف ينتيي بتحرير المناطؽ الخاضعة لسيطرة  وسوريا ف أف اإلرىاب في العراؽويؤكد محممو 
تنظيـ داعش، بؿ سيتحوؿ مف المواجية العسكرية المباشرة إلى عمميات مسمحة تنفذىا خبليا 

وبات الخطر األكبر والتحدي األصعب ىو تغمغميا مف جديد  ،نائمة في مناطؽ متفرقة مف الببلد
ير دليؿ عمى ذلؾ ما حدث أخيرًا في الساحؿ األيسر لمدينة الموصؿ فبعد في المدف المحررة، وخ
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التنظيـ لخبلياه النائمة بتنفيذ ىجمات  أوزعإعبلف تحرير الساحؿ بأكممو وتطيير أغمب أحيائو 
 1.منيا انتحارية ومنيا مواجيات وخمفت العديد مف الضحايا

أبرزىا  في مكافحة الخبليا النائمة رياوسو  تواجو األمنييف في العراؽ معكقات كثيرةك  عراقيؿ
قمة الخبراء وحاالت النزوح الكبيرة، األمر الذي يسبب صعوبة في إحصاء أعدادىـ وأسمائيـ 

ؿ عمى ضبط الوضع مف إيجاد حموؿ لمعم ح القوى األمنية، لذلؾ كاف البدوتبعياتيـ، ويوقؼ نجا
حتى تتمكف القوى األمنية مف  ات األمنية عف األشخاص المشبوىيفوجمع المعموم األمني
 .ء عمى الخبليا النائمة بشكؿ كامؿالقضا

حيث  ،نائمة في ليبيا عقب ىزيمة تنظيـ داعش في سرتوراجت أيضا مسألة الخبليا ال 
وىو ما يؤكد أف ىذه  ،وارييا في عدة مناطؽلى فرار عدة عناصر مف المدينة وتإأشارت تقارير 

ناطؽ التي تعاني مف الخمؿ األمني والفوضى فيي تستثمر الخبليا تنتشر بصفة خاصة في الم
 .وجودىا في مثؿ ىذه البيئة بحثا عف حواضف

نتشار اإلرىاب بصورة غير مسبوقة أتاح لمخبليا النائمة الفرصة لمتحرؾ في الخفاء لوجود إ
وآلية  طةو السمأو المذىب أطريؽ أفكار تتعمؽ أحيانا بالديف البيئة المتاحة لتنفيذ مخططاتيا عف 

مكافحة ىذه الجماعات المتطرفة تكوف بالعديد مف الوسائؿ وأوليا تطبيؽ خطة أمنية واضحة 
وعف طريؽ وزارة األوقاؼ مف خبلؿ  ة إرشادية عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـإضافة إلى تطبيؽ خط

 .ستخداـ المنابر إلرشاد الشباب إلى الطريؽ الصواب واالبتعاد عف طريؽ الظبلـإ

عر الخوؼ واسعا ومتشعبا قد يؤجج مف مشا ع التواصؿ االجتماعي فضاءحت مواقوأض
مف حيث زخـ محتواىـ وتجدده، فالجماعات اإلرىابية فطنت إلى أىمية  والكراىية ويشوه الواقع

ىذه المواقع وأيضا استعماليا المفرط في كثير مف األحياف مف طرؼ الشباب، و لعؿ ىذه 
مف خبلؿ القرصنة اإللكترونية والتعبئة  ضد الدوؿ واألفراد حرب إلكترونيةالجماعات دخمت في 

 ؿ تنظيـ القاعدة بمختمؼ أجيالوواالستقطاب وىذا األسموب قد استخدـ سابقا ال سيما مف قب
فاألحداث الدامية المتبلحقة في المنطقة وانتشار اإلرىاب بصورة غير مسبوقة أتاح لمخبليا 
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وجود البيئة المتاحة لتنفيذ مخططاتيا عف طريؽ أفكار تتعمؽ النائمة الفرصة لمتحرؾ في الخفاء ل
 1.أحيانا بالديف أو المذىب أو السمطة أو إيجاد الفرصة لبلنقضاض عمى الحكـ

يؤكد محمموف أف أوروبا ىي القارة التي تحتضف بشكؿ كبير الخبليا النائمة ألف ىناؾ عددا 
فة مف دوؿ أوروبية في تنظيـ داعش في سوريا كبيرا مف المقاتميف األجانب ينتموف لجنسيات مختم

والعراؽ وليبيا، وعندما يعودوف إلى بمدانيـ األصمية متشبعوف باألفكار المتطرفة فميس مستبعدا 
 2.أف يتحولوا إلى ذئاب منفردة ويكونوف خبليا تابعة لتنظيـ داعش

تشػػريع متكامؿ لمكافحة نواة ل الخبليا اإلرىابيػة النائمةويعتبر القانوف األلماني لمكافحة 
 اإلرىاب سبؽ معظـ دوؿ العالـ وضح فيو التكامؿ بيف التشريع الجنائي و العمؿ األمػػػػني.

سف المشرع األلماني العديد مف قوانيف اإلرىػػاب كرد فعؿ لؤلعماؿ اإلرىابية التي حيث 
ي جـر تكويف الذ 1986عانت منيا ألمانيا كاف آخرىا قانوف مكافحة اإلرىاب الصادر عاـ 

 الجماعات اإلرىابية ووسع مف سمطات التحقيؽ و المبلحقة وقيد مف حقوؽ الدفاع.
إعتمدت الحكومة األلمانية أوؿ مجموعة مف  2001سبتمبػػر  11وفي أعقاب أحداث 

وتبعتيا مجموعة ثانية مف  2001سبتمبر  19التدابيػر واإلجراءات المناىضة لئلرىاب في 
ػر آخرىا البرلماف اإلتحادي األلماني والمجمس اإلتحادي األلماني ودخؿ حيػػز اإلجراءات و التدابي
 3في قانوف أوتو. 2003التنفيذ في بداية عاـ 

وقد عدؿ التشريع الجديد بصورة أساسية عددا مف القوانيف التي كانت قائمة وباألساس فيما 
ات القانوف الجنائي وقانوف يتعمؽ بصبلحيات السمطات األمنية وأكثر مف ذلؾ تناولت التغيير 

المجوء السياسي وقانوف األجانب، وكاف محور تركيز القانوف الجديد المنع ال القمع حيث كاف 

                                                           
مرجع سابؽ، ص اجتماعية، -نفسية-أمنية-اإلرىاب اإللكتروني، دراسة قانونية، مصطفى محمد مكسى -1

178. 
تاريخ  19/12/2017، خبليا اإلرىاب النائمة معركة العالـ المقبمة، مقاؿ منشور بتاريخ ليمى بف ىدنػة -2

 متوفر عمى: 16:25عمى الساعة  12/10/2018اإلطبلع 
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-12-19-1.3135803 
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المفترض أف يضمف كشؼ األنشطة اإلرىابية مبكرا وأال تكوف ألمانيا مبلذا آمنا لؤلجانب 
 المتورطيف في أنشطة إرىابيػة.

/أ التي 129لمادة اإلرىػػاب مف خبلؿ نص اإستحدث المشرع األلماني جريمة خاصة ب
حيث جـر المشرع  1986التي تـ تعديميا بقانوف مكافحة اإلرىاب لسنة  1976أدخمت عاـ 

عتبرىا جنايػػة.  األلماني تشكيؿ جمعيات إرىابيػة وا 
إذ تقتضي ىذه المادة بأف أي شخص يؤسس أو يشرع في تأسيس إحدى التنظيمات التي 

رتكاب جريمة مف الجرائـ المحددة القتؿ العمد، الضرب طيا موجيا إلى إيكوف غرضيا أو نشا
اإلبادة الجماعية التي تكوف موجية ضد مجموعة معينة مف الشعب تجمعيـ رابطة إلى الموت، 

قومية أو دينية أو عرقية، الجرائـ ضد الحرية الشخصية، الجرائـ التي تمثؿ خطورة عامة  تحت 
ات أو مف يكوف عضوا في مثؿ ىذه التنظيمات أو يدعميا أو يساندىا مختمؼ مواد قانوف العقوب

 1يعاقب بعقوبة سالبة لمحرية ال تقؿ عف ستة شيور وحدىا األقصى خمس سنوات.
ف الغرض ويبلحظ أف المشرع األلماني في تحديده لمجمعية اإلرىابية لـ يتطمب أف يكو 

ابقة سالفة الذكر تعاقب عمى مجرد التنظيـ كما يبلحظ أف المادة السمنيا قمب النظاـ السياسي، 
أو العضوية في الجمعية اإلرىابيػة دوف تطمب توافر دليؿ عمى إشتراؾ أحد أعضائيا في واحدة 

 مف الجرائـ المذكػػورة بالنص السابؽ.
تشكيؿ جماعات  2002اإلرىػػاب لسنة  مكافحة كما جـر المشرع األلماني بموجب قانوف

ا إذ مد نطاؽ التجريـ إلى الجماعات اإلرىابية التي يتـ تشكيميا في الخارج إذا إرىابية خارج ألماني
كاف المشرع األلماني في السابؽ يجـر تشكيؿ الجماعات اإلرىابية داخؿ ألمانيا فقط وفقا لممادة 

ىذا القانوف أضيفت إلى قانوف العقوبات انوف العقوبات األلماني، وبمقتضى /أ مف ق129
 2/ب لتجـر تشكميؿ الجماعات اإلرىابية التي يتـ تشكيميا في الخارج.129دة األلماني الما

 2001إضافة إلى بعض التعديبلت التي إستحدثيا المشرع األلماني بعد أحداث سبتمبػر 
 التي توسعت في إعطاء المزيد مف السمطات ألجيزة الشرطة في مواجية الخبليا اإلرىابيػة.

جيزة األمف المركزية في ألمانيا وتفعيبل لسيػػاسة المنع نتيػجة لمصبلحيات المخولة أل
لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف النجاح لمكافحة اإلرىاب ولتفعيؿ التعاوف األمني  و سعيػاوالوقايػة 
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حباط مخططاتيا اإلرىابيػة  لمواجية اإلرىاب برصد الخبليا اإلرىابية النائمػة لمحد مف نموىا وا 
قانوف الجديد ألجيزة األمف في إستحداث جياز أمني متخصص فوض المشرع األلماني في ال

لجمع المعمومات األمنية الخارجية عف الخبليا اإلرىابيػة النائمة عبر الحدود لمراقبتيا بوضعيا 
تحت المجير إلحباط أية أنشطة إرىابية أو مصادر تمويمية أو مف يرعاىا وذلؾ قبؿ القياـ بتنفيذ 

 1أنشطتيا.
ػاز وزارة الداخمية وليس األمف القومي ويممؾ ىذا الجياز صبلحيات تبادؿ ويتبع ىذا الجي

المعمومات األمنية مع األجيزة المعنية في الدوؿ األخرى دوف حدود ولو إنشاء قوات خاصة 
مركزيػة تنتشر في أرجاء الواليات مجيزة بأحدث األسمحة المتطورة القادرة عمى إحباط أي أنشطة 

إصدار التعميمات التي ليا األولوية العظمى في تنفيذىا والتي ليا القػػوة إرىابيػة ولو سمطة 
 اإللزامية لكؿ الجيات ذات العبلقة.

وىي  ستراتيجية جديدةإ 2019و  2018 ت األلمانية خبلؿ عاـاعتمدت االستخباراو 
 يوىي مؤشر إيجاب ةيمات اإلرىابيإلفشاؿ خطط العناصر والتنظ ستباقيةتنفيذ العمميات اإل

 2.يزيد مف ثقة المواطف بأجيزة األمف
يطيـ ليجوـ شتباه في تخطانية القبض عمى ثبلثة عراقييف لئلألقت الشرطة األلمكما 

ؼ البياف وعر  ،2019 جانفي 30ا إلى تقرير الدوتش فيممة األلمانية في ذي دوافع إرىابية وفق
 .كامؿ األسماء( دوف نشر . ؼ ( و)رؤوؼ. ؼ( و)حيرش . ؼ الثبلثة بأنيـ )شاىيف

تعميمات مف اإلنترنت حوؿ كيفية صنع  واحمميـ تحادي أنوذكر مكتب المدعي اإل
ومنعت السمطات البريطانية وصوؿ  تفجير مف أحد معارفو في بريطانياقنبمة وطمب جياز 

 .ىذا الجياز إلى ألمانيا
لتحرؾ عة افيمكف أف تعبر عف سر   وفي قراءة حمبلت المداىمة التي شيدتيا ألمانيا

خبلؿ  الخبير في شؤوف اإلرىاب في ألمانيا ىولغر شميدت يقوؿ،  إلحباط مخططات إرىابية
دى جدية المخاطر المحدقة بالببلد يظير م  إف ذلؾ  عربية قائبل: DWحوار أجرتو معو 

                                                           
 .153عالميػػة جريمة اإلرىاب بيف المواجية التشريعية المحمية و الدولية، مرجع سابؽ، ص  حسػػف النمر، -1
 .182مرجع سابؽ، ص المي الجديد، ، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ الععمي يكسؼ شكرم -2
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لكف في المقابؿ ىي تعبر عف سرعة  المخاطر التي تيدد ألمانياا فيما يتعمؽ بنوعية خصوص
 1.ي تحديد مصادر التيديدات األمنيةبارات فحركة االستخ

ر مكافحة مف جيودىا إلنشاء مركز في إطا 2018 أفريؿكثفت الحكومة األلمانية في 
( موظؼ مدني في ىذا 1.500( جندي و)13.500توقع أف يعمؿ )وُ اليجمات اإللكترونية، 

 ا الموسومة بفرقةلتوسيع وحدة الشرطة التابعة لي 2018 جانفيالمركز، وخططت ألمانيا في 
"GSG9"  بمقدار الثمث ومنحيا مقرا آخرا في العاصمة برليف، وذلؾ نظرا الستمرار التيديد

متد عمى زمف تجاوز أربعة إتمتع ىذه المجموعة بتاريخ متميز اإلرىابي الذي تتعرض لو، وت
حدود إال أف وسائؿ اإلعبلـ تقدره في  رغـ مف أف عدد أفرادىا يبقى سرياعقود، وعمى ال

 .( عنصراً 400)
عف توسيع  2018كشؼ تقرير صادر مف االستخبارات الداخمية األلمانية في سبتمبر

لى ألمانيا  افحة تسمؿ اإلرىابييف إلى أوروباصبلحيات ىيئة حماية الدستور مف خبلؿ مك وا 
عمى وجو الخصوص مع موجات البلجئيف، ىذا إضافة إلى برنامج مكافحة التطرؼ اليميني 

وتطوير  كافحة التجسس االقتصادي والسياسيوتوسيع خطط برنامج م ري في ألمانياواليسا
بأجيزة  وتطوير اليواتؼ المشفرة وتوسيع الرقابة يات مواجية اليجمات عمى اإلنترنتآل

السري المتطور الذي  وتدخؿ ىذه التطورات ضمف برنامج فينيكس ،التنصت وكاميرات الفيديو
 2.ر لفرض الرقابة عمى االتصاالت اإللكترونيةتنفذه دائرة حماية الدستو 

 14يوـ   سفاغيورغ م حماية الدستور السابؽ ىانزوفي ىذا اإلطار قاؿ رئيس ىيئة 
يقمقنا أف ىناؾ نوعية جديدة مف  ث إلى وسائؿ اإلعبلـ األلمانية:في حدي 2016سبتمبر 

ؼ يتـ مراقبة ىؤالء سو في جناة فردييف فقط عمى ما يبدو، وتابع قائبل:  الجناة تتمثؿ
المياجميف عف بعد مف الخارج عف طريؽ رسائؿ فورية، وتعد ىذه النوعية مف السيناريوىات 

 .الكشؼ عف الخبليا النائمةو  ا خاصة بالنسبة لمسمطات األمنيةتحدي
لتنظيـ  عف مخطط لعمميات إرىابية زة االستخبارات األلمانية بالكشؼإف قدرة أجي

مؤشر بأف االستخبارات األلمانية ربما تعدت مرحمة ردود  يعطي رفةداعش والجماعات المتط
                                                           

مرجع ، جذور اإلرىاب، دراسة تحميمية ألسبابو وأثره في العالـ اإلسبلمي، عمي قابكسة، بمعيد أحمد الزرقاني -1
 .114سابؽ، ص 

ستراتيجية التعامؿ، عمػػاد عكاد -2  .123مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب وا 
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اإلرىابيػة  وانتقمت إلى مرحمة جديدة وىي تبني تنفيذ عمميات استباقية وتفكيؾ الخبليا األفعاؿ
 1النائمة.

لكنيا نجحت بجعؿ ألمانيا ساحة نظيفة  شيدتو ألمانيا مف عمميات إرىابيةرغـ ما 
إلى إعبلف  2019و  2018شيد عاـ ، و و عواصـ أوروبية أخرىنسبيا ومقارنة بما شيدت

يتـ  والبعض إرىابية بعضيا مرتبط بتنظيـ داعشاالستخبارات األلمانية عف كشؼ خبليا 
بالحصوؿ عمى التدريب والتمويؿ الذاتي، وىذا يعكس ضعؼ  تنفيذىا مف وحي تنظيـ داعش

 .التنظيـ في أوروبا
 ت بأف الخبليا التي تـ كشفيا غير مرتبطة بالتنظيـأكد تحقيقات أجيزة االستخبارات

ا تشيده وىذا مؤشر جيد يثبت بأف تنظيـ داعش فقد األتصاؿ بشبكة عممو داخؿ أوروبا، وم
لى الجماعات المتطرفة ما  ألمانيا في الوقت الحاضر ىو وجود أنصار إلى تنظيـ داعش وا 

 2.زالت تعمؿ بمفردىا لتنفيذ عمميات إرىابية
تعتمد الرصد والمتابعة ولمدة طويمة إلى المشتبو بيـ مف  ارات األلمانية ىناستخباإل

 .العناصر الخطرة التي ممكف أف تنفذ عمميات إرىابية
ا إيجابيا أيضا يا إلى األشخاص الثبلث العراقييف يعطي مؤشر في نموذج متابعة ألمان

وكذلؾ  ة ذات أغراض مزدوجةمواد كيميائي بمنع بيع لتعاوف االستخباري داخؿ أوروبابآلية ا
 . األشخاص المشتبو بيـ مع بريطانيا ةفي متابع

ستخبارات ستراتيجية جديدة لئلإستباقية أصبح عتماد العمميات اإلإوىذا يعني أف 
معمومات والبيانات حوؿ وىذه العمميات بدوف شؾ ال يمكف تنفيذىا بدوف توفر ال األلمانية
 3.ستخباراتنيات المالية والبشرية ألجيزة اإلمكاىي األخرى باإل ةالمرتبط األىداؼ

 تعطي مؤشر بأف تنظيـ داعش خسر عنصر المبادرة ألمانيا ستباقية فيالعمميات اإل
 .السمفية الجياديةدعـ الموجستي الذي تحصؿ عميو مف وربما خسر حتى ال

                                                           
 .141مرجع سابؽ، ص لدولي والتشريعات الوطنية، ، مكافحة اإلرىاب بيف القانوف اقريبيػػز مراد -1
 .202مرجع سابؽ، ص دراسػة في ضوء قانوف مكافحة اإلرىاب، –، الجريمة اإلرىابيػة حيدر عػمي نكرم -2
، السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، دراسة في إطار التشريع الدولي عمراني كماؿ الديف -3

 .306مرجع سابؽ، ص سبلمي، والوطني والفقو اإل
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بكشؼ الخبليا  ممػا سبؽ تبيف لنا أف المشرع األلماني قد أصدر العديد مف القوانيف المعنية
إذ توسع في النماذج األمنية لمكافحة اإلرىاب، التي تعتبر أحد اإلرىابية النائمة ومكافحتيا 

 ت لمشرطة في سبيؿ مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة.إعطاء المزيد مف السمطا
الروسي فبلديمير بوتيف ضرورة توسيع إمكانيات نظاـ مكافحة  أكد الرئيس وفي روسيا

ب والتطرؼ في روسيا والعمؿ بشكؿ دائـ عمى اكتشاؼ وتصفية الخبليا النائمة لمتنظيمات اإلرىا
 .اإلرىابية

أماـ  عييف ضباط في مناصب عسكرية عمياعف بوتيف قولو خبلؿ مراسـ ت 1ونقمت سبوتنيؾ
 مجموعة كبيرة مف المياـ الجدية وفي المقاـ األوؿ في مجاؿ از األمف الفيدرالي الروسيأفراد جي

الفتا إلى أنو كمؼ األجيزة األمنية بإيبلء اىتماـ خاص  دواجية اإلرىاب والتطرؼ في الببلم
 .والعمؿ بشكؿ دائـ عمى كشؼ وتصفية الخبليا اإلرىابية النائمة

ف عدد الجرائـ ذات الطابع اإلرىابي في أتيف إلى أف االحصائيات تشير إلى وأشار بو 
موضحا أنو يعوؿ عمى فعالية جياز األمف الفدرالي في  روسيا تراجعت خبلؿ السنوات األخيرة،

 .مجاالت أخرى مثؿ مكافحة التجسس وحماية حدود الدولة ومكافحة الفساد
ىذا وتخوض أجيزة األمف في المدف واألقاليـ الروسية المختمفة حربا ضد جماعات 

ف التنظيمات وغيره م داعش لتي تربطيا عبلقة والء مع تنظيـالتطرؼ واإلرىاب المحمية ا
اإلرىابية التي تسعى إلى تحويؿ عدد مف المناطؽ في روسيا إلى بؤر عدـ استقرار وتجنيد 

 2.المواطنيف الروس في صفوؼ التنظيمات اإلرىابية خارج الببلد
ىتماـ خاص إاتو إلى األجيزة األمنية بإبداء وفي وقت سابؽ أصدر الرئيس الروسي تعميم

 عمنت لجنة مكافحة اإلرىاب الروسيةوأالنائمة،  الخبليا اإلرىابيةبمراقبة وتحديد والقبض عمى 
                                                           

بواسطة وكالة رسيا سيفودنيا  2014نوفمبر  10ىي وكالة خدمات عالمية لؤلنباء، انطمقت في  سبكتنيؾ -1
ديسمبر  9نشئت بالمرسـو الرئاسي لرئيس روسيا االتحادية في الحكومة الروسية بالكامؿ والتي أوالتي تممكيا 

. )تاريخ اإلطبلع يـو واذاعة صوت روسيا اء نوفوستيوأصبحت سبوتنيؾ بديبل لوكالة أنب 2013
 سا( متوفر عمى: 10:45عمى الساعة  12/03/2018

https://ar.wikipedia.org/wiki/)سبوتنيؾ_)وكالة_أنباء  

تاريخ اإلطبلع  01/06/2018مة ، مقاؿ منشور بتاريخ توسيع مكافحة اإلرىاب وتصفية الخبليا النائ -2
 متوفر عمى: 15:40عمى الساعة  12/10/2018

https://www.addustour.com/articles/1014207-بوتيف-توسيع-مكافحة-اإلرىاب-وتصفية-الخبليا-النائمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/سبوتنيك_(وكالة_أنباء)
https://www.addustour.com/articles/1014207-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
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 يعضوا بيا معظميـ مف الشباف ف 120وأكثر مف  خمية إرىابية نائمة 20كتشاؼ وتحييد إ
  .2017شماؿ القوقاز الروسى منذ مطمع 

 أف أجيزة األمف تمكنت خبلؿ العاـ  عف رئيسيا ألكسندر بورتنيكوؼنقبل وذكر بياف لمجنة
فشاؿ نشاط  الجارى مف إحباط عدد خمية نائمة وأكثر مف  20مف الجرائـ ذات الطابع اإلرىابى وا 

ذكر أف السنوات األخيرة شيدت الكشؼ عف الكثير مف ي، و عضوا بيا معظميـ مف الشباف 120
 1لممجموعات اإلرىابية فى روسيا. لخبليا النائمةا

تفجير نفسو  مفت دوف تمكف اإلرىابي وفي إعتداءات محطة بروكسؿ المركزية التي حال
أف الخبليا النائمة موجودة في بمجيكا و متغمغمة في المجتمع  لبمجيكاأفادت السمطات المركزية 

 البمجيكي لكف ال يدروف متى سيتـ تفعيميا ومتى ستذىب لمقياـ باألعماؿ اإلرىابية.
رىابي دوف بموغ ىدفو وحسب تصريح السمطات فإف نجاعة العمؿ الوقائي والقضاء عمى اإل

راجع إلى لجنة مكافحة اإلرىاب التي إستحدثتيا بمجيكا والتي تعمؿ عمى إستدراج ىذه الخبليا 
 النائمة مف أوكارىا لمقضاء عمييا.

وقالت السمطات الفدرالية أف ىذه الخبليا النائمة ممولة مف الخارج  مف خبلؿ منظمات أو 
وىي خبليا منظمة أفقية ال يمكف الوصوؿ  ،النشاطات جمعيات إنسانية التي تتخذ أنواعا مف

عتمادىا عمى الشبكات اإلجرامية  إلييا أو إختراقيا إلعتمادىا عمى القرابة العائمية وثقة الصداقة وا 
 2المتخصصة في تجارة المخدرات و االسمحة.

في ف ،تمديد حالة الطوارئ وسط أجواء سياسية متوترة عمى خمفية إعتداءات نيسكما تـ 
فرنسا وافؽ أعضاء نواب  تمديد حالة الطوارئ بشكؿ عاـ فيقانوف الجمسة األولى مف مناقشة 

اليسار في مجمس الشيوخ وتوصموا إلى صيغة مشتركة إلى تمرير ىذا القانوف وتمرير اليميف و 

                                                           
خمية نائمة شماؿ القوقاز ىذا العاـ، مقاؿ منشور بتاريخ  20ة اإلرىاب الروسية، إكتشاؼ مكافح -1

 متوفر عمى: 10:40عمى الساعة  14/10/2018تاريخ اإلطبلع  10/10/2017
https://www.youm7.com/story/2017/10/10/-مكافحت-اإلرهاب-انزوسيت-اكتشاف-20-خهيت-وائمت-شمال-انقىقاس

 هذا/3450123

، مداخمة بعنواف خريطة الخبليا اإلرىابية النائمة داخؿ بمجيكا، قناة الغد، )تاريخ اإلطبلع ىالة الساحمي -2
 سا( متوفر عمى: 22:36عمى الساعة  23/02/2019

https://www.youtube.com/watch?v=g_MaLGoPDr0 

https://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-20-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B0%D8%A7/3450128
https://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-20-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B0%D8%A7/3450128
https://www.youtube.com/watch?v=g_MaLGoPDr0


098 
 

قرار حالة الطوارئ العمؿ الحكومي باإلجماع ومناقشة بعض النقاط بالفعؿ لمدة  سرتوالذي  وا 
 .2017أشير إضافية حتى مطمع سنة  06

والرئيس الفرنسي أف الخطر اإلرىابي ال يزاؿ قائـ وأكد رئيس الحكومة مانويؿ فالس 
ومرتفع بشكؿ كبير يؤكد أف قانوف الطوارئ ماىو إال إجراء يسيؿ أكثر ضبط الخبليا اإلرىابية 

ألمني لضماف عدـ تكرار النائمة والسيطرة عمييا سواء عف طريؽ المراقبة أو تفعيؿ الجياز ا
 1تعرض الببلد ليجمات أخرى.

أكد تقرير صدر حديثا عف معيد واشنطف لدراسات الشرؽ األدنى عف مف جية أخرى 
الدور الفعاؿ الذي تقوـ بو الجزائر في إطار التعاوف الدولي في مكافحة الخبليا اإلرىابية خاصة 

واشنطف بقائمة إسمية ألكثر مف ألؼ مشتبو  مع الواليات المتحدة األمريكية، حيث دعمت الجزائر
 فييـ عمى عبلقة بالتنظيمات اإلرىابية المتواجديف في أمريكا وأروربا.

وأشار التقرير إلى أف القائمة اإلسمية األولى التي سممتيا الجزائر لمواليات المتحدة 
ليو الطرفاف أىمية األمريكية في إطار التعاوف الدولي في مكافحة الخبليا اإلرىابية والذي يو 

إسما لمشتبو فييـ عمى عبلقة بتنظيـ القاعدة األـ، غير أنيـ  350وعناية بالغتيف تشمؿ 
ينشطوف في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية نفسيا فيما تضـ القائمة الثانية أسماء أللؼ 

 مشتبو مف الناشطيف في الجزائر.
وة في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة مف ويشكؿ التعاوف اإلستخباراتي إحدى نقاط الق

خبلؿ كشؼ الخبليا النائمة وتنفيذ الضربات اإلستباقية التي مكنت الجيش الوطني الشعبي 
مف دحر تنظيـ داعش في الميد رغـ خطورة التيديدات التي تصدر مف الجوار وعمى الجزائري 

 2لنزاع.رأسيا ليبيا وخطر عودة اإلرىابييف المغاربة مف مناطؽ ا
كما تعد خبرة الجزائر في مواجية الجماعات اإلرىابية وحصر خطرىا رائدة ومطموبة عمى 
الصعيد الدولي وفقا لنفس التقرير، وبالمقابؿ تستفيد الجزائر في إطار التعاوف العسكري مع 

                                                           
، مداخمة بعنواف إجراءات أمنية مكثفة في فرنسا لمقضاء عمى الخبليا اإلرىابية النائمة، قناة ماريا مصارع -1

 متوفر عمى: سا 21:45عمى الساعة  23/02/2019الغد، تاريخ اإلطبلع 
watch?v=Yvk5hhqM4VYhttps://www.youtube.com/ 

، )تاريخ اإلطبلع 2017فيفري  23الجزائر جنبت أمريكا تيديدات إرىابية حقيقية، نشر بتاريخ  -2
                           سا( متوفر عمى : 20:15عمى الساعة  24/04/2017

          www.fibladi.dz 

https://www.youtube.com/watch?v=Yvk5hhqM4VY
https://www.youtube.com/watch?v=Yvk5hhqM4VY
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الواليات المتحدة األمريكية مف دعـ أمريكي لتعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي مف خبلؿ 
تكويف والتأطير مف قبؿ مجموعة متخصصة في مجاؿ الدفاع واألسمحة خاصة المتفجرات، ال

حيث يكوف الدعـ بتنظيـ دورات تكوينية لدعـ قدرات التحميؿ والوقاية مف العمميات اإلرىابية 
 خاصة تمؾ التي تستعمؿ فييا متفجرات تقميدية الصنع.

ـ داعش اإلرىابي ال يكوف إال وفي السياؽ ذاتو يرى معيد واشنطف أف تفكيؾ تنظي
بإضعاؼ الشبكات التابعة لو وضرب األسس القاعدية التي يقوـ عمييا التنظيـ الذي أصبح يشكؿ 
تيديدا مباشرا لممنطقتيف المغاربية واألوروبية مف خبلؿ فروع تنظيـ القاعدة خاصة في ليبيا مشيرا 

وتفكيؾ شبكات نشاطو  ير قدراتو القتاليةاإلرىابي بتدمإلى أف الجزائر نجحت في إحتواء التيديد 
أو الخبليا التي تـ تشكيميا في الجوار والساحؿ مقابؿ مساىمتيا في مكافحة اإلرىاب في الجوار 

 مف خبلؿ التعاوف اإلستخباراتي وىو ما جعمو محط أنظار العواصـ الغربية.
اب ومد الواليات التقرير يرى أف الجزائر تستحؽ نظير دورىا الفعاؿ في مكافحة اإلرى

 المغاربية.  با لذلؾ الذي تتمقاه دوؿ الجوار المتحدة األمريكية بقائمة لممشتبو فييـ دعما ماليا مناس
حيث  ،ف الخبليا اإلرىابية النائمةت الجزائر مساعدة تونس في الكشؼ عكما عرض

لمساعدة  عرضت عمى القيادة األمنية إرساؿ مجموعة مف خبراء مكافحة اإلرىاب المتخصصيف
األمف التونسي عمى تعقب الخبليا اإلرىابية النائمة التي تخطط لمزيد مف اليجمات في تونس 

 تعمؿ بشكؿ سري في المدف.والتي 
و مصدر أمني رفيع المستوى حسب جريدة الخبر الجزائرية الوضع الميداني األمني وشبّ 

تنظيـ القاعدة في ببلد المغرب  بعد تأسيسفي تونس حاليا بالوضع األمني في الجزائر العاصمة 
صعوبة كبيرة في التعامؿ مع الخبليا النائمة في  2007و  2006فقد واجيت الجزائر عامي 

مف توفير السند الموجيستي لمنفذي العمميات  2007و  2005بيف أعواـ  تي تمكنالعاصمة والت
 1اإلنتحارية في العاصمة وكاف أبرزىا عممية اليجوـ عمى قصر الحكومة.

والذي  29/10/2018بتاريخ  ة نفسياأمر إتفجير المتمثؿ في  األخيػػراليجـو االرىابي 
ستعادة إالمتطرؼ متواجد بشكؿ خفي في تونس ويسعى الى ف الفكر ألى إيشير  حدث في تونس

                                                           
، 2015 مارس 22، نشر بتاريخ تعرض مساعدة تونس في الكشؼ عف الخبليا اإلرىابية النائمةالجزائر  -1

 سا( متوفر عمى :  20:25عمى الساعة  24/10/2018)تاريخ اإلطبلع 
https://www.tuniscope.com/article/65492/arabe/actu-arabe/bardo6-495812 

https://www.tuniscope.com/article/65492/arabe/actu-arabe/bardo6-495812
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ف تونس تحمؿ فكرا ديمقراطيا وتحاوؿ قدر أرىابية بالرغـ مف ممياتو اإليذ عنشاطو ومواصمة تنف
ف يصحى مف أطرؼ النائـ يحاوؿ ف الفكر المتأال إستخداـ لغة الخطاب المعتدؿ، إاع المستط
 1رىاب والتطرؼ.ستكماؿ مشوار اإلغفوتو إل

التي  لى تكريس نفوذ في بؤر محددة بعد الضربات المستمرةإيفسر عودة الفكر المتطرؼ 
يقي ضد الحركات التي والتحالؼ االقميمي واالفر  و التحالؼ الدوليأيتعرض ليا مف قبؿ الدولة 

 2تحمؿ طابعا ارىابيا.
و غير أعضاء أبليا النائمة وىي عناصر قد تكوف عودة الفكر المتطرؼ مف خبلؿ الخ

الخبليا  سمىعضاء ضمف تنظيـ معيف، عناصر غير معروفة لدى الدولة وقد تكوف نساء تاأل
صمييف عضاء األالبشرية األ يا بعد خسارة الموارد، تسعى تمؾ الخبليا الى استعادة نشاطالنائمة

ستقطاب عناصر جديدة تحمؿ نفس إجؿ أمف  مجددا رىابيةإالقياـ بعمميات و  في تنظيـ معيف
 3تحاوؿ فرض واقع بعد اليزيمة المتوالية في سوريا والعراؽ. يديولوجيةاإل

ف بعض النساء المواتي رجعف ما زلف يحممف مبررات أة في تونس تؤكد أمر إحادثة تفجير 
الحوادث بعد الصراع السياسي بيف حزب النيضة وتتزامف تمؾ  ىفرىابية في ببلدإعماؿ أياـ بلمق

لى مرحمة جديدة تشيد إعادة تونس راع بينيما بداية فوضى لتونس، وإلوكأف الص ،ونداء تونس
 تصاعدا في حدة العمميات االرىابية.

يدي عمي بف عوف بمحافظة إرىابية بمنطقة س مف تفكيؾ خمية مكنت القوات التونسيةكما ت
 عناصر. 4تتكوف مف  سيدي بوزيد

وأفادت الداخمية التونسية في بياف نشرتو عمى صفحتيا الرسمية بالفيسبوؾ بأف فرقة 
نت مف الكشؼ عف خمية بمعتمدية سيدي ي بوزيد تمكاألبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بسيد

 .عاما 32و 26رىـ بيف تتراوح أعما عناصر تكفيرية 4عمي بف عوف تتكوف مف 

                                                           
 .314مرجع سابؽ، ص ، السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، عمراني كماؿ الديف -1
ظاىرتي اإلرىاب و التعصب في ، اإلرىاب و التعصب عبر التاريخ، دراسة تحميمية تاريخية لرائد قاسػـ -2

 .136مرجع سابؽ،  ص ، 2001السموؾ البشري والمجتمعات اإلنسانية حتى أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
، اإلرىاب و التعصب عبر التاريخ، دراسة تحميمية تاريخية لظاىرتي اإلرىاب و التعصب في رائد قاسػـ -3

مرجع السابؽ،  ص نفس ال، 2001ث الحادي عشر مف سبتمبر السموؾ البشري والمجتمعات اإلنسانية حتى أحدا
138. 
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ؽ عنصر إرىابي خطير ستقطابيـ عف طريإف العناصر األربعة قد تـ أ في بيانيا وقالت
سناد مشيرة إلى أف الخمية التي تمت اإلطاحة بيا تتولى توفير الدعـ الموجستي وا   في حالة فرار

لنيابة العامة وأذنت ا اؿ المغيمة مف محافظة سيدي بوزيدنة بجبالمجموعات اإلرىابية المتحص
 نضماـ إلى تنظيـ إرىابي.باالحتفاظ بالمشتبو بيـ بتيمة اإلبسيدي بوزيد 

ة لؤلبحاث في جرائـ اإلرىاب في محافظة الكاؼ بشماؿ غرب وطنيكما تمكنت الوحدة ال
أف  في بياف وذكرت الداخمية التونسية، تيف وتفكيكيماتيف إرىابيمف الكشؼ عف خمي تونس

 ىؿ الكاؼ وكانتا قد بايعتا ما يسمة المتحصنة بجباماف المجموعات اإلرىابيكانتا تدعالخميتيف 
ثر التحريات واألبحاث ، كما اإلرىابي بتنظيـ عقبة بف نافع تبيف أف أشارت الوزارة التونسية أنو وا 
 ة عدة مراتيتقديـ التمويؿ لممجموعة اإلرىاب ف مف خمسة أشخاص تولتالخمية األولى تتكو 

 ادىا إيصاؿ المؤونة والمواد الغذائية إلى سفح الجبؿ.حيث يتولى أفر 
فتتولى رصد فضاءات  أشخاص 4مف  وفأما الخمية الثانية وىي خمية رصد وتصفية وتتك

ات ة وسياسية ومقر يت أمناة وشخصييفيا إضافة إلى نقاط عسكرية وأمنستيداإ تجارية بغية
 متفجرة تـ إعدادىا ليجمات إرىابية.وأكدت الداخمية أنو تـ حجز كمية مف المواد ال، أحزاب
رىاب ال ديف لو، وال ف اإلأ يؤكد ادثة المينياحمصر مؤخرا يضا التفجير الذي حدث في أ

رىاب ـ، واإلستقرار البمد القائإيات االرىابية ىدفيا واحد زعزعة يفرؽ بيف ديف ووطف، كؿ العمم
دياف عراؼ ال تمت بصمة باألأنشر نساني لخمؽ الخوؼ و نحطاط بالفكر اإلا  يديولوجية معقدة و إ

 1.عتداؿماوية والتي دعت الى التسامح واإلالس
أعمف خططت إلسقاط أكبر عدد مف الضحايا حيث  المغرب خمية داعشية كما فكؾ

المكتب المغربي لؤلبحاث القضائية التابع لممديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تفكيؾ خمية 
 .شإرىابية ليا صمة بتنظيـ داع
، وفقا لببلغ مكتب األبحاث القضائية فإف الخمية المغربي 24يـو الوحسب ما ذكره موقع 

أف  تتكوف مف ستة متطرفيف ينشطوف بمدف أغادير وأمزمير وشيشاوة وأيت مموؿ والقميعة، مضيفا

                                                           
سا( متوفر  14:05عمى الساعة  12/10/2018الخبليا النائمة ودورىا الخفي، )تاريخ اإلطبلع  تمارا حداد، -1

 عمى:
https://www.raialyoum.com/index.php/تمارا-حداد-الخبليا-النائمة-ودورىا-الخ/ 

https://www.raialyoum.com/index.php/تمارا-حداد-الخلايا-النائمة-ودورها-الخ/
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في طور اإلعداد لصناعة عبوة ناسفة تقميدية الصنع بنية القياـ أحد أفراد ىذه المجموعة كاف 
ممية إرىابية بالمغرب تيدؼ إلى إسقاط أكبر عدد مف الضحايا سيرا عمى النيج الدموي بع

 لداعش. 
فرع  لتحاؽ بمعاقؿ وأظيرت التحريات األولية أف عناصر ىذه الخمية اإلرىابية خططوا لبل

 .عبر تخـو منطقة الساحؿ والصحراء بطريقة سرية اداعش في ليبي
لبلشتباه بأنيـ  خاص خططوا الستيداؼ أماكف سياحيةأش 6 يةالمغربكما أوقفت السمطات 

خططوا الستيداؼ أماكف عمومية وسياحية  وأنيـ داعش الدولة اإلسبلمية تنظيـموالوف ل
 .ومؤسسات فندقية، ومراكز أمنية، وعناصر في مختمؼ األجيزة األمنية

خمية اإلرىابية عناصر الفإف  نقمتو وكالة رويترز المغربية الداخميةوبحسب ببلغ لوزارة 
 .أجندة ما يسمى بتنظيـ داعش كانوا يسعوف لتنفيذ التي تـ تفكيكيا

كشفت عف  المنجزة مف طرؼ المصالح المختصة الخبرة العمميةأوضحت الوزارة أف  و
والتي أظيرت أنيا عناصر أساسية أولية  تـ حجزىا لدى أفراد ىذه الخمية وجود مواد مشبوىة

 .تدخؿ في تحضير العبوات الناسفة
بية منذ التفجيرات خمية إرىا 150لمغربية أنيا فككت أكثر مف اوسبؽ أف ذكرت السمطات 

تياـ ، والتي أشارت فييا بأصابع اإل2003نتحارية التي وقعت في مدينة الدار البيضاء في اإل
كانت تخطط لمقياـ بعمميات إرىابية ضد أىداؼ دبموماسية ومواقع سياحية ، إلى جماعات متشددة

 .وشخصيات عامة مغربية
عبد الحؽ  مكتب المغربي لمتحقيقات القضائية المكمؼ بمحاربة اإلرىابس الوقاؿ رئي

تتكوف مف سبعة أشخاص جميعيـ مغاربة تتراوح أعمارىـ بيف  الخمية التي تـ تفكيكياأف الخياـ 
ف  مؿ سنتيف مف التعميـ الجامعيسنة، وتمقوا تعميما متوسطا باستثناء واحد منيـ أك 29و 20 وا 

 1.ي عبلقتيـ بأعضاء الخمية المذكورة ما زاؿ جارياالبحث عف مشتبو ف
وذلؾ  مى وشؾ الشروع في تنفيذ مخططاتياوتـ اعتقاؿ المجموعة اإلرىابية بعد أف كانت ع

، وشممت خمس مدف 19/01/2017فجر الجمعة  عممية أمنية واسعة شنتيا السمطاتخبلؿ 
 .مغربية، وفقا لعبد الحؽ خياـ

                                                           
 .328مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب الدولي مفيومو، اآلثار السمبية المترتبة عميو، أيمف حبيب -1

https://www.alaraby.co.uk/encyclopedia/2015/7/27/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-1
https://www.alaraby.co.uk/encyclopedia/2015/7/27/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-1
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مراقبة الترابية لمكتب بناء عمى إشعار مف اإلدارة العامة لم وجرى توقيؼ أفراد المجموعة
 .الذي يعتبر الجياز المسؤوؿ عف مكافحة اإلرىاب التحقيقات

ي في مدينة سبل أف قائد المجموعة الذي يسمي نفسو أميرا وأكد الخياـ خبلؿ مؤتمر صحاف
مف فرع التنظيـ في  وأسمحة وقد تمقى تمويبل كاف ينوي تأسيس فرع لتنظيـ داعش في المغرب

 .في سوريا والعراؽ ليبيا وكاف عمى صمة بػ داعش
بيدؼ استقطاب وأوضح الخياـ أف الخمية كانت نشطة عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي 

وحاولت التواصؿ مع أفراد وخبليا في دوؿ أخرى، وقد تواصمت مع شخص  الشباب نحو اإلرىاب
وذلؾ مف أجؿ تنفيذ عمميات في  جند الخبلفة وىو عضو نِشط في تنظيـيقيـ في الجزائر 

 .المغرب
حيث أكد قائد المكتب  األسمحة كانت بحوزة أفراد الخميةوقد تمت مصادرة كميات مف 

 الجزائرية يا مف ليبيا عبر الحدود المغربيةالمغربي لمتحقيقات القضائية أف األسمحة تـ تيريب
 .رصاص ومواد تستعمؿ في صنع متفجراتوتمت مصادرة أسمحة وذخائر وسترات واقية مف ال

تخاذ إمنت السمطات المغربية عزميا عمى أع اعتقاؿ أعضاء الخمية المذكورةومباشرة بعد 
 .إجراءات جديدة لمواجية تكاثر الخبليا اإلرىابية في الببلد

عمى سوؽ تأجير المنازؿ في وأعمنت وزارة الداخمية المغربية عف عزميا عمى تشديد الرقابة 
في منازؿ استأجروىا وذلؾ بعد أف أكدت فرقة محاربة اإلرىاب أف الموقوفيف كانوا يختبئوف  ببلدال

 1.واتخذوا منيا مخابئ سرية لمتحضير ليجماتيـ بضواحي المدف
مجموعات إرىابية وعصابات ة والجماعات المحمية المغربي إف وقاؿ ببلغ لوزارة الداخمي

ض المناطؽ دوف أف يبمغ أصحاب تمؾ المساكف السمطات إجرامية استأجرت منازؿ وشققا في بع
ودعت  ،خفي والتحضير ألعماليا التخريبيةعنيـ، وىو ما يسيؿ ميمة تمؾ المجموعات في الت

 جميع مف يؤجروف منازؿ في المممكةالداخمية المغربية مواطني الببلد إلى اإلببلغ عف ىويات 
 .لممبلحقة القضائية بتيمة التواطؤمحذرة مف أف مخالفة ىذا األمر تعرض أصحابيا 

                                                           
 .112مرجع سابؽ، ص ، عالمية جريمة اإلرىػػاب بيف المواجية التشريعية المحمية و الدولية، حسػػػف النمػػر -1
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يبيا في سوريا والعراؽ ول ربية مف عودة إرىابييف مف معاقؿ داعشوتخشى السمطات المغ
واستقطاب أفراد مف أجؿ تجنيدىـ لمصمحة التنظيـ اإلرىابي  مف أجؿ تنفيذ ىجمات إرىابية

 1.األخطر
داخمية المغربية تفكيؾ خمية ستباقية لئلرىاب أعمنت وزارة الوفي آخر فصوؿ المواجية اإل

ابؽ بمقتضى قانوف مكافحة مف بينيـ معتقؿ س سة أفراد يشتبو في مواالتيـ لػ داعشمف خم
أف الخمية كتب المركزي لؤلبحاث القضائية الداخمية المغربية في بياف أف الم توأوضح، اإلرىاب
الواقعة  ينة آسفيينشطوف بمدسنة  36و 21مف خمسة متشدديف تتراوح أعمارىـ بيف  مكونة

 جنوبي غرب المغرب.
وأبدوا استعدادىـ لبلنخراط في األجندة  لػ داعش وأورد البياف أف المشتبو بيـ أعمنوا والءىـ

المغربية وأضاؼ أنيـ  التخريبية ليذا التنظيـ اإلرىابي بيدؼ المس بأمف واستقرار المممكة
نسيؽ مع أحد عناصره الميدانية في حيف خططوا لبللتحاؽ بصفوؼ التنظيـ في العراؽ وسوريا بالت

ى إحدى الجماعات التابعة لػ داعش في منطقة الساحؿ أف أحد المشتبو بيـ حاوؿ االنضماـ إل
أجيزة إلكترونية وأسمحة بيضاء ومخطوطات ذات طابع  حجز كما أشار البياف إلى، اإلفريقي
 إثر ىذه العممية. متطرؼ
فرد وفؽ  1600في العراؽ وسوريا بأكثر مف  تعداد المغاربة في صفوؼ داعش دروق

وقاؿ مدير المكتب المركزي لؤلبحاث القضائية عبد الحؽ ، 2015حصيمة رسمية ُأجريت عاـ 
ويتيح القانوف  ،بيف ىؤالء عادوا إلى المغرب وتـ توقيفيـ وتقديميـ لمعدالة 200خياـ إف أكثر مف 

خضاعيـ لئلجيزة الشرطة تو الخاص بالعائديف مف بؤر التوتر أل ستجواب قبؿ إحالتيـ قيفيـ وا 
 2عمى العدالة.

                                                           
المغرب يتخذ إجراءات خاصة لمواجية الخبليا اإلرىابية النائمة، مقاؿ منشور بتاريخ  سيد المختار، -1

 سا( متوفر عمى: 15:20عمى الساعة  12/10/2018)تاريخ اإلطبلع  30/01/2017

https://arabic.rt.com/news/861128--المغرب-يتخذ-إجراءات-خاصة-مواجية-الخبليا-اإلرىاب
 #/النائـ

المرجع السابؽ، ص  نفس ، عالمية جريمة اإلرىػػاب بيف المواجية التشريعية المحمية و الدولية،حسػػػف النمػػر -2
118. 

https://arabic.rt.com/news/861128-المغرب-يتخذ-إجراءات-خاصة-مواجهة-الخلايا-الإرهاب-النائم/
https://arabic.rt.com/news/861128-المغرب-يتخذ-إجراءات-خاصة-مواجهة-الخلايا-الإرهاب-النائم/
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ولفت خياـ إلى سقوط آخريف في عمميات انتحارية أو في عمميات نفذتيا قوات التحالؼ 
 .بعضيـ إلى بمداف مجاورة رنظيـ الدولة في المنطقة، بينما فالدولي الذي يحارب ت
مف  ية النائمةاإلرىابالخبليا  يتبنى المغرب سياسة نشطة جدًا في مكافحة في موازاة ذلؾ

خبلؿ خطة إلعادة ىيكمة الحقؿ الديني وتكثيؼ عمميات توقيؼ المشتبو في تكوينيـ خبليا 
وبقي المغرب في منأى عف ىجمات ، ية وتشديد قوانيف مكافحة اإلرىابتخطط ألعماؿ إرىاب

قتيبًل في العاـ  33ء )اعتداءات في الدار البيضا افي السنوات األخيرة عمما أنو شيد سابق داعش
 1(.2011قتيبًل في العاـ  17( ومراكش )2003

 2018في أواخر العاـ  الواقع قرب مراكش جنوب المغرب كما شيد منتزه إمميؿ الجبمي
ومبايعتيـ  مقتؿ سائحتيف سكندنافيتيف عمى يد أفراد تشتبو السمطات في انتمائيـ لخمية إرىابية

ال أف المشتبو في كونو بكوادر التنظيـ في سوريا أو العراؽ إ تصاؿإدوف أف يكوف ليـ أي  داعش
و إلى سنة( أديف سابقًا بمحاولة التوج 25دعى عبد الصمد إيجود )ياإلرىابية و الخمية زعيـ ىذه 

 مناطؽ سيطرة التنظيـ في العراؽ وسوريا قبؿ تخفيؼ عقوبتو بالسجف.
قضائية أف أكثر لؤلبحاث ال ذكر أف آخر إحصاءات رسمية أصدرىا المكتب المركزيي 
 جنبيممكوف سجبًل إجراميا كما ت 292بينيـ  ، مف2015قموا منذ عاـ تشخصًا اع 3129مف 

 اسة في الببلد.سبيا كاف يستيدؼ مواقع حنشاطًا تخري 361المغرب 
مف  خمية 57، 2018و 2015فكؾ بيف العاميف  المكتب المركزي لؤلبحاث القضائية

ويصؿ  إلى ست خبليا ذات ارتباطات أخرى ، إضافةات متفاوتة بػ داعشمرتبطة بدرج 51يا بين
 أفغاف 3سورييف،  8شخصا ىـ  22الخبليا اإلرىابية إلى  عدد األجانب المعتقميف جراء تفكيؾ

فرنسياف، تركياف، إيطالي، تشادي، غيني، مصري، لبناني، روسي وتونسي. كما أسفرت تمؾ 
سبانييف، كميـ مف أصؿ مغربيفرنسي 5و بمجيكييف 10التوقيفات عف اعتقاؿ  إضافة إلى  يف وا 

 فرنسي مف أصؿ جزائري.

                                                           
اب وآليات مكافحتو وفقا ألحدث التشريعات المقارنة واإلتفاقيات ، أيديولوجية اإلرىداليا مجدم عبد الغػني -1

 .142مرجع سابؽ، ص الدولية، 
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جع عدد الخبليا إلى ترا لؤلبحاث القضائيةالمكتب المركزي  تظير األرقاـ التي أعمنيا و
خمية أضيفت  21تفكيؾ  2015اـ إذ شيد الع سنوات في المغرب 4اإلرىابية التي فككت خبلؿ 

 2018.1وتسع في العاـ  2017وتسع خبليا في العاـ  2016خمية في العاـ  19إلى 
يبلحظ أف كؿ ىذه اإلجراءات والتدابير األمنية بغرض فاعمية القانوف تجاه األشخاص 
المشتبو فييـ بإرتكاب أعماؿ إرىابية والضمانة الوحيدة في تطبيؽ تمؾ النصوص المنظمة ليذه 

تتصؼ بيا السمطات في ىذه الدولة والرقابة الشعبية  اإلجراءات والتدابيػر األمنية ىو األمانة التي
 و القانونية الصارمة التي تتضمف التطبيؽ األمثؿ ليذه النصوص.  

عتماد العمميات االستباقية بتفكيؾ خبليا داعش والكشؼ عف خطط لعمميات إرىابية إ
بإفشاؿ ـ فقط ىذا النوع مف العمميات ال يقو  ىا في سياسات مكافحة اإلرىابقبؿ تنفيذ

بأف خبليا التنظيـ وتحركاتيا  بعث رسالة إلى الجماعات المتطرفةبقدر ما ي العمميات اإلرىابية
 .رغـ أنيا ما زالت حرة أصبحت مكشوفة

بيف أعضاء الجماعات   الشكوؾ إثارة  مف شأنو ستباقيةإف نشر العمميات اإل 
 2.المتطرفة وتبعث رسالة بأف خططيـ أصبحت مكشوفة

فكر المتطرؼ ما زاؿ حريصا عمى العودة الى المناطؽ التي خرج منيا الثبات ف الأيبدو 
 وجوده وتبرير فشمو في مناطؽ سوريا والعراؽ.

وازدادت خبلؿ السنوات الماضية بشكؿ الفت حاالت تفكيؾ الخبليا اإلرىابية النائمة  ىذا
اإلعبلف عف توقيؼ  وال يكاد أسبوع يمر دوف تصفيـ السمطات بالذئاب المنفردة واعتقاؿ مف

بقي جياز مكافحة اإلرىاب في حالة وىو ما جعؿ السمطات ت يرىابييف تابعيف لمتنظيـ اإلرىابإ
 .مف الجاىزية الدائمة

                                                           
، الخبليا النائمة و العائدوف مف مناطؽ التوتر يؤرقوف أجيزة األمف في المغرب، مقاؿ منشور فادم مطر -1

 عمى:سا( متوفر  14:13عمى الساعة  30/03/2019، )تاريخ اإلطبلع 15/02/2019بتاريخ 
https://www.independentarabia.com/node/8061/-األخبار/انعانم-انعزبي/انخاليا-انىائمت-وانعائذون-مه-مىاطق

 انتىتز-يؤرقىن-أجهشة-األمه-في

، أىمية العمميات اإلستباقية والكشؼ عف الخبليا النائمة في مكافحة اإلرىاب، مقاؿ منشور جاسـ محمد -2
 سا( متوفر عمى: 12:02عمى الساعة  30/03/2019اإلطبلع ، )تاريخ 03/02/2019بتاريخ 

https://www.roayahnews.com/articles/2019/02/03/7829/-أهميت-انعمهياث-االستباقيت-وانكشف-عه-انخاليا

 انىائمت-في-مكافحت-اإلرهاب

https://www.independentarabia.com/node/8061/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/8061/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.roayahnews.com/articles/2019/02/03/7829/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.roayahnews.com/articles/2019/02/03/7829/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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الراىنة عمى الخبليا النائمة بآدائيا الحالي غير فعالة وعقيمة أحيانا  تبدو الحرب العاممية
أنيا تركز عمى الفعاليات القتالية المتسمة رغـ أنيا حققت بعض اإلنجازات اليامة، فالمبلحظ 

بالعنؼ بإستخداـ أحدث األسمحة المتطورة ليقابؿ ىذا العنؼ بعنؼ مضاد مف قبؿ اإلرىابييف 
 وردود فعؿ غاضبة مف قبؿ المدنييف الذيف تطاليـ بعض العمميات العشوائية.
مكانيات متطورة إلن جاح ىذه الفعاليات ورغـ مساندة أجيزة إستخبارات رفيعة ذات خبرة وا 

في إطار الخطط الموضوعة ليا إال أف ىذه األجيزة تركز عادة عمى العمميات الموجستية 
والمعموماتية والتحركات الميدانية أكثر مف تركيزىا عمى الدوافع الفكرية والعقائدية لممتطرفيف بؿ 

فع ىؤالء المتطرفيف تبدو أنيا غير معنية بيا رغـ أنيا الحافز األوؿ وربما الوحيد الذي يد
 1لئلنخراط في العمميات القتالية التي تديرىا منظماتيـ في كؿ أنحاء العالـ.

إف الحاجة تدعو لمعرفة ماىية تمؾ األفكار والعقائد التي ترفضيا أغمبية المسمميف لكنيا 
 تييمف بفعؿ إدارة بارعة وتنظيـ دقيؽ عمى شرائح واسعة مف الشباب.

بمف تحارب إذ أف القاعدة بكؿ أشكاؿ تنظيماتيا تبدو كجيش أشباح فتجاىميا يعني الجيؿ 
متخؼ يمكف أف يتسمؿ إلى أي مكاف في العالـ لتدميره عف طريؽ خبلياه النائمة أو المتناومة أو 

 المتربصة.
وتبدو الدوائر الغربية محتارة بشأف ىذه الحرب وحتى بشأف مسمياتيا وكأف مف شأف ىذه 

إلى األبد مع أنيا حرب شرسة قائمة ولو أنيا خفية وغامضة ومعقدة إنيا المسميات أف تحسميا 
 في بعض جوانبيا تبدو كحرب عمى كائنات غير مرئية أو مخموقات ال تنتمي إلى عالمنا ىذا.

إف شغؼ أعضاء الخبليا النائمة بالعنؼ ومبالغتيـ المفرطة في عمميات التدمير والقتؿ 
ية ضوابط إنسانية أو دينية يثير مخاوؼ العالـ وقمقو وغضبو الجماعي العشوائي دوف إعتبار أل

كما أنو يستنفر الدوؿ التي تتمتع بإمكانات ىائمة في مجاؿ التسمح والخبرة األمنية لمتصدي 
بشراسة مقابمة ردا عمى ىجماتيـ الوحشية غير المبررة إال بفيميـ الخاطىء لئلسبلـ ونصوص 

 2القرآف.
ى تركز ىجماتيا عمى مسببي األضرار المادية المحسوسة دوف المبلحظ أف القوى الكبر 

ستئصاؿ جذوره وبذلؾ تبدو شبو ميزومة أماـ المبلييف  القياـ بعمميات حاسمة لمعرفة سبب ذلؾ وا 
                                                           

 .113مرجع سابؽ، ص عاوف الدولي في مكافحة الجريمة، ، التعالء الديػػػف شحػاتة -1
  .84سابؽ، ص  الخبليا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة اإلرىاب، مرجػػعمحمد نعمػة السماكم،  -2
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مف أبناء العالـ وتعطي بذلؾ دعما معنويا لمبلييف آخريف مف أتباع الفكر المتشدد ومؤيدييـ رغـ 
نتصاراتيا الظاىرية التي ال تحقؽ إنتصارا حقيقيا في واقع األمر.ضرباتيا العسكرية الماحقة و   ا 

أما معركتيا مع خبليا اإلرىاب النائمة فإنيا تبدو فييا متخبطة وشبو ميزومة إذ أنيا تضع 
في دائرة الرصد والمراقبة عشرات اآلالؼ مف الناس ثـ ال تخرج بنتيجة حقيقية حينما تفاجأ 

غير متوقع فيي إذا ما رصدت أو إستأصمت خمية إرىابية أو  بضربة ىنا أو ىناؾ أو نشاط
 ضربت حاضنة مف حواضف التطرؼ تشكمت عشرات الخبليا والبؤر والحاضنات.

وبذلؾ سيبدو األمر أشبو بعمميات كر و فر ومراوغة وربما سيستمر إلى أمد غير محدود 
العالـ بضربة مأساوية غير وربما يفقد أحد األطراؼ ممف يمتمؾ أسمحة دمار متطورة ليفاجىء 

 متوقعة.
إف عممية مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة بآدائيا الحالي سوؼ تستنزؼ أمواؿ ومقدرات 
العالـ وخصوصا القوى العظمى التي تتخبط وتمحؽ األذى بنفسيا وىي تحارب عدوا عمى ىذا 

 1ى بعدوه المكشوؼ.القدر الكبير في التخفي والمناورة والذي يستطيع إلحاؽ أكبر األذ
إف تخبط الدوؿ المشاركة في الحرب العالمية عمى اإلرىاب يبدو واضحا رغـ أنيا نزلت 
مكانات ىائمة لمنازلة عدو غير منظور يجيد اإلختباء والتخفي ويجعؿ جميع البشر  بثقؿ كبير وا 

 درعا لو.
ة البحث عنو فيو يندس في أماكف وتجمعات غير واضحة المعالـ واإلتجاىات وتبدو عممي

إليقافو أو ضربو أو تحديده كعممية بحث عف رأس دبوس صغير في كومة مف القش، وال يبدو 
أف عمميات المراوغة ستنتيي في األمد المنظور وستزيد التنظيمات اإلرىابية صبلبة وتجعميا 

كتساب المزيد مف الفرص وسيجعميا ذلؾ  قادرة تكسب المزيد مف األعواف والمؤيديف والمموليف وا 
عمى تطوير إمكاناتيا القتالية وخبراتيا في التنظيـ والعمؿ بينما سيشعر المشاركوف في الحرب 

 بالممؿ واإلحباط وستكوف نتائج مساعييـ مخيبة لآلماؿ.
 

                                                           
مرجع ، المعاييػػر القانونيػػة و الدوليػػة لمكافحة اإلرىاب، ضحايا في مرمى اإلرىاب، عكض شقيػػؽ عكض -1

 .134سابؽ، ص 
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ويترتب عمى ذلؾ أف تأخذ الحكومات إجراءات قوية لكشؼ ىذه الخبليا وتجريدىا مف  
يقاؼ نشاطاتيا قبؿ أف تزؼ سا ومف  ،عة إيقاظيا فعقارب الساعة ال تدور إلى الوراءأسمحتيا وا 

 1تمؾ الوسائؿ:
الحد مف ظاىرة التجنس ووضع ضوابط مشددة أماـ المتجنسيف ومعرفة ارتباطاتيـ وتوجياتيـ  -1

 وتجريدىـ مف التجنس إذا ثبت انحرافيـ عف الوالء الوطني. ،السياسية
قيؽ أسباب لجوئيـ فغالبا ما يزج بعناصر مف مراقبة البلجئيف الذيف تدفقوا إلى الدوؿ وتد -2

 الخبليا النائمة بيف صفوفيـ.
مراقبة تحركات المؤسسات المشبوىة وكذلؾ المؤسسات الخيرية ومراكز اإلغاثة والمراكز  -3

 الثقافية ومعارض الكتب حيث غالبا ما يراودىا عناصر ىذه الخبليا.
رشادىـ بالتبميغ عف أية تحركات يقوـ بيا رفع مستوى الوعي والحس األمني لممواطنيف و  -4 ا 

 مواطنوف أو أجانب مثيرة لمشبيات أو تبدو غير طبيعية.
مراقبة المطارات والموانيء والمراكز الحدودية لمكشؼ عف األسمحة الميربة لمداخؿ وتضييؽ  -5

 الخناؽ عمى ميربي األسمحة.
كبح جماح الخبليا النائمة وأف مف المؤكد أف بإمكاف الدوؿ أف تتخذ تدابير فعالة أخرى ل

 .تجعؿ أمر مكافحة ىذه الخبليا الجرثومية مف أولويات مياـ األمف الوطني

ويكوف خطر اإلرىاب أكبر في األياـ المقبمة بسبب الحواضف التي تحمؿ الفكر المتطرؼ 
إلرىابية لذلؾ عمى األجيزة األمنية عبر العالـ القياـ بيجمات استباقية لتدمير أوكار الخبليا ا

ًا لصعوبة تتبعيا أو القبض عمييا وسيولة وتفعيؿ دور المخابرات في كشؼ ىذه الخبليا نظر 
ييا خاصة أف مواجية تمؾ الجماعات التي تعمؿ بصورة المركزية أصعب عمى الجيات تخف

األمنية مف مواجية كيانات تنظيمية تعمؿ بشكؿ مركزي ومف ثـ منع مثؿ ىذه اليجمات أمر 
ستراتيجيات وطرؽ تعامؿ مع ىذه وا  تكف لدى السمطات معرفة بتكتيكات وبة ما لـ شديد الصع

 2.الخبليا والمنظمات اإلرىابية

 

                                                           
 .204مرجع سابؽ، ص ، استراتيجية مواجية اإلرىاب، مازف شندب -1
 .286مرجع سابؽ، ص التػػعاوف الدولي، حناف نايػؼ مالعب،  -2
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 خالصػػة الفصؿ الثاني
سبتمبر نقطػة تحوؿ جوىرية في تطور اإلرىاب شكمت ما يعرؼ  11تمثؿ أحداث 
تماده عمى شبكات بمو مف حيث إعث جعمت لئلرىاب شكبل متميزا عما قباإلرىاب الجديد، حي

إرتباطو باإلسبلـ تحركو اإليديولوجية  ،عنكبوتية مصمـ عمى إستخداـ أفتؾ األسمحة ضد أىدافو
بالتالي فإف ىذه األحداث قد أعطت الحركات اإلسبلموية المتطرفة، و  الدينية و اإلثنية بزعامة

لة الواحدة في إطار ما البعد الدولي لظاىرة اإلرىاب مف حيث أنو يتجاوز الحدود الجغرافية لمدو 
 عولمة ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة.وفرتو لو ال

سبتمبر تحوالت في ظاىرة اإلرىاب عمى عدة مستويات  11وبالتالي فقد شكمت أحداث 
نذكر منيا أف اإلرىاب عابػػر لمحدود، ظيور اإلرىاب في شكؿ شبكات عابرة لمحدود حيث أنو 

رة لمدوؿ وخاصة أنظمة المعمومات واألنترنت ووسائؿ اإلتصاؿ إستفاد مف العولمة وآلياتيا العاب
مما جعؿ سيولة إنتشاره في كؿ مناطؽ العالـ مف دوف أف تكوف لو قواعد ثابتة ومحددة ومجيوؿ 
المصدر بمعنى أنو مف الصعوبة تحديد ىوية الفاعؿ وبالتالي صعوبة التحكـ جغرافيا و قانونيا 

 في الظاىرة. 
صبح اإلرىاب يتميػػز بوقوعو في أكثر مف دولة، يتأثر حاممي جنسية وفي ىذا السياؽ أ

أكثر مف دولة مف وقوع العمؿ اإلرىابي، تنوع و تبايف جنسية المشاركيف، وقوع ىذا العمؿ في 
دولة غير الدولة التي يحمؿ جنسيتيا القائميف بتنفيذ العمؿ اإلرىابي، التجييز و التخطيط لو في 

التنفيذ، فرار كؿ المجموعة أو بعض مرتكبي العمؿ اإلرىابي إلى أراضي دولة أخرى غير دولة 
 دولة ثالثة بعد تنفيذىـ لعممياتيـ اإلرىابية والمساندة اإلعبلمية...

كما تعتبر األنترنت ونتائج الثورة المعموماتية مف أىـ اآلليات التي ساعدت عمى نشاط 
ن تشار حيث أنيا رفعت الحدود الجغرافية الحركات اإلرىابية بشكؿ متصاعد وأكثر خطورة وا 

وجعمت العالـ قرية كونية صغيرة وىذا ما يطرح إشكالية صعوبة التحكـ في الظاىرة أو تحديد 
مجاؿ نشاطيا لصعوبة رقابتيا أو التعرؼ عمى أماكف تواجدىا، فإف المنظمات اإلرىابية قد 

نشاء مواقع لتعميـ صناعة وجدت في شبكة األنترنت فضاء واسعا لنشر الفكر اإلرىابي و  ا 
جماال يمكف القوؿ أف ، المتفجرات وتغذية الفكر اإلجرامي وكيفية إختراؽ المواقع اإللكترونية وا 

األنترنت مكانا آمنا إللتقاء التنظيمات اإلرىابية لتنفيذ مخططاتيـ اإلجرامية وتجنيد أكبر عدد 
 ممكف مف المناصريف.
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ذا كانت شبكات الخبليا اإلرىابية النائمة تعمد إلى جعؿ الواجيات الكبرى بعيدة عف  وا 
الشبيات كأف تشغؿ مناصب محترمة أو تقوـ بأعماؿ خيرية إجتماعية تدفع عنيا الوقوع تحت 

 طائمة اإلشتباه أو الربط بينيا وبيف النشاطات اإلجرامية لمجريمة اإلرىابية.
ذا كانت شبكات الخبليا اإلرىابية النائمة تسعى إلى تشكي بلت ىرمية موازية لمتنظيمات وا 

األمنية المختمفة سواء مف حيث المستويات اإلجتماعية واإلقتصادية والعممية لؤلشخاص ومف 
حيث الخصائص النفسية التي تدعو لمتقارب بيف جماعة الشبكة اإلجرامية المنظمة وتدرجات 

مى دعـ أفرادىا السمـ األمني الرسمي في مواجية ذلؾ ينبغي أف تعمؿ األجيزة األمنية ع
وتوعيتيـ بخطط وأساليب ىذه الخبليا اإلرىابية حتى ال يجدوا أنفسيـ في مواضع قريبة مف ىذه 

 الشبكات ومف ثـ التعاوف معيا دوف إدراؾ لمرامييا البعيدة.
 الجيكد الدكلية الرامية إلى منع ك مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة: الباب الثاني

 الخبليا اإلرىابيةفي ظؿ عدـ تمكف المجتمع الدولي مف تعريؼ بعد ىجمات نيويورؾ و 
تعريفا شامبل يحظى بقبوؿ دولي واسع حثت األمـ المتحدة الدوؿ عمى االنضماـ إلى االتفاقيات 

وبالفعؿ زاد عدد اإلتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب كجزء مف  ،الثبلث عشرة المتعمقة باإلرىاب
 1لمكافحة اإلرىاب. إستراتجيتيا القانونية

الخبليا أما عمى الصعيد اإلقميمي فقد إتخذت المنظمات اإلقميمية عمى عاتقيا مواجية 
فظيرت مقاربتيف إقميميتيف األولى إعتمدت تعريفا صريحا لئلرىاب الدولي كما فعمت  اإلرىابية

دة في عدد مف جامعة الدوؿ العربية ومجمس أوروبا مثبل والثانية أحالت إلى التعريفات الوار 
 2اإلتفاقيات الدولية التي تعالج أشكاال محددة مف اإلرىاب كما فعمت منظمة الدوؿ األمريكية.

لى جانب اإلتفاقيات الدولية واإلقميمية إستند الرد القانوني عمى ىجمات الحادي عشر  وا 
ولييف إلى صبلحيات مجمس األمف الدولي في الحفاظ عمى األمف والسمـ الد 2001 سبتمبرمف 

لى حؽ الدوؿ في الدفاع عف النفس، فقبؿ ىجمات  وفقا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة وا 
في األمـ المتحدة  رىابية تصدر عف الجمعية العامةنيويورؾ كانت ردات الفعؿ عمى األعماؿ اإل

                                                           
الحد الفاصؿ بيف اإلرىاب والكفاح المسمح في القانوف الدولي، مجمة جيؿ حقوؽ اإلنساف، لبناف  ،بعزيز أماؿ -1

 .139، ص 2016، أكتوبر 12العدد 
دراسة ألثر الحرب عمى اإلرىاب عمى حقوؽ –حقوؽ اإلنساف في ظؿ اإلنتيازية الدولية ، رشيد محمد العنزم -2

 .105، ص 2010العدد الحادي واألربعوف، جانفي العربية المتحدة،  اإلنساف، مجمة الشريعة والقانوف، اإلمارات
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ولييف وتقتصر عمى اإلدانة والشجب والتأكيد بأف األعماؿ اإلرىابية تيدد األمف والسمـ الد
والعبلقات بيف الدوؿ وتقوض مبادئ األمـ المتحدة وأىدافيا، أما بالنسبة إلى ىجمات الحادي 

ى فتولى مجمس األمف الدولي وكؿ ما تتبعيا مف ىجمات إرىابية عمى دوؿ أخر  سبتمبرعشر 
الذي إعتبر أف  1368أصدر مجس األف الدولي القرار  2001 سبتمبر 12الرد عمييا، فبتاريخ 

ت نيويورؾ تيدد األمف والسمـ الدولييف وأجاز لمجمس األمف الدولي إتخاذ التدابير البلزمة ىجما
 1لمواجية ىذا التيديد باإلستناد إلى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

الذي أجاز لمجمس  1373أصدر مجمس األمف الدولي القرار  2001 سبتمبر 28وبتاريخ 
اب الدولي بجميع الوسائؿ التي يتيحيا الفصؿ السابع بما فييا األمف الدولي التصدي لئلرى

الدوؿ كافة مسؤولية منع األعماؿ اإلرىابية  1373إستخداـ القوة المسمحة، كما حمؿ القرار 
وتوالت بعدىا القرارات الصادرة عف مجمس األمف الدولي بشأف مكافحة اإلرىاب منيا عمى سبيؿ 

 2 .1566والقرار  1540المثاؿ القرار 
أصبح التعاوف فيما بيف الدوؿ مف  الخبليا اإلرىابية النائمةمع تزايد النطاؽ الدولي لظاىرة 

اإلرىابية وتقديـ اإلرىابييف إلى العدالة عنصرا حاسما في نيج العدالة الجنائيػة األعماؿ أجؿ منع 
  3.خبليا اإلرىاب النائمةالمتبع إزاء مكافحة 

عمى نحو فعاؿ إال  لمخبليا اإلرىابيةا أف تنجح في محاربتيا وال يمكػػف ألي دولة بمفردى
ستخداـ أدوات وآليات قضائية أساسية تمكف السمطات  ف الدوؿ فيما بينيابإتباع نيج تعاو  تباع وا  وا 

الوطنية مف إجراء تحقيقات فعالة عبر الحدود وذلؾ بالتأكد مف عدـ حصوؿ اإلرىابييف المشتبو 
ليـ، ونظرا لمبعد الدولي لئلرىاب لـ يعد يكفي اإلقتصار عمى مجابيتو بيـ عمى توفير مبلذ آمف 

بإستخداـ إتفاقات ثنائية أو إقميمية، واإلتفاقيات الدولية بفضؿ طبيعتيا توفر لكؿ الدوؿ األطراؼ 
 4قواعد قانونية لمتعاوف القضائي غير محدودة جغرافيا.

                                                           
 .355عالمية جريمة اإلرىاب بيف المواجية التشريعية المحمية والدولية، مرجػػع سابؽ، ص ، حسػػػػف النمر -1
، مجمة جامعة كرببلء 2001سبتمبر  11مكافحة جريمة اإلرىاب الدولي بعد أحداث  ،عمي خالد دبيس -2

 .217، ص 2014ية، العراؽ، المجمد الثاني عشر، العدد الرابع، العمم
3 -  Tore Bjotgo ،Strategies for Preventing Terrorism، palgrave macmillan  ،New york، 2013، 

page 78. 
 . 75مرجع سػابؽ، ص  قػػاموس األمف الدولي، ،بكؿ ربنسػػكف -4
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والمساعدة القانونية المتبادلة أىمية  و التعاوف الدولي مف خبلؿ تسميـ المطموبيف لمعدالة
حيوية مف أجؿ القبض عمى اإلرىابييف المشبتو فييـ ونقميـ لمحاكمتيـ أو لتنفيذ حكـ، إضافة 
إلى الحصوؿ عمى األدلة البلزمة لنجاح المقاضاة وتجميد أصوؿ اإلرىابييف والتعاوف الدولي في 

 1قاب عمى إرتكاب األعماؿ اإلرىابية.المسائؿ الجنائية ىو مفتاح مكافحة اإلفبلت مف الع
وعميو يتناوؿ ىذا الباب أبرز قرارات مجمس األمف الدولي الصادرة بعد ىجمات نيويورؾ 

بصفتيا جزءا مف منظومة القوانيف الدولية النافذة والممزمة لجميع  اإلرىابوالمتعمقة بمكافحة 
المتحدة ويبيف كيؼ ساىمت ىذه الدوؿ بناء عمى المادة الخامسة والعشريف مف ميثاؽ األمـ 

ستراتيجيات مكافحة اإلرىاب بعد عاـ   .  2001القرارات في تغيير مفيوـ األعماؿ اإلرىابية وا 
وبالتوازي مع قرارات مجمس األمف الدولي عاودت األمـ المتحدة بعد أحداث الحادي عشر 

ىاب الدولي ترتكز جيودىا مف أجؿ التوصؿ إلى إتفاقية شاممة بشأف اإلر  2001 سبتمبرمف 
سنة عمى ىجمات نيويورؾ ما  16عمى تعريؼ موحد وكامؿ لئلرىاب، إال أنو وبعد أكثر مف 

ب ودوف إتماـ اإلتفاقية زالت اإلشكالية القانونية ذات البعد السياسي تحوؿ دوف تعريؼ اإلرىا
 2الشاممة.

ئمة في إطار التعاكف األمني النا الجيكد الدكلية لمنع كمكافحة الخاليا اإلرىابية: الفصؿ األكؿ
 كالقضائي
ظاىرة محمية مثمما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ إذ أف التزايد الكمي  الخبليا اإلرىابيةعد لـ ت

متدادىا إلى مختمؼ بمداف العالـ بصرؼ النظر  والتطور الكيفي الممحوظ في األعماؿ اإلرىابية وا 
اإلنتقاد الذي ساد لفترة مف الزمف والذي عف توجياتيا السياسية واإليديولوجية يؤكد عدـ صحة 

إعتبر أف األعماؿ اإلرىابية تقتصر عمى بعض الدوؿ التي تعاني مف فوضى سياسية أو توترات 
دينية حيث أكدت األحداث وأثبت الواقع أف األعماؿ اإلرىابية ىي نتاج الفكر المتطرؼ أينما 

بمأمف تاـ مف خطر اإلرىاب بعد أف وجد فقد أصبح مف غير الممكف ألي دولة أف تدعي أنيا 

                                                           
مكافحة اإلرىاب الدولي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في  التعاوف الدولي وقوانيف، أماؿ بف صػالح -1

القانوف الدولي العاـ، تخصص العبلقات الدولية و قانوف المنظمات الدولية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
 .38، ص 2009-2008جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، 

رىاب، األبعاد و المعوقات، جامعة نايؼ العربية لمعمـو التعاوف الدولي في مكافحة اإلعمي بف فايز الجحني،  -2
 . 49، ص 2008األمنية، الرياض، السعودية، 
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طرأ عمى ىذه الجرائـ التدويؿ وتجزأت عناصرىا بيف عدة دوؿ فيتـ التخطيط ليا في دولة ويتـ 
تمويميا في دولة ثانية ليتـ تنفيذىا في دولة ثالثة ثـ يتـ تبنييا مف قبؿ منظمة ينتمي أعضاؤىا 

   1إلى العديد مف الدوؿ.
ييدؼ إلى حث الدوؿ عمى تنسيؽ جيودىا وتضافر  2يفبإعتبار أف التعاوف الدول

فشاؿ خطط اإلرىابييف فإف أىميتو تزداد بعد وقوع  إمكانياتيا لمنع وقوع األعماؿ اإلرىابية وا 
األعماؿ اإلرىابية كونو يحكـ السيطرة عمى الجناة أيف ما كانوا وأيا كانت مواقفيـ وجنسياتيـ 

تمفة التي تتخذىا الدوؿ كوسائؿ فعالة لتحقيؽ وذلؾ مف خبلؿ صور التعاوف الدولي المخ
أغراضيا مف ىذا التعاوف، ومف ىنا كاف التعاوف الدولي يمثؿ دعامة أساسية إلستقرار المجتمع 

 3الدولي.
كما أدى التقدـ التقني والتكنولوجي وتشابؾ في العبلقات الدولية إضافة إلى سيولة 

الـ إلى تطور الجريمة اإلرىابية وظيور أنواع المواصبلت وسير اإلتصاالت بيف كافة دوؿ الع
جديدة مف التنظيمات اإلرىابية التي تمتد إلى العديد مف الدوؿ التي لـ تعد تقمؽ أجيزة الدولة 

                                                           
التعاوف الدولي واإلقميمي في مواجية اإلرىابف بحث مقدـ إلى كمية الحقوؽ، جامعة ، محمد سامػػي الشكا -1

 .3، ص 1998المنصور، مصر، 
في مجاؿ معيف  ف أو أكثر أو لدوؿ أو أشخاص خاصيفالتعاوف الدولي عمؿ مشترؾ ومنسؽ لدولتي -2

)عسكري، عممي، تقني، ثقافي، وظيفي مالي، صريبي، نقدي تجاري، بحري، قضائي( مف أجؿ التوصؿ إلى 
نتئج مشتركة في حقؿ أو عدة حقوؿ في الحياة الدولية، وىذا التعاوف يمكف أف يتحقؽ إما في إطار تنفيذ معاىدة 

 .خارج أي إطار تعاقدي أو دولي أو منظمة دولػية إما
يقصد بالتعاوف الدولي تبادؿ العوف والمساعدة وتضافر الجيود بيف دولتيف أو أكثر لتحقيؽ نفع أو خدمة مشتركة 

، اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ذنايب آسيةسواء عالميا أو إقميميا، راجع في ذلؾ، 
الماجستير في القانوف العاـ فرع عبلقات دولية وقانوف المنظمات الدولية، كمية الحقوؽ،  مذكرة مقدمة لتيؿ شيادة

 .56، ص 2010-2009جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 
التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب، األطر و اآلليات، المجمة العربية لمدراسات ، محمد األميف البشرم -3

 .189، ص 2010، 38لعدد ا 19األمنية و التدريب، المجمد 



819 
 

نما أصبح مف المعضبلت الخطيرة التي تواجو المجتمع الدولي  عمى النطاؽ الداخمي فقط وا 
 1رجة تقدميا وتطورىا.بصرؼ النظر عف طبيعة النظاـ السياسي لمدولة ود

نتيجة لياتو المستجدات فإنو ال يمكف ألية دولة مف دوؿ العالـ أف تواجو ظاىرة الخبليا 
اإلرىابية النائمة بمفردىا بسبب سيولة تحرؾ ىاتو الخبليا اإلرىابية وتزايد الروابط بينيا في 

ستغبلليا لفتح الحدود الوطنية أماـ التجارة الحر  ة واإلقتصاد العالمي حيث زاد العديد مف الدوؿ وا 
التفاعؿ بيف الدوؿ مما سيؿ إنتقاؿ رؤوس األمواؿ واألشخاص بينيا، إضافة إلى قياـ ىذه 

  2الخبليا اإلرىابية النائمة بجرائميا عف بعد نتيجة لما توفره التكنولوجيا الحديثة مف تسييبلت.
حيد الجيود لمقضاء عمى لقد عـ المجتمع الدولي والعربي الشعور بضرورة التعاوف وتو 

الخبليا اإلرىابية النائمة، وفعبل قامت كافة دوؿ العالـ بتنسيؽ وتوحيد جيودىا المشتركة بيدؼ 
زيادة القدرات لمواجية المخاطر المتنامية لياتو الظاىرة حيث تعددت وتنوعت صور ووسائؿ 

ي أو العربي، وتبذؿ الدوؿ التعاوف فيما بينيا سواء كاف تعاونا عمى الصعيد الدولي أو اإلقميم
جيودىا في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة بصورة شاممة وبوجو عاـ أو لمكافحة نشاط إجرامي 

 3محدد أو مجموعة مف األنشطة التي تقوـ بيا.
إعتمدت الدوؿ عمى بذؿ جيودىا في المجاؿ القانوني والقضائي مف خبلؿ تعاونيا الذي 

ؽ الحدود الوطنية لمدوؿ األخرى مف خبلؿ تسميـ المجرميف وتنفيذ ييدؼ إلى القضاء عمى عوائ
اإلنابات القضائية الدولية وتنفيذ األحكاـ الجزائية األجنبية بإعتبار أف ىذه الصور الثبلث ىي 
أىـ صور التعاوف في المجاؿ القضائي بيف الدوؿ والتي تيدؼ إلى محاربة الخبليا اإلرىابية 

 النائمة ومنعيا.

                                                           
الطبعة  المركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، ، الجيود الدولية لمكافحة الجريمة، نادية دردار -1

 .6، ص 2017األولى، 
2 -  Carl Wellman، Terrorism and counterterrorism، A morel Assessment ، Library of 

congress، New York 2013، page 129. 
األساليب القانونية الناجعة لمكافحة الوجو اآلخػر لمجريمة المنظمة، الممتقى الوطني الثالث ، ياسيػػف قكتاؿ -3

، كمية الحقوؽ و العمـو 2008مػػارس  04-03-02حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، أياـ 
 .117اإلجتماعية، جامعة عمار ثميجي األغواط، الجزائر، ص 
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ىمية التعاوف الدولي التي تعود عمى الدوؿ أو لصالح المجتمعات بمكاسب لمكافحة ورغـ أ
لـ يتـ تقديرىا مف قبؿ الدوؿ حؽ التقدير ولـ يكف حاسما تارة  الخبليا اإلرىابية إال أنوظاىرة 

 1بسبب نسبية الظاىرة اإلرىابية وتارة أخرى بسبب التركيز اإلقميمي لمظاىرة.
في المسائؿ الجنائية، تسميػػـ المجرميف، المساعدة القانونية المتبادلة،  طرائؽ التعاوف الدولي

نقؿ اإلجراءات الجنائية، تنفيذ األحكاـ الصادرة في بمد أجنبي، اإلعتراؼ باألحكاـ الصادرة في 
بمد أجنبي، مصادرة عائدات الجريمة، جمع وتبادؿ المعمومات بيف أجيزة اإلختبارات والكشؼ 

 2محبلت قضائية إقميمية ودوف إقميمية، إمكانية المجوء إلى القضاء.إنشاء  ،والردع
ومف بيف جميع ىذه الطرائؽ تركز اإلتفاقيات و البروتوكوالت الدولية لمكافحة اإلرىاب 
ستخداما  عمى تسميـ المجرميف والمساعدة القانونية المتبادلة وىاتاف الطريقتاف ىما األكثر شيوعا وا 

سنتناوؿ كؿ شكؿ مف أشكاؿ التعػػاوف الدولي وسيتـ التركيز بصورة أكبر  ،مف الناحية العممية
 3عمى تسميـ المجرميف والمساعدة القانونية.

ربما مف أىـ أنواع الوالية القضائية التي تقضي اإلتفاقيات الدولية لمكافحة اإلرىاب 
ما المحاكمة بتقريرىا ىو اإللتزاـ بضماف عدـ توفير مبلذ آمف لئلرىابييف ومبدأ إما ال تسميـ وا 

الذي يقضي بأف عمى البمد الذي ال يسمـ مجرما مزعوما أف يقرر واليتو القضائية عمى محاكمة 
ذلؾ الشخص وفقا لقوانيف البمد نفسو قد أصبح اآلف  مبدأ أساسيا في صكوؾ مكافحة اإلرىاب 

ف الذي ينص عمى أ 1373وقد نص عميو مجددا بصورة بارزة في قرار مجمس األمف 
المجمس... عدـ توفيػػر المبلذ اآلمف لمف يمولوف األعماؿ اإلرىابية أو يدبرونيا أو يدعمونيا أو 

 4يرتكبونيا ولمف يوفروف المبلذ اآلمف لئلرىابييف.

                                                           
، تطور الجيود القانونية لمكافحة اإلرىاب، مجمة السياسية الدولية، مكتبة األىراـ لمبحث عبد اهلل األشعؿ -1

 .100، ص 2002العممي، جويمية 
، تخصص ، عبػػاسي محمد األميػػف-2 الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو

 .532ؽ، ص القانوف العاـ، مرجػع ساب
الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه ، عبػػاس شافعة -3

عمـو في القانوف تخصص قانوف دولي وعبلقات دولية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر، 
 .209، ص 2011-2010باتنة، الجزائر، 

 .181، النظريػة العامة لؤلمف تحو عمـ إجتماع أمنػػي، مرجػع سابؽ، ص ر األيػكبيمحمد يػػاس -4
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وتبعا لما سبؽ ذكره ولتفصيؿ ذلؾ سيتـ تقسيـ الفصؿ إلى مبحثيف يتـ تخصيص أوليما 
حة الخبليا اإلرىابية النائمة في إطار التعاوف األمني كافمنع و  الرامية إلىإلى الجيود الدولية 

مكافحة منع و  الرامية إلىونتناوؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ مسألة الجيود الدولية 
 الخبليا اإلرىابية النائمة في إطار التعاوف القضائي.

 إطار التعاكف األمني الجيكد الدكلية لمنع كمكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة في: المبحث األكؿ
تأكدت حتمية التعاوف الدولي لمواجية وقمع الجرائـ اإلرىابية ومكافحة إزدياد حجميا 
وأخطارىا في كؿ ببلد العالـ المختمفة حتى صارت كؿ دولة ميما بمغت درجتيا مف القوة والتقدـ 

د جيودىا الداخمية ال تستغني عف الدخوؿ في عبلقات تعاوف متبادلة مع غيرىا مف الدوؿ، ولـ تع
في المكافحة كافية لتحقيؽ منع الجرائـ اإلرىابية أو تقميص حجميا، ومع إتساع مسرح إرتكاب 
ىذه الجرائـ إلى دوؿ متعددة أو إلى قارات وسيولة تحرؾ أعضاء الجماعات اإلرىابية خاصة 

لوجية وكؿ ذلؾ المنظمة منيا بؿ إمكانية إرتكاب جرائميا عف بعد بإستغبلؿ التسييبلت التكنو 
مقابؿ وجود عوائؽ ضد المواجية والمبلحقة كفكرة السيادة الوطنية واإلختصاص القضائي 

عتبار األمف الوطني والداخمي لكؿ دولة  1.وا 
كؿ ىذا يؤكد ضرورة بؿ حتمية تنسيؽ جيود الدوؿ المختمفة بيدؼ زيادة فاعميتيا  

عمى الرغـ مف أف اإلتفاقيات الثنائية أو  وقدراتيا عمى مجابية أخطار اإلرىاب المتفاقمة ألنو
لمجموعة مف الدوؿ ليا أىميتيا ودائما ما يكوف ليا نتائج إيجابية إال أف التعاوف الجماعي متعدد 
األطراؼ خاصة إذا كاف عمى المستوى العالمي وتحت مظمة المنظمة األممية يكوف دائما أفضؿ 

وتعمؿ عمى إيجاد أفضؿ اآلليات لتنفيذ ما تـ حيث أف الدوؿ األطراؼ فيو تكمؿ بعضيا البعض 
 2اإلتفاؽ عميو حتى تكتمؿ المواجية والمكافحة ويترتب عنيا أفضؿ النتائج.

                                                           
، تخصص ، عبػػاسي محمد األميػػف -1 الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو

 .533القانوف العاـ، نفس المرجػع السابؽ، ص 
 .267مرجع سابؽ، ص  -ظاىر وسبؿ المكافحةالجذور، الم–اإلرىاب ، الياشػػمي ناصر -2
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لذلؾ يعتبر حفظ السمـ واألمف الدولييف المقصد األوؿ لمنظمة األمـ المتحدة وتحقيقا ليذه 
زالتيا بقمع كؿ عمؿ الغاية تتخذ المنظمة األممية التدابير الفعالة لمنع األسباب الت ي تيدد السمـ وا 

 1عدواني أو غيره مف األعماؿ اإلجرامية المخمة بالسبلـ وفقا لمبادىء القانوف الدولي.
ذا كاف ميثاؽ األمـ المتحدة قد ربط بيف المحافظة عمى السمـ والمحافظة عمى األمف  وا 

المي يعني منع الحرب واألمف فذلؾ إليماف المنظمة األممية بأف المسألتيف متبلزمتيف فالسمـ الع
الدولي يعني منع اإلضطرابات والمنازعات الدولية التي قد تعكر صفو العبلقات الدولية، وال 

 2يتحقؽ السمـ العالمي بدوف وجود أمف دولي والعكس صحيح.
أصبحت خطرا حقيقيا ييدد السمـ واألمف الدولييف لذلؾ  الخبليا اإلرىابيةوال شؾ أف ظاىرة 

مف المشكبلت الكبرى التي يعاني منيا العالـ وحركت منظمة  الخبليا اإلرىابيةاىرة أصبحت ظ
األمـ المتحدة وخاصة جيازىا التنفيذي في مجمس األمف الذي أصبح عمى عاتقو مواجية ىذه 
تخاذ جميع التدابير الممكنة لقمع األعماؿ اإلرىابية التي أصبحت تيدد كياف المجتمع  الظاىرة وا 

وىو تاريخ العمؿ اإلرىابي الشيير  2001صة بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر الدولي خا
الذي كاف لو صدى كبير وأثر في تحريؾ المواجية السياسية والقانونية لمجرائـ اإلرىابية حيث 

 3أصدر مجمس األمف عمى إثر ذلؾ العديد مف القرارات سيتعرض ليا البحث الحقا.
 الخبليا اإلرىابيةألممية أصبح واثقا وممحوظا إتجاه ظاىرة فتحركات وردود فعؿ المنظمة ا

رفيع المستوى الذي عينو األميف  فريؽقدـ  2004مف ذلؾ أنو في الواحد مف شير ديسمبر سنة 
العاـ لؤلمـ المتحدة المعني بالتيديدات والتحديات تقريرا عنوانو عالـ أكثر أمنا مسؤوليتنا 

التيديدات الستة الرئيسية لمسمـ واألمف الدولييف وأوصى  المشتركة حيث إعتبر اإلرىاب أحد

                                                           
التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، سيد أحمد سند،  -1

 .205، ص 1999السعودية، 
ـ وضع آليات لمتعاوف األمني لمكافحة اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في أشغاؿ الممتقى  الموسو رضا الكافي،  -2

، جامعة نايؼ العربية 8/12/2004إلى  4بػ تكامؿ جيود األجيزة األمنية في مكافحة اإلرىاب خبلؿ الفترة مف 
 لمعمـو األمنية.

واإلرىاب الدولي ودور أجيزة اإلستخبارات، ترجمة  2001أيموؿ  11اؿ سي أي إيو و ، فكف بكلكؼ أندرم -3
 .27، ص 2005األولى، عصاـ الخضراء وسفياف الخالدي األوائؿ، الطبعة 
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الفريؽ بأف تقوـ األمـ المتحدة وعمى رأسيا األميف العاـ بالتشجيع عمى وضع إستراتيجية شاممة 
  1تتضمف تدابير واسعة النطاؽ ال تدابير قسرية.

أف عرض األميف العاـ في مؤتمر القمة الدولي بش 2005وفي العاشر مف شير مارس 
العناصر  11إلى  08الديمقراطية واإلرىاب واألمف المنعقد في مدريد في شير مارس مف 

األساسية لتمؾ اإلستراتيجية المعنونة بػ إستراتيجية عالمية لمكافحة اإلرىاب ودور األمـ المتحدة 
تسـ في تنفيذىا، وبذلؾ يكوف األميف العاـ قد كشؼ عف تصوره إلستراتيجية ممتزمة بالمبادىء وت
 2بالفعالية لمكافحة اإلرىاب وتقـو عمى إحتراـ وحماية سيادة القانوف وحقوؽ اإلنساف العالمية.

وشدد األميف العاـ في بيانو الذي ألقاه في مؤتمر القمة عمى أف تعزيز التنسيؽ يعتبر أحد 
ي تنفيذ أوليات األمـ المتحدة، ودعا جميع الكيانات في منظومة األمـ المتحدة إلى المساىمة ف

اإلستراتيجية العالمية وأعمف عف إنشاء فرقة عمؿ لمتنفيذ تجتمع بإنتظاـ إلستعراض مكافحة 
 3اإلرىاب وما يتصؿ بو مف مسائؿ في منظمة األمـ المتحدة.

ية التي ر تتألؼ المعاييػر القانونية الممزمة لمكافحة اإلرىاب مف مجموعة مف اإلتفاقيات الدو 
دولي والتي تكفؿ منع اإلرىاب وقمعو، وتتخذ ىذه المعاييػر شكؿ قرارات أعتمدت عمى المسػػتوى ال

يصدرىا مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة ومعاىدات يعكؼ المجتمع الدولي عمى صياغتيا 
تدريجيا عمى مدى سنوات والتي يرد سردىا في الفصؿ القادـ الخاص بدور ىيئة األمـ المتحدة 

 4في مكافحة اإلرىاب.
( التعاوف الدولي 2004) 1566( و القرار 2001) 1371جمس األمف في قراريو جعػؿ م

في مجاؿ العدالة الجنائية أحد العناصر الرئيسية في إستراتيجيات الدوؿ لمكافحة اإلرىاب، ومع 
                                                           

السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، دراسة في إطار التشريع الدولي ، عمراني كماؿ الديف -1
 .536، ص 2018والوطني والفقو اإلسبلمي، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

العالمية و اإلقميمية في مكافحة اإلرىاب الدولي، مذكرة مقدمة  دور الدوؿ و المنظمات ،بػػكضياؼ إسمياف -2
لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي و العبلقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

 . 66، ص 2008-2009
ة عمى ضباط األجيزة دور التنسيؽ في فعالية مكافحة اإلرىاب، دراسة ميداني ،خالد عبد العزيز المييزع -3

األمنية بمدينة الرياض، دراسة مقدمة إستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في العمـو الشرطي، 
 . 113، ص 2002جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 

 . 128مرجػػع سابؽ، ص  قػػاموس األمف الدولي، ،بكؿ ربنسػػكف -4
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أف القراريف لـ يأتيا صراحة عمى ذكر جميع طرائؽ التعاوف في المسائؿ الجنائية فإف تمؾ الطرائؽ 
في مطالبة الدوؿ بأف تتعاوف مف أجؿ تقديـ أي شخص يشارؾ في  1566لقرار تجسدت في ا

تمويؿ أعماؿ إرىابيػػة أو التخطيط أو اإلعداد ليا أو إرتكابيا إلى العدالة وكذلؾ في اإللتزاـ الوارد 
بشأف تزويد كؿ دولة األخرى بأقصى قدر مف المساعدة في ما يتصؿ  1373في القرار 

ة، وينص ىذا القرار األخير أيضا عمى تبادؿ المعمومات العممية والتعاوف مف بالتحقيقات الجنائي
تفاقات ثنائيػة ومتعددة األطراؼ بغرض منع إرتكاب األعماؿ اإلرىابيػة وقمعيا.  1خبلؿ ترتيبات وا 

التعاوف الدولي األمني عمى عدة أسس أو مقومات مرتبطة لتحقيؽ أىداؼ ال بد أف يقوـ 
مني الذي يسعى لتحقيقيا ويمكف في ىذا الجانب أف نتطرؽ إلى تمؾ األسس التعاوف الدولي األ

 2التي تتمثؿ في اآلتي :
  مكافحة الجريمة والمواجية الشرعية الدولية لجريمة اإلرىاب بكؿ أشكاليا وصورىا في

المجتمع الدولي لمحفاظ عمى األمف الدولي وحمايتو مف المحاوالت العدوانية لمجريمة 
المواجية مف الداخؿ والخارج، أيضا ينبغي أف يقوـ التعاوف الدولي لمكافحة واإلرىاب و 

شباع الحاجات  اإلرىاب لتحقيؽ التكامؿ األمني الدولي بتبادؿ المعمومات والخبرات وا 
 األمنية بالتدريب والوسائؿ التعميمية.

 مف  الحفاظ عمى أمف المؤسسات والييئات و المرافؽ العامة في المجتمعات وحمايتيا
العدواف عمييا والحفاظ عمى أمف األفراد في المجتمعات وضماف سبلمتيـ وحرياتيـ 
وحقوقيـ وممتمكاتيـ بإتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحماية ذلؾ وضماف سيادة الدوؿ عمى 

 مواردىا اإلقتصادية.
  دعـ المنظمات الدولية في شتى المجاالت اإلنسانية واإلقتصادية واإلجتماعية والتأكيد

مى مبادىء الشرعية الدولية في مختمؼ المجاالت الدولية وذلؾ بالعمؿ عمى إيجاد آلية ع
عبلف إتفافية دولية ليذا الغرض تكوف األساس القانوني  متخصصة لمكافحة اإلرىاب وا 
لمتعاوف الدولي األمني في إطار األمـ المتحدة لؤلخذ بتنظيـ قانوني متكامؿ لمتعاوف 

                                                           
 .283ب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص مكافحة اإلرىا خميػػػؿ حسيػػف -1
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -2

 .179سابؽ، ص 
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الجنائي بصفة عامة وفي مجاؿ جرائـ اإلرىاب بصفة خاصة  القضائي الدولي في مجاؿ
 يحدد صور إجراءات ىذا التعاوف وأشكالو.

  العمؿ عمى إستبعاد الطابع السياسي عف األعماؿ اإلجرامية اإلرىابية التي نصت عمييا
اإلتفاقيات الدولية واإلقميمية والتشريعات الوطنية عمى إعتبارىا أعماال إرىابية وضرورة 

 مؿ الجماعي عمى تحقيؽ قبوؿ مبدأ التسميـ أو المحاكمة.الع
  إعتماد التخطيط األمني بيدؼ ترشيد اإلمكانات البشرية والمادية والتقنية ووضع أولويات

لمتنفيذ لتحقيؽ السيطرة األمنية بشقييا الوقائي والعبلجي بالوسائؿ العممية الحديثة ووضع 
 بالمعارؼ والميارات األمنية.السياسات التدريبية والبرامج لئلرتقاء 

  إستثمار التقنية الحديثة في المجاالت األمنية ومتابعة المستجدات التقنية في المجاؿ
 األمني واإلستفادة مف خبرات الدوؿ األخرى في ىذا المجاؿ وتعزيز ذلؾ.

  تقعيؿ دور البحوث العممية والدراسات في المجاؿ األمني واإلىتماـ بيا لتذليؿ الصعوبات
 التي تعيؽ العمؿ األمني والعمؿ عمى تطويره.

  تطوير التعاوف الدولي األمني في مجاؿ األمف لئلستفادة مف األساليب المتقدمة
ومساىمات المنظمات األمنية الدولية أو اإلقميمية وما تقدمو مف معارؼ ومعمومات 

 ودراسات وخبرات ووسائؿ وقائية وعبلجية لمنشاط اإلجرامي.
 مني معموماتي لتعقيب المجرميف ومتابعة اإلتجاىات اإلجرامية وتحديد إنشاء نظاـ أ

 مناطؽ تواجدىـ والمساىمة في رسـ سياسة الوقاية والمكافحة.
يعتبر التعاوف الدولي األمني بيف أجيزة األمف المعنية بمكافحة اإلرىاب في الدوؿ مف أىـ 

ؽ بيف قوي اإلرىاب والجريمة المنظمة وسائؿ مكافحة اإلرىاب والحد منو في ظؿ التعاوف والتنسي
 اب ضرورة حتمية لفاعمية المكافحةعبر الحدود يصبح التعاوف الدولي األمني في مواجية اإلرى

 1لذا كاف لزاما عمى أعضاء المجتمع الدولي القياـ بتدابير أمنية لمنع وقمع الجرائـ اإلرىابية.
وقاية مف ىذه الجرائـ قبؿ وقوعيا والتي تتخذىا الدوؿ لمالتي وعميو نتناوؿ أىـ التدابير 

تتمثؿ في تأميف المنشآت والمرافؽ اليامة والحيوية والشخصيات اليامة والتدابير الخاصة 

                                                           
ستراتيجيات مكافحة ال، العربي بف ميػػيدم رزؽ اهلل كعيسى لحػػاؽ -1 جريمة المنظمة، الممتقى الوطني طرؽ وا 

 .235الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، مرجع سابؽ، ص 
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بالتعاوف في مجاؿ تبادؿ المعمومات والخبرات عف الجرائـ اإلرىابية ومرتكبييا وغيرىا مف 
 المعمومات لمنع إرتكاب الجرائـ اإلرىابية.

جراءات والتدابير التي تتخذىا الدوؿ لقمع اإلرىاب بعد وقوعو كالتفاوض مع وىناؾ مف اإل
اإلرىابييف ومعاقبتيـ تحقيقا لمعدالة ولكي ال يفمت الجناة مف العقاب كاف لزاما عمى الدوؿ أف 

 تتعاوف في مجاؿ تسميـ المجرميف.
لدوؿ لموقاية مف كما أف التدابيػر الدولية لمنع اإلرىاب ىي عبارة عف إجراءات تتخذىا ا

جرائـ اإلرىاب تتثمؿ في تأميف المنشآت والمرافؽ اليامة والحيوية والشخصيات اليامة والتدابير 
الخاصة بالتعاوف الدولي في مجاؿ تبادؿ المعمومات عف الجرائـ اإلرىابيػة ومرتكبييا ونتناوليا 

 1كما يمي :
 2بخاليا اإلرىاب النائمػة رتبطةالم تبػػادؿ المعمػػػػكمات كالتحريػػات: لمطمب األكؿا

مف العناصر الجوىرية التي تحقؽ لممعمومات الجنائية أىدافيا في البحث الجنائي ومنع 
الجريمة حسف إستغبلؿ تمؾ المعمومات ووضع ما يؤمف إنسياب تمؾ المعمومات إلى مواقع 

تفاقيات لترشيد تبادؿ المعمومات بي ف منظمات مكافحة توظيؼ المعمومات وىناؾ نظـ وقواعد وا 
قميميا وعالميا.  الجريمة محميا وا 

لقد إتفقت كافة الدوؿ المنضوية تحت منظمة األمـ المتحدة عمى ضرورة تبادؿ المعمومات 
الجنائية وخصصت ليا أجيزة ومكاتب، فالمعمومات المتعمقة بإكتشاؼ الجريمة ومبلحقة الياربيف 

                                                           
، المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع الجزائري المقارف، أطروحة لنيؿ شيادة إدريػس خكجة نضيرة -1

ػة، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة جيبللي الدكتوراه في العمـو تخصص عمـو قانونية فرع عمـو جنائي
 103، ص 2015-2014ليابس، سيدي بمعباس، 

بأنيا تتبادؿ وزارات العدؿ لدى  1985عرفتيا المادة األولى مف إتفاقية الرياض لمتعاوف القضائي لعاـ  -2
والبحوث القانونية  األطراؼ المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة و المطبوعات والنشرات

والقضائية والمجبلت التي تنشر فييا األحكاـ القضائية، كما تتبادؿ المعمومات المتعمقة بالتنظيـ القضائي وتعمؿ 
عمى إتخاذ اإلجراءات الرامية إلى التوفيؽ بيف النصوص التشريعية والتنسيؽ بيف األنظمة القضائية لدى األطراؼ 

الخاصة بكؿ منيا، ويشمؿ تبادؿ المعمومات تقديـ المعمومات و الوثائؽ التي  المتعاقدة حسبما تقتضيو الظروؼ
تطمبيا سمطة أجنبية بصدد جريمة ما عف اإلتيامات التي وجيت إلى رعاياىا في الخارج واإلجراءات التي إتخذت 

، 2001 أيموؿ 11، المنظور األمريكي لئلرىاب الدولي بعد أحداث محمد حرداف عميضدىـ، راجع في ذلؾ: 
 .38، ص 2004مجمة جامعة األنبار لمعمـو القانونية و السياسية، العدد السابع، بغداد، العراؽ، 
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ئية المشيورة )األنتربوؿ( بينما يضطمع مكتب الدولية لمشرطة الجنا ىي مف إختصاص المنظمات
مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية التابع لؤلمـ المتحدة بميمة اإلشراؼ عمى تبادؿ المعمومات 

ويشجع ىذا المكتب البحث الجنائي العممي  ،الجنائية الخاصة بمكافحة الجريمة ومعاممة المذنبيف
ية عمى المستوى الدولى، وتسعى المنظمة الدولية ويعمؿ عمى ترشيد الخطط والسياسات الجنائ

مف خبلؿ ىذه المكاتب لخمؽ وتطوير وسائؿ تبادؿ المعمومات الجنائية الرامية لدرء خطر 
الجريمة عمى المستوى الدولي خاصة بعد أف أصبحت الجريمة ببل حدود بفضؿ التطور العممي 

 1الذي إنتظـ مختمؼ وسائؿ النقؿ واإلتصاؿ.
المعمومات الجنائية إقميميا بيف الدوؿ الصديقة ودوؿ الجوار والدوؿ ذات يتـ تبادؿ 

كتشاؼ ما يقع منيا عبر الحدود، ويعتبر التعاوف في  المصالح المشتركة لمكافحة الجريمة وا 
مكافحة الجريمة وتبادؿ المعمومات الجنائية المتمثؿ في مجمس وزراء الداخمية العرب والمكتب 

ئية وأكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية نموذجا متقدما لتبادؿ المعمومات العربي لمشرطة الجنا
كثير مف الجيد  الجنائية عمى المستوى اإلقميمي إال أف ذلؾ في تقديرنا مازاؿ في حاجة إلى

 2والترشيد والدعـ.
ييدؼ التعاوف الدولي إلى حث الدوؿ عمى تنسيؽ جيودىا وتضافر إمكانياتيا لمنع وقوع 

فشاؿ خطط اإلرىابييف، عمم اإلرىابية في الغالب تستخدـ أساليب وتكتيكات  فالخبليايات إرىابية وا 
متطورة ومتغيرة ومستفيدة مف التقدـ العممي والتكنولوجي لتحقيؽ أىدافيا وأغمب ما توجو ضرباتيا 

عمى الدولة لممنشآت اليامة والمرافؽ الحيوية والشخصيات اليامة ووسائؿ النقؿ الدولية، لذا يجب 
تأميف ىذه األىداؼ بوسائؿ متطورة تتناسب وطبيعة االسموب المستخدـ مف اإلرىابييف لموقاية 

 3مف األعماؿ اإلرىابية.
كما تعتبر عممية تأميف الشخصيات اليامة السياسية أو اإلجتماعية والمرافؽ الحيوية مف 

عمميات اإلرىابية إلى األشخاص أنجح الوسائؿ الوقائية في مواجية اإلرىاب وأغمب ما توجو ال

                                                           
دار الحامد لمنشر و التوزيع، الطبعة  -دراسة مقارنة –العدالة الجنائية ومنع الجريمة  محمد األميف البشرم، -1

 .269، ص 2014األولى، 
 .146وسقوط األقنعػة، ص كػػابوس اإلرىاب  ،إبراىيػػـ نافع -2
أساليب البحث الجنائي في الوقايػػة مف الجريمة، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف،  ،محجكب حسف سعد -3

 .86، ص 2014األردف، الطبعة األولى، 
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المعنييف بمكافحة جرائـ اإلرىاب كرجاؿ القضاء ورجاؿ األمف وكبار رجاؿ الدولة والشخصيات 
السياسية واإلجتماعية المؤثرة ورجاؿ السمؾ الدبموماسي والقنصمي والمنظمات الدولية العامة 

 1والخاص.
عؿ اإلعتداء الجسماني المتمثؿ في وغالبا ما توجو العممية اإلرىابية ضد ىؤالء إما بف

ما بإختطافيـ أو إختطاؼ  التصفية الجسدية بواسطة األسمحة النارية والبيضاء أو المتفجرات وا 
أحد أفراد أسرىـ لتحقيؽ أىداؼ يبتغييا الجناة أيا كاف نوعيا أما المرافؽ الحيوية والمنشآت اليامة 

و مباف حكومية كمقر الوزارات والمجالس النيابية المستيدفة مف قبؿ اإلرىابييف فقد تكوف منشآت أ
المحمية والرئاسية وغيرىا مف المنشآت الحكومية اليامة وكذا المرافؽ الحيوية ذات األىمية 
اإلقتصادية كمرافؽ النفط والكيرباء واإلتصاالت وغيرىا أو المنشآت غير الحكومية كمقر 

 2السفارات أو القنصميات أو المنظمات الدولية.
لذا كاف لزاما عمى السمطات في الدوؿ إجراء عممية تأميف لتمؾ الشخصيات والمراؽ العامة 
اليامة والحيوية التي تفيد المعمومات المتوافرة لدييا بأنيا عرضة لمعمميات اإلرىابية أكثر مف 

 غيرىا.
أنيا كما لجأت بعض الدوؿ إلى إتخاذ العديد مف اإلجراءات والتدابير الوقائية التي مف ش

منع وقوع جرائـ إرىابية ضد وسائؿ النقؿ الجوي ويمكف بوجو عاـ تصنيؼ اإلجراءات الوقائية 
عمى مستوييف األوؿ اإلجراءات التي يجرى تنفيذىا عمى األرض في المطارات، الثاني اإلجراءات 

 3التي تتخذ عمى متف الطائرة أثناء الطيراف.
أجيزة األمف المعنية بمكافحة اإلرىاب في الدوؿ  تعد التدابير الخاصة بالتعاوف الدولي بيف

المختمفة مف أىـ الوسائؿ لمحد مف وقوع جرائـ اإلرىاب وفي مجاؿ تبادؿ المعمومات والخبرات 
بيف أجيزة األمف أثبتت التجارب فعالية ذلؾ في إحباط العديد مف العمميات والقبض عمى 

                                                           
1 -  Jean Christophe Martin, Les régles internationales relatives à la lutte contre le 

terrorisme, op cit, page 362. 
ذرائػع اإلرىاب الدولي و حروب الشرؽ األوسػط الجديد، منشورلت حمبي الحقوقية، بيروت ، خميػػؿ حسيػػف-2

 .115، ص 2011لبناف، 
الطائرة و اإلرىاب، المجمة المغربية لؤلنظمة القانونية و السياسية، العدد التاسع، دوف سنة  ،عائشػػة فضيؿ -3

 .89المغرب، ص 
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بمكافحة اإلرىاب الدولي عمى ضرورة تبادؿ مدبرييا، ونصت معظـ اإلتفاقيات الدولية الخاصة 
المعمومات المتعمقة بالجرائـ اإلرىابية ومرتكبييا واإلجراءات التي تتخذ ضدىـ وغيرىا مف 

 1المعمومات.
الخاصة بمنع اإلستيبلء غير المشروع  1970فقد نص عمى ذلؾ في إتفاقية الىاي لسنة 
الخاصة بقمع ومنع  1973ية نيويورؾ لسنة عمى الطائرات ونجد أحكاما مماثمة لذلؾ في إتفاق

الجرائـ التي ترتكب ضد األشخاص المحمييف دوليا، وكذلؾ ورد النص عمى اإللتزاـ بتبادؿ 
واإلتفاقية  1973المعمومات بيف الدوؿ في نصوص اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب لسنة 

وأيضا  1979ضة أخذ الرىائف عاـ واإلتفاقية الدولية لمناى 1937الدولية لقمع اإلرىاب لسنة 
 2مف النص عمى تبادؿ المعمومات والخبرات. وااإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لـ تخم

مف النص عمى تبادؿ المعمومات  واوكذلؾ أغمب اإلعبلنات والقرارات الدولية لـ تخم
مشرطة الجنائية الدولية والخبرات بيف الدوؿ عف الجرائـ اإلرىابية ومرتكبييا ولممنظمة الدولية ل

 دور كبير في مجاؿ التعاوف الدولي في تبادؿ المعمومات.
أما بشأف تبادؿ الخبرات فقد أوجبت التحديات الخطيرة لمجرائـ اإلرىابية ضرورة التعاوف 

 ياوىياكم الخبليا اإلرىابيةفييا بيف الدوؿ في مجاؿ التخطيط لمواجية التطور السريع ألساليب 
زدىار أنشطتيا وتوسع نطاقيا عبر الحدود اإلقميمية لمدوؿ مما إستمـز الحاجة إلى وتزايد قوتي ا وا 

اإلتصاؿ الوثيؽ وتبادؿ الخبرات الفنية والمعارؼ الجديدة والميارات المتطورة والحاجة إلى تغيير 
عادة التنظيـ مع إدخاؿ التعديبل ت اإلتجاىات وتحديث األفكار وتطوير أساليب العمؿ والتدريب وا 

 3يف وتنويعيا والحرص عمى تكامميا.األساسية عمى خطط التأم

                                                           
، ص 2015التػػعاوف الدولي، منشورات حمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى،  ،نايػؼ مالعب حناف -1

156. 
مكافحة غسيؿ عائدات الجريمة المنظمة في اإلتفاقات الدولية و القانوف الجزائري، الممتقى  ،زركاؽ نصيػػر -2

 .200، مرجع سابؽ، ص الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر
الدبموماسيػة الجزائريػة ومكافحة اإلرىاب في الساحؿ اإلفريقي، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ، ميدم مريػػـ -3

، ص 2013، 03الماجستير في تخصص الدبموماسية، كمية العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر 
108 . 
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وتختص المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية بتنسيؽ الجيود التي تبذليا أجيزة 
الشرطة في مجاؿ منع الجريمة والوقاية منيا والتعاوف األمني الدولي، وذلؾ بالقياـ بتجميع كافة 

الجريمة والمجـر المتوفرة لدى المكاتب المركزية الوطنية لمشرطة البيانات والمعمومات المتعمقة ب
المنظمة أرشيؼ متكامؿ لموثائؽ  لدوؿ األعضاء بحيث يتوافر لدىاالجنائية الدولة في أقاليـ 

 الحاجة كما يمكف اإلستعانة بيا فيالمعمومات والبيانات اليامة التي يمكف الرجوع إلييا عند و 
 1ت الصفة الدولية كجرائـ اإلرىاب.مجاؿ مكافحة الجرائـ ذا

ولكي تتحقؽ فعالية ىذه الوظيفة فإف المنظمة لدييا كافة وسائؿ اإلتصاؿ السريع بينيا 
وبيف المكاتب المركزية الوطنية التي تيدؼ إلى سرعة نقؿ المعمومات والبيانات مف الجريمة 

فييا الببلغات أو المراسبلت  والمجـر ويشمؿ ىذا المحور المعموماتي بالمعنى الواسع حيث يدخؿ
أو اإلتصاالت التي يقوـ بيا رجاؿ األمف مف إحدى الدوؿ مع الدوؿ األعضاء األخرى في 
األمانة بصدد األنشطة اإلجرامية ومرتكبييا ويشمؿ ذلؾ أوصاؼ المجرميف وبصماتيـ وصورتيـ 

 2وصورىـ الفوتوغرافية وأوصاؼ األشياء محؿ الجريمة وصورىا.
ؿ الوقاية مف الجريمة والتعاوف الدولي األمني تقـو المنظمة بإستخداـ ما يتوافر أما في مجا

لدييا مف معمومات عف المجرميف والجريمة المرتكبة بإصدار الكتب ونشر المقاالت واألبحاث في 
المجاالت المتخصصة في الدوؿ األعضاء مما يجعميا مرجعا ميما في شؤوف عمـ اإلجراـ 

 والتحقيؽ الجنائي.
صدار  وفي ىذا الصدد يضع األنتربوؿ برامج التدريب الفني ألساليب العمؿ األمني وا 
المجمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية وىي النشرة الرسمية لممنظمة لنقؿ األفكار و المناىج 
الجديدة في مجاالت منع الجريمة وقمعيا والتعاوف الدولي األمني وتمارس المنظمة نشاطيا عمى 

 3مرتكزات : ثبلث

                                                           
 .61يف القانوف الدولي والتشريعات الوطنية، مرجػع سابؽ، ص ، مكافحة اإلرىاب بقريبيػػز مراد -1
اإلرىاب، بذروره وبثوره، زمانو و مكانو وشخوصو، الدار المصرية المبنانية، الطبعة األولى  ،ػـ الحديدماىش -2

 .423، ص 2000
، 8ية، العدد ماىية اإلرىاب الدولي و مراحؿ تطوره، مجمة كمية التربية األساسحسيف كحيد، عمي جبار،  -3

 .240، بابؿ، العراؽ، ص 2012أوت 
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المركز األولي متمثبل في المكاتب المركزية الوطنية وىي األجيزة الوطنية لؤلمف في الدوؿ 
األعضاء المكمفة بالتعاوف الدولي األمني في شؤوف الجريمة الدولية وىي المعصب الرئيسي 

ألمف ذات والمغذي لنشاط المنظمة ونقطة اإلرتكاز األساسية ليا حيث تتبمور فيو قضايا وشؤوف ا
 1الصبغة الدولية وتقـو المكاتب المركزية الوطنية بالمياـ اآلتية :

  نقؿ جميع المستندات و الوثائؽ و المعمومات ذات القيمة الدولية إلى األمانة العامة
لممنظمة في ليوف مما يتيح إيحاد إحصائيات عامة لمجريمة والمجرميف عمى المستوى 

 التحري و التوقيؼ.الدولي ويسيؿ أعماؿ المراقبة و 
  القياـ بجميع أعماؿ المراقبة األمنية لصالح الدوؿ األعضاء مف رقابة وتحريات وتفتيش

 وتوقيؼ وذلؾ في حدود القواعد العامة لمتشريعات الوطنية.
  مسؤولية تطبيؽ جميع القرارت والتوصيات الصادرة عف المنظمة، وتتولى األمانة العامة

المكاتب المركزية الوطنية في الدوؿ األعضاء بواسطة شبكة  لممنظمة عممية التنسيؽ بيف
 إتصاؿ السمكي مف المقر.

 المركز الثاني: طرؽ اإلتصاؿ السريع والتنسيؽ بيف المكاتب المركزية الوطنية.
 المركز الثالث: جمع الوثائؽ و المعمومات عمى المستوى الدولي.

العامة لممنظمة بناءا عمى طمب الجمعية  قامت األمانة الخبليا اإلرىابيةوفي إطار مكافحة 
بإعداد دليؿ المكاتب المركزية الوطنية تبيف فيو  1985سنة  54العامة لؤلنتربوؿ في دورتيا رقـ 

اإلمكانات العممية المتيسرة في مجاؿ التعاوف األمني في قضايا اإلرىاب، وقامت األمانة العامة 
في شؤوف اإلرىاب الدولي وسمي ىذا الفريؽ  بتكويف فريؽ متخصص لمتنسيؽ وتعزيز التعاوف

(TE)  عتمدتو الجمعية العامة في الدورة وسمي دليؿ مكافحة  1986سنة  55الذي أعد الدليؿ وا 
 2اإلرىاب الدولي.

وييدؼ إلى ضرورة إتباع طريقة منيجية منظمة في جمع المعمومات والتعامؿ معيا بعناية 
ويجب عمى الدوؿ األعضاء تزويد المنظمة بكؿ  وكشفيا، الخبليا اإلرىابيةلمنع ظاىرة 

                                                           
 .44اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص ، كمػػاؿ حماد -1
المممكة العربية السعودية ومحاربة اإلرىاب: المواجية و المناصحة، مرجع سابؽ،  ،صالح بف بكػر الطيػػار -2

 .44ص 



888 
 

المعمومات المتعمقة بالجرائـ اإلرىابية وأدلة اإلثبات التي يعثر عمييا في مكاف الجرائـ في حدود 
 1ما تسمح بو القوانيف الوطنية.

 الخبليا اإلرىابيةوتعمؿ األمانة العامة لؤلنتربوؿ عمى تنفيذ إستراتيجية لتنسيؽ مكافحة 
تنفيذ ىذه اإلستراتيجية عمى عاتؽ المكاتب المركزية الوطنية التي تحتفظ بقواعد  ويقع عبء

، الشؽ األوؿ وقائي يشمؿ جمع المعمومات مف فالبيانات الجنائية الوطنية واإلستراتيجية ذات شقي
مصادرىا بالطرؽ القانونية عمى أف تحتفظ ىذه المعمومات المجمعة مركزىا وتحمؿ بعناية وسرعػػة 

حباط العمميات اوتع  2.إلرىابيةعـ عند اإلقتضاء لمنع وا 
والشؽ اآلخر التحرؾ الفوري لييئات إنفاذ القانوف إزاء قضايا اإلرىاب بإجراء تحقيؽ 

 قضائي دقيؽ ومبلحقة نشاطو مع إتخاذ إجراءات التسميـ إذا أقتضي األمر.
تفيد منيا الدوؿ وييدؼ إجراء التعاوف وتبادؿ المعمومات عف الواقعة اإلرىابية لتس

األعضاء أو األمانة العامة لؤلنتربوؿ خاصة إذا كانت ىذه المعمومات تشمؿ أىداؼ المنظمة 
اإلرىابية في أكثر مف بمد سواء بداية أو نياية العمميات اإلرىابية في أي مف البمداف أو عف 

العممية إذا كانت في اإلمتدادات الخارجية ليذه المنظمات أو عف عممية التحضير أو التنفيذ ليذه 
أكثر مف دولة وعف ضحايا العمميات اإلرىابية مف المواطنيف أو األجانب واألضرار الناتجة عف 

 3تمؾ العمميات وغيرىا مف المعمومات.
وعف تبادؿ المعمومات عف الواقعة اإلرىابية عمى المكتب المركزي الوطني الذي وقعت 

 كف تقريرا موجزا عف الواقعة اإلرىابية نوعيا "تفجيرالجريمة في إقميمو أف يحيؿ بأسرع وقت مم
قتؿ، إختطاؼ..." مكاف الواقعة ووقتيا وتاريخيا وعدد القتمى والجرحى واألضرار واألسموب 
اإلجرامي ليذه العممية ومعمومات األشخاص الموقوفيف أو المتيميف أو المشتبو فييـ في الواقعة 

                                                           
أسس التحالفات والتنسيؽ الدولي في الصراعات اإلقميمية، دار  جيات الصراع الدولي،، إستراتيجيػػاد عػػػكدة -1

 .120الكتاب الحديث، عماف، األردف، دوف سنػة، 
سبتمبر مع تحميؿ نصوص الصكوؾ العالمية  11، األمـ المتحدة و اإلرىاب قبؿ و بعد عالء الديف راشد -2

 .60، ص 2005 لمكافحة اإلرىاب، دار النيضة العربية، مصر،
عبلقة اإلرىاب باإلجراـ السياسي والسبؿ القانونية لمكافحتو، دار الجناف  ،أسامة بدر الديػػف أبك حجائب  -3

 . 131، ص 2012لمنشر و التوزيع، عماف، األدرف، الطبعة األولى، 
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سـ المنظمة التي وأوصافيـ وىوياتيـ وبصماتيـ والدور  الذي قاموا بو والتيـ الموجية إلييـ وا 
 1ينتموف إلييا.

معمومات عف المنظمة اإلرىابية إسما كامبل ونبذة عنيا وتكوينيا وأعضائيا وقادتيا 
وأنصارىا وصمتيا بالمنظمات األخرى و أسموب إتصاليا مع المنظمات األخرى وتمويميا، ومف 

لعامة لؤلنتربوؿ قاعدة البيانات الكمبيوترية أو قائمة جمع الخدمات التي تيسرىا األمانة ا
المعمومات والبيانات المتعمقة بالجريمة اإلرىابية التي ترسميا إلى المكاتب المركزية الوطنية 
وتسجؿ في منظمة كمبيوترية تسمى منظمة المعمومات الجنائية الدولية، أما المعمومات الواردة 

باألمانة العامة  (TE)ر اإلعبلمية والصحفية عف اإلرىاب فإف لجنة مف مصادر إعبلمية كالتقاري
 2لؤلنتربوؿ تراجعيا قبؿ إدخاليا في المنظومة.

إضافة إلى ما سبؽ تصدر األمانة العامة لؤلنتربوؿ الدولية بالمغات األربع المعتمدة لدييا 
التعاوف مع األمانة بناءا عمى طمب أحد المكاتب المركزية الوطنية في إحدى الدوؿ المعني ب

العامة لؤلنتربوؿ، أيضا تقوـ األمانة العامة لؤلنتربوؿ بتنظيـ ندوة سنوية عف اإلرىاب الدولي 
الغرض منيا تبادؿ المعمومات بيف الدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ بشئوف اإلرىاب كما تنظـ 

العامة أو بموجب  إجتماعات خاصة الغرض منيا معالجة القضايا أو المسائؿ التي تراىا األمانة
 3إحدى الدوؿ األعضاء ذات العبلقة.

تبادؿ المعمومات فيما بيف األجيزة األمنية في الدوؿ ىي الوسيمة التي يستند عمييا 
 األنتربوؿ في مكافحة الجرائـ اإلرىابية بشأف التنظيمات اإلرىابية وما ترتكبو مف جرائـ إرىابية.

                                                           
مقارنة في القوانيف  دراسػة–األحكاـ الموضوعيػة والقواعد اإلجرائية لمكافحة اإلرىاب  ،مصطفى السػعدكام -1

 .186، ص 2017العربية والقانوف الفرنسي، دار الكتاب الحديث، القاىػػرة، مصر 
مكافحة اإلرىاب الدولي عبػر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف بيف الحدود، مرجع  ،عبد اهلل نكار شعت -2

 .212سابؽ، ص 
 -دراسة مقارنة في األحكاـ الموضوعية–الجنائي  الجرائـ اإلرىابية في القانوف ،سعد صالح الجبػػكرم -3

 .93، ص 2017المؤسسة الحديثة لمكتاب، عماف، األردف، الطبعة األولى، 
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دد مف التوصيات حتمت عمى التعاوف األمني إضافة إلى ذلؾ قدمت منظمة األنتربوؿ ع
الدولي لمكافحة اإلرىاب والتي جاءت في التقريػػر النيائي لممؤتمر الدولي لمكافحة اإلرىاب الذي 

 2005.1عقد بمدينة الرياض عاـ 
الخبليا إذا دعت المنظمة إلى التعاوف الدولي بيف الدوؿ بإعتباره خطوة لئلنتصار عمى 

خطرا عمى جميع الدوؿ وليس عمى الدوؿ النامية فحسب وأف  بليا اإلرىابيةالخوأف اإلرىابية 
يواجو األشكاؿ واألساليب المتطورة التي يستخدميا  الخبليا اإلرىابيةالتعاوف الدولي لمواجية 

الخبليا اإلرىابيوف، وقد بينت المنظمة الوسائؿ واألنظمة الجديدة التي تنتيجيا لمواجية 
 2.اإلرىابية

ـ األنتربوؿ لتحقيؽ التعاوف الدولي األمني نظاـ اإلعبلنات الحمراء المسمى ويستخد
باإلنتشار العالمي النطاؽ ولرصد وتحديد موقع الفاريف مف المجرميف اإلرىابييف الذي يخبر 

 3أجيزة الشرطة في الدوؿ األعضاء بأف شخصا ما مطموب.
الجريمة المنظمة العابرة المتعمقة بمكافحة  2000وقد نصت إتفاقية باليرمو لسنة 

لمحدود الوطنية عمى التعاوف الشرطي بيف الدوؿ األطراؼ لمواجية ىذه الجريمة وذلؾ في 
منيا التي تقضي بأف تتعاوف الدوؿ األطراؼ فيما بينيا تعاونا وثيقا بما يتفؽ  27المادة 

ير إنفاذ القوانيف الرامية والنظـ القانونية واإلدارية الداخمية لكؿ منيا مف أجؿ تعزيز فعالية تداب
إلى مكافحة الجرائـ المشمولة بيذه اإلتفاقية  ويتعيف عمى كؿ دولة طرؼ أف تعتمد عمى وجو 

 4الخصوص تدابير فعالة مف أجؿ :
  تعزيػػز قنوات اإلتصاؿ بيف سمطاتيا وأجيزتيا و دوائرىا المختصة و إنشاء تمؾ القنوات

مومات بصورة مأمونة وسريعة عف كؿ جوانب عند الضرورة مف أجؿ تيسير تبادؿ المع

                                                           
التعاوف األمني العربي والتحديات األمنية، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف،  ،محسف عبد الحميد أحمد -1

 .128، ص 2014األردف، الطبعة األولى، 
التعاوف الدولي في مكافحة جريمتي غسؿ األمواؿ و تمويؿ اإلرىاب، نيضة مصر  ،السيكم عادؿ محمد -2

 .210، ص 2008لمطباعة و النشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 
دراسػة مقارنة في القوانيف –األحكاـ الموضوعيػة والقواعد اإلجرائية لمكافحة اإلرىاب  ،مصطفى السػعدكام -3

 .216الفرنسي، مرجع سابؽ، ص العربية والقانوف 
 .293مكافحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص  خميػػػؿ حسيػػف -4
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الجرائـ المشمولة بيذه اإلتفاقية بما في ذلؾ إذا رأت الدوؿ األطراؼ المعنية ذلؾ مناسبا 
 صبلتيا بأي أنشطة إجرامية أخرى.

  التعاوف مع الدوؿ األطراؼ األخرى فيما يتعمؽ بالجرائـ المشمولة بيذه اإلتفاقية عمى
 1إجراء تحريات بشأف :

يات األشخاص المشتبو في ضموعيـ في تمؾ الجرائـ وأماكف وجودىـ وأنشطتيـ أو ىو  -
 أماكف األشخاص اآلخريف المعنييف.

 حركة عائدات الجرائـ أو الممتمكات المتحصمة مف إرتكاب تمؾ الجرائـ. -
حركة الممتمكات أو المعدات أو األدوات األخرى المستخدمة أو المراد إستخداميا في  -

 الجرائـ.إرتكاب تمؾ 
  القياـ عند اإلقتضاء بتوفير األصناؼ أو الكميات البلزمة مف المواد ألغراض التحميؿ أو

 التحقيؽ.
  تسييؿ التنسيؽ الفعاؿ بيف السمطات وأجيزتيا ودوائرىا المختصة وتشجيع تبادؿ العامميف

لمعنية وغيرىـ مف الخبراء وىنا بوجود إتفاقيات أو ترتيبات ثنائية بيف الدوؿ األطراؼ ا
 تعييف ضباط إتصاؿ.

 ة التي تبادؿ المعمومات مع الدوؿ األطراؼ األخرى عف الوسائؿ واألساليب المحدد
وب ما في ذلؾ، وحسب مقتضى الحاؿ الدؤ ية المنظمة بتستخدميا الجماعات اإلجرام

ستخداـ ىويات مزيفة أو وثائؽ مصورة أو مزيفة أو وسائؿ أخرى إلخفاء  ووسائط النقؿ وا 
 ا.أنشطتي

  تبادؿ المعمومات وتنسيؽ التدابير اإلدارية و غير اإلدارية المتخذة حسب اإلقتضاء
 لغرض الكشؼ المبكر عف الجرائـ المشمولة بيذه اإلتفاقية.

  لوضع ىذه اإلتفاقية موضع النفاذ تنظر الدوؿ األطراؼ في إبراـ إتفاقات أو ترتيبات
ر بيف أجيزتيا المعنية بإنفاذ القوانيف وفي ثنائية أو متعددة األطراؼ بشأف التعاوف المباش

ذا لـ تكف ىناؾ بيف الدوؿ األطراؼ  تعديؿ تمؾ اإلتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت وا 
المعنية إتفاقات أو ترتيبات مف ىذا القبيؿ جاز لؤلطراؼ أف تعتبر ىذه اإلتفاقية ىي 

                                                           
دراسة مقارنة في األحكاـ الموضوعية، مرجع –الجرائـ اإلرىابية في القانوف الجنائي  ،سعد صالح الجبػػكرم -1

 .121سابؽ، ص 
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 ـ المشمولة بيذه اإلتفاقيةبالجرائاألساس لمتعاوف في مجاؿ إنفاذ القوانيف فيما يتعمؽ 
ويتعيف عمى الدوؿ األطراؼ كمما إقتضت الضرورة أف تستفيد إستفادة تامة مف اإلتفاقات 
أو الترتيبات بما فييا المنظمات الدولية أو اإلقميمية لتعزيز التعاوف بيف أجيزتيا المعنية 

 بإنفاذ القوانيف.
 يا لمتصدي لمجرائـ التي تسعى تسعى الدوؿ األطراؼ إلى التعاوف في حدود إمكانات

 المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب بإستخداـ التكنولوجيا الحديثة.
وقد ألقت اإلتفاقية كثيرا مف الضوء عمى ضرورة جمع و تبادؿ وتحميؿ المعمومات المتعمقة 

إلى بطبيعة الجريمة المنظمة و الخبرة التحميمية وتقييـ السياسات واإلجراءات القومية اليادفة 
مكافحة الجريمة المنظمة وتعتبر تمؾ األحكاـ مرحمة تطور جديدة في التشاط الشرطي سواء في 

 1مجاؿ التحقيؽ أو العمميات الميدانية لمبحث و التحري.
كذلؾ لـ تغفؿ إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة أىمية أساليب التحري 

( 20مجاؿ تبادؿ التحريات وىو ما أكدتو المادة ) الخاصة لذلؾ ركزت عمى تدعيـ التعاوف في
 2والتي تنص عمى ما يمي :

  تقوـ كؿ دولة طرؼ ضمف حدود إمكانياتيا ووفقا لمشروط المنصوص عمييا في قانونيا
الداخمي إذا كانت المبادئ األساسية لنظاميا القانوني الداخمي تسمح بذلؾ بإتخاذ ما يمـز 

المناسب ألسموب التسميـ المراقب وكذلؾ ما تراه مناسبا مف مف تدابير إلتاحة اإلستخداـ 
إستخداـ أساليب تحري خاصة أخرى مثؿ المراقبة اإللكترونية أو غيرىا مف أشكاؿ 
المراقبة والعمميات المستترة مف جانب سمطاتيا المختصة داخؿ إقميميا لغرض مكافحة 

 الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.
 ـ المشمولة بيذه اإلتفاقية تشجيع الدوؿ األطراؼ عمى أف تبـر بغية التحري عف الجرائ

عند اإلقتضاء إتفاقات أو ترتيبات مبلئمة ثنائية أو متعددة األطراؼ إلستخداـ أساليب 
التحري الخاصة ىذه في سياؽ التعاوف عمى الصعيد الدولي و يتعيف أف يكوف إبراـ تمؾ 

                                                           
، اإلرىاب و التعصب عبر التاريخ، دراسة تحميمية تاريخية لظاىرتي اإلرىاب و التعصب في ـرائد قاسػ -1
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عاة الكاممة لمبدأ تساوي الدوؿ في السيادة اإلتفاقات أو الترتيبات وتنفيذىا مع المرا
 ويراعى في تنفيذىا التقيد الصاـر بأحكاـ تمؾ اإلتفاقات أو الترتيبات.

  مف ىذه المادة  2في حالة عدـ وجود إتفاقات أو ترتيبات عمى النحو المبيف في الفقرة
رارات يتخذ ما يقضي بإستخداـ أساليب التحري الخاصة ىذه عمى الصعيد الدولي مف ق

لكؿ حالة عمى حدة ويجوز أف تراعى فييا عند الضرورة الترتيبات المالية و التفاىمات 
 المتعمقة بممارسة الوالية القضائية جانب الدوؿ األطراؼ المعنية.

  يجوز بموافقة الدوؿ األطراؼ المعنية أف تشمؿ القرارات التي تقضي بإستخداـ أسموب
ي طرائؽ مثؿ إعتراض سبيؿ البضائع والسماح ليا التسميـ المراقب عمى الصعيد الدول

 بمواصمة السير سالمة أو إزالتيا أو إبداليا كميا أو جزئيا. 
وعمى المستوى العربي بنيت اإلستراتيجية األمنية العربيػة التعاوف العربي العربي، ويتحقؽ 

ضاء لمنع اإلرىاب التعاوف العربي طبقا لئلستراتيجية مف خبلؿ تعزيز التعاوف بيف الدوؿ األع
ومكافحتو والسيما في مجاؿ تبادؿ المعمومات حوؿ جرائـ اإلرىاب ومرتكبييا في أية مرحمة اكوف 

 1عمييا ىذه الجرائـ.
وكذا تقديـ المساعدات المتبادلة في مجاؿ في مجاالت البحث والتحري والقبض عمى 

والبرامج التعميمية والتدريبية في كؿ ما المجرميف الفاريف وتبادؿ الخبراء والخبرات العممية والتقنية 
لو صمة بمواجية العمميات اإلرىابية، تأميف وحماية األماكف والمرافؽ الحيوية الميمة ووسائؿ 

 2النقؿ والمواني البرية والبحرية والجوية ومناطؽ التجميعات.
وتحميؿ وأناطت اإلستراتيجية باألمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب ميمة جمع 

البيانات الخاصة بالجماعات واألعماؿ اإلرىابية والتجارب الناجحة في مواجيتيا ومتابعة 
 مستجدات ظاىرة اإلرىاب وتنسيؽ التعاوف العربي في ىذه المجاالت.

كما يقع عمى عاتؽ األمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب إعداد قانوف عربي 
لقواعد الموضوعية واإلجرائية الكفيمة بمواجية اإلرىاب نموذجي لمكافحة اإلرىاب متضمف ا

جراءات تبادؿ  عداد إتفاقية عربية لمكافحة اإلرىاب تكفؿ تبسيط إجراءات تسميـ المجرميف وا  وا 
                                                           

 .285، المواجية القانونية لئلرىاب، مرجع سابؽ، ص أحمد فتحي سركر -1
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المساعدة القضائية ووضع خطط نموذجية لمواجية األعماؿ اإلرىابية ووضع خطط إعبلمية 
شجيع عمى عقد إتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراؼ بيف عربية نموذجية لتوعية المواطف العربي والت
 1الدوؿ األعضاء في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.

و رغبة مف الدوؿ العربية في تعزيز التعاوف فيما بينيا لمكافحة األعماؿ اإلرىابية التي 
ستقرارىا والتي تشكؿ الخطر الداىـ عمى مصالحيا الحيوية، وفي خطوة تاريخية  تيدد أمنيا وا 

ستطاعت الدوؿ العربية متمثمة في مجمسي وزراء الداخمية والعرب اإلجتماع في دورة إنعقاد إ
والتوقيع عمى إتفاقية عربيػة لمكافحة  1998مشترؾ بينيما في الثاني والعشريف مف أفريؿ 

 2اإلرىاب والتي تضمنت إثنتيف وأربعيف مادة موزعة عمى أربعة أبواب رئيسية.
ية لمكافحة اإلرىاب عدة تدابير أمنية تتخذىا الدوؿ المتعاقدة سواء بينت اإلتفاقية العرب

عمى المستوى الوطني أو العربي قبؿ وقوع الجريمة اإلرىابية أو بعد وقوعيا لمحد مف العمميات 
 3.اإلرىابية وذلؾ مف خبلؿ المادتيف الثالثة والرابعة الواردة في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني

الثالثة مف اإلتفاقية التدابير الواجب إتخاذىا سواء مف قبؿ وقوع الجريمة  وقد بينت المادة
أما المادة الرابعة فقد بينت أساس التعاوف األمني العربي بيف الدوؿ األعضاء  ،أو بعد وقوعيا

  4.لمحد مف الجرائـ اإلرىابية
في مجاؿ ونصت اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب عمى عدة وسائؿ لمتعاوف العربي 

مكافحة الجرائـ اإلرىابية طبقا لمقوانيف واإلجراءات الداخمية لكؿ دولة وتتمثؿ ىذه الوسائؿ في 
 5تبادؿ المعمومات والتحريات وتبادؿ الخبرات.
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جاء في المادة الرابعة مف اإلتفاقية أف تتعيد الدوؿ المتعاقدة بتعزيز تبادؿ المعمومات عف 
 1:ة لكؿ دولة فيما بينيا حوؿ اآلتينيف واإلجراءات الداخميالجرائـ اإلرىابية طبقا لمقوا

  عف أنشطة وجرائـ الجماعات اإلرىابية وقياداتيا وعناصرىا وأماكف تمركزىا وتدريبيا
ووسائؿ ومصادر تمويميا وتسميحيا وأنواع األسمحة التي تستخدميا وغيرىا مف وسائؿ 

ة التي تستخدميا المنظمات اإلرىابية اإلعتداء والقتؿ والدمار ووسائؿ اإلتصاؿ والدعاي
 وأسموب عمميا وتنقبلت قياداتيا وأفرادىا ووثائؽ السفر التي تستخدميا.

  إخطار أي دولة متعاقدة أخرى عمى وجو السرعػػة بالمعمومات المتوفرة لدييا عف أية
جريمة إرىابية تقع في إقميميا مستيدفة المساس تمؾ الدوؿ أو بمواطنييا وأف يكوف 

إلخطار بما أحاط الجريمة مف ظروؼ عنيا وعف الجناة فييا وعف الضحايا والخسائر ا
 الناجمة واألدوات واألساليب المستخدمة في الجريمة.

  أف تبادر الدولة المتعاقدة بإخطار الدولة المتعاقدة والدوؿ األخرى المتعاقدة بكؿ ما يتوافر
ع جرائـ اإلرىاب عمى إقميميا أو لدييا مف معمومات وىذا مف شأنو أف يحوؿ دوف وقو 

 ضد مواطنييا أو المقيميف فييا أو ضد مصالحيا.
  تمتـز الدوؿ المتعاقدة بتزويد أي دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لدييا مف معمومات والتي

مف شأنيا المساعدة عمى إلقاء القبض عمى المتيميف بإرتكاب جرائـ إرىابية ضد مصالح 
ع فييا أو اإلشتراؾ فييا بأية طريقة سواء كانت تمؾ المساعدة تمؾ الدولة أو الشرو 

بالتحريض أو اإلتفاؽ وكذا التي مف شأنيا أف تؤدي إلى ضبط األسمحة أو الذخائر أو 
 األدوات أو األمواؿ التي إستخدمت أو أعدت لئلستخداـ في جرائـ اإلرىاب.

  أية دولة متعاقدة بتمؾ اإللتزاـ بالمحافظة عمى سرية ىذه المعمومات وعدـ تزويد
 المعمومات أو أية جية أخرى مف دوف أخذ موافقة مسبقة مف الدولة مصدر المعمومات.

وحسنا فعمت اإلتفاقية بالنص عمى تعزيز تبادؿ المعمومات عف الجريمة اإلرىابية إذ 
أنيا قد سايرت أغمب اإلتفاقية الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب التي تفرض عمى الدوؿ 
األعضاء المتعاقدة إلتزاما بالتعاوف األمني بيف األطراؼ بتبادؿ المعمومات فيما بينيا بشأف 

                                                           
 -دراسة تحميمية ألسبابو وأثره في  العالـ اإلسبلمي–جذور اإلرىاب  ،عمي قابػػكسة، بمعيػد أحمد الزرقػاني -1

 .131، ص 2018دار حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
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الجرائـ اإلرىابية، وال شؾ أف ىذا اإللتزاـ يؤكد عمى أىمية مثؿ ىذه المعمومات وما يترتب 
 1عنيا مف نتائج قد تعيف األجيزة األمنية في تمؾ الدوؿ عمى تعقب اإلرىابييف وضبطيـ.

سبؽ يتضح أف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب إىتمت بالتعاوف بيف الدوؿ  ومما
نشاء قاعدة معموماتية إلعبلـ الدوؿ األطراؼ  األعضاء المتعاقدة بشأف تبادؿ المعمومات وا 
باإلتجاىات الحديثة لمجريمة اإلرىابية وسرعة الحصوؿ عمى المعمومات مما يسيؿ ميمة 

رؾ المناسب لمواجية الجريمة وتزويد الدوؿ بالمعمومات حوؿ األجيزة الوطنية في التح
األنشطة اإلرىابية عمى مختمؼ صورىا وأسماء مرتكبييا والمتورطيف معيـ واألحكاـ 
والعقوبات الصادرة بشأنيـ ليسيؿ عمى كافة الدوؿ الرجوع إلييا لوضع سياساتيا التشريعية 

الحد مف آثارىا وىو ما ينعكس عمى تحسيف  واألمنية الكفيمة بمنع إنتشار تمؾ الجرائـ أو
 2القدرة عمى إدارة العدالة في مواجية ىذه الجرائـ بطريقة منصفة وعادلة و فعالة.

تعتبر المعمومات أحد المصادر األساسية بالنسبة لمعمؿ الشرطي ألنو بدوف المعمومات 
ى المستوى المطموب ووصوليا في األوقات المناسبة فإنو يصعب أف يكوف اآلداء الشرطي عم

سواء مف ناحية الفعالية أو الكفاءة وىي مف أىـ العناصر المتعمقة بالوقاية مف الجريمة إذ أف 
تقاسـ المعمومات وسرعة الحصوؿ عمييا سيكوف مف شأنو تسييؿ ميمة األجيزة الوطنية في 

 3التحرؾ المناسب لمواجية الجريمة.
جمع المعمومات واإلرتقاء بصور وىذا ما يدعو إلى العمؿ عمى دعـ عمميات 

ستدعائيا ومعالجتيا وتطورييا وتحميميا وتوظيفيا بأفضؿ صورة ممكنة  تنصنيفيا وحفظيا وا 
، وقد توجد فجوة كبيرة بيف حجـ المعمومات المتاحة لمشرطة الخبليا اإلرىابيةلمكافحة 

اؿ قد تعتمد والمعمومات التي توظؼ لخدمة العمؿ الشرطي بصورة فعمية فعمى سبيؿ المث
أجيزة الشرطة عمى المعمومات المرتبطة بالجرائـ التي ال يبمغ عنيا ضحاياىا كما أنو ال يتـ 

                                                           
نتياؾ حقوؽ اإلنساف  ،يامف محمد منيػػسي -1 دار الفكر  -دراسػة مقارنة–مكافحة اإلرىاب بيف سيادة الدستور وا 

 .196، ص 2018الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
مجمس وزراء الداخمية العرب ومواجية ظاىرة اإلرىاب الدولي، أكاديمية نايؼ العربية  ،محمد السيد عرفة -2

 .206، ص 2015لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، 
3 -  Anaïs Sanglier, La cooperation internationale entre services dans la lutte contre le 

terrorisme, op cit, page 18. 
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اإلستفادة مف كافة المعمومات المتعمقة بالجرائـ التي تصؿ إلى عمـ العامميف في األجيزة 
إلى أىمية الشرطية في حالة رؤية عدـ أىمية إتخاذ اإلجراءات الرسمية حياليا وىذا ما يدعو 

ستخداـ كؿ ما ىو  تعظيـ اإلستفادة مف المعمومات المتوافرة  لدى األجيزة الشرطية وا 
 1مستحدث ومتقدـ لرفع كفاءة عمميات تحميؿ المعمومات الجنائية.
مف ثورة في مجاؿ المعمومات ولقد عرؼ العصر الحالي بعصر المعموماتية لما شيده 

لي تبادؿ المعمومات أىمية قصوى بوصفو وسيمة بل غرابة أف يولي المجتمع الدو لذلؾ ف
لمكافحة اإلجراـ عموما والجريمة المنظمة بصفة خاصة لما توفره المعمومات الصحيحة مف 
مساندة ألجيزة تنفيذ القوانيف في كافة المجاالت بما في ذلؾ متابعة نشاط المنظمات 

 2اإلجرامية ومصادر األمواؿ.
حقيؽ المساعدة القضائية بيف أجيزة الشرطة في تويمكف أف يسيـ التعاوف الدولي 

وذلؾ عندما يتـ تكميؼ أجيزة الشرطة بالقياـ ببعض المياـ في دولة أخرى بناء  المتبادلة
 عمى أمر صادر مف السمطة القضائية أو عند القياـ بالبحث عف بعض األشخاص بناء عمى

 3أوامر القبض الصادر مف المحاكـ.
والثقافي بيف الدوؿ يجعؿ حركة الفرد بيف الدوؿ حركة دائبة إف التعاوف اإلقتصادي 

ومتصمة وبما أف الجريمة تنتقؿ مع اإلنساف وتبلزمو فإننا في حاجة إلى إنشاء أجيزة قادرة عمى 
رصد تحركات المجرميف بيف ىذه الدوؿ وتبادؿ المعمومات ىو الوسيمة لدرء خطر إنتقاؿ الجريمة 

ت الدوؿ مفتوحة عمى بعضيا البعض، وبالتالي فيي تحتاج إلى عبر الدوؿ خاصة بعد أف أصبح
المعمومات الجنائية واألمنية التي ينبغي تبادليا بتقنية عالية بيف الدوؿ في سباؽ مع حركة 

 4الجريمة.

                                                           
التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، مرجع سابؽ، ص ، عبػد اهلل نػػكار شعت -1

280. 
 .123مرجع سابؽ، ص  -دراسػة مقارنة –، السياسػة الجنائية أكػػـر نشأت إبراىيػػـ -2
 .578، اإلرىاب في وجو المسائمة الجزائية محميا و دوليا )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص راستي الحاج -3
التعاوف الدولي في مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، إتحاد المصارؼ العربية، مصر، ، صالح السعد  -4

 .351، ص 2008دوف طبعة، 
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في مسائؿ خاليا اإلرىاب  اإللتػػػزاـ بتقديػػـ المساعدة القػػانكنية المتبادلة: المطمب الثػػػػػاني
 النائمػة
ما كانت الجريمة اإلرىابية ذات طابع عالمي وبالتالي يمكف أف تتعدى آثارىا عدة دوؿ ل

فإف مبلحقة مرتكبي ىذه الجريمة وتقديميـ إلى المحاكمة وتوقيع العقاب عمييـ يستمـز القياـ 
حيث إرتكبت الجريمة أو جزء منيا مثؿ القبض عمى  ،بأعماؿ إجرائية خارج حدود الدولة

ماع الشيود أو المجوء إلى اإلنابة القضائية أو تقديـ المعمومات التي يمكف أف المجرميف أو س
تساىـ في تحقيؽ ىذه الجرائـ كؿ ذلؾ ال يتحقؽ بدوف مساعدة الدوؿ األخرى ولذلؾ تتضمف 
معظـ اإلتفاقيات الخاصة بالجرائـ نصوصا تقضي بضرورة المجوء إلى المساعدة المتبادلة بيدؼ 

 1عالية في إجراءات مبلحقة وعقاب مرتكبي ىذه الجرائـ.تحقيؽ السرعة والف
كاف لمخبليا اإلرىابية نصيبا في التغيرات الكمية و الكيفية السريعة والمتبلحقة التي أثرت 
متد نشاطيا إلى أقاليـ  عمى مختمؼ دوؿ العالـ إذ طورت الجريمة المنظمة ىياكؿ التنظيمية وا 

ت إجرامية أخرى أو اإلندماج فييا مما جعؿ نشاطيا يتسـ الدوؿ األخرى إما بالتعاوف مع جماعا
بالمرونة والتحديث و التنوع وىو ما مف شأنو أف يشكؿ عائؽ أماـ الجيات القضائية التي تنظر 
في الدعوى العمومية النائشة عف ىذه الجريمة ال سيما ما يتعمؽ منيا بمبلحقة ىذه الجريمة 

 2والبحث و التحري عف مقترفييا.
ال شؾ فيو أف مبلحقة الدولة الواحدة لمخبليا اإلرىابية سوؼ لف تجد نفعا في مكافحة  ومما

ىذه الجريمة ذلؾ أف عناصر ىذه الجريمة قد تتوزع في أكثر مف إقميـ دولة واحدة وبالتالي إذا اـ 
أدلة تتدخؿ الدولة الثانية بمد يد العوف والمساعدة البلزمة لمدولة األولى فبل يمكف الوصوؿ إلى 

 3كافية إلدانة األشخاص المتيميف في ضموعيـ في إرتكاب ىذه الجريمة.

                                                           
ماتي النظاـ القانوني لمحماية المعموماتية، اإلسكندرية، دار األمف المعمو ، طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية -1

 .597، ص 2009الجامعة الجديدة، مصر، دوف طبعة، 
رسالة مقدمة  -دراسة مقارنة–، الحد مف الضمانات اإلجرائية لممتيميف بالجرائـ اإلرىابية فتيحة بف ناصر -2

 . 199، ص 2009لحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، إستكماال لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير في الحقوؽ، كمية ا
 .589الجريمة المنظمة العابػػرة لمحدود، مرجع سابؽ، ص ، عبػػاسي محمد الحبيب -3
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وكما ىو معموـ فإف وسائؿ مبلحقة الخبليا اإلرىابية ومتابعتيا تتعدد وىو ما يجعؿ دواعي 
المجوء إلى المساعدة القضائية ىي األخرى تتعدد عمى حسب حجـ الجريمة المرتكبة و نطاؽ 

 1والتحري. إمتدادىا ومتطمبات البحث
يتطمب التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الدولي أحكاـ الحصار عمى اإلرىابييف وتقديـ 
جراء التحقيقات والبحث عف المتيميف والقبض عمييـ وجمع  المساعدة القضائية لجمع األدلة وا 
يـ المعمومات عف المنظمات اإلرىابية المتورطة في العمميات ىذا باإلضافة لتسييؿ القبض عمي

وتقديميـ لممحاكمة أو تسميميـ لمدوؿ التي تتطمب ذلؾ قصد محاكمتيـ كما تمجأ بعض الدوؿ 
لتضميف قوانينيا الخاصة بمكافحة اإلرىاب بعض البنود المتعمقة بالمكافأة والتشجيع والقبض 

 2عمى اإلرىابييف.
التصدي لئلجراـ أولى الفقو الجنائي المساعدة القضائية إىتماما كبيرا لتحقيؽ القدرة عمى 

اؽ النظـ عبر الوطني وضد أوجو القصور القانوني التي ساعدت المنظمات اإلجرامية عمى إختر 
القانونية وخصوصا أف كثيرا مف دوؿ العالـ الثالث تفتقر لموسائؿ و اإلمكانيات والكوادر 

درجة عالية المختصة بمكافحة الجرائـ الخطيرة التي تقـو بيا عصابات منظمة ذات تنظيـ دقيؽ ب
وليذا أوجب ميثاؽ األمـ المتحدة عمى الدوؿ األعضاء التعاوف فيما بينيا مف  ،3مف اإلحترافية

ناحية وتقديـ العوف إلى األمـ المتحدة مف ناحية أخرى، ومف ىنا يأتي دور المنظمات الدولية و 
دة الدوؿ النامية مف اإلقميمية وكذلؾ الدوؿ الكبرى والغنية التي يقع عمى عاتقيا أف تقوـ بمساع

أجؿ تعزيز خبرة أجيزتيا المختصة وتكويف الكوادر األمنية الخبيرة بما يحقؽ حسف اآلداء في 

                                                           
رسالة مقدمة إستكماال لمحصوؿ  -دراسة مقارنة–، غسؿ األمواؿ وعبلقتو بمكافحة اإلرىاب ليندا بف طالب -1

 .391، ص 2010امعة اإلسكندرية، عمى درجة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، ج
أطروحة مقدمة لنيؿ  -دراسة مقارنة–، الجوانب اإلجراية لمكافحة الجريمة اإلرىابية فيصؿ فراج المطيرم -2

 .224، ص 2011شيادة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 
مكانية القياس، األكاديميوف لمنشر و ، الخوؼ مف الجريمة اإلرىابية بيف الماىيأحمد محمد المزعنف -3 ة وا 

 .344، ص 2014التوزيع، عماف، األردف، دوف طبعة، 
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يجاد أكبر قدر مف التنسيؽ بيف نظـ العدالة الجنائية عف طريؽ تحسيف مستويات  تنفيذ التعاوف وا 
 1البمداف ذات النظـ األمنية الضعيفة.

التقنية و الخبرات العممية والتكنولوجية في مجاؿ التعامؿ  فالتعاوف في تبادؿ المساعدات
األمني و الجنائي مع الجماعات والمنظمات اإلرىابية وحماية وسائؿ النقؿ المحتممة بحرية، جوية 
و برية وكذلؾ أمف المطارات والموانىء ومحطات السكؾ الحديدية ومناطؽ التجمعات العامة يعد 

رتكز عمييا أي تنسيؽ بيف الدوؿ مما  يحتـ مساعدة الدوؿ الفقيرة مف أىـ األسس التي يجب أف ي
عمى إنشاء مراكز أبحاث متخصصة بمكافحة اإلرىاب وتقديـ الدعـ المادي والتكنولوجي ليا 

 2ولؤلجيزة األمنية وذلؾ بيدؼ :
  إحبلؿ التخطيط األمني العممي محؿ العشوائية بغية ترشيد اإلمكانيات البشرية والمادية

 فنية.وال
  إستثمار التقنيات الحديثة في المجاالت األمنية و تعزيز التعاوف التقني بيف الدوؿ و

 التبادؿ المنظـ لمخبرات الفنية.
 .تمكيف الدوؿ النامية في تعميؽ دور البحث العممي والدراسات في المجاالت األمنية 
 عقب المجرميف مساعدة ىذه الدوؿ في إنشاء نظمـ لتبادؿ المعمومات األمنية بغرض ت

 والقبض عمييـ.
 .توفير الكفاءات القادرة عمى إستخداـ المعمومات والتقنيات الحديثة 
  اإلستفادة مف مشروعات التعاوف التقني التي تقدميا المنظمات والمكاتب األمنية التابعة

 لؤلمـ المتحدة.
 لمعمومات إستكماؿ أي نقص في المعمومات األمنية وذلؾ بالتعاوف لتجميع عناصر تمؾ ا

 ليكتمؿ بيا كشؼ مبلبسات الجريمة.
  رفع مستوى آداء القيادات األمنية التي تعمؿ في مجاؿ مكافحة جرائـ اإلرىاب في الدوؿ

 النامية.
                                                           

التعاوف الدولي في مكافحة جرائـ اإلرىاب، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في ، عمػػار تيسيير بحبكح -1
 .32، ص 2012-2011الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

المكتب العربي  -دراسة تحميمية–، جرائـ اإلرىاب عمى المستوى الدولي و المحمي لديفأسامة حسيف محي ا -2
 . 375، ص 2009الحديث، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 
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  اإلستفادة مف تجارب الدولي في برامج توعية الجميور حوؿ مخاطر جرائـ اإلرىاب
 وسبؿ الوقاية منيا.

صور الشائعة لمتعاوف القضائي الجنائي الدولي كما أف المساعدة القضائية تعد مف ال
 1تستيدؼ إستظيار وجو الحؽ وتتـ بمساعدة الدولة الطالبة في إجراءات تكوف قد بدأتيا.

تعتبر المساعدة القضائية المتبادلة بيف الدوؿ مف أىـ وسائؿ التعاوف الدولي لقمع ومنع 
ة ىذا أماـ تزايد موجة اإلجراـ عمى اإلرىاب الدولي بصفة خاصة و الجرائـ الدولية بصفة عام

 2الصعيد الدولي مف جية و التطور الخطير لتقنيات التنفيذ مف جية أخرى.
وبالفعؿ فقد أدركت األمـ المتحدة أىمية تعزيز القدرة الوطنية  لمدوؿ مف خبلؿ تقديـ 

فأصدرت  المساعدة التقنية ليا بغرض تعزيز التعاوف الدولي في مجاؿ منع اإلرىاب ومكافحتو
المتعمؽ بتقديـ المساعدة التقنية لمدوؿ في مجاؿ تنفيذ  2010مارس  24في  64/177القرار 

اإلتفاقيات والبروتوكاالت الدولية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب، وقد طمبت الجمعية العامة مف 
قديـ خبللو إلى مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أف يعزز في إطار واليتو ت

المساعدة التقنية إلى الدوؿ األعضاء بناء عمى طمبيا مف أجؿ تشجيع الدوؿ عمى التصديؽ عمى 
دماجيا في تشريعاتيا بيدؼ بناء القدرة عمى تنفيذىا  الصكوؾ الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب وا 

لقانونية كما طمب إليو أف يكثؼ في إطار واليتو جيوده الرامية إلى مواصمة تطوير المعارؼ ا
 3إلى الدوؿ التي تحتاجيا.المتخصصة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب وتقديـ ىذه المعارؼ 

                                                           
1 -  Recueil sirey، Droit pénal internationale، Librairie general de droit et de jurisprudence 

R pichon et R durand auzias ،Paris، 1986 page 98. 
، التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، نجاتي سيد أحمد سند -2

 . 207، ص 1999السعودية، 
"إف الجمعية العامة قد تؤكد مرة أخرى ضرورة  2010مارس  24الصادر في  64/177جاء في القرار  -3

قميمي ودوف اإلقميمي مف أجؿ منع اإلرىاب ومكافحتو عمى نحو فعاؿ وبخاصة عف تعزيز التعاوف الدولي و اإل
ذ تشير إلى قرارىا   18المؤرخ في  63/195طريؽ تعزيز القدرة الوطنية لمدوؿ مف خبلؿ تقديـ المساعدة التقنية وا 

مساعدة التقنية التي الذي طمبت فيو مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أف يعزز ال 2008ديسمبر 
يقدميا إلى الدوؿ األعضاء بناء عمى طمبيا بغرض تعزيز التعاوف الدولي في مجاؿ منع اإلرىاب ومكافحتو فإنيا 
تحث الدوؿ األعضاء عمى تعزيز التعاوف الدولي إلى أقصى حد ممكف مف أجؿ منع اإلرىاب وتطمب إلى مكتب 

ف يكثؼ في إطار واليتو جيوده الرامية إلى مواصمة تطوير المعارؼ األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أ
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السياسة الجنائية إىتماما بالمساعدة القضائية في نطاؽ اإلتفاقيات الدولية التي ولذا أولت 
أعدت في ىذا الشأف وحثت الدوؿ عمى تقديـ المساعدة والتنسيؽ فيما بينيا لتنفيذ اإلجراءات 
الضرورية في ىذا الشأف بما فييا جمع األدلة و توفير الضمانات لحماية الشيود ونقؿ اإلجراءات 

 1ودعت الدوؿ لعدـ رفض المساعدة القضائية المتبادلة بدعوى عدـ إزدواجية التجريـ.
تعرؼ المساعدة القانونية المتبادلة بػأنيا اآللية التي تتيح لمدوؿ فيما بينيا مف أجؿ 

 2ى األدلة البلزمة إلجراء التحقيقات والمبلحقات الجنائيػة.الحصوؿ عم
يمكف تعريؼ المساعدة القضائية الدولية عمى أنيا "كؿ إجراء قضائي تقـو بو دولة مف كما 

 3شأنو تسييؿ ميمة المحاكمة في دولة أخرى بصدد جريمة مف الجرائـ".

                                                                                                                                                                      

=القانونية المتخصصة بصفة منتظمة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب والمجاالت المواضيعية الميمة ذات الصمة 
 بواليات المكتب وأف يقدـ عند الطمب المساعدة التقنية لبناء قدرة الدوؿ األعضاء عمى التصديؽ عمى اإلتفاقيات
والبروتوكاالت الدولية المتعمقة باإلرىاب وتنفيذىا وبصفة خاصة عف طريؽ األدوات التقنية وتدريب موظفي 
العدالة الجنائية وتطمب إلى المكتب أف يقدـ إلى لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية في دورتيا التاسعة عشرة 

ضا إلى المكتب أف يواصؿ في إطار واليتو والعشروف تقريرا عف أنشطة المكتب في ىذا الصدد وتطمب أي
وبالتنسيؽ مع لجنة مكافحة اإلرىاب ومديريتيا التنفيذية وفرقة العمؿ المعنية بالتنفيذ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، =

العمؿ مع المنظمات الدولية وكيانات منظومة األمـ المتحدة المتخصصة وكذلؾ مع المنظمات اإلقميمية ودوف 
جاؿ تقديـ المساعدة التقنية عند اإلقتضاء، وتعرب الجمعية العامة عف تقديرىا لجميع الدوؿ اإلقميمية في م

األعضاء التي دعت أنشطة المساعدة التقنية التي يضطمع بيا مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
ـ تبرعات مالية إضافية وتقديـ بطرؽ منيا المساىمات المالية وتدعوا جميع الدوؿ األعضاء إلى النظر في تقدي

الدعـ العيني والسيما بالنظر إلى ضرورة تعزيز تقديـ المساعدة التقنية وكفالة فعاليتيا مف أجؿ مساعدة الدوؿ 
األعضاء في تنفيذ األحكاـ ذات الصمة مف إستراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب، لئلطبلع عمى 

       راجع:    كامؿ مضموف ىذا القرار، 
http:www.un.org/arabic/docs/A/RES/64/177 

 .196اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابؽ، ص ، ذياب آسيػػة -1
، الفرؽ بيف اإلرىاب الدولي و المقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانوف الدولي رجب عبد المنعـ متػكلي -2

 .128ع سابؽ، ص المعاصػر، مرج
، تخصص ، عبػػاسي محمد األميػػف-3 الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو

 .595القانوف العاـ، مرجػع سابؽ، ص 
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ي في دولة أخرى ىي كؿ إجراء قضائي مف شأنو تسييؿ ممارسة اإلختصاص القضائ
بصدد جريمة مف الجرائـ تضمنت معظـ اإلتفاقيات الدولية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب الدولي 
نصوصا تقضي بضرورة المجوء إلى المساندة القضائية المتبادلة بيف الدوؿ المتعاقدة مف أجؿ 

 1تحقيؽ الفعالية والسرعة في إجراءات مبلحقة وعقاب جرائـ اإلرىاب.
خبلؿ التعاريؼ السابقة أف المساعدة القضائية المتبادلة تقوـ عمى فكرة الواضح مف 

التنسيؽ بيف السمطات القضائية التابعة لدولتيف عمى األقؿ وذلؾ مف أجؿ إتخاذ إجراءات التحقيؽ 
المتطمبة في دولة ليس ىي الدولة الناظرة في الجريمة المنظمة العابرة لمحدود بسبب أف أركاف 

لتشمؿ ىذيف الدولتيف وذلؾ مف أجؿ ضماف إخضاع مقترفي ىذه الجريمة إلى  الجريمة إمتدت
 2محاكمة عادلة قائمة عمى إحتراـ الحقوؽ و الحريات.

إف المجوء إلى المساعدة القضائية المتبادلة لمكافحة اإلرىاب الدولي تبرره ضرورات 
نوني في المبادىء العامة المصمحة المشتركة لجميع الدوؿ في القضاء عميو حيث نجد أساسو القا

لقوانيف وأنظمة الدوؿ المتحضرة التي تنص جميعيا عمى مكافحة الجرائـ و أعماؿ التخريب 
والعنؼ كما تقررىا مبادىء القانوف الدولي و اإلتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحتو المتمثؿ في 

دـ إستخداـ أراضي الدفاع الجماعي عف النفس والدفاع عف أمف وسبلمة المجتمع الدولي وع
 3بشكؿ ييدد األمف و السمـ لدوؿ أخرى واإللتزاـ بمبلحقة ومعاقبة المجرميف.الدوؿ 

كما يرتبط ىذا المصطمح عمى وجو الدقة وبشكؿ حصري باألساليب الرسمية لمحصوؿ 
عمى المساعدة مف السمطات القضائية األخرى يبد أف ىذا المصطمح يستخدـ أيضا لوصؼ 

 4تتـ بيف رجاؿ الشرطة دوف أف يكمفوا بذلؾ بشكؿ رسمي.التحريات التي 
تنحصر مصادر المساعدة القضائية في النص التشريعي الوطني و اإلتفاقيات الدولية 
المبرمة و يمكف لمدوؿ في ىذا اإلطار اإلىتداء بأحكاـ المعاىدة النموذجية لؤلمـ المتحدة بشأف 

                                                           
 .135التعاوف الدولي و قوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجع سابؽ، ص ، أماؿ بف صكيمح -1
 .490، ص 2011إلرىاب، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الطبعة األولى، مكافحة ا، أمير فرج يكسؼ -2
جرائـ اإلرىاب وتطبيقاتيا الفقيية المعاصرة، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو ، أحمد بف سميماف صالح الربيش -3

 .113، ص 2003األمنية، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 
منظور الديني والقانوني لجرائـ اإلرىاب، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ال، محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ -4

 .249، ص 1999الطبعة األولى، 
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ديسمبر  14المؤرخ في  45/117مدة بموجب القرار تبادؿ المساعدة في المسائؿ الجنائية والمعت
ـ والتي قررت أحكاما تعالج إتفاؽ الدوؿ األطراؼ عمى أف يقدـ كؿ منيا لآلخر أكبر قدر 1990

مف المساعدة المتبادلة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعمقة بجرائـ يكوف العقاب عمييا 
ة القضائية في الدولة الطالبة و المساعدة أيضا وقت طمب المساعدة داخبل في إختصاص السمط

أو عرضيـ لتقديـ  في أخذ شيادة الشيود أو بيانات األشخاص وتقديـ األشخاص المحتجزيف
الشيادة المعاونة في التحريات بتبميغ الوثائؽ القضائية، تنفيذ عمميات التفتيش والحجز، فحص 

جبلت المصارؼ والشركات والسجبلت المالية األشياء و المواقع، توفير الوثائؽ و السجبلت كس
وال تضمف تتضمف المساعدة إعتقاؿ أي شخص أو حجزه بيدؼ تسميمو وتنفيذ السمطة المطالبة 

سمح بو قوانيف الدولة المطالبة أحكاما جنائية صادرة عف الدولة الطالبة إال بالقدر الذي ت
ف أيضا نقؿ المقبوض عمييـ لتنفيذ أحكاـ البروتوكوؿ اإلختياري الممحؽ بيذه المعاىدة وال تتضمو 

، وعمى كؿ دولة (1)المادة  جنائية صادرة ضدىـ ونقؿ إجراءات المحاكمة في المسائؿ الجنائية
، (3)المادة  أف تعيف سمطة أو سمطات تتولى تقديـ الطمبات أو تمقييا وتبميغ الطرؼ اآلخر بذلؾ

جراءاتو( 4،5،6المواد ) وتعالج  بالسرية المصرفية وعدـ جواز اإلحتجاج  شروط التسميـ وا 
ومحتويات الطمب والغرض منو وتنفيذ طمبات المساعدة فورا بالطريقة التي ينص عمييا قانوف 

 1الدولة المطالبة و أعرافيا.
وال يجوز أف تستخدـ الدولة الطالبة أو تحوؿ معمومات أو بيانات تقدميا الدولة المطالبة 

(، وتبذؿ الدولة الطالبة قصارى جيدىا 8بة في الطمب )المادة إلى إجراءات غير تمؾ المسب
 2(.9لمحفاظ عمى سرية الطمب ومحتوياتو )المادة 

وتتولى الدولة الطالبة أخذ شيادة األشخاص مشفوعة بحمؼ اليميف أو بإقرار قاطع أو 
ص المطالب ( ويجوز لمشخ11بإلزاميـ بتقديـ بيانات معينة لنقميا إلى الدولة الطالبة )المادة 

                                                           
حرب اإلرىاب الدولي و الشرعية الدولية في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، رجب عبد المنعـ متكلي -1

دار النيضة العربية، مصر  -لية الجاريةدراسة نظرية تطبيقية عمى األحداث الدو –ومبادىء القانوف الدولي العاـ 
 .133، ص 2006الطبعة الثانية، 

نحو إتفاؽ دولي لتعريؼ اإلرىاب، الجرائـ اإلرىابية في التشريعات المقارنة، دار النيضة ، إماـ حسانيف خميؿ -2
 .264، ص 2008العربية، مصر، الطبعة األولى، 
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بالشيادة أف يرفض اإلدالء بشيادتو في ظروؼ مماثمة في إجراءات دعوى ناشئة في الدولة 
 1(.12الطالبة )المادة 

ويجوز نقؿ الشخص الموجود في الحجز مؤقتا مف الدولة المطالبة لمدولة الطالبة لئلدالء 
عند إختتاـ المسألة أو بشيادتو أو لممساعدة في التحقيقات متى وافؽ المعني عمى ذلؾ ويعاد 

 2(.13يفرج عنو )المادة 
كما يمكف لمدولة المطالبة بحضور شخص لممثوؿ كشاىد في إجراءات قانونية متعمقة 

( مع ضماف الدولة 14الطالبة أو لممساعدة في التحقيقات )المادة بمسألة جنائية في الدولة 
عوى عميو أو مقاضاتو او معاقبتو الطالبة لسبلمة التصرؼ إذ ال يجوز إتياـ شخص أو رفع الد

 3(.15)المادة 
ولئلتفاقية بروتوكوؿ إختياي ممحؽ بالمعاىدة تعالج أبرز أحكامو عائدات الجرائـ أو 
المحصبلت وتمبية الطمب بإقتفاء أثر الممتمكات والتحقيؽ في المعامبلت المالية والحصوؿ عمى 

المتأنية مف الجريمة وأخذ التدابير القانونية   معمومات وبيانات تساعد عمى تأميف إستعادة األمواؿ
لمنع أي تعامؿ بيا ريثما تثبت المحكمة مصدرىا و العمؿ قانونيا عمى إنفاذ أي حكـ نيائي 
صادر مف محكمة في الدولة الطالبة بالتجريد مف العائدات أو مصادرتيا أو أي إجراء آخر مع 

 4عمى كفالة حقوؽ الغير حسف النية.التأكيد 

                                                           
إلستراتيجي لمكافحة اإلرىاب، بحث مقدـ إلستكماؿ متطمبات التخطيط ا، عبد الكريـ بف خالد حبيب الشمرم -1

درجة الماجستير في مكافحة الجريمة، تخصص سياسة جنائية، المركز العربي لمدراسات األمنية و التدريب، 
 .144، ص 1989المعيد العالي لمعمـو األمنية، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، 

القدرات الوقائية لؤلجيزة األمنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب وسبؿ تعزيزىا، ، عبد الرزاؽ المشيدانيأكـر  -2
 11/2009/ 4إلى  2الندوة العممية قدرات األجيزة األمنية وأثرىا عمى جيود مكافحة اإلرىاب، الفترة مف 

 .41الرياض، السعودية، ص 
يود األجيزة األمنية في مواجية الحدث اإلرىابي، الندوة أىمية تكامؿ ج، محمد فاركؽ عبد الحميد كامؿ -3

، الرياض، 2004/ 8/12 -4العممية تكامؿ جيود األجيزة األمنية في مكافحة اإلرىاب خبلؿ الفترة مف 
 .53السعودية، ص 

بناء قاعدة بيانات دولية لمكافحة اإلرىاب، المجمة العربية لمدراسات األمنية ، حسف بف أحمد الشيرم -4
 .241، دوف سنة، الرياض، السعودية، ص 51، العدد 26والتدريب، المجمد 
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تبر المساعدة القانونية المتبادلة في المسائؿ الجنائية إحدى الوسائؿ اإلجرائية في مجاؿ تع
التعاوف القضائي الدولي الجنائي وتتمثؿ في المحاكمة التي تجري في دولة طرؼ في معاىدة أو 
إتفاقية لتبادؿ المساعدة بشأف جريمة مرتكبة تدخؿ في إختصاص سمطتيا القضائية ويقتضي 

مب المساعدة مف دولة طرؼ في ىذه المعاىدة مف أجؿ إستظيار وجو الحؽ والحقيقة األمر ط
، كما يمكف أف تقوـ السمطات المختصة لمدولة الطرؼ في المعاىدة ودوف 1في ىذه المحاكمة

المساس بالقانوف الداخمي ودوف تمقى طمب مسبؽ أف تحيؿ معمومات متعمقة بمسائؿ جنائية إلى 
طرؼ أخرى إذا رأت ىذه المعمومات يمكف أف تساعد تمؾ السمطة في  سمطة مختصة في دولة

تماـ التحريات واإلجراءات الجنائية بصورة أنجع أو أنيا قد تؤدي إلى قياـ الدولة الطرؼ  إجراء وا 
 2األخرى بتقديـ طمب لممساعدة عمبل بيذه اإلتفاقية.

بادلة لقمع جرائـ اإلرىاب مف بيف اإلتفاقيات التي نظمت موضوع المساعدة القضائية المت
و نيويورؾ حيث قاموا بإقرار مبدأ المساعدة القضائية المتبادلة  لايرتنو مالدولي إتفاقية الىاي و 

 3حيث يمكف القوؿ أف المساعدة وردت في عدة صور مختمفة ومتباينة نذكر منيا:
 تسميـ المتيميف بإرتكاب جرائـ اإلرىاب الدولي إلى الدولة التي تطمب ذلؾ. 
  المتعمقة بالتحقيؽ والتي يعيد بيا اإلنابة القضائية في التحقيقات حيث تشمؿ كافة اإلجراءات

قاض إلى قاض أجنبي أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية ليقوـ بالنيابة عنو بعمؿ مف أعماؿ 
 التحقيؽ.

  في تجميع أدلة المساعدة القضائية في المواد الجنائية بتسييؿ ىذه اإلجراءات مف خبلؿ المعاونة
جراءات البحث وتقديـ المعمومات والوثائؽ التي تطمبيا سمطة قضائية أجنبية.  اإلتياـ وا 

  الجنح اإلدانات الجنائية في الجنايات و نقؿ صحؼ الحالة الجنائية مف خبلؿ نشرات تتضمف
ف والمخالفات مع تمكيف السمطات القضائية في دولة ما أثناء ممارسة المبلحقة الجنائية م

                                                           
1 -  Ilias Bantekas and susan nash، international criminal law، routledge cavendish، london 

Third edition، page 73. 
 .295الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، مرجع سابؽ، ص ، شميبي مختار -2
مقدمة في ظاىرة اإلرىاب واإلىتماـ العربي بمكافحة اإلرىاب، ورقة مقدمة في إطار  ،عمي بف فايػػز الجحني -3

ندوة عممية موسومة بمكافحة اإلرىاب وتنمية الحس األمني، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
  .10، ص 2005السعودية، 
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الحصوؿ عمى نسخة مف صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتيـ مف الدولة التي يعد المتيـ أحد 
 رعاياىا.

  نقؿ أو قبوؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية المقصود بذلؾ جميع اإلجراءات التي تخوؿ بموجبيا دولة في
 شكؿ حكـ نيائي.تنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامة أو إجراءات المنع الصادرة مف دولة أخرى في 

ـ في المادة السابعة كافة الدوؿ األطراؼ عمى اإللتزاـ  1988وقد حثت إتفاقية فيينا لعاـ 
بتقديـ المساعدة القانونية والقضائية لبعضيا البعض في أي تحقيقات أو مبلحقات أو إجراءات 

اعاة التشريع قضائية تتعمؽ بإحدى الجرائـ المنصوص عمييا في اإلتفاقية عمى أف يتـ ذلؾ بمر 
 1الوطني لمدولة وما ترتبط بو الدولة مف إتفاقات.

وقد بينت اإلتفاقية عددا مف صور المساعدة القانونية المتبادلة مثؿ أخذ شيادة األشخاص 
جراءات التفتيش والضبط وغيرىا بيدؼ الحصوؿ عمى  أو إقراراتيـ وتبميغ األوراؽ القضائية وا 

 2أدلة.
لى مد أواصر التعاوف الدولي مف خبلؿ إعتمادىا عمى العبلقات لجأت الدوؿ فيما بينيا إ

الدولية والوسائؿ الدبموماسية بقصد تجاوز وتخطي العقبات التي فرضيا مبدأ سيادة الدوؿ عمى 
إقميميا ونطاؽ إختصاص سمطاتيا ومبدأ إقميمية القانوف الجزائي بما فيو قانوف اإلجراءات 

ثنائية ومتعددة األطراؼ كرست مظاىر عديدة لمتعاوف الدولي  الجزائية وذلؾ مف خبلؿ إتفاقيات
بيف الدوؿ الموقعة عمييا السيما في مجاؿ تبادؿ المساعدات القضائية فأصبح ليذه األخيرة 

 3أساسا قانونيا تستند إليو.
 في سياؽ تشجيع المساعدة القضائية المتبادلة في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة نصت

ـ في الفقرة األولى مف المادة الثامنة  2000األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعاـ إتفاقية 
عشر بأف تقدـ الدوؿ األطراؼ بعضيا لبعض أكبر قدر ممكف مف المساعدة القانونية المتبادلة 

                                                           
مجمة جامعة  -دراسة قانونية–باإلرىاب وبياف وسائؿ مكافحتو محاولة التعريؼ  ،صالح جبير البصيصي -1

 . 135، ص 2006كرببلء العممية، المجمد الرابع، العدد الثاني، سبتمبر 
 .216جريمة غسؿ األمواؿ، مرجع سابؽ، ص ، أمجد سعكد قطيفاف الخريشة -2
افحة اإلرىاب )التجربة المصرية تقييـ الجيود الدولية والعربية في مك ،عبد الغفار عبد الصادؽ الدكيؾ -3

نموذجا( ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي 
 . 82لئلرىاب، الرياض، السعودية، دوف سنة، ص 
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 في التحقيقات و المبلحقات واإلجراءات القضائية فيما يتصؿ بالجرائـ المشمولة بيذه اإلتفاقية
حسبما تنص عميو المادة الثالثة وتمد كؿ منيا األخرى تبادليا بمساعدة مماثمة عندما تكوف لدى 

)أ( أو )ب(  1الدولة الطرؼ الطالبة دواع معقولة لئلشتباه في أف الجـر المشار إليو في الفقرة 
مييا أو مف المادة الثالثة ذو طابع عبر وطني بما في ذلؾ أف ضحايا تمؾ الجرائـ أو الشيود ع

عائداتيا أو األدوات المستعممة في إرتكابيا أو األدلة عمييا توجد في الدولة الطرؼ متمقية الطمب 
.  1وأف جماعة إجرامية منظمة ضالعة في إرتكاب الجـر

وعينت إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بآلية المساعدة 
ت إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد بإعتباره جريمة منظمة عبر القانونية المتبادلة، وكما فعم

تفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وذلؾ بموجب المادة  منيا حيث تعمؿ الدوؿ عمى  18وطنية وا 
تقديـ أكبر قدر مف المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمبلحقة واإلجراءات القضائية 

المجرمة بموجب اإلتفاقية كما حاولت المادة بياف تنوع مجاالت المساعدة فيما يتصؿ باألفعاؿ 
القضائية مف تبميغ لممستندات القضائية وأخذ بشيادة الشيود واإلستماع ألقواؿ األشخاص، تنفيذ 
عمميات التفتيش والضبط والتجنيد، فحص األشخاص والمواقع، تقديـ المعمومات واألدلة، تقديـ 

السجبلت ذات الصمة حكومية كانت أو مصرفية أو مالية، تحديد عائدات أصوؿ المستندات و 
 2الجرائـ أو الممتمكات أو األدوات واألشياء األخرى.

تعرضت إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة لمكافحة الجريمة المنظمة إلى ضرورة تفعيؿ و 
و المتعمقة بالجرائـ  المساعدة القضائية المتبادلة بيف الدوؿ في مرحمة التحقيؽ أو المحاكمة

 3.المنصوص عمييا في ىذه اإلتفاقية
نجد أنيا أجممت  مف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 18وبقراءة المادة 

قواعد المساعدة القضائية المتبادلة والتي تعزز التعاوف القضائي بيف الدوؿ في مجاؿ مكافحة 
القضائي تجميد متحصبلت الجريمة في حالة إدانة  الجريمة المنظمة، ومف مظاىر التعاوف

                                                           
 .196، اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجػتع سابؽ، ص ذنايب آسية -1
المجمة العربية لمدراسات  -األطر و اآلليات–التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب  ،مد األميف البشرممح -2

 . 202، ص 2004األمنية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، أوت 
 مف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. 18راجع نص المادة  -3
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الفاعؿ بمجرد تحريؾ الدعوى الجنائية والتي قد تستمر لعدة سنوات وقد قررت ذلؾ إتفاقية فيينا 
 1وكذلؾ إتفاقية المجمس األوروبي بشأف غسيؿ األمواؿ. 1988لعاـ 

منظمة عبر الوطنية ومما سبؽ يمكف القوؿ أف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة ال
تشكؿ أساسا قانونيا يمكف أف تستند عميو الدوؿ األطراؼ في ىذه اإلتفاقية لطمب وتنفيذ المساعدة 
القضائية حتى ولو تكف ىناؾ إتفاقية أخرى ثنائية أو متعددة األطراؼ خاصة فقذ بالتعاوف الدولي 

دة وذلؾ ألف مصادقة ىذيف تجمع بيف الدولة طالبة المساعدة و الدولة المطموب منيا المساع
 2الدولتيف عمى ىذه اإلتفاقية يعني قبوليا بأحكاميا وميا مسألة المساعدة القضائية المتبادلة.

( جميع الدوؿ األعضاء بما يمي "تزويد كؿ منيا 2001) 1373ويمـز قرار مجمس األمف 
ائية المتعمقة بتنزيؿ األخرى بأقصى قدر مف المساعدة فيما يتصؿ بالتحقيقات أو اإلجراءات الجن

أو دعـ األعماؿ اإلرىابية ويشمؿ ذلؾ المساعدة عمى حصوؿ كؿ منيا ما لدى األخرى مف أدلة 
 3الزمة لئلجراءات القانونية".

وليذا الغرض تشترط العديد مف اإلتفاقيات الدولية تسمية سمطة مركزية تستند إلييا 
المتبادلة وتنفيذ تمؾ الطمبات أو إحالتيا إلى مسؤولية وصبلحية تمقى طمبات المساعدة القانونية 

السمطات المعنية لتنفيذىا، ومف ىذه اإلتفاقيات إتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة اإلتجار غير 
 4المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد.

المتبادلة فيمكف أف  ف وجو التبايف بيف الدوؿ في أسموب تنفيذ نوع المساعدة القضائيةويكم
تنفذ طمبات المساعدة القانونية المتبادلة مف قبؿ القضاة أو المدعيف العاميف أو أجيزة إنفاذ 
القانوف لدى الدولة متمقية الطمب، ويتوقؼ ذلؾ عمى اإلجراء المتبع في كؿ بمد ويمكف أحيانا أف 

لقضاة مف الدولة الطالية بتنفيذ تأذف الدولة متمقية الطمب بقياـ أحد المدعيف العاميف أو أحد ا

                                                           
الجنائيػة في مواجية غسيؿ األمواؿ، دار النيضة العربية، الطبعة األولى  السياسة، محمػػد سامي الشػكا -1

 .220، ص 2009
، إزدواجية تنفيذ القرارات الدولية ووسائؿ مكافحة اإلرىاب، مجمة دراسات وأبحاث، عبد الكىاب شمساف -2

 .23، ص 2010جامعة الجمفة، الجزائر، 
في الحرب عمى اإلرىاب، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر  ، المقاربة األمنية األمريكيةشػػرقي محمكد -3

 .396بسكرة، العدد التاسع، ص 
 .192، مرجع سابؽ، ص ، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الدوليإسػػعكف محفكظ -4
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التحقيؽ في إقميميا ولكف تحت إشراؼ السمطات القانونية لمدوؿ متمقية الطمب، وتنشأ المشكمة 
نتيجة لعدـ كفاية المرونة في القوانيف بما يتيح جمع األدلة بأسموب مغاير لؤلسموب المتبع عادة 

 1وفقا لمقانوف الداخمي لمدولة الطالبة.
 القضاء في دولة ما )الدولة الطالبة( عف طريؽ طمب لممساعدة القانونية  في حالة طمب

المتبادلة مف سمطة قائمة في الخارج أف تجمع األدلة وأف ترسؿ إليو نتائج عمميات 
البحث تمؾ فإف الدولة متمقية الطمب ىي التي تدير عممية جمع األدلة وبالتالي فإف 

موجب القواعد اإلجرائية التي ينص عمييا قانوف أساليب التنفيذ تتحدد مف حيث المبدأ ب
الدولة متمقية الطمب والسمطات القضائية لتمؾ الدوؿ ىي التي تراقب صحة األفعاؿ التي 
تتـ في إقميميا، والواقع أف اإلجراءات المتبعة في كؿ بمد تتسـ بخصائص ينبغي 

الطالبة أثناء إجراء  مراعاتيا لكي تكوف األدلة صالحة فعبل لئلستعماؿ مف قبؿ الدولة
 2المحاكمة.

  ويمكف كذلؾ طمب المساعدة القانونية المتبادلة والحصوؿ عمييا بطريقة أخرى بأف تطمب
المحكمة في دولة ما إلى سمطة قائمة في الخارج أف تحيؿ إلييا أشياء أو وثائؽ لكي 

تجرى داخؿ  تفحصيا بنفسيا أو أشخاصا تستمع إلييـ بنفسيا وبالتالي فإف إدارة األدلة
 3الدولة الطالبة.

  ويمكف أيضا إستخداـ ىاتيف الطريقتيف لممساعدة القانونية المتبادلة في نفس القضية بؿ
وحتى بالتزامف مع بعضيما كما في حالة إستخداـ وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة كالتداوؿ 

ستجوا بيـ وفي بالفيديو لغرض إستماع الدولة الطالبة إلى الشاىد أو لمواجية الشيود وا 
ىذه الحاالت يجرى تنفيذ العمؿ الذي يشكؿ موضوع المساعدة القانونية المتبادلة بالتزامف 
في إقميـ كؿ مف الدولة الطالبة والدولة متمقية الطمب ويساعد إتباع ىذه الطريقة عمى 
تحقيؽ كبير في تكاليؼ السفر فضبل عف تسريع اإلجراء، وعمى المستوى الدولي تنص 

                                                           
ستراتيجية التعامؿ، مرجػع سابؽ، ص ، عمػػاد عكاد -1  .277اإلرىاب وا 
القواعد اإلجرائية في قانوف مكافحة اإلرىاب الجديد، دار النيضة  الجرائـ اإلرىابية و ،رمزم رياض عكض -2

 .316، ص 2018العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
، جامعة نايؼ العربية لمعمـو 221، العدد 20التعاوف الدولي، مجمة األمف والحياة، المجمد ، صقػػر المقيػد -3

 .86، ص 2001األمنية، 
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مـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد عمى إتباع إتفاقيتا األ
ىذه الطريقة كما يجرى إستخداميا عمى الصعيد اإلقميمي، ومف األعماؿ األكثر شيوعا 

 1التي تطمب الدوؿ القياـ بيا مف أجؿ الحصوؿ عمى أدلة:
 .جمع الشيادات أو أخذ األقواؿ 
   ع أفراد محتجزيف أو غيرىـ مف األفراد تحت تصرؼ وضتوفير المساعدة مف أجؿ

السمطات القضائية لمدوؿ الطالبة ألغراض الحصوؿ عمى شياداتيـ أو لممساعدة عمى 
 إجراء التحقيؽ.

  تنفيذ عمميات التفتيش لغرض البحث عف أدلة في منزؿ شخص ما أو في أي موقع آخر
 اإللكترونية. ذي صمة بما في ذلؾ ضبط الممتمكات وتجميدىا واألجيزة

 .فحص األشياء وزيارة المواقػػع 
  تسميـ وثائؽ قانونية أو اإلشعار بيا بغية الحصوؿ مثبل عمى تكميؼ بالحضور أو عمى

 حكـ.
 .توفير معمػػػومات ووثائؽ إثبات وتقييمات خبراء 
  توفير أصوؿ ممفات ووثائؽ ذات صمة أو نسخ مصدقة منيا بما في ذلؾ الوثائؽ اإلدارية

 المصرفية والمالية والتجارية والوثائؽ العائدة إلى الشركات.منيا و 
  تحديد موقع عائدات الجريمة والممتمكات واألجيزة أو األشياء األخرى مف أجؿ جمع

 األدلة.
 ت مراقبة أو إعتراض أو تسجيؿ جميع أنشطة المشتبو فييـ وتحركاتيـ أو جميع اإلتصاال

الرقابة اإللكترونية عادة إلى تحكـ صاـر مف  ة، وتخضعالتي يجرونيا في الدولة الطالب
قبؿ السمطات القضائية ويجري تنظيميا بموجب العديد مف األحكاـ القانونية بغية تجنب 

 2إساءة إستعماليا ألنيا تشكؿ إنتياكا لحرمة الحياة الشخصية.

                                                           
 .308افحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص مك خميػػػؿ حسيػػف -1
، التعاوف الدولي واإلقميمي في مواجية اإلرىاب، المؤتمر العممي السنوى الثالث: المواجية محمد عيد الغريب -2

، ص 1998معة المنصورة، التشريعية لظاىرة اإلرىاب عمى الصعيديف الوطني و الدولي، كمية الحقوؽ، جا
444. 
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  التسميـ المراقب الذي تجيز عف طريقو دولة ما خروج شحنات غير مشروعة أو يشتبو
عدـ شرعيتيا مف إقميميا أو عبور تمؾ الشحنات إلقميميا أو دخوليا فيو بتوجيو مف  في

ستبانة المتورطيف في  سمطاتيا المختصة و تحت إشرافيا بغية التحقيؽ بشأف جـر وا 
 1إرتكابو.

  عممية إختراؽ يقوـ مف خبلليا ضابط مف ضباط أجيزة الكشؼ والقمع بالتسمؿ داخؿ
 أجؿ جمع األدلة. أوساط منظمة إجرامية مف

  منح إذف مؤقت بدخوؿ اإلقميـ واإلقامة فيو لممحققيف أو المدعيف العاميف أو غيرىـ مف
موظفي القضاء لدى الدولة الطالبة لغرض مراقبة / تفتيش األشياء أو المواقع أو 

 األشخاص ولجمع الشيادات أو األقواؿ والحصوؿ عمى األدلة.
باليرمو مجاالت المساعدة القضائية التي يمكف تبادليا  مف إتفاقية 18/3وقد حددت المادة 

 2بما يمي :
 أخذ شيادة الشيود و الحصوؿ عمى أدلة أو أقواؿ مف األشخاص. - أ
 تبميغ المستندات القضائية.  - ب
 تنفيذ عمميات التفتيش والضبط والتجميد.  - ت
 فحص األشياء و المواقع.  - ث
 بيا الخبراء.تقديػـ المعمومات واألدلة والتقييمات التي يقـو   - ج
تقديـ أصوؿ المستندات والسجبلت ذات الصمة بما فييا السجبلت الحكومية أو   - ح

 المصرفية أو المالية أو سجبلت الشركات أو األعماؿ أو نسخ مصدقة عنيا.
التعرؼ عمى العائدات اإلجرامية أو الممتمكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو إفتفاء   - خ

 أدلة. أثرىا ألغراض الحصوؿ عمى
تسييؿ الحضور اإلختياري لؤلشخاص إلى الدولة الطالبة لممساعدة في اإلجراءات  - د

 الجنائية المتعمقة بالجرائـ المنظمة.
                                                           

 .391مكافحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص  خميػػػؿ حسيػػف، -1
، مدى قصور التعاوف الدولي في مبلحقة الجرائـ الدولية )دراسة حوؿ أزمة تسميـ محمد لطفي عبد الفتاح -2

الدولي( المؤتمر العممي الدولي: الثػػورة والقانوف، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية،  المجرميف كعائؽ لقياـ التعاوف
 .52، ص2011
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 أي نوع آخر مف المساعدة ال يتعارض مع القانوف الداخمي لمدولة الطرؼ متمقية الطمب. - ذ
ف مساعدة وعوف في ويفيد معنى التعاوف القضائي ما تقدمو سمطات دولة ما لدولة أخرى م

سبيؿ متابعة الجناة بيدؼ معاقبتيـ عمى جرائميـ وذلؾ مف خبلؿ تدابير وقائية تستيدؼ مكافحة 
الصبغة غير الوطنية لمجريمة ووجود األدلة في أماكف متعددة ومتسعة وىو ما يستغرؽ وقتا 

مكانيات ال تممكيا سمطات قانونية لدولة واحدة ما لـ تدعميا  و تساندىا جيود ويتطمب جيود وا 
 1السمطات القانونية في الدولة األخرى.

مف إتفاقيػػة باليرمو لمدوؿ األطراؼ أف ترفض  18مف المػػادة  8وال يجوز وفقا لنص الفقرة 
 تقديـ المساعدة القانونية المتبادلة وفقا ليذه المادة بدعوى السرية المصرفية. 

ألدلة في قضية معينة وذلؾ لمتمكف مف ويبلحظ أف المساعدة تيدؼ أساسا لمحاولة جمع ا
محاكمة المشتبو فيو وتحريؾ القضية نحو إستصدار حكـ بمصادرة عائدات األنشطة غير 
المشروعة ولذلؾ تعمؿ الدوؿ عمى إحالة المعمومات متى رأت أنيا تساعد عمى القياـ بالتحريات 

مف إتفاقية األمـ المتحدة  18 واإلجراءات الجنائية و تطبؽ أحكاـ المساعدة الواردة في المادة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حالة عدـ وجود إتفاقية لتبادؿ المساعدة القانونية وال 
زدواجية  يجوز رفض المساعدة القانونية بدعوى السرية المصرفية بينما ترفض في حالة إنتفاء وا 

 2التجريـ.
بتمقى طمبات المساعدة القانونية المتبادلة وتعيف كؿ سمطة مركزية تكوف مسؤولة ومخولة 

تنفذ تمؾ الطمبات أو تحيميا لمسمطات المختصة بالتنفيذ، وتكوف الطمبات مكتوبة متضمنة 
وينفذ الطمب في أقرب اآلجاؿ وفقا لمقانوف  18مف المادة  15البيانات التي حددتيا الفقرة 

مف  21رية الطمب، وحددت الفقرة الداخمي وينبغي إعماؿ قاعدة التخصيص والمحافظة عمى س
ذات المادة حاالت رفض الطمب والتي ال تختمؼ عف حاالت رفض الطمب في إجراء التسميـ 

 3السابؽ عرضيا.

                                                           
 .312، المفيـو القانوني لجرائـ اإلرىاب الداخمي و الدولي، مرجع سابؽ، ص عبد القادر زىير النقكزم -1
رسالة مقدمة لمطمبات الحصوؿ ، 2008 -2001، أثر التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب راكز محمد جبر -2

 .96، ص 2010عمى شيادة الماجستير في الحقوؽ، جامعة اليرموؾ، األردف، 
، 2005، إتفاقيات التعاوف القضائي والقانوني، دار ىومة لمطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، يكسؼ دالندة -3

 .169ص 
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أفرزت الخبليا اإلرىابية واقعا جديدا مفاده أف مكافحة ىذه الجريمة بالوسائؿ التقميدية 
جديدة ومستحدث تكوف موازية لما وصؿ سوؼ لف تأت أكميا ما لـ يتـ المجوء إلى إقرار آليات 

 1إليو حاؿ ىذه الجريمة.
والتعاوف الدولي في المجاؿ الجزائي يتخذ مظاىر عديدة تضطمع المعاىدات الدولية 
بالدعوة إلييا والحث عمى تقريرىا في التشريعات الوطنية، وبطبيعة الحاؿ فإف ىذه المظاىر 

طور الذي يشيده اإلجراـ وكذلؾ نتيجة إلقتناع ليست ثابتة فيي تتغير و تتطور عمى حسب الت
كافة الدوؿ بضرورة تنسيؽ الجيود المشتركة في إطار عبلقات دولية تعاونية تستيدؼ زيادة 

لمجابية المخاطر و التيديدات المتصاعدة لظاىرة الخبليا اإلرىابية وذلؾ الفعاليات والقدرات 
 2بتطوير أوجو التعاوف الدولي.

عدة القضائية المتبادلة إحدى مظاىر التعاوف الدولي فإنيا ال محالة ولما كانت المسا
تتطور بتطوره فبعدما كانت تتسـ في حاالت بسيطة وتتذ صورا تقميدية أصبحت تأخذ منحا آخر 
فأوجدت ليا بذلؾ مظاىر حديثة مف أجؿ زيادة الفعالية في مكافحة الخبليا اإلرىابية وكذلؾ 

ة التي تنظر في الدعوى العمومية الناشئة عف ىذه الجريمة خاصة لتبسيط عمؿ الجيات القضائي
 3مع تزايد إمتداد ىذه الجريمة في ظؿ التسييبلت التي وفرىا التطور الحاصؿ في المجتمع.

ا بالتحقيؽ أو بصفة عامة البحث تتعمؽ المظاىر الحديثة لممساعدة القضائية المتبادلة إم
 4خاص المتصميف بالدعوى العمومية النائشة عف الجريمة.التحري عف الجريمة أو بحماية األشو 

مف أجؿ مواجية فعالة لمخبليا اإلرىابية تـ إستحداث آليات جديدة لمتعاوف القضائي في 
مجاؿ المساعدة القضائية المتبادلة في سبيؿ البحث والتحرى عف الجريمة ولعؿ أىـ ىذه اآلليات 

                                                           
رىاب، األساليب المستحدثة لمواجية اإلرىاب، دار ، المنظومة األمنية في مواجية اإلحسنيف المحمدم بكادم -1

 .33، ص 2007الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
، 2014، اإلجراـ المعاصر، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، محمد فتحي العيد -2

 . 163ص 
تجريـ و المكافحة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، دوف ، اإلرىاب الدولي بيف الحسنيف المحمدم بكادم -3

 .110، ص 2004طبعة، 
 .263، ص 2010، اإلرىاب الدولي دراسة قانونية مقارنة، مكتبة صادر ناشروف، لبناف، دكلمي حمد -4
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ه الجريمة، نقؿ اإلجراءات الجزائية مع إنشاء سجؿ المجوء إلى البحث والتحري المشترؾ عف ىذ
ستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.  1جزائي بيف الدوؿ وا 

الجيكد الدكلية لمنع كمكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة في إطار التعاكف : لمبحث الثانيا
 2القضائي

إلرىابية النائمة وذلؾ ألف نبلحظ مما سبؽ أف الوسائؿ التقميدية ال تكفي لمواجية الخبليا ا
الطابع الدولي لمجريمة يتطمب إستجابة كافة القوى الوطنية واإلقميمية والدوليػة لئلسياـ في تطويع 

 قوانينيا بما يتبلئـ و خصوصياتيا.
والخبليا  الجريمة  بشكؿ عاـمف ىنا حرصت الدوؿ عمى التعاوف فيما بينيا لمكافحة 

ومنذ زمف طويؿ تحقيقا لمصمحتيا في عدـ إفبلت المجرميف مف  ،اإلرىابية النائمة بشكؿ خاص
العقاب وقد أخذت لتحقيؽ ذلؾ وسائؿ متعددة مف أىميا اإلنابة القضائية وتسميـ المجرميف 

عف طريؽ إبراـ إتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراؼ بشأف تراؼ باألحكاـ األجنبية وتنفيذىا واإلع
لتدعيـ سياسية مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة مف خبلؿ تفعيؿ التعاوف القانوني والقضائي وذلؾ 

ستحداث قواعد جديدة أكثر فعاليػػة.  3اإلجراءات في القواعد التقميدية وا 
يسود اليقيف بأف فعالية مكافحة الجريمة تستمـز تعميؽ وعي الدوؿ بتضامنيا بحيث ينشأ 

سمة بارزة لمعبلقات الدولية في الوقت  بينيا تعاوف قضائي في المجاؿ الجنائي والذي يعتبر
 الحاضر ووسيمة فعالة لمواجية ما ىو سائد مف أف الحدود الدولية تعترض القضاة دوف الجناة.

                                                           
ترويجا، دار ، التأصيؿ الشرعي والقانوني لمكافحة الجرائـ اإلرىابية فكرا وتنظيما و أبك الكفا أحمد أبك الكفا -1

 . 126، ص 2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، دوف طبعة، 
يقصد بالتعاوف القضائي التعاوف بيف السمطات القضائية في مجاؿ إجراءات اإلستدالؿ والتحقيؽ والضبط  -2

تنفيذ بيدؼ تيسسر ضبط الجرائـ ومحاكمة مرتكبييا وتيسير اإللتجاء لمقضاء وتبسيط إجراءاتو وتوفير الرعاية ل
األحكاـ القضائية، ويشمؿ ذلؾ تبادؿ المعمومات المتعمقة بالتنظيـ القضائي ونصوص التشريعات والمطبوعات 
والنشرات والبحوث الفنية والقضائية، ويجرى التعاوف في المواد المدنية والجنائية ومف صورة تبميغ الوثائؽ واألوراؽ 

، أحكاـ اإلنابة القضائية في القانوف الدولي، دار المنعـ شكقيعبد القضائية واإلنابة القضائية، أنظر في ذلؾ 
 .44ص  2002الوفاء المصرية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، 

الجريمػة المنظمػة في القػانوف المقارف، دار النيضػة العربيػة، القاىرة، مصر، الطبعة ، شريػػػؼ سيد كامؿ -3
 .275، ص 2009األولى، 
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إف التعاوف القضائي الدولي في المجاؿ الجنائي ىو كؿ إجراء قضائي تقوـ بو دولة مف 
ئـ، أي ىو البحث عف شأنو تسييؿ ميمة المحاكمة في دوؿ أخرى بصدد جريمة مف الجرا

الوسائؿ التي تمكف دولة ما مف اإلستفادة مف السمطات العامة أو الييئات القضائية لدولة أخرى 
 1ذي ييدؼ إلى مكافحة ىذه الجريمة.وال

نما تعود جذورىا إلى عصور  إف فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي ليست بفكرة جديدة وا 
مف الباحثيف إلى أف أولى تطبيقات القضاء الجنائي  تاريخية قديمة وفي ىذا الصدد يذىب العديد
، كما أجرى ممؾ بابؿ محاكمة ممؾ يودا الميزـو 2الدولي تعود إلى التاريخ المصري القديـ
ـ  1268في نابولي عاـ  Cnradin von Hohenstafenبيترياس كما جرت محاكمتاف إحداىما لػ 

ـ  1277في إقميـ الرايف سنة  Sire Piere de Hagenbachواألخرى لمحاكمة أرشيدوؽ النمسا 
صدار الحكـ عميو باإلعداـ.  3حيث تمت محاكمتو وا 

ولذلؾ أخذت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب تبرز بيف أوساط 
القانونييف في المجتمع، ولكف يبلحظ أف فكرة معاقبة مجرمي الحرب ووضع آلية لعقاب منتيكي 

اإلنساني بدأت بمبادرات فردية أكثر منيا رؤى حكومات ودوؿ ودفعت بيا  القانوف الدولي
 4جماعات ومنظمات غير حكومية لتصبح أبرز إنجازات القرف التاسع عشر.

 1873فقد نادى السيد غوستاؼ مونييو أحد مؤسسي المجنة الدولية لمصميب األحمر عاـ 
جرحى الحرب حيث نادى بضرورة  الخاصة بمعالجة 1864أي بعد صدور إتفاقية جنيؼ لعاـ 

ستحداث محكمة جنائية دولية لمنع مخالفات اإلتفاقية والمعاقبة عمييا وتقدـ بمشروعو  إنشاء وا 
قترح أف تضـ المحكمة في قواميا ممثبل مف  ىذا إلى المجنة الدولية لغوث العسكرييف الجرحى وا 

حايدة ينتخبوف بالقرعة وبيف في كؿ طرؼ مف الطرفيف المتحاربيف وثبلثة ممثميف عف الدوؿ الم

                                                           
 .89النظريػػة العامة لمجريمة الدولية، مرجع سابؽ، ص ، الشيػػف أشػػرؼ محمد-1

2 -  Rachel Kerr، The international Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia، Oxford 

university press، 2010، page 82. 
 .201القانوف الجنائي الدولي، مرجع سابؽ، ص ، محمكد شريؼ بسيكني -3
دراسة في القانوف –مفيـو جرائـ اإلرىاب الدولي وآليات مكافحتيا ، ار عمي جبر كاظـ الشمرمعبد الست -4

 .93، ص 2017دار األياـ لمنشر والتوزيع، عماف، األدرف،  -الدولي الجنائي
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مقترحو بأف المحكمة ال تنظر في قضية ما مف تمقاء نفسيا بؿ تنتظر رفع دعوى مف دولة 
 1متحاربة أما تنفيذ الحكـ فإنو يقع عمى عاتؽ الدولة التي صدر الحكـ ضد أحد رعاياىا.

بأنيا قد بقيت وعمى الرغـ مف المقترحات التي تقدـ بيا غوستاؼ مونييو إال أنو يبلحظ 
 2حبرا عمى ورؽ ولـ تر النور رغـ كؿ الجيود التي بذليا.

ومف خبلؿ ما تـ عرضو مف خبلؿ الجيود والمحاوالت الرامية إلى إنشاء قضاء جنائي 
دولي إال أف ىنالؾ الكثير مف الفقياء والباحثيف في إطار القانوف الدولي يروف بأف فكرة تشكيؿ 

  3لى الحرب العالمية األولى.محكمة جنائية دولية تعود إ
إف فعالية مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة تستوجب تضامف الدوؿ وتعاونيا في صور 
عديدة سواء تمثمت ىذه الصور في تبادؿ المعمومات األمنية والقضائية مف خبلؿ التعاوف األمني 

إلعتراؼ التدريجي باآلثار الدولي واإلنابات القضائية أو في تسميـ الجانحيف الياربيف أو في ا
الدولية لؤلحكاـ األجنبية أو في نقؿ المحكوـ عمييـ في سجوف دوليـ أو في نقؿ اإلجراءات 

 4الجنائية وغير ذلؾ مف صور التعاوف القضائي.
وييدؼ التػعاوف القضائي بيف الدوؿ إلى التنسيؽ بيف السمطات القضائية فيما يتعمؽ 

إجراءات التحقيؽ و المحاكمة إلى حيف صدور الحكـ عمى باإلجراءات الجنائيػة مف حيث 
المحكـو عميو وضماف عدـ إفبلتو مف العقاب، مف ىنا سنتناوؿ أىـ مجاالت التعاوف القضائي 

 تسميـ المجرميف واإلنابة القضائية.وىي 
 

                                                           
1 -  Borislav T، Blacojevic، The status of war veterans and victims of war collection of 

yugoslav laws، Volume VI، Oxford university press، 1998، page 113. 
 .94القانوف الدولي الجنائي، مرجع سابؽ، ص ، محمكد شريؼ بسيكني -2
القانوف الدولي الجنائي، محموعة دراسات، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف ، مػػازف ليمك راضي -3

 .225، ص 2011الطبعة األولى، 
موسػػوعة القانوف الجنائي لئلرىاب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، دوف سنة  ،العادليمحمد صالح  -4
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خاليا في  المتيميف بالضمكع التعػػػاكف الدكلي في مالحقػػة ك تسميػػـ المجرميػػف: المطمب األكؿ
 1اإلرىاب النائمػػة

نظػػرا لتعدد وتشعب التطورات التي لحقت بظاىرة الخبليا اإلرىابيػة النائمة وبأساليب 
ستراتيجيات مكافحتيا عمى المستويات الوطنية ثـ الدولية ومفيوـ التعاوف ومدى  وبأنظمة وا 

وؿ والمنظمات الدولية حتميتو لدى الدوؿ المختمفة وكذا التطورات التي لحقت بالعبلقات بيف الد
والنظاـ العالمي بشكؿ عاـ والتي كاف ليا جميعيا أثرىا في صياغة ظاىرة التعاوف الدولي 

 2لمكافحة الخبليا اإلرىابية وتطورىا وتحديد مفيوميا.
ومع إتساع مسرح إرتكاب ىذه الخبليا إلى قارات أو دوؿ متعددة وسيولة حركة العناصر 

منيا وتنقميا وىربيا أو إختفائيا بؿ إمكانية إرتكاب جرائميا عف بعد  اإلجرامية وبخاصة المنظمة
بإستغبلؿ التسييبلت التكنولوجية وكؿ مع وجود عوائؽ حادة ضد المواجية والمبلحقة كفكرة 
عتبارات األمف القومي والوطني لكؿ دولة وذلؾ  السيادة القومية المطمقة واإلختصاص القضائي وا 

يادة فاعميتيا وقدرتيا عمى ية تنسيؽ وتوجيو الدوؿ المختمفة بيدؼ ز كمو يؤكد ضرورة بؿ حتم
تمؾ المخاطر المتفاقمة وتمبية ىذه الضرورة لتحقيؽ وتعزيز التعاوف الدولي إنما يحقؽ  مجابية

قميميا و دوليا.  3عديدا مف وجوه المصمحة والنفع لكؿ أطراؼ التعاوف وطنيا وا 
الب الدولة التي تحضرت مف الجريمة اإلرىابية بعد فرار اإلرىابي إلى دولة أخرى تط

تسميمو إلييا ومعاقبتو وفؽ قانونيا الوطني، ويعد التسميـ أحد المحاور األساسية اليامة لمتعاوف 

                                                           
يقصد بالتسميـ أف تتخمى الدولة عف شخص موجود في إقميميا إلى دولة أخرى بناء عمى طمبيا لتحاكمو عف  -1

جموعة مف اإلجراءات القانونية التي جريمة يعاقب عمييا قانونا أو لتنفيذ حكـ صادر مف محاكمتيا، أو ىو م
تيدؼ إلى قياـ دولة بتسميـ شخص متيـ أو محكـو عميو إلى دولة أخرى لكي يحاكـ بيا أو ينفذ الحكـ الصادر 

، اإلرىاب في القانوف الدولي، دراسػة قانونية مقارنة، مرجع حسف عزيز الحمكعميو مف محاكميا، راجع في ذلؾ، 
 .132سابؽ، ص 

تسميـ المجرميف في إطار قواعد القانوف الدولي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  طية خميفػة،رمضاف ع -2
 .316، ص 2011الطبعة األولى، 

 .235الفيـ المفروض لئلرىاب المرفػوض، مرجع سابؽ، ص ، عمػي بف فايػز الجحني -3
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الدولي األمني في مكافحة الجرائـ اإلرىابية لكنو قد يمس وترا حساسا يتعمؽ بالسيادة وقد يكوف 
 1في بعض الحاالت محؿ جدؿ سياسي.

وـ أسس التعاوف الدولي في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة عمى مفاىيـ مف السيادة تق
يجابي، ونتيجة لمتطور  النسبية لمدوؿ المختمفة فبل مقاـ لنظاـ دولي أمني دوف تعاوف فعاؿ وا 
نتقاؿ المجرميف مف بمد آلخر فقد أدرؾ المجتمع الدولي أىمية  اليائؿ في وسائؿ المواصبلت وا 

وف بيف األجيزة المعنية فيما بيف الدوؿ وتنسيؽ العمؿ فيما بينيا لمكافحة الجريمة التي التعا
 2تتجاوز حدود الدولة الواحدة بمقتضى قواعد مستقاة مف مبادئ التعاوف الدولي.

ويعتبر نظاـ التسميـ تطبيقا عمميا لتضامف الدوؿ لمكافحة اإلجراـ لما فيو مف خروج عف 
دوؿ لمبلحقة المجرميف والتصدي لمجريمة وغالبا ما يتـ بناء عمى إتفاقية الحدود الجغرافية لم

خاصة بيف دولتيف أو بناء عمى إتفاؽ عاـ كما ىو الحاؿ في اإلتفاقيات والمعاىدات المتعددة 
 3األطراؼ.

تطورت حركة التعاوف بيف الدوؿ حيث أضحى التعاوف ظاىرة واقعة كانت في كثير مف 
ة الخبلفات بيف الدوؿ ووقؼ تصعيدىا كما كانت وسيمة لزيادة قدرات الدوؿ األوقات وسيمة لتيدئ

 4عمى مواجية المخاطر المشتركة سواء عمى المستوى الثنائي أو اإلقميمي أو الدولي.
تأتي أىمية الدراسة التاريخية في الترابط المتواصؿ بيف حمقات الماضي والحاضر 

دراؾ م  راحؿ التطور التاريخي لنظاـ التسميـ.والمستقبؿ الذي يساعد عمى فيـ وا 

                                                           
اؿ و تمويؿ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص التعاوف الدولي في مكافحة جريمتي غسؿ األمو  ،عادؿ محمد السيكم -1

168. 
، التعاوف الدولي واإلقميمي في مواجية اإلرىاب، المؤتمر العممي السنوى الثالث: المواجية محمد عيد الغريب -2

 .460التشريعية لظاىرة اإلرىاب عمى الصعيديف الوطني و الدولي، مرجع سابؽ، ص 
دولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف بيف الحدود، المرجع مكافحة اإلرىاب ال، عبد اهلل نػػػكار شعت -3

 .191السابؽ، ص 
، مدى قصور التعاوف الدولي في مبلحقة الجرائـ الدولية )دراسة حوؿ أزمة تسميـ ممحمد لطفي عبد الفتاح -4

 .96ع سابؽ، ص المجرميف كعائؽ لقياـ التعاوف الدولي( المؤتمر العممي الدولي: الثػػورة والقانوف، مرج
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تسميـ المجرميف طبقا لممعاىدات ىو عمؿ حديث نسبيا ولو أف المعاىدات كانت تعقد 
أحيانا في الماضي مف أجؿ تسميـ المتيميف بجرائـ سياسية، ويبدو أف دور المعاىدات في تسميـ 

1لمجرميف ذو أصؿ التيني.المجرميف حاليا يختمؼ عنو قديما ويرى البعص أف إصطبلح تسميـ ا
  

ويبدو أف التأصيؿ التاريخي إلصطبلح التسميـ قد أستخدـ ألوؿ مرة في القرف الثامف عشر 
ـ غير أف فرنسا قد قامت بإستخداـ مصطمحات أخرى  1971حاؿ قياـ الثورة الفرنسية سنة 

لموقعة مع في توقيع بعض المعاىدات وخاصة ا Restituerمتساوية في الداللة المفظية مثؿ 
Kortenberg  1765.2ومع إسبانيا سنة  1759)مقاطعة في بمجيكا( سنة 

د إذ يبدو أف إحدى أقدـ معاىدات التسميـ كانت بيف عرؼ نظاـ التسميـ منذ أمد بعي
 1280رمسيس الثاني وممؾ الحيثييف خيتاسير، ويرجع أصؿ ىذه المعاىدة إلى أحد التاريخيف 

وفا أف الحيثييف قوـ غزاة وكانوا قد وفدوا مف شماؿ شرؽ آسيا إلى قبؿ الميبلد إذ أنو كاف معر 
منطقة الشاـ ووصفتيـ التوراة بأنيـ قوـ حرب يبغوف القتاؿ واإلغارة عمى الدوؿ وقد وقعت بينيـ 
وبيف الممؾ رمسيس الثاني معركة قادش الشييرة "مدينة في سوريا" التي إنتيت بإنتصار الجيش 

لصالحو ولـ تكف ىذه المعاىدة مجرد معاىدة صمح تفرض شروط المصري وحسمو القتاؿ 
الطرؼ المنتصر في أعقاب ىزيمة الحيثييف ولكنيا تضمنت أيضا أحكاـ خاصة بالتعاوف بيف 

وقد عرفت  ،3البمديف في المستقبؿ فيما يتعمؽ بنظاـ التسميـ وبصفة خاصة المجرميف السياسييف
ـ خاصة وجرائـ عامة مثؿ التآمر وقمب نظاـ الحكـ مصر الفرعونية تقسيـ الجرائـ إلى جرائ

واإلعتداء عمى المعابد وأمبلكيا والمساس بالوطف مثؿ الفرار مف الجندية وعصياف أوامر القادة 
أو الرؤساء والجاسوسية أو إفشاء أسرار الوطف ألعداء الببلد والجرائـ الخاصة ىي التي كانت 

لتي كانت تسمى جريمة المرىبيف، وكاف التسميـ ينحصر تيدؼ إلى اإلعتداء أو إغتياؿ الممؾ وا

                                                           
دار الجامعة  -دراسػة مقارنة–الجوانب اإلشكالية في النظاـ القانوني لتسميـ المجرميف ، سميماف عبد المنعػـ -1

 .38، ص 2007الجديدة، دوف طبعة، 
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف بيف الحدود، المرجع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -2

 .195بؽ، ص السا
مف الرىبة إلى اإلرىاب، تطور المصطمح والظاىرة، مجمة الحقوؽ و العمـو السياسية، العدد ، إبراىيـ شػػاكر -3
 .207، كمية الحقوؽ، جامعة لبناف، ص 2014، 3
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في تسميـ المجرميف السياسييف ألنو يعتبر عمبل يمميو حسف الجوار أو مف قبيؿ المجامبلت 
 1الودية بيف المموؾ والحكاـ.

كما أبرمت معاىدة مماثمة بيف مموؾ بابؿ وأشور في دوؿ الشرؽ القديـ خبلؿ الفترة مف 
قبؿ الميبلد وكانت بنودىا تنظيـ إلى جانب التحالؼ والسبلـ بيف  300ى قبؿ الميبلد حت 350

الدوؿ نصوصا أخرى في تسميـ المجرميف الفاريف مف وجو العدالة لمحاكمتيـ وتوقيع العقاب 
، وعمى الرغـ مف ىذا اإلجماع الفقيي حوؿ أوؿ معاىدة لمتسميـ في 2عمييـ لما إقترفوه مف جـر
الذي يعتقد أف أوؿ معاىدة في مجاؿ التسميـ كانت  Lombrosoييا مف التاريخ فنجد إتجاىا فق

قبؿ الميبلد وكاف أطرافيا ىنري الثاني ممؾ إنجمترا وغميوـ جيـر ممؾ أكوس ووفقا  1147عاـ 
ليذه المعاىدة كاف يمتـز ممؾ أسكتمندا بمحاكمة الخونة اإلنجميز الفاريف إلى مممكتو وتنفيذ العقوبة 

 3ـو بتسميميـ إلى إنجمترا لتتـ محاكمتيـ ىناؾ.عمييـ أو أف يق
و تجدر اإلشارة إلى أف نظاـ تسميـ المجرميف عرؼ عند اإلغريؽ بإسـ التخمي عف 

ذلؾ بأف يعتمد أىؿ الجاني إلى تسميـ الجاني سواء كاف إبنيـ  Abandon noxalمصدر الضرر 
ا لحسف نيتيـ ورغبتيـ في السمـ أـ عبدا إلى أىؿ المجني عميو فيصبح مصيره بيف أيدييـ إظيار 

 4وقد يدفعوف الغرامة بدال مف التسميـ أو التخمي فميـ الخيار في ذلؾ.
تسع مفيوـ جريمة الخيانة وأصبح  وكانت أخطر الجرائـ السياسية ىي جريمة الخيانة وا 
يشمؿ العديد مف األفعاؿ مثؿ تسميـ قوات ومعسكرات أو خطط العمميات العسكرية لمعدو وبيع 
السبلح لو أو إنقاذ خائف مف العقاب أو الفرار خارج الببلد إذا ما كانت ميددة  بالغزو األجنبي 
ولقد كانت جريمة السب واإلىانة في أثينا يجوز تسميـ المذنب فييا إلى قبيمة المجني عميو 

                                                           
 .41-40، عدـ مشروعيػة اإلرىاب في العبلقات الدولية، المرجع السابؽ، ص أماؿ يكسػػفي -1
رسالة  -دراسة مقارنة–، الحماية الجنائية لممبلحة البحرية مف اإلرىاب حمد محمكد عزتمحمد عبد اهلل م -2

 .415، ص 2012مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 
 .167اإلجراـ المعاصػػر، مرجع سابؽ، ص ، محمد فتحي عيػد -3
جرميف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة ، تسميـ المحمزة أبك بكر صالح البصير  -4

 .312، ص 2015لنيؿ درجة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 
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ف آثينا وتحتفظ بالجاني كرقيؽ لمدة محددة بدال مف قتمو وتؤكد األحداث التاريخية عمى إتباع سكا
 1لنظاـ التسميـ.

تضمف القانوف الروماني نصوصا تتعمؽ بتسميـ المجرميف فكانت الجرائـ مقسمة في 
فالجرائـ  ،2العصر الروماني كما كانت في العصر الفرعوني إلى جرائـ عامة وجرائـ خاصة

لعامة الخاصة تتمثؿ في األفعاؿ التي تصيب األفراد بالضرر في حقوقيـ الخاصة أما الجرائـ ا
فتشمؿ األفعاؿ الخطيرة التي يتعدى ضررىا األفراد فتصيب المجتمع كمو وكاف ىناؾ نوع ثالث 
مف الجرائـ وىي ما أطمؽ عميو الجرائـ غير العاديػػة وىي التي يرتكبيا عضو في مجمس الشيوخ 

 3أو إذا كانت الجريمة سياسية.
النظـ اإلقطاعيػػة في تمؾ ار عرؼ نظاـ التسميـ في العصور الوسطى والتي تتميز بإنتش

وأف ظيور مبدأ تسميـ المجرميف في تمؾ الفترة كاف بصدد جريمة الفرار مف السيد الحقبة 
، ففي العيد 4اإلقطاعي، إذ تحالؼ السادة اإلقطاعيػوف وتعاىدوا عمى رد كؿ ىارب إلى سيده

العبد وعوقب أشد الروماني كاف المزارع مقيدا باألرض فإذا ىرب منيا قبض عميو وسمسؿ ك
عقوبة بؿ يعاقب كؿ مف سيؿ لو الفرار والواقع أف المجتمع اإلقطاعي سواء في الشرؽ أو الغرب 
مجتمع جامد طبقي تختمؼ فيو حقوؽ الفرد بحسب الطبقة التي يتنمي إلييا فإذا ما حاوؿ الفرد 

أي يتـ تسميمو  الفرار مف طغياف وظمـ السادة اإلقطاعييف فإنو يتـ القبض عميو ويعود قسرا
 5لتطبؽ عميو عقوبات قاسية.

                                                           
، جرائـ اإلرىاب الدولي في ميزاف الشريعة اإلسبلمية والقانوف جمعة فرج عبد الغني عمي شرؼ الديف  -1

، ص 2017قدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، الدولي الجنائي، رسالة م
354. 

، رسالة مقدمة لنيؿ درجة -دراسة مقارنة–، تسميـ المجرميف في القانوف الميبي نكاؿ محمد عبد الجميؿ لطيؼ  -2
 .312، ص 2015الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 

، تخصص ، محمد األميػػفعبػػاسي  -3 الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو
 .622القانوف العاـ، مرجػع سابؽ، ص 

المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع المصري والقانوف ، أحمد عبد العظيـ مصطفى المصرم -4
 .560لحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، ص المقارف، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه في ا

تجاىات تطوير القانوف الجنائي ودعـ التعاوف الدولي، ، محمد عبد المطيؼ فرج -5 السياسة الجنائية المعاصرة وا 
 .103، ص 2013مطابع الشرطة، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
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المجتمعات في ظؿ العصور الوسطى مفيوـ التسميـ في الجرائـ العادية بنفس  تعرؼولـ 
القدر الذي كاف عميو التسميـ في الجرائـ السياسية، ويبدو أف الجريمة السياسية في ظؿ النظاـ 

لتابع بسيده اإلقطاعي ويعني ذلؾ أف اإلقطاعي تتمثؿ في إنتياؾ رابطة التبعية التي ربطت ا
الثورة أو التمرد عمى السيد تعد جريمة خيانة إقتربت خطورتيا مف جريمة قتؿ الممؾ أو جريمة 
قتؿ األصوؿ األمر الذي أدى إلى التوسع في مفيوميا مما أدى إلى قياـ الممؾ بعقد إتفاقيات 

خماد حافظة عمى العرش وقمثنائية لتسميـ المجرميف السياسييف الفاريف مف أجؿ الم ع التمرد وا 
 1الثورة الداخمية.

وقد تجاوز نظاـ تسميـ المجرميف ىذه التطبيقات المنفردة لكي يصبح موضوعا لمعديد مف  
ميبلدي بيف فرنسا  1303اإلتفاقيات الدولية الثنائية التي يعد مف أقدميا إتفاقية باريس المبرمة 

نجمترا والتي كانت تقرر عدـ جوا ز حمايػػة أعداء كؿ مف الدولتيف مف المجرميف في حالة لجوئو وا 
ـ وكذلؾ إتفاقية التسميـ  1830إلى الدولة األخرى والمعاىدة المبرمة بيف فرنسا وسويسرا في عاـ 

تفاقية تسميـ المجرميف المبرمة  1874المبرمة بيف الحكومة العثمانية والواليات المتحدة عاـ  ـ وا 
نجمترا عاـ أي 1874عاـ  بيف فرنسا وبيرو في  1876.2ضا وبيف فرنسا وا 

في ىذه المرحمة عمدت بعض الدوؿ إلى إصدار قوانيف وتشريعات داخمية تنظـ بمقتضاىا 
جراءاتو وآثاره وقد تضمنت ىذه القوانيف ضمانا لؤلفراد لتدفع  التسميـ وتحدد قواعده وشروطو وا 

ئية تنظـ عبلقة الفرد بالدولة مف جية عنيـ ظمـ السمطة وتعسفيا وتقيـ دعائـ رقابة قضا
 3وعبلقات الدوؿ بعضيا ببعض مف جية أخرى.

ويذكر في ىذا الصدد عمى سبيؿ المثاؿ أوؿ دكريتو فرنسي تناوؿ موضوع التسميـ وىو 
والذي ينص عمى تحديد قواعد التسميـ في الجرائـ السياسية التي  1971فيفري  19الصادر في 

                                                           
بية، رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة دكتوراه في المواجية التشريعية لمجرائـ اإلرىا، طارؽ محمد نكر تيمؾ -1

 . 293، ص 2007الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود في التشريع الدولي، دار األياـ لمنشر و التوزيع، عماف، ، قارة كليد -2

 .399، ص 2016األردف، الطبعة األولى، 
اإلرىاب في القانوف الجنائي دراسة قانونية مقارنة عمى المستوويف الوطني ، فمحمد مؤنس محب الدي -3

 .78والدولي، مكتبة األنجمو مصرية، مصر، دوف طبعة، دوف سنة، ص 
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نسا مع الدوؿ األوروبية في ىذا اإلطار مف قواعد تسميـ المجـر تقع في فرنسا وعبلقة فر 
 1.السياسي
والذي جاء مكمبل  1811أكتوبر  23كما يشار أيضا إلى الدكريتو الفرنسي الصادر في  

ثـ أعقب ذلؾ قانوف التسميـ الفرنسي الصادر في  1810لقانوف العقوبات الفرنسي الصادر سنة 
عديد مف الدوؿ في اآلونة االخيرة إلى إصدار تشريعات وطنية ـ، وقد أثرت ال1927مارس  10

تنظـ مسألة تسميـ المجرميف عمى الرغـ مما ترتبط بو مف إتفاقيات دولية في ىذا الخصوص 
ـ كما نظـ المشرع السويسري تسميـ  1999جويمية  17مثاؿ ذلؾ القانوف الكندي الصادر في 

المساعدة الدولية المتبادلة في المواد الجنائية الصادر المجرميف في إطار القانوف الفيدرالي في 
أكتوبر  4ـ والذي تـ تعديمو مؤخرا بموجب القانوف الفيدرالي الصادر في  1981مارس  20في 

 2 .ـ 1996
فقد  1988فيفري  16أما قانوف اإلجراءات الجنائية اإليطالي الجديد الصادر في  

لقضائية مع السمطات األجنبية حيث نظـ فيو خصص الكتاب الحادي عشر منو لمعبلقات ا
نحو مفصؿ ودقيؽ، وقد كرس مشروع قانوف اإلجراءات الجنائيػة موضوع تسميـ المجرميف عمى 

المصري في كتابو الخامس المخصص لمتعاوف القضائي الدولي بابا مستقبل في تسميـ األشخاص 
تسميـ المجرميف ففي المغرب صدر  واألشياء ولـ تتواف التشريعات العربية بدورىا عف معالجة

ـ بشأف تسميـ  1941فيفري  21قانوف تسميـ المجرميف بمقتضى الظيير الشريؼ الصادر في 
 3ـ. 1955أفريؿ  05المجرميف العادييف والمبلحقيف قضائيا بجرائـ عادية في 

لقد تجػاوز نظاـ تسميـ المجرميف مرحمة سف التشريعات الداخمية لكي يصبح موضوعا 
تجيت الدوؿ إلى ل معديد مف اإلتفاقيات الدولية سواء كانت معاىدات ثنائيػة أو متعددة األطراؼ وا 

                                                           
مكافحة اإلرىاب وتعويض ضحايا الحوادث اإلرىابية في النطاؽ الدولي و المصري، دار ، طارؽ محمد قطب -1

 .126، ص 2015دوف طبعة،  النيضة العربية، القاىرة، مصر،
المواجية الجنائية لئلرىاب في ضوء األحكاـ الموضوعية واإلجرائية لمقانوف ، سعيد عمي بحبكح النقبي -2

 .316، ص 2011دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى،  -دراسة مقارنة–الدولي و الداخمي 
إلرىاب في الشريعات الجزائية، دراسػة مقارنة، دار وائؿ، عماف مكػػافحة جرائـ ا، عمػػر سعػػد اليكيػػدم -3

 .138، ص 2011األردف، الطبعػػة األولى، 
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روط عقد المزيد مف المعاىدات الثنائية التي تنظـ موضوع تسميـ المجرميف وتضع القواعد و الش
 1.الواجبة اإلتباع بيذا الخصوص

مف إتباعو  عديدة التي جنتيا الدوؿإف أسموب المعاىدات الثنائية عمى الرغـ مف الفوائد ال
تبايف الشروط في المعاىدات وحتى تمؾ التي تعقدىا نفس  منيا العيوبفإنو ال يخمو مف بعض 

الدولة إذ مف المحتمؿ أف تكوف في كؿ معاىدة شروط وأحكاـ تخالؼ ما تضمنتو المعاىدة 
تصة بالفصؿ في طمبات األخرى والتي سبؽ و عقدتيا مع دوؿ ثنائية مما يربؾ سمطاتيا المخ

، إضافة إلى أف المعاىدات الثنائيػة عرضة 2التسميـ عند معالجتيا لمقضايا التي تعرض عمييا
، ليذا ترى الدوؿ والسميا تمؾ التي ترتبط مع غيرىا 3لئلنياء واإللغاء بمجرد إنسحاب أحد أطرافيا

اثيؽ الجماعية لتنظيـ شؤوف بروابط جغرافية أو سياسية أو إقتصادية إلى عقد المعاىدات والمو 
ـ بيف كؿ مف بريطانيا و فرنسا و إسبانيا وىولندا  1802عاـ  المنعقدةوكانت المعاىدة  ،التسميـ

قياـ الحرب النابميونية حائبل دوف لأوؿ معاىدة جماعية في تاريخ تسميـ المجرميف والتي كاف 
اقيات الدولية اإلقميمية في مجاؿ التسميـ نفاذىا، والواقع العممي يؤكد لنا أف ىناؾ العديد مف اإلتف

بؿ ال يقتصر األمر عمى ذلؾ فحسب، حيث تتجو الدوؿ الموقعة عمى تمؾ اإلتفاقيات إلى 
التطوير في شروطيا الموضوعية واإلجرائية بما يتبلءـ مع ظروفيا ومصالحيا السياسية لكي 

صفة خاصة في اإلتفاقية تتواكب مع اإلتجاىات المعاصرة لمتسميـ ونبلحظ ىذا التطور ب
 4وممحقاتيا في بروتوكاالت متعددة. 1957عاـ  ةاألوروبية لمتسميـ الصادر 

ولقد أدركت منظمة األمـ المتحدة أىمية تطوير المعاىدات الثنائية واإلتفاقيات متعددة 
 األطراؼ في مجاؿ التسميـ وبذلؾ جيود مضنية إلصدار المعاىدة النموذجية لتسميـ المجرميف

لتي تتميز بأنيا وسيمة فعالة لمعالجة الجوانب القانونية ومواجية الجريمة المتطورة لذلؾ إتخذت وا

                                                           
نظاـ تسميـ المجرميف عمى ضوء العمؿ القضائي، بحث نياية التدريب، وزارة العدؿ،المعيد ، نعيػػمة ختك -1

 .46، ص 2011-2009العالي لمقضاء،  الممكمة المغربية، 
الجريمة المنظمة وصداىا عمى األنظمة العقابية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر ، ي الشػكامحمد سام -2

 .120دوف طبعة، دوف سنة، ص 
الجوانب اإلجرائية في الجريمة اإلرىابية دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي، دار النيضة ، أحمد حساـ طو تماـ -3

 .156ص ، 2007العربية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، 
 .175، اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجػتع سابؽ، ص ذنايب آسية -4
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ـ بناء عمى  1990ديسمبر  14الصادر في  45/116الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ 
1اآلتي : 68في الجمسة العامة  A/ 451756تقرير المجنة الثالثة 

 

لتسميـ المجرميف الواردة في مرفؽ ىذا القرار بإعتبارىا إطار ة تعتمد المعاىدة النموذجي
مفيدا يمكف أف يساعد الدوؿ في التفاوض بشأف إتفاقيات ثنائية ترمي إلى تحسيف التعاوف في 

 2األمور المتعمقة بمنع الجريمة وبالعدالة الجنائية وبعقد تمؾ اإلتفاقيات.
 20نشط لمجمس أوروبا الذي قاـ بسف نحو كما يجب اإلشارة في ىذا الصدد إلى الدور ال

 12إتفاقية متعددة األطراؼ منيا اإلتفاقية األوروبية لتسميـ المجرميف الموقعة في باريس في 
ـ وأعقب ذلؾ عدد ىائؿ مف  1975ـ والبروتوكوؿ الممحؽ بيا سنة  1975ديسبمر 

 3البروتوكوالت الممحقة بيا.
الدولية التي تخص تسميـ المجرميف عمى جميع  ورغـ كؿ ىذه اإلنجازات مف اإلتفاقيات

األصعدة تبقى جيود األمـ المتحدة في مجاؿ تسميـ المجرميف بارزة وقوية ولعؿ مف أبرزىا 
اإلتفاقية المتعمقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي عرضتيا األمـ المتحدة لمتوقيع 

ـ إضافة  2000نوفمبر  15و العشروف بتاريخ  والمصادقة بموجب قرار الجمعية العامة الخامس
إلى ذلؾ إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

ف كانت ىذه اإلتفاقية ال تخص موضوع التسميـ بحد ذاتو 4ـ 2003أكتوبر  31بنيويورؾ يـو  ، وا 
دولية فقد أقرت الفصؿ الرابع منيا تحت عنواف إال أنو ألىمية ىذا الموضوع عمى الساحة ال

منيا تحت عنواف تسميـ  44لتأتي المادة  50إلى المادة  43التعاوف الدولي مف المادة 
 12الصادر في  52/88المجرميف، كما أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ 

                                                           
، المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع الجزائري المقارف، مرجع سابؽ، ص إدريػس خكجة نضيرة -1

104. 
نائي المصري و المقارف، دراسة موضوعية ، جرائـ اإلرىاب في القانوف الجعبد الرحيـ عبد الصادؽ شكر -2

جرائية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى،   .199، ص 2012وا 
3 -  Lucie Debeausse, La lutte contre le terrorisme: Les réponses du droit, Mémoire de 

recherche, Master de droit pénal et sience pénales, Université paris II panthéos – assas, 

Année universaire 2013-2014 page 13. 
–، جرائـ اإلرىاب في ضوء األحكاـ الموضوعية واإلجرائية لمقانوف الجنائي الدولي والداخمي مدحت رمضاف  -4

 .76دار النيضة العربية، دوف طبعة، دوف سنة، ص  -دراسة مقارنة
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 المتبادلة، ثانيا تسميـ المجرميفة ـ في الجمسة العامة فيما يتعمؽ أوال بالمساعد 1997ديسمبر 
 1ثالثا أحكاـ تكميمية لممعاىدة النموذجية بشأف تسميـ المجرميف.

إف نظاـ تسميـ المجرميف مر بعدة مراحؿ ميمة بداية بالمرحمة التعاقدية التي كاف الحكاـ 
دات في ىـ الذيف يساىموف فييا وذلؾ قبؿ القرف السابع عشر ومرورا بمرحمة إبراـ بعض المعاى

 بداية القرف السابع عشر والتي تخص تسميـ المجرميف السياسييف ثـ دخؿ ىذا النظاـ مرحمة
تيقنت الدوؿ بضرورة النص عمى نظاـ تسميـ المجرميف في ميمة وىي المرحمة التشريعية أيف 

ي قوانينيا الداخمية وىذا ما شجع الدوؿ إلى إبراـ المعاىدات الدولية في إطار التعاوف الدول
لمكافحة اإلجراـ بؿ وتطور األمر إلى أف أصبحت الدوؿ توافؽ عمى التسميـ حتى مع عدـ وجود 

 2إتفاقيات دولية وذلؾ تطبيقا لمبدأ المعاممة بالمثؿ.
إف تصاعد إإلىتماـ الدولي مف جانب الدوؿ ومف قبؿ منظمة األمـ المتحدة بإجراءات 

ييـ بعقوبات سالبة لمحرية قد أدى إلى بذؿ مكافحة الجريمة ومعاممة المجرميف والمحكوـ عم
 3الكثير مف الجيود في إتجاه تحقيؽ المزيد مف التعاوف الدولي في ىذا المجاؿ.

فقد قامت منظمة األمـ المتحدة مف خبلؿ المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع ليا 
المجنة مؤتمرا دوريا كؿ بإنشاء لجنة دولية لمنع ومكافحة الجريمة ومعاممة المذنبيف، وعيد ليذه 

خمس سنوات لمنظر في األمور المتعمقة بالجريمة ودراسة التطورات الجديدة في مجاؿ مكافحتيا 
 4وأساليب معالجتيا وبحث الوسائؿ الكفيمة بحسف معاممة المذنبيف ومراعاة حقوؽ اإلنساف.

                                                           
مرجع سابؽ،  -دراسة مقارنة–إلشكالية في النظاـ القانوني لتسميـ المجرميف الجوانب ا، سميماف عبد المنعػـ -1

 .43ص 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دوف  ،أمير فرج يكسؼ -2

  .46، ص 2008طبعة، 
، كمية الحقوؽ، 1/2016لعدد السابع، اإلرىاب والديمقراطية، مجمة الحقوؽ و العمـو السياسية، ا ،البير رحمة -3

  .200جامعة لبناف، ص 
العدد  09نخو قانوف دولي لمكافحة اإلرىاب، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، المجمد  ،جغمكؿ زغدكد -4

  .60، كمية الحقوؽ، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، الجزائر، ص 01-2014
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ليحؿ  1/1992بقراره رقـ  1992وقد عاد المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي في فيفري 
لجنة مكافحة الجريمة والرقابة عمييا ولينشئ ىيئة جديدة بيف الحكومات لمنع الجريمة والعدالة 

 1992.1دولة والتي بدأت في عقد دوراتيا إعتبارا مف أفريؿ  40الجنائية مكونة مف ممثمي 
فالتعاوف الدولي لمكافحة الجريمة يصعب وضع تعريؼ جامع مانع لو يرجع ذلؾ إلى 

بوجو عاـ، حيث يرى بعض الفقياء  تعريؼ كؿ مف الجريمة ذاتيا والتعاوف الدولي في صعوبة 
ف التعاوف الدولي الجنائي يتمثؿ في مجموعة مف الوسائؿ التي بواسطتيا تقدـ إحدى الدوؿ أ

 2معونة سمطتيا العامة أو مؤسساتيا القضائية إلى سمطة التحقيؽ أو التنفيذ في دولة أخرى.
عض الفقياء التعاوف الدولي األمني عمى أنو أحد أوجو التعاوف الدولي ب كذلؾ يتناوؿ

المتعدد الذي ييدؼ إلى مبلحقة المجرميف ومكافحة الجرائـ وبإعتباره مظيرا حديثا مف مظاىر 
تشابؾ المصالح الدولية في ىذا العصر الذي أدى فيو التقدـ العممي اليائؿ إلى سيولة وسائؿ 

بح فيو كؿ إنساف صالحا كاف أو طالحا خيرا أـ شريرا إف يجتاز قيود المواصبلت وسرعتيا وأص
 الزماف والمكاف بفضؿ ىذا التقدـ العممي الواسع الذي أفاد الخير والشر في وقت واحد.

فوف القانوف الدولي الجنائي بأنو ذلؾ الفرع مف آخروف إلى فكرة التعاوف عندما يعرّ  ويشير
مثؿ إحدى السبؿ المستخدمة لتحقيؽ ىذه الدرجة العالية مف التوافؽ النظاـ القانوني الدولي الذي ي

واإلنسجاـ مع أىداؼ المجتمع العالمي في منع الجريمة والحفاظ عمى المجتمع وتقويـ المنحرفيف 
لوقايتو وصونو ووضعو في أحسف حاؿ وذلؾ مف أجؿ مصالح إجتماعية عالمية معينة ومف ثـ 

ولي ىنا عمى أنو السبيؿ إلى تحقيؽ الحماية البلزمة لمقيـ فإنيـ ينظروف إلى التعاوف الد
والمصالح اإلجتماعية العالمية المشتركة التي يعترؼ المجتمع الدولي بيا ذلؾ عف طريؽ 

 3اإلجراءات الجماعية القسرية أو الجيػػود المتضافرة.

                                                           
اىرة اإلرىاب العابر لمحدود و الجريمة المنظمة، قراءة مقارنة في إشكالية العبلقة بيف ظ ،شاكر ظريؼ -1

، كمية الحقوؽ، جامعة باتنة، 2017، جواف 11الوسائؿ واألىداؼ، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، العدد 
  .683الجزائر، ص 

القاىرة، مصر، الطبعة  الجريمة المنظمة، اإلرىاب وغسيؿ األمواؿ، دار النيضة العربية، ،أحمد محمكد خميؿ -2
  .436، ص 2009األولى، 

مكػػافحة جرائـ اإلرىاب في الشريعات الجزائية، دراسػة مقارنة، مرجػػع سابؽ، ص ، عمػػر سعػػد اليكيػػدم -3
146. 
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في حالة تمكف  أىمية كبيرة وذلؾ الخبليا اإلرىابيةويكتسب مبدأ تسميـ المجرميف في جرائـ 
الجناة مف اليروب أو المجوء إلى دولة أخرى أو أف تكوف الجريمة قد تـ التحضير ليا وتمويميا 

 1مف قبؿ أفراد أو جماعات أو تنظيمات تقيـ في إقميـ دولة غير ذلؾ التي أرتكبت فييا الجريمة.
لي ويعمؿ عمى فمف الثابت أف عدـ تسميـ اإلرىابي سيؤدي إلى تيديد األمف المحمي والدو 

توتر العبلقات الدولية و إضطرابيا كما سيؤدي إلى تمتع اإلرىابي بحصانة قانونية مرفوضة مف 
فإحتراـ مبدأ تسميـ المجـر اإلرىابي سيجعميـ محاصروف  2قبؿ قواعد العدالة والقانوف الطبيعي،

ييا جرائميـ وبالتالي في شتى بقاع العالـ ويجعميـ يتريثوا قبؿ اليروب مف الدوؿ التي إرتكبوا ف
تتحقؽ العدالة المطموبة وفقا لئلستراتيجية العالمية واإلقميمية و المحمية أي وفقا لمسياسة الجنائية 
المنشودة إذا أريد المجرميف في ىذه الحالة بضمانات تضمف إحتراـ الحقوؽ و الحريات 

ؼ األفعاؿ اإلجرامية الشخصية وأبرزىا عدـ محاكمة المجـر أو معاقبتو عف أفعاؿ أخرى خبل
 3محؿ طمب التسميـ.

ويستمد التسميـ مصادره القانونية مف اإلتفاقيات الدولية واإلقميمية و الثنائية إلى جانب 
 4العرؼ الدولي والمعاممة بالمثؿ.

مف مجموعة مف اإلتفاقيات  الخبليا اإلرىابيةتتألؼ المعايير القانونية الممزمة لمكافحة 
دت عمى المستوى الدولي والتي تكفؿ منع اإلرىاب وقمعو، وتتخذ ىذه المعايير الدولية التي إعتم

شكؿ قرارات يصدرىا مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة معاىدات يكفؿ المجتمع الدولي عمى 
 5صياغتيا تدريجيا عمى مدى سنوات.

                                                           
الجريمة المنظمة: التعريؼ  ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مصطفى عبد المجيد كاره، أحمد محمد النكالكم -1

  .186، ص 2014اإلتجاىات، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، واألنماط و 
المواجية التشريعية لئلرىاب في دولة اإلمارات العربية  ،إبراىيـ محمد جاسـ عبد اهلل الجالؼ الزغابي -2

في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، ، رسالة لنيؿ درجة الماجستير 2004لسنة  1المتحدة وفقا لممرسـو بقانوف إتحادي رقـ 
  .336، ص 2009جامعة القاىرة، 

 .212الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، مرجػػع سابؽ، ص ، عبػػاس شافعة -3
جرائـ اإلرىاب عمى المستوى الدولي و المحمي درسة تحميمية، أطروحة  ،أسامة حسيف محي محاؿ عبد العاؿ -4

  . 321، ص 2008توراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، لنيؿ درجة الدك
السياسية الجنائية الحديثة لمجابية اإلرىاب في القانوف المصري و المقارف، أطروحة  ،أشرؼ سيد أبك زيد -5

 .244، ص 2008لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، 
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الجرائـ اإلتفاقيات الدولية وتعتبر أحد المصادر األساسية لنظاـ تسميـ المجرميف في 
الخاصة بمنع اإلستيبلء غير  1970اإلرىابية ومنيا عمى النطاؽ الدولي إتفاقية الىاي لسنة 

المشروع عمى الطائرات حيث إعتبرت ىذه الجريمة مف الجرائـ الواجب التسميـ فييا وكذا إتفاقية 
 1حيث جاءت بأحكاـ التسميـ عمى غرار ما جاء في إتفاقية الىاي. 1971مونتلاير لسنة 

في المادة  1998أيضا أوردت اإلتفاقية الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ لسنة 
التاسعة منيا عمى أف "... تعتبر الجرائـ المنصوص عمييا في المادة الثانية "جرائـ اإلرىاب" 
جرائـ تستوجب تسميـ المجـر في أي معاىدة لتسميـ المجرميف تكوف نافذة بيف أي مف الدوؿ 

راؼ قبؿ نفاذ ىذه اإلتفاقية وتتعيد الدوؿ األطراؼ بإدراج ىذه الجرائـ كجرائـ تسميـ المجـر األط
 2في كؿ معاىدة لتسميـ المجرميف تعقد بينيا بعد ذلؾ.

وعمى النطاؽ اإلقميمي ىناؾ العديد مف اإلتفاقيات اإلقميمية التي أكدت عمى مبدأ تسميـ 
الخاصة بمنع وقمع اإلرىاب التي  1971مريكية لسنة المجرميف ومنيا إتفاقية منظمة الدوؿ األ

نصت عمى إعتبار الجرائـ المنصوص عمييا جرائـ عادية ميما كاف الدافع عمى إرتكابيا، 
ونصت المادة السابعة منيا عمى إلتزاـ الدوؿ المتعاقدة بإدراج ىذه الجرائـ في عداد الجرائـ 

 3أو التي ستنعقد في المستقبؿ.الخاصة بالتسميـ في معاىدات تسميـ المجرميف 
نصا بإلغاء  1977كذلؾ أوردت المادة األولى مف اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب لسنة 

 ادة بيدؼ إخضاعيا إلجراء التسميـالصفة السياسية عف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه الم
عمى أف " تتعيد الدوؿ  1957وجاء في المادة الخامسة مف اإلتفاقية األوروبية لمتسميـ لسنة 

األطراؼ المتعاقدة طبقا لمشروط واألوضاع المنصوص عمييا في ىذه اإلتفاقية بتسميـ األشخاص 

                                                           
ب الدولي ومسؤولية شركات الطيراف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، دوف طبعة، اإلرىا، يحي أحمد البنا -1

 .84، ص 1994
 .58نظاـ تسميـ المجرميف عمى ضوء العمؿ القضائي، مرجع سػػابؽ، ص ، نعيػػمة ختك -2
تعويض المضروريف مف األعماؿ اإلرىابية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ، خالد مصطفى فيمي -3

 .134، ص 2007ندرية، مصر، الطبعة األولى، اإلسك
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الذيف تتيميـ السمطات المختصة لمطرؼ الطالب لمتسميـ بإرتكاب جريمة أو مطموب القبض 
 1لسمطات لتنفيذ عقوبة أو أمر حبس".عمييـ مف تمؾ ا

منيا عمى  5/1في المادة  1966وروبية اإلضافية لمتسميـ لسنة كما أكدت اإلتفاقية األ
مبدأ عدـ جواز إحتجاج الدولة المطموب إلييا التسميـ بأف الجريمة ذات صفة سياسية أو مرتبطة 

 2بيا أو مستوحاة مف بواعث سياسية.
 وعمى الصعيد نفسو أقرت إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرىاب ومكافحتو لسنة

مبدأ تسميـ المجرميف اإلرىابييػػف في المادة الثامنة منيا بأف تتعيد الدوؿ األطراؼ بتسميـ  1997
كؿ شخص محؿ متابعة أو متيـ محكوـ عميو بإرتكاب أعماؿ إرىابية إفتراقيا في دولة أخرى 
ا طرؼ والذي تطمب فيو ىذه الدولة الطرؼ تسميمو إلييا طبقا لمقواعد والشروط المنصوص عميي

 3في ىذه اإلتفاقيػػػة.
كما جاء في نص المادة التاسعة منيا أف تتعيد كؿ دولة طرؼ بأف تضمف أية إتفاقية 
تبادؿ تسميـ مجرميف قائمة بيف أية مف الدوؿ األطراؼ قبؿ أو بعد دخوؿ ىذه اإلتفاقية حيز 

 4ا.التنفيذ أي أعماؿ إرىابية كما وردت بالمادة األولى كجرائـ يمكف التسميـ فيي
وعمى المستوى اإلقميمي العربي تضمنت اإلتفاقيات بيف الدوؿ العربية النص عمى مبدأ 

مقره مبدأ تسميـ  1952تسميـ المجرميف فقد جاءت اإلتفاقية العربية لتسميـ المجرميف لسنة 
 5المجرميف في الجرائـ اإلرىابية وذلؾ في الفقرة الرابعة مف المادة الرابعة.

فأوردت إلتزاما عاما عمى  1998ية العربيػة لمكافحة اإلرىاب لسنة أيضا جاءت اإلتفاق
جميع الدوؿ العربية المتعاقدة بتسميـ الميميف أو المحكوـ عمييـ في الجرائـ اإلرىابية المطموب 

                                                           
الجرائـ اإلرىابية و القواعد اإلجرائية في قانوف مكافحة اإلرىاب الجديد، مرجع سابؽ  ،رمزم رياض عكض -1

 .384ص 
المركز القانوني لضحايا الجرائـ الدولية، دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع، عماف،  ،بف بكعبد اهلل مكنية -2
 .118، ص 2014ردف، الطبعة األولى، األ
الضبط التشريعي والقضائي و اإلداري لمكافحة اإلرىاب، دار النيضة العربية،  ،مصطفى محمد مكسػى -3

 .116، ص 2018القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
، األردف، مثمث الرعب العالمي، اإلرىاب، دار مجدالوي لمنشر و التوزيع، عماف ،محمد صالح ربيع العجيمي -4

 .204، ص 2014الطبعة األولى،
 .79اإلرىاب بذوره وبثوره، زمانو ومكانو وشخوصو، مرجع سابؽ، ص  ،ىشاـ الحديدم -5
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ثـ  1تسميميـ مف أي مف ىذه الدوؿ طبقا لمقواعد والشروط المنصوص عمييا في ىذه اإلتفاقية،
نظيميا متكامبل إلجراءات التسميـ حيث نصت الخامسة منيا عمى أف وضعت ىذه اإلتفاقية ت

تتعيد كؿ مف الدوؿ المتعاقدة بتسميـ المتيميف أو المحكوـ عمييـ في الجرائـ اإلرىابية والمطموب 
 2تسميميـ في أي مف ىذه الدوؿ وذلؾ وفقا لمقواعد والشروط المنصوص عمييا في ىذه اإلتفاقية.

المصادر األصمية لمتسميـ إذ يعبر عف أحكاـ قانونية عامة غير  العرؼ الدولي ىو أحد
مدونة دؿ عمييا تواتر اإلستعماؿ مف قبؿ المجتمع الدولي وثبوت اإلعتقاد لدى غالبية الدوؿ أو 
أشخاص القانوف الدولي بالقوة القانونية ليا فيو يؤدي دورا كامبل يتعمؽ بالمسائؿ التي لـ يرد 

 3ىدات أو التشريعات الداخمية لمدوؿ.بشأنيا نصوص في المعا
المعاممة بالمثؿ ىي أحد المصادر اإلحتياطية في التسميـ إلى جانب قواعد المجامبلت 
الدولية وأحكاـ المحاكـ واإلجتيادات الفقيية، حيث تتميز بأنيا وسائؿ عممية إليجاد الطوؿ 

أحد المصادر األصمية لمتسميـ أو المناسبة فيما يتعمؽ بتسميـ المجرميف وذلؾ في حالة عدـ وجود 
في حالة عدـ إمكانية تطبيقو حيث تمعب اإلعتبارات السياسية دورا ميما بما يتبلئـ مع مصالح 

 الدولة العميا حاؿ البت في طمب التسميـ.
والمعاممة بالمثؿ في مجاؿ التسميـ تعنى تطابؽ الحقوؽ واإللتزامات أو عمى األقؿ تكافؤىما 

لتزامات متماثمة عمى األطراؼ المتعاقدة وشرط المعاممة بالمثؿ ذو طبيعة حيث تفرض عادة إ
أدبية بحتة تخضع لطبيعة العبلقات السياسية بيف الدوؿ ويقتصر عمى الدوؿ التي تربط بغيرىا 
مف الدوؿ بعرقات سياسية جيدة فبل يمتد إلى غيرىا وىذا األسموب يمتاز بالمرونة وقمة التكاليؼ 

  4نو يحسف العبلقات بيف الدوؿ بما يدعـ آليات التعػػػاوف الدولي.باإلضافة إلى أ

                                                           
 .112اإلرىاب التشخيص والحموؿ، مرجع سابؽ، ص  ،عبد اهلل بف الشيخ المحفكظ بيو -1
مقارنة متخصصة في القوانيف العربية  الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب، دارسة قانونية ،كمػػاؿ أحمد -2

 156، ص 2017واألجنبية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
جرائـ اإلرىاب خارجيا وداخميا، المركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، مصر،  ،إيياب عبد المطمب -3

 .277، ص 2009الطبعة األولى، 
، مرجع 2005لسنة  14لجريمة اإلرىابية، دراسػة في ضوء قانوف مكافحة اإلرىاب رقـ ا ،حيدر عمي نػػكرم -4

 .359سابؽ، ص 
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إف أبرز ما نصت عميو معاىدة المؤتمر اإلسبلمي في مجاؿ التعاوف يتعمؽ بمكافحة 
الدوؿ األطراؼ لئلرىاب والوقاية منو واإلمتناع عف تمويمو ووضع نظاـ لتسميـ اإلرىابييف 

ووضع نظاـ لتبادؿ المعمومات  1القضائية كافة في الدوؿ،ومحاكمتيـ وتعاوف السمطات التنفيذية و 
عف الجماعات اإلرىابية كافة وأماكف تجمعيا وأىدافيا وأعضائيا، وفي حيف طمحت المعاىدة 
إلى أقصى حد مف التعاوف إال أف تنفيذ الموجبات المتعمقة بالتعاوف تتوقؼ عمى اإلرادة السياسية 

 2ؿ عمى التعاوف فيما بينيا.والمصالح المشتركة التي تحفز الدو 
فتفعيؿ التعاوف بيف الدوؿ يستمـز كخطوة أولى إدخاؿ التعديبلت البلزمة عمى قوانينيا 
ال فإف أي تقصير تشريعي قد  الداخمية لضماف تجريـ اإلرىاب ومبلحقة مرتكبيو ومعاقبتيـ وا 

جراءات التسميـ بيف الدوؿ وىنا تظير عقبتاف في أحكاـ  يقوض إجراءات التعاوف القضائية وا 
اإلتفاقية األولى تتعمؽ بالتعريؼ الواسع لئلرىاب والثانية تتعمؽ بقواعد التسميـ المذكورة في 

 3اإلتفاقية.
بالنسبة إلى التعريؼ الفضفاض لئلرىاب والجرائـ اإلرىابية فيو قد يؤدي إلى خبلؼ بيف 

ا أنيا أعماؿ إرىابية في الدوؿ حوؿ وصؼ أعماؿ العنؼ موضوع طمب التسميـ حيث ترى دولة م
وبالنسبة إلى عدـ ، 4صار إلى حؿ ىذا الخبلؼ القانوني؟حيف تخالفيا دولة أخرى الرأي فكيؼ ي

تعريؼ الجرائـ السياسية واإلكتفاء بإستبعاد أعماؿ محددة مف نطاؽ الجريمة السياسية فإف ذلؾ 
ف الجريمة اإلرىابية وبالتالي يفتح مجاال لمخبلؼ التقميدي حوؿ ماىية الجـر السياسي وتمييزه م

يمكف لدولة ما أف تصؼ عمبل مف أعماؿ العنؼ بأنو جريمة سياسية وتتذرع بالفقرة األولى مف 
المادة السادسة التي تمنع تسميـ المتيـ بجـر سياسي في حيف تتمسؾ دولة ثانية بأف ىذا العمؿ 

                                                           
، ص 2008تمويؿ اإلرىاب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة،  ،سامي عمي حامد عياد -1

82. 
رات القانونية، القاىرة، مصر، جرائـ اإلرىاب خارجيا وداخميا، المركز القومي لئلصدا ،إيياب عبد المطمب -2

 .277، ص 2009الطبعة األولى، 
تعريؼ اإلرىاب الدولي بيف اإلعتبارات السياسية و اإلعتبارات الموضوعية، مرجع  ،محمد عبد المطمب خشف -3

 .66سابؽ، ص 
ىبل لمنشر دار  -دراسة تطبيقية–إدارة األزمات ومواجية الكوارث ومكافحة اإلرىاب  ،محمد حافظ الرىػكاف -4

 .138، ص 2014والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية، 
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لعنؼ قد ينعكس عمى قواعد ىو إرىابي وىذا الجدؿ المحتمؿ حوؿ الوصؼ القانوني ألعماؿ ا
 1التعاوف القضائي.

أما بالنسبة لقواعد التسميـ فتنطوي المعاىدة في المادة السادسػة عمى أحكاـ يمكف أف تسمح 
لمرتكبي الجرائـ اإلرىابية باإلفبلت مف المبلحقة والعقاب أو تحوؿ دوف ممارسة الدولة الطرؼ 

 2يا القضائي.حقيا في مبلحقة الجرائـ التي تقع ضمف إختصاص
فبحسب الفقرة الثالثة مف المادة السادسة ال يجوز التسميـ إذا كانت الجريمة المطموب مف 
أجميا التسميـ قد أرتكبت في إقميـ الدولة الطرؼ المطموب منيا التسميـ إال إذا كانت ىذه الجريمة 

ع مرتكبي ىذه قد أضرت بمصالح الدولة الطرؼ طالبة التسميـ وكانت قوانينيا تنص عمى تتب
لذا لـ تبدأ بعد إجراءات التحقيؽ أو  ،الجرائـ ومعاقبتيـ وكانت الدولة المطموب منيا التسميـ

المحاكمة وبالتالي إذا أنيت الدولة المطموب منيا التسميـ التحقيقات وقررت عدـ المحاكمة 
يمكف أف يؤدي القضائية فكيؼ يمكف أف تمارس الدولة طالبة التسميـ إختصاصيا القضائي؟ أال 

 3ىذا السيناريو إلى إفبلت المجرميف مف المبلحقة؟.
والفقرة الرابعة مف المادة السادسة تمنع التسميـ إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنيا حكـ 
نيائي لو قوة األمر المقضي لدى الدولة الطرؼ المطموب منيا التسميـ، وعميو إذا كاف المتيـ 

ؿ دولة بعقوبة بسيطة تنص عمييا قوانيف الدولة الداخمية فذلؾ المطموب تسميمو قد حكـ مف قب
يمنع الدولة طالبة التسميـ مف ممارسة إختصاصيا القضائي عمى جـر اإلرىاب ميما بمغت 

 4خطورتو أو عقوبتو في ىذه الدولة.
 أما الفقرة السادسة مف المادة السادسة فبل تجيز التسميـ إذا كانت الدولة طالبة التسميـ ال
تممؾ إختصاصا إقميميا وال إختصاصا شخصيا مبنيا عمى جنسية المتيـ وشرط أف تكوف القوانيف 

                                                           
 .206، ص مرجػػع سابؽ وما بعدىا، 2001أيموؿ  11ىجمات  ، مكافحة اإلرىاب قبؿقيدا نجيب حمد -1
اإلرىاب الدولي ومظاىره القانونية و السياسية في ضوء أحكاـ القانوف الدولي  ،عثماف عمي حسف كيسي -2

 .114، ص 2011قانونية، مصر، دوف طبعة، العاـ، دار الكتب ال
الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب، دارسة قانونية مقارنة متخصصة في القوانيف العربية  ،كمػػاؿ أحمد -3

 .192واألجنبية، مرجع سابؽ، ص 
ع سابؽ، ص مكػػافحة جرائـ اإلرىاب في الشريعات الجزائية، دراسػة مقارنة، مرجػػ، عمػػر سعػػد اليكيػػدم-4

242. 
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الداخمية لمدولة المطموب منيا التسميـ ال تجـر أعماؿ المتيـ إذا أرتكبت خارج إقميميا مف مثؿ 
 1ىذا الشخص، وجاء النص الحرفي ليذه الفقرة عمى الشكؿ التالي:

تكبت خارج إقميـ الدولة الطرؼ الطالبة مف شخص ال يحمؿ "إذا كانت الجريمة قد أر 
جنسيتيا، وكاف قانوف الدولة الطرؼ المطموب منيا التسميـ ال يجيز توجيو اإلتياـ عف مثؿ ىذه 

 ."الجريمة إذا أرتكبت خارج إقميميا مف قبؿ ىذا الشخص
ة المذكورة إف ىذه الفقرة تثير بعض اإللتباس حوؿ اإلختصاص القضائي ففي ىذه الحال

يستبعد التسميـ إلى الدولة طالبة التسميـ عمى أساس أف المجـر قد أرتكب خارج إقميميا ومف قبؿ 
شخص ال يحمؿ جنسيتيا كما تستبعد المبلحقة في الدولة التي يوجد المتيـ عمى أراضييا ألف 

 2ذا إذا أرتكب خارج إقميـ الدولة.قانونيا الداخمي ال يسمح بمبلحقة الجـر ى
تعتبػر المنظمػة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية المنظمة الوحيدة المتخصصة أصبل في و 

ويتـ ذلؾ في في  عمى المجرميف أو توقيفيـمجاؿ مكافة الجريمة عمى المستوى الدولي و القبض 
إطار القواعد القانونية التي تقضي بضرورة وجود أحكاـ قضائية واجبة النفاذ أو أوامر مف 

لتحقيؽ ويعد ذلؾ أحد مظاىر التعاوف الدولي األمني في مجاؿ مبلحقة المجرميف سمطات ا
، وتكمف أىمية ىذا المحور فيما وضعتو المنظمة لنفسيا مف أسس وقواعد 3وضبطيـ وتسميميـ

ويتـ إتخاذ تمؾ اإلجراء بناءا عمى  اإلجراءات لمبلحقة وضبط المجرميفتستيدؼ بيا سرعة إتخاذ 
العامة لؤلنتربوؿ عف طريؽ المكتب المركزي الوطني بالدولة العضو إلتخاذ  طمب مقدـ لؤلمانة

 4ذلؾ اإلجراء.
كما أف التعاوف الدولي في ظؿ المحاكـ الدولية عمى الرغـ مف إنشاء عدد مف المحاكـ 
الجنائية الدولية خبلؿ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي نحف بصددىا فإف ىذه المحاكـ 

بمغ عددىا أربع محاكـ دولية كانت جميعيا مؤقتة وىو ما يعكس الوضع الدولي الذي ال والتي 

                                                           
 .451مكافحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص  خميػػػؿ حسيػػف -1
الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب، دارسة قانونية مقارنة متخصصة في القوانيف العربية  ،كمػػاؿ أحمد -2

 .156واألجنبية، مرجع سابؽ، ص 
، ص 1998األنتربوؿ ومبلحقة المجرميف، الدار المصرية المبنانية، دوف طبعة،  ،لديف محمد الركبيسراج ا -3

360. 
 .61، مكافحة اإلرىاب بيف القانوف الدولي والتشريعات الوطنية، مرجػع سابؽ، ص قريبيػػز مراد -4
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يزاؿ يشكو نقصا فادحا في العدالة والنزاىة وىذا ما جعؿ مشروع المحكمة الجنائية الدولية يتعثر 
وذلؾ عمى إثر إنتياء المؤتمر  17/07/1998في كؿ مرة يحاوؿ فييا القياـ ليرى النور في 

اسي الدولي لممفوضيف في مقر منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية والزراعة في روما بإيطاليا الدبموم
ليعمف بذلؾ عف والدة ما يسمى بنظاـ  17/7/1998حتى  15/6/1998المنعقد في الفترة مف 

 17/7/1998.1روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في 
ساسية تقبؿ اإللتزاـ بالرضوخ لمطمبات إف الدوؿ التي تقوـ بالتصديؽ عمى البلئحة األ

جراءات المحاكمة بيا  المقدمة مف المحكمة الجنائية الدولية لمتعاوف أو المساعدة في تحقيقاتيا وا 
مف الئحة روما األساسية تفاصيؿ ىذا اإللتزاـ وأنماط التعاوف والمساعدة التي  9ويحدد الجزء رقـ 

اإللتزاـ يشمؿ القبض وتسميـ المشتبو فييـ وتنفيذ  قد تطمب مف الدولة تقديميا لممحكمة وىذا
األوامر واألحكاـ الصادرة مف المحكمة شامبل الحجز ومصادرة متحصبلت الجريمة وحمايػة 
الضحايا والشيود والسماح لمدعي عاـ المحكمة أف يتولى التحقيقات عمى أراضي الدولة ويجب 

جراءاتيا الوطنية مف التعاوف مع المحكمة  عمى الدوؿ األطراؼ أف تضمف بأف تمكنيا قوانينيا وا 
 2بدوف أي صعوبة أو أي تأخير غير ضػػػروري.

عمى " ستتعاوف الدوؿ األطراؼ طبقا لنصوص ىذه البلئحة األساسية  86تنص المػػػادة 
جراءات المحاكمة بيا لمجرائـ  عمى نحو كامؿ مع المحكمة فيما تجريو المحكمة مف تحقيقاتيا وا 

وبدوف أي قوات بوليس ليا فإف المحكمة الجنائية الدولية  ،إختصاص المحكمة" الداخمة في
جراءات المحاكمة بيا وليذا  ستعتمد عمى الدوؿ األطراؼ في كؿ مرحمة مف مراحؿ تحقيقاتيا وا 
السبب فإف الئحة روما األساسية تنص عمى أنو ال يجب عمى الدوؿ األطراؼ أف ترفض 

حكمة مف أجؿ المساعدة أو التعاوف فيما عدا إستثناءات وقيود الرضوخ لمطمب المقدـ مف الم
 3قميمة.

وىذا يعد إختبلفا ميما فيما بيف نظاـ الئحة روما األساسية وبيف معظـ أنظمة المساعدة 
مف الئحة روما األساسية فإف  87/7القانونية المتبادلة التي تعمؿ بيف الدوؿ وطبقا لممادة 

                                                           
 .386لدولية، مرجػػع سابؽ، ص عالمية جريمة اإلرىاب بيف المواجية التشريعية المحمية وا، حسػػػػف النمر -1
 .223الضبط التشريعي والقضائي واإلداري لمكافحة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  ،مصطفى محمد مكسى -2
اإلرىاب وتجدد الفكر األمني، دار زىراف لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة  ،معتز محي عبد الحميد -3

 .202، ص 2014األولى، 
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حالة اإلخفاؽ في اإللتزاـ بطمب  التعاوف يفوض المحكمة بأف تقوـ بإجراء بحث عدـ إلتزاـ وا 
المسألة إلى مجمس الدوؿ األطراؼ أو مجمس األمف إذا ما كاف مجمس األمف ىو الذي كاف قد 

 1حوؿ الموقؼ الذي يتـ تحقيقو أو إجراء محاكمتو لممحكمة.
 88جنائية الدولية فإف المادة وإلعطاء الػتأثير البلـز لئللتزاـ العاـ بالتعاوف مع المحكمة ال

تطمب تحديدا مف الدوؿ األطراؼ أف تضمف وجود إجراءات متاحة طبقا لمقانوف الوطني لكؿ 
، ويجب عمى القانوف الوطني أف يسمح أيضا لمسمطات 9أشكاؿ التعاوف المحددة طبقا لمجزء 

  2نائية الدولية.المعنية ذات الصمة بتنفيذ الطمب طبقا لؤلسموب الذي تطمبو المحكمة الج
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مف الدوؿ األطراؼ أف  88تطمب المادة 

تضمف بأف تكوف اإلجراءات الوطنية البلزمة إللقاء القبض عمى أو تسميـ األشخاص لممحكمة 
ذا فإنيا الجنائية الدولية متاحة فمف يكوف لممحكمة الجنائية الدولية قوة بوليس خاصػة بيا لي

ستعتمد عمى الدوؿ األطراؼ إللقاء القبض عمى المشتبو فييـ عمى أرضيا وتسميميـ لممحكمة 
 3.الجنائية الدولية إلجراء محاكمتيـ

كما أف أىمية وجود القانوف الوطني الذي يجعؿ السمطات المعنية قادرة عمى تنفيذ إلقاء   
الجنائية الدولية ىو أمر ال يمكف إغفالو  القبض عمى األشخاص المشتبو فييـ وتسميميـ لممحكمة

فتجربة وخبرة المحاكمة الدولية ليوغوسبلفيا ورواندا تثبت أف إلقاء القبض عمى المشتبو فييـ 
وتسميميـ عمى أرض الشخص المراد القبض عميو وتسميمو مف الممكف أف تكوف مسألة ذات 

ة والتي ال يحيطيا الغموض والتي حساسية سياسية أو مسألة صعبة فالقوانيف الوطنية الشامم
تسمح بإلقاء القبض عمى المشتبو فييـ وتسميميـ إلى المحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى تقميؿ 
ىذه الصعوبات إلى الحد األدنى وتساعد الدوؿ األطراؼ عمى تمبية اإللتزاـ الذي تفرضو الئحة 

                                                           
سؿ األمواؿ وعبلقتو بمكافحة اإلرىاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، غ ،ليندا بف طالب -1

 .145، ص 2011مصر، دوف طبعة، 
الجريمة المنظمة و آليات مكافحتيا في ضوء اإلتصاالت والتكنولوجيا الحديثة، دار  ،عبد الصػمد سكر -2

 .221ص  ،2018النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
الغربية، دار جرير لمنشر و التوزيع، عماف  –اإلرىاب والعبلقات العربية  ،خميفة عبد السالـ خميفة الشاكش -3

 .89، ص 2008األردف، الطبعة األولى، 
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مع المحكمة الجنائية الدولية فبل يوجد أي روما األساسية بالتعاوف الكامؿ وفي التوقيت المناسب 
 1أساس لرفض طمب إلقاء القبض عمى شخص وتسميمو.

مف الئحة النظاـ األساسي لممحكمة أنو يجب عمى الدولة التي تكوف قد  59و طبقا لممادة 
تسممت طمبا بإلقاء القبض شخص أو تسميمو أو إلقاء القبض عميو بصفة مؤقتة أف تقوـ بإتخاذ 

( 9ريعة بإلقاء القبض عمى ذلؾ الشخص طبقا إلجراءاتيا الوطنية والجزء رقـ )خطوات س
وبمجرد إلقاء القبض عمى الشخص فإف الدولة المطموب منيا ىذا القبض يجب أف تتبع مجموعة 
مف الخطوات التي تشمؿ عرض الشخص المقبوض عميو فورا أماـ السمطة القضائية المختصة 

)أ( وأف الشخص قد ألقي  59/2لوارد إسمو بأمر القبض مادة لتقرر بأنو ىو ذات الشخص ا
 59/2)ب( وأف حقوؽ الشخض قد تـ إحتراميا مادة  2/ 59القبض عميو بطريقة قانونية المادة 

 2.)ت(
الشخص المقبوض عميو الحؽ في طمب اإلفراج الوقتي عنو أو طمب  59وتعطي المادة  

وتحدد بعض العناصر التي يجب  59/3ئية الدولية مادة حكمة الجناكفالة إنتظارا لتسميمو إلى الم
عمى السمطة القضائية الوطنية أف تأخذىا في إعتبارىا عند إصدار قرار بشأف الطمب المقدـ 
لمكفالة فيي تطمب مف السمطة الوطنية أف تتشاور مع المحكمة الجنائية الدولية قبؿ إتخاذ أي 

 3.قرار بشأف طمب الكفالة
صراحة عمى أنو ال يجوز الطعف في أمر القبض بمعرفة السمطة  59/4المادة تنص  

القضائية الوطنية وال يمكف لمسمطة القضائية الوطنية أف تنظر في شرعية أمر القبض كعنصر 
مف العناصر في تقريرىا لطمب الكفالة والسبب وراء ذلؾ ىو أف السمطة التي أصدرت أمر 

نائية الدولية المختصة في تحديد عما إذا كاف أمر وفي ىذه الحالة ىي المحكمة الج ،القبض

                                                           
شكالياتو في ضوء المواثيؽ الدولية والتشريعات المقارنة، دار النيضة  ،عبد الصػمد سكر -1 مواجية اإلرىاب وا 

 .135، ص 2018لقاىرة، مصػر، الطبعة األولى، العربية، ا
دراسة مقارنة في األحكاـ –الجرائـ اإلرىابية في القانوف الجنائي  ،سعد صالح شكطي نجـ الجبكرم -2

 .196مرجع سابؽ، ص  -الموضوعية
ونية الجرائـ الواقعة عمى أمف الدولة دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقان ،محمكد سميماف مكسى -3

الفرنسي واإليطالي في ضوء المفاىيـ الديمقراطية والدستورية المعاصرة ومبادىء حقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، 
 .314ص 
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ذا منح الشخص إفراج وقتي عف طريؽ السمطة القضائية الوطنية قد  القبض شرعيا مف عدمو وا 
تطمب المحكمة المختصة بنظر إجراءات ما قبؿ المحاكمة تقارير دولية بشأف حالة اإلفراج 

 1عمى طمبيا. الوقتي ويجب تقديـ ىذه التقارير إلى المحكمة بناء
وتطمب الئحة روما األساسية مف الدولة الطرؼ في المعاىدة أف تسمـ شخص ما بناء 
عمى طمب بذلؾ فيي ال تطمب تسميـ شخص بالمعنى المتعارؼ عميو فتقـو الئحة روما األساسية 
عمى التمييز بيف تسميـ شخص إلى إختصاص أجنبي وتسميـ شخص إلى المحكمة الجنائية 

تحدد التسميـ عمى أنو "تسميـ شخص بمعرفة دولة إلى المحكمة" طبقا  102مادة الدولية فال
لبلئحة روما األساسية وتعرؼ التسميـ عمى أنو تسميـ شخص بمعرفة دولة ما إلى دولة أخرى 

 2طبقا لما تنص عميو معاىدة أو إتفاقية أو تشريع وطني.
أو التسميـ إلى دولة ذات سيادة  وىذا التمييز يعكس المبدأ األساسي الميـ عمى أف النقؿ

متكافئة ىو مختمؼ إختبلفا أساسيا عف النقؿ إلى المحكمة الجنائية الدولية وىي جياز دولي أنشأ 
 3طبقا لمقانوف الدولي مع إشتراؾ وموافقة الدولة التي طمب منيا أف تسمـ شخص ما.

مة الدولية قد أصبح أمرا وتمييز التسميـ مف دولة عف التسميـ أو النقؿ مف دولة إلى المحك
مستقرا عميو مف خبلؿ الممارسة العممية لممحاكـ ذو المبادرات الخاصة ليوغوسبلفيا السابقة 
ورواندا وقرار مجمس األمف الذي أنشأ ىذه المحاكـ وقوانيف وقواعد اإلجراءات لكبل المحكمتيف 

 ميـ إلى دولة أخرى.تشير إلى تسميـ أو نقؿ األشخاص إلى المحاكـ وال تشير إلى  تسمي
مف الدولة الطرؼ الرضوخ لطمب القبض عمى شخص وتسميمو إلى  89وتطمب المادة 

( مف الئحة روما األساسية وقانونيا الوطني واإلشارة 9المحكمة الجنائية الدولية طبقا لمجزء رقـ )
جراءات القبض إلى القانوف الوطني ىو اإلشارة إلى القانوف الوطني الذي ينظـ إ 89/1في المادة 

والتسميـ وليس إشارة إلى القانوف الجنائي األساسي لمدولة وعمى وجو الخصوص فإنيا إشارة إلى 

                                                           
التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية لمتعاوف الدولي لمكافحة  ،عالء الديف شحاتة -1

 .304، ص 2000الطبعة األولى،  المخدرات، إيتراؾ لمنشر و التوزيع، القاىرة،
اإلرىاب الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية، منشورات حمبي الحقوقية، بيروت، لبناف،  ،أحمد حسيف سكيداف -2

 . 117، ص 2009الطبعة الثانية، 
3 -  Yonah Alexander، International Terrorism National، Régional and Global perspectives، 

praeger publishers، United state of American، 1978، page 56. 
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مف الئحة روما األساسية التي تسمح لمدوؿ األطراؼ أف  88تمؾ اإلجراءات المنفدة طبقا لممادة 
 1تقدـ كؿ أشكاؿ التعاوف المحددة في الئحة روما األساسية.

)ت( " يجب عمى اإلجراءات الوطنية لمقبض عمى األشخاص  91/2 وتذكػػر المادة
وتسميميـ إلى المحكمة الجنائية الدولية أف تكوف سمسة بقدر اإلمكاف وال يجب أف تكوف أكثر 
إرىاقا وكمفة بقدر اإلمكاف مف تمؾ اإلجراءات التي تنظـ التسميـ إلى دولة أخرى والسبب في ذلؾ 

جراءات محاكماتيا ىو ضماف إستطاعة المحكمة ال جنائية الدولية السير في إجراءات تحقيقاتيا وا 
 2بدوف التأخيرات المماطؿ فييا والتي ترتبط غالبا بإجراءات التسميـ فيما بيف الدوؿ.

والعديد مف ىذه اإلجراءات توضع لحماية حقوؽ المسجوف والذي يتـ البحث عف تسميمو 
عمى ضمانات شاممة لحقوؽ األشخاص المتيميف  ورغـ ذلؾ فكما تحتوي الئحة روما األساسية

فإف اإلجراءات التي تطبؽ بصفة عادية عمى إجراءات التسميـ ال تعد ضرورية وال يجب تطبيقيا 
في حالة التسميـ إلى المحكمة الجنائية الدولية ويجب عمى السمطات الوطنية إحتراـ حقوؽ 

ة في كؿ مرحمة مف ما األساسيالشخص المقبوض عميو كما ىو منصوص عميو في الئحة رو 
 3مراحؿ التسميـ.

( التعاوف في 2004) 1566( و القرار 2001) 1371و جعؿ مجمس األمف في قراريو 
مجاؿ العدالة الجنائية أحد العناصر الرئيسية في إستراتيجية الدوؿ لمكافحة اإلرىاب، ومع أف 

المسائؿ الجنائية فإف تمؾ الطرائؽ القرارريف لـ يأتيا صراحة عمى ذكر جميع طرائؽ التعاوف في 
في مطالبة الدوؿ بأف تتعاوف مف أجؿ تقديـ أي شخص يشارؾ في  1566تجسدت في القرار 

تمويؿ أعماؿ إرىابية أو التخطيط أو اإلعداد ليا أو إرتكابيا إلى العدالة وكذلؾ في اإللتزاـ الوارد 
مف المساعدة في ما يتصؿ بشأف تزويد كؿ دولة األخرى بأقصى قدر  1373في القرار 

                                                           
، القانوف الدولي لمكافحة اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، عبد اهلل األشعؿ  -1

 .164، ص 2002

، جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية، مصر، دوف عالء الديف زكي مرسى -2
 .213، ص 2010طبعة، 

، فعؿ اإلرىاب والجريمة اإلرىابية، دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية، منشورات سالـ ركضاف المكسكم  -3
 .222، ص 2010حمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 



875 
 

بالتحقيقات الجنائية، وينص ىذا القرار األخير أيضا عمى تبادؿ المعمومات العممية والتعاوف مف 
تفاقات ثنائية ومتعددة األطراؼ بغرض منع إرتكاب األعماؿ اإلرىابية وقمعيا.  1خبلؿ ترتيبات وا 

وبروتوكاالت مكافحة يتضمف أحد األحكاـ الرئيسية المدرجة في جميع إتفاقيات كما 
اإلرىاب )بإستثناء صكيف منيا( في إلزاـ الدوؿ األطراؼ بتضميف قوانينيا الداخمية عددا محددا 
مف الجرائـ الجنائية ويتيح ىذا التضميف عمى وجو الخصوص مواءمة التشريعات الجنائية لمدوؿ 

فتضميف القوانيف  األطراؼ وتوحيد ما تستخدمو مف مصطمحات فيما يتعمؽ بالتعاوف الدولي،
الداخمية لمدوؿ األطراؼ جرائـ منصوصا عمييا في المعاىدات يتيح في الواقع تماثؿ الجرائـ 

قبات الناتجة عف عدـ إستيفاء شرط عالمنصوص في تشريعات كؿ الدوؿ األطراؼ ويتيح تفادي ال
 2إزدواجية التجريـ.

لمحكمة التي تقرر ما إذا كاف ليست إجراءات التسميـ إجراءات جنائية بدقيؽ العبارة، فا
يجوز أو ال يجوز تسميـ شخص ليست مكمفة بالبث في ما إذا كاف ذلؾ الشخص بريئا أو مذنبا 
إال أنو قد يتعيف عمى الدولة الطالبة أف تثبت أف لدييا أدلة كافية لمحاكمة الشخص )الدليؿ 

قي مف طمب التسميـ ىو الظاىر( أو وجود إدانة وحكـ صحيحيف وذلؾ إلثبات أف الغرض الحقي
 3المحاكمة أو تنفيذ حكـ أجنبي.

وأحيانا تطمب الدولة المطالبة مف الدولة الطالبة أف تزودىا بدليؿ ظاىر أو تبيف سببا 
وجييا قبؿ أف تمنح التسميـ، إال أنو ينبغي أال تعامؿ إجراءات التسميـ كأنيا محاكمة مصغرة وال 

وجود أساس لمتسميـ والمحاكمة الحقا عمى نفس مستوى يكوف مستوى البينة المطموبة إلثبات 
 4البينة المطموبة لئلدانة في محاكمة وطنية.

                                                           
العدد التاسع، كمية ، المقاربة األمنية األمريكية في الحرب عمى اإلرىاب، مجمة المفكر، شػػرقي محمكد  -1

 .396، ص 2010الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

شكالياتو في ضوء المواثيؽ الدولية والتشريعات المقارنة، مرجع سابؽ  ،عبد الصػمد سكر -2 مواجية اإلرىاب وا 
 .188ص 

الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الجريمة الدولية المنظمة في القانوف الدولي، مكتبة ، يكسؼ حسف يكسؼ -3
 .84، ص 2011مصر، الطبعة األولى، 

الجريمة المنظمة، اإلرىاب وغسيؿ األمواؿ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ، أحمد محمكد خميؿ -4
 .77، ص 2009مصر، دوف طبعة، 



876 
 

وتخضع الكيفية التي ينفذ بيا التسميـ ألحكاـ القانوف الداخمي لمدولة متمقية الطمب وبناء 
 عمى ذلؾ فإف إجراءات التسميـ تختمؼ مف بمد إلى آخر إختبلفا تتفاوت حدتو تبعا لؤلعراؼ
القانونية السارية في كؿ بمد، فالدوؿ اآلخذة بنظاـ القانوف العاـ تتبع إجراءات متشابية بخبلؼ 
البمداف التي تعتمد نظاـ القانوف المدني عمى سبيؿ المثاؿ وتنجـ عف ذلؾ إختبلفات جمة في 

أنو  القانوف الوضعي واإلجرائي الداخمي لكؿ بمد تمثؿ عقبات أماـ فعالية عممية التسميـ عمى
 1يمكف إستنباط تسمسؿ زمني إلجراءات التسميـ بغية توضيح الخطوط العريضة لكيفية التسميـ.

نوف العاـ مثؿ المممكة المتحدة ولذلؾ يوجد في بعض الدوؿ خصوصا في بمداف القا
مبدأ عاـ في قانوف التسميـ يقضي بأال تتحقؽ الدولة المطالبة  لواليات المتحدة األمريكية وكندااو 
لتسميـ مف حسف نية طمب موجو مف دولة أخرى وتحوؿ قاعدة عدـ التحقؽ ىذه دوف أف تأخذ با

الدولة المطالبة بالتسميـ في اإلعتبار أي مسائؿ تتعمؽ بالبينة وكذلؾ بمحاكمة المشتبو فيو 
 2ومعاممتو في الدولة المطالبة.

مف دولة إلى أخرى وقد  وتتبايف كثيرا اإلجراءات والقوانيف الواجبة التطبيؽ عمى التسميـ
يتضمف القانوف الواجب عمى التسميـ في الدولة المطالبة  بالتسميـ إجراءات متباينة حسب طبيعة 
اإلتفاؽ المبـر مع دولة طالبة معينة، ولكف يتميز التسميـ بعدد مف السمات التي تنطبؽ في 

ؿ واألثر المحتمؿ لمتسميـ حاالت كثيرة وتعكس طبيعة ترتيبات التسميـ المشتركة فيما بيف الدو 
عمى حقوؽ الشخص المعنى، فتنقسـ إجراءات التسميـ عموما إلى مرحمة قضائية وأخرى إدارية 
حيث تقرر المحكمة ما إذا كاف يجوز أو ال يجوز تسميـ شخص مطموب قبؿ أف تتخذ السمطة 

 3التنفيذية قرارا نيائيا بخصوص تسميـ أو عدـ تسميـ شخص في قضية معينة.
ثيرا ما تعتبر إجراءات التسميـ مرىقة ومطولة ولكف طبيعتيا المعقدة ضرورية مف أجؿ وك

توفير الحد األدنى مف الضمانات لؤلشخاص المشموليف بطمب التسميـ وىي تتعمؽ بالتعاوف فيما 

                                                           
 .189، مرجع سابؽ، ص ، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الدوليإسػػعكف محفكظ -1
 -مف الدستور 179دراسة مقارنة في ضوء المادة –اإلرىاب ومواجيتو جنائيا ، أحمد محمد أبك مصطفى -2

 .542، ص 2007منشأة المعارؼ، القاىرة، مصر، دوف طبعة، 
دراسة مقارنة في –السياسة الجنائية لمواجية الجرائـ اإلرىابية ، صباح عبد الرحمف حسف عبد اهلل الغيض -3

أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، مصر  -وطني والدوليالقانوف ال
 .392، ص 2009
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بيف الدوؿ المعنية إال أنو يجب عمييا أف تحتـر أيضا إلتزامات الدوؿ تجاه الفرد المعني، وعندما 
 1افؽ شخص عمى أف يسمـ يمكف أف تكوف إجراءات التسميـ مبسطة ومعجمة.يو 

لقد سخرت دوؿ المغرب العربي ترسػانة قانونية متعددة األبعاد تتضمف قوانيف و تشريعات 
 2في المنطقػػة. الخبليا اإلرىابيةتيدؼ عممية المنع ومكافحة 

في مجاؿ منع و مكافحة  فمف حيث إلتزامات كؿ دولة مف دوؿ المغرب العربي األعضاء
اإلرىاب في إطار اإلتفاقية اإلفريقية تـ تحديد ثبلثة أنواع مف اإللتزامات في ىذا الشأف ىي 
عطاء  مراجعػة القوانيف الوطنية وتجريـ األعماؿ اإلرىابية وجعميا قابمة لمعقاب بعقوبات مبلئمة وا 

ليات الدولية المرفقة بالمعاىدة وتنفيذ األولوية لمتوقيع أو التصديؽ عمى أو اإلنضماـ إلى كافة اآل
نشاء محاكـ جنائية ألعماؿ معينة  ألعماؿ البلزمة لتطبيؽ اإلتفاقيةا بما في ذلؾ سف تشريعات وا 

ببلغ األميػف العاـ  وفؽ ما ىو مطموب بموجب اآلليات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب وا 
 3لمنظمة الوحدة اإلفريقة.

ي مجاالت التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في مجاؿ منع و مكافحة ف اإلتفاقيةوحددت ىذه 
 4اإلرىاب في مجاليف ىما:

: اإلحجاـ عف القياـ بأي عمؿ ييدؼ إلى تنظيـ أو دعـ أو تمويؿ أو إرتكاب أو األكؿ
 التحريض أو تنفيذ أعماؿ إرىابية أو توفير مأوى لئلرىابييف سواء بصورة مباشػرة أو غير مباشػرة.

يركز عمى قياـ الدوؿ األعضاء بتبني إجراءات شرعية تيدؼ إلى منع ومكافحة : الثاني
التي يجب أف تقـو اإلرىابييف في ضوء نصوص ىذه المعاىدة والتشريعات الوطنية ذات الصمة و 

إستخداـ أراضييا كقاعدة لتخطيط أو تنظيـ أو تنفيذ األعماؿ اإلرىابية أو بشكؿ خاص بمنع 
ي ىذه األعماؿ بأي شكؿ مف األشكاؿ وتطوير و تقوية طرؽ مراقبػة المشاركة أو التعاوف ف

                                                           
أطروحة مقدمة لنيؿ  -دراسة مقارنة–المواجية التشريعية لظاىرة اإلرىاب ، خالد جماؿ حامد عبد الشافي -1

 .541، ص 2010درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، 
العبلقة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة وسبؿ المواجية، أطروحة مقدمة لنيؿ  أحمد إبراىيـ مصطفى سميماف، -2

 .148، ص 2006درجة دكتوراه في عمـو الشرطة، أكاديمية الشرطة، كمية الدراسات العميا، مصر، 
 .117ربة إستراتيجية، مرجػع سابؽ، ص ، األمف واإلرىػػاب في المغرب العربي، مقػػابربػػاش رتيبة -3
المواجية الجنائية و األمنية لئلرىاب، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في عمـو ، محمد يحي عمي عزيز -4

 .447، ص 2009الشرطة، أكاديمية الشرطة، كمية الدراسات العميا، مصر، 
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وكشؼ الخطط واألنشطة اليادفة إلى اإلنتقاؿ غير القانوني عبر الحدود سواء لؤلسمحة أو األفراد 
 أو غير ذلؾ.

ودعت اإلتفاقية الدوؿ األعضاء إلى التعاوف لمنع ومكافحة األعماؿ اإلرىابيػة في إطار 
جراءات الوطنية لكؿ منيا في مجاالت تبادؿ المعمومات بشأف األعماؿ والجرائـ التشريعات واإل

التي ترتكبيا الجماعات اإلرىابيػة وقادتيا وعناصرىا ومقر قياداتيا ومعسكرات التدريب ووسائؿ 
ومصادر التمويؿ والتسمح وأيضا بشأف سبؿ القبض عمى أي أشخاص متيميف بعمؿ إرىابي ضد 

ضد مواطنييا أو محاولة القياـ بمثؿ ىذه األعماؿ أو المساىمة فييا إما  مصالح دولة عضو أو
بالمشاركة أو بالتحريض واإلستيبلء ومصادرة أي أنواع مف األسمحة و الذخائر أو األجيزة أو 
األمواؿ أو أدواتيا اإلجرامية المستخدمة في إرتكاب األعماؿ اإلرىابية أو التي تعتػـز إستخداميا 

 1ليذا الغرض.
مف اإلتفاقية الخاصة بالتعاوف المتبادؿ  31أما فيما يخض تسميـ المجرميف وحسب المادة 
المصادؽ عمييا بأمر رقـ  1963مارس  15في الميداف القضائي بيف الجزائػر والمغرب بتاريخ 

نصت عمى تعيد الطرفاف المتعاقداف بأف يسمـ كؿ منيما  1969سبتمبػر  20بتاريخ  68-69
لقواعد و الشروط المحددة األفراد المقيميف في تراب إحدى الدولتيف والمتابعيف أو اآلخر حسب ا

( يخضع 33المحكوـ عمييـ مف طرؼ السمطات القضائية التابعة لمدولة األخرى وحسب المادة )
ألمر تسميـ المجرميف األفراد المتابعوف مف أجؿ جنايات أو جنح تعاقبيا قوانيف الطرفيف 

 2بة عاميف سجنا عمى األقؿ.المتعاقديف بعقو 
باإلضافة إلى األفراد الذيف يرتكبوف جنايات أو جنحا تعاقبيا قوانيف الدولة المقدـ إلييا 
الطمب أو الذيف حكمت عمييـ محاكـ الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة عاميف عمى األقؿ 

وف القانوني و القضائي بيف سجنا، وتخضع لنفس األحكاـ إتفاقية المساعدة المتبادلة والتعا
نوفمبر  14مؤرخ في يوـ  450-63الجزائر و تونس المصادؽ عمييا بمقتضى المرسوـ رقـ 

                                                           
دراسة نقدية تحميمية – 2015لسنة  94الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب رقـ  ،مصطفى السعاكم -1

 .326، ص 2017، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، -مقارنة
 -دراسة تحميمية ألسبابو وأثره في  العالـ اإلسبلمي–جذور اإلرىاب  ،عمي قابػػكسة، بمعيػد أحمد الزرقػاني -2

 .156مرجع سابؽ، ص 
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باإلضافة إلى اإلتفاقية التي تتعمؽ بالتعاوف القضائي بيف الجزائر و موريتانيا المصادؽ  1963
 1األحكاـ.فإنيما تخضعا لنفس  1970جانفي  15المؤرخ في  04-70عمييا باألمر رقـ 

ليا إلتزامات يا وفي بعض المناطؽ أنشأت الدوؿ إجراءات أكثر بساطة لمتسميـ فيما بين 
 قانونية مشتركة أو نظـ مماثمة تسمح ليا بتقميؿ الضمانات الرسمية قبؿ التسميـ.

2لتسمسؿ الزمني إلجراءات التسميـ تتخمص في النقاط األساسية اآلتيػػة:ويراعى ا
  

 .طمب التسميـ 
 ديد مكاف المطموب تسميمو.تح 
 .اإلعتقاؿ 
 .الضبط 
 .تحديد المسؤوليات فيما يخص اإلحالة 
 .إتخاذ قرار بشأف المسؤولية عف اإلحالة 
 .قرار اإلحالة 
 .اإلحالة 

 أكال: مرحمة ما قبؿ التسميـ )اإلعتقاؿ المؤقت(
 غالبا ما يسبؽ طمب التسميـ بمعناه الدقيؽ طمب اإلعتقاؿ المؤقت لمشخص المطموب

ويعتبر اإلعتقاؿ المؤقت  التسميـ لئلفبلت مف وجو العدالة، بحيث ال يستغؿ فرصة طوؿ إجراءات
 إجراء مف إجراءات اإلعتقاؿ يتخذ بصورة مؤقتة بموجب معاىدة تسميـ أو بمقتضى القانوف

 3ويشكؿ ىذا اإلجراء مرحمة ما قبؿ التسميـ. الوطني قبؿ التقدـ بطمب التسميـ

                                                           
إستراتيجية الجزائر الدبموماسية لمكافحة اإلرىاب عمى المستوى اإلقميمي  ،بف جديد عبد الحؽ، باسط سميرة -1

 .39، ص 2016، جانفي 08(، المجمة الجزائرية لؤلمف والتنمية، العدد 2014-1999والدولي )
، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة صػػور التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، فميػػج غزالف -2

 .319مرجع سابؽ، ص وسياسة مكافحتيا بالجزائر 
الجريمة المنظمة وآليات مكافحتيا في ضوء اإلتصاالت والتكنولوجيا الحديثة، مرجع  ،عبد الصػمد سكر -3

 .295سابؽ، ص 
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ف طمب اإلعتقاؿ المؤقت وطمب التسميـ، ذلؾ أف طمب اإلعتقاؿ ويجب عدـ الخمط بي
المؤقت ىو وثيقة يطمب بموجبيا إعتقاؿ الشخص المطموب قبؿ تقديـ طمب تسميمو رسميا ومف 

 1ثـ فيو طمب غير مكتمؿ مقارنة بالتسميـ، كما أنو ال يقـو مقامو لكنو يشكؿ مقدمة وتمييدا لو.
  2مب اإلعتقاؿ المؤقت عمى ما يمي:وتشمؿ المعمومات التي يتضمنيا ط

  اإلشػارة إلى وجود قرار إدانة واجب التنفيذ أو أمر إعتقاؿ أو أي مستند آخر يكتسي نفس
 الحجية يسمـ وفؽ الصيغ المنصوص عمييا في قانوف الدولة الطالبة.

 .اإلشارة إلى إعتزاـ إرساؿ طمب التسميـ 
 ف ومكاف إقترافو.بياف الجـر المطموب التسميـ ألجمو تحديد زما 
 .وصؼ لمشخص المطموب قدر اإلمكاف 

وبوجو عاـ يمكف إرساؿ طمب اإلعتقاؿ بأية وسيمة سواء في الغالب األعـ يرسؿ الطمب 
مباشرة إلى السمطة المركزية أو عف طريؽ المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية األنتربوؿ، وفي 

تعميمو أي مباشرة مف مكتب مركزي وطني آخر الحالة األخيرة يمكف تبميغ الطمب بكيفيتيف إما ب
بمذكرة حمراء بطمب مف المكتب المركزي الوطني لمدولة الطالبة الذي يتصرؼ بناء عمى طمب 
السمطة القضائية وخبلفا لمتعميـ فإف المذكرة الحمراء تشكؿ وثيقة قانونية لؤلنتربوؿ، والمذكرة 

إعتقاؿ وطني عمى الصعيد الدولي موجو إلى  الحمراء التي تصدرىا األنتربوؿ والتي تتيح أمر

                                                           
دراسة مقارنة في القانوف الجنائي –تسميـ المجرميف بيف الواقع و القانوف  ىشاـ عبد العزيز مبارؾ أبك زيد، -1
 .336، ص 2005أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنوفية،  -دوليال
إذا لـ توجد ىذه المعمومات في نصوص المعاىدات الثنائية أو في أحكاـ القانوف الوطني يمكف اإلستناد إلى  -2

وف صياغة طمب اإلعتقاؿ المؤقت إتفاقيات التسميـ اإلقميمية التي تقتضي جميعيا نفس نوع المعمومات حتى تك
( 1) 14( مف اإلتفاقية األوروبية بشأف تسميـ المطموبيف والمادة 2) 16وافية وسميمة وعمى سبيؿ المثاؿ المادة 

( مف إتفاقية الجماعة اإلقتصادية لدوؿ غرب 2) 22مف إتفاقية البمداف األمريكية بشأف تسميـ المطموبيف والمادة 
عكض مف اإلتفاقية العربية بشأف المساعدة القانونية المتبادلة، راجع  43ميـ المجرميف، والمادة إفريقيا المتعمقة بتس

المرجع السابؽ، ص  -ضحايا في مرمى اإلرىاب–، المعايير القانونية والدولية لمكافحة اإلرىاب شقيؽ عكض
648. 
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إلى السمطات القضائية  1998أجيزة الشرطة بالدوؿ األعضاء بالمنظمة أصبحت توجو سنة 
 1لتكوف بمثابة أساس يستند إليو اإلعتقاؿ المؤقت لشخص ريثما يتـ تسميمو.

 2وتتضمف المذكػػرة الحمراء:
  مح صع العائمي، الجنسية، المبلالعناصػػر المكونة ليوية الشخص المطموب )الو

 ع، تحميؿ الحمض النووي(.الجسدية، الصورة، بصمات األصاب
  البيانات البلزمة لتقييـ مدى مقبولية الطمب مف جانب السمطة التي تمقتو )نوع الجـر

وتاريخ ومكاف إرتكابو، مذكرة اإلعتقاؿ، السمطة التي أصدرت المذكرة، ممخص لموقائع 
(.المكونة ألركاف ال  جـر

 .إتفاقية التسميـ التي إلييا طمب اإلعتقاؿ المؤقت 
 .ضماف تقديـ الدولة الطالبة لطمب التسميـ في اإلعتقاؿ المؤقت 

إف المذكرة الحمراء ىي أكثر جميع المذكرات الممونة تأثيرا محتمبل عمى حقوؽ الشخص 
ف مكتب مركزي وطني و/ وليذا السبب ال يمكف لؤلمانة العامة نشرىا إال إذا تمقت طمبا بذلؾ م

أو محكمة دولية بخبلؼ المذكرات األخرى ورغـ القيمة القانونية التي تكتسبيا ىذه المذكرة تختمؼ 
مف بمد إلى آخر فإف عددا متزايدا مف المعاىدات واإلتفاقات تعتبر األنتربوؿ قناة لتبميغ طمبات 

 3اإلعتقاؿ المؤقت.
لتسميـ المجرميف عمى إرساؿ الطمب بالكيفية وتشجع معاىدة األمـ المتحدة النموذجية 

 4التالية :

                                                           
أطروحة لنيؿ درجة  -راسة مقارنةد–المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب  محمد إبراىيـ محمد دركيػػش، -1

 .415، ص 2006الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنوفية، 
اإلرىاب في القانوف الجنائي، أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية  محمد مؤنس محب الديف، -2

 .312، ص 1983الحقوؽ، جامعة المنصورة، 
يض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب،  أطروحة لنيؿ تعو  رباب عنتر السيد إبراىيـ، -3

 .228، ص 2001درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة، 
أطروحة لنيؿ درجة  -دراسة مقارنة–المواجية التشريعية والجنائية اإلرىابية  سعيد محمد غانـ العكيـ، -4

 .298، ص 2009الحقوؽ، جامعة القاىرة،  الدكتوراه في الحقوؽ، كمية
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" يجػػوز لمدولة الطالبة في حالة اإلستعجاؿ أف تطمب اإلعتقاؿ المؤقت لمشخص المطموب 
إلى حيف تقديـ طمب التسميـ ويمكف إرساؿ الطمب بوسائط المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية أو 

 تتيح التسجيؿ الكتابي.البريد أو بالبرقية أو بأية وسيمة أخرى 
تخاذ قرار التسميػػـ  ثانيا: مرحمة دراسػػة الطمب كا 

تشترؾ السمطتاف التنفيذية والقضائية في أغمب الحكومات في مباشرة إجراءات التسميـ 
حيث تضـ السمطة التنفيذية وزراء الشؤوف الخارجية والعدؿ و/ أو الداخمية وىو ما يستتبع مرور 

إمكانية ا وبالتالي مات رسمية مختمفة مما يطرح إحتماؿ إنعداـ التنسيؽ بينيطمب التسميـ عبر قنو 
وقد جرت العادة أف يقدـ طمب التسميـ عبر قناة دبموماسية إلى  ،1حصوؿ تأخير ال يستياف بو

وزراء خارجية الدولة متمقية الطمب وبعدئذ تقرر ىذه األخيرة بمقتضى نظاميا القانوني ما إذا كاف 
تولى السمطة التنفيذية زماـ معالجة كؿ المسائؿ المتعمقة بإجراءات التسميـ أو ينبغي يتعيف أف ت

إسنادىا حصريا أو جزئيا إلى السمطة القضائية ذلؾ أنو يبدو أف السمطة القضائية ىي الجياز 
إال أف ىذا  األنسب لمبت في المسائؿ التي تؤثر في الحريات الفردية قياسا إلى السمطة التنفيذية

يث تعتمد بعض الحكومات إلى حصر معالجة مسألة التسميـ في ألمر ال يحصؿ دائما حا
السمطة التنفيذية وحدىا بينما خولت دوؿ أخرى السمطات القضائية الصبلحية الحصرية لمبت في 

 2طمب التسميـ.
وليست جمسات اإلستماع المتعمقة بالتسميـ ىي جمسات محاكمات تتقرر فييا إدانة أو 

ألشخاص المطموبيف فتمؾ مسألة تدخؿ في صميـ إختصاص محاكـ الدولة الطالبة أي انو تبرئة ا
ينبغي إستبعاد كؿ مسألة ال تمت بصمة إلى التسميـ بغية تسييؿ إجراءاتو والتعجيؿ بياف وال 

 9و  2يجوز المساس بالحؽ األساسي لمشخص المطموب في التظمـ واإلنتصاؼ إعماال لممادتيف 
لي لمحقوؽ المدنية والسياسية، ويجب أف تعتمد الدوؿ في مجاؿ تسميـ المطموبيف مف العيد الدو 

                                                           
دار الفكر الجامعي،  -دراسة مقارتة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية -الجريمة الدولية منتصر سعيد حمكدة، -1

 .169، ص 2011اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
 .143بؽ، ص الجرائـ الواقعة عمى أمف الدولة و جرائـ اإلرىاب، مرجع سا محمد عكدة الجبػػكر، -2



883 
 

آلية إستئناؼ وحيدة إف كاف ذلؾ ممكنا وموافقا لمبادئيا الدستػػورية األساسية لمنظر في المسائؿ 
 1الوقائعيػة والقانونية مع عدـ النظر في الطمبات المكررة والجزئيػة.

 ثالثا : تسميػػـ الشخص
الموافقة عمى طمب التسميـ تعمـ الدولة متمقية الطمب السمطة المختصة في الدولة عند 

الطالبة بذلؾ لتنظيـ عممية تسميـ الشخص المطموب، وفي حالة عبور الشخص إقميـ دولة واحدة 
أو أكثر ليست الدولة متمقية الطمب وال الدولة الطالبة مف المفيد أف تخطط الدولة الطالبة وسائؿ 

ذا العبور لتجنب كؿ ما مف شأنو أف يؤثر تأثيرا سمبيا في تسميـ الشخص إلييا فمف وطرؽ ى
الناحية العممية مف شأف نقؿ الشخص عبر إقميـ بمد ال يجيز تسميـ رعاياه والمقيميف عمى أراضيو 
بصفة دائمة أف يناؿ مف فرض تسميـ ىذا الشخص فيما إذا طمب الحصوؿ عمى جنسية ذلؾ 

 2البمد.
 في مسائؿ خاليا اإلرىاب النائمة اإلنػػابة القضائيػة: الثانػػػػػػيالمطمب 

لقد أولت السياسػة الجنائية الدولية إىتماما بالمساعدة القضائية في نطاؽ اإلتفاقيات الدولية 
التي ادعت في ىذا الشأف بإعتبارىا وسيمة رئيسية لمتعاوف لمواجية التنظيمات اإلرىابية التي 

عة مف اإلجراـ الدولي وحثت الدوؿ عمى تقديـ المساعدة والتنسيؽ فيما بينيا تمارس صورا متنو 
وتتعمؽ المساعدة القضائية حاليا بالمعاونة في  ،3لتنفيذ اإلجراءات الضرورية في ىذا الشأف

مكافحة الجرائـ في المجاؿ الجنائي مف خبلؿ اإلتفاقيات وذلؾ مثؿ تقديـ المعمومات والوثائؽ 
طة قضائية أجنبية ونقؿ اإلجراءات الجنائية بصدد جريمة أرتكبت في دولة أخرى التي تطمبيا سم

 4ولحساب ىذه الدولة.
تعد اإلنابة القضائية صورة مف صور التعاوف الدولي التي تتـ عمى مستوى اإلختصاص 
القضائي الدولي وليس التشريعي فيي بمثابة تعاوف في مجاؿ اإلجراءات الدولية سواء كانت 

                                                           
المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية عف جرائـ اإلرىاب الدولي، دار الكتب  طارؽ عبد العزيز حمدم، -1

 .218، ص 2008القانونية، دوف طبعة، 
 .132اإلرىاب الدولي بيف التجريـ و المكافحة، مرجع سابؽ، ص  حسنيف المحمدم بكادم، -2

3
-  Antonio Casseur، Crimes Internationaux Et Juridicions Internationales  ،  Library of 

congress، New York 2014، page 110.  

تجاىات تطوير القانوف الجنائي ودعـ التعاوف الدولي، ، محمد عبد المطيؼ فرج -4 السياسة الجنائية المعاصرة وا 
 .110مرجع سابؽ، ص 
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أـ مدنية أو تجارية الدولية، فالغاية مف إقرار نظاـ مثؿ نظاـ اإلنابات القضائية الدولية  جنائية
يتجسد بحسب األصؿ في معاونة األجيزة القضائية في الدوؿ غير أف ىذا التعاوف لو مف اآلثار 

 ففي ظؿ ىذا 1اإليجابية الكثيرة عمى العدالة الدولية وحماية مصالح األفراد الخاصة الدولية
اإلنفتاح الذي يشده العالـ خاصة في النواحي التجارية واإلقتصادية بحيث أصبح العالـ سوقا 
مشتركا واسعا يتميز بكـ ىائؿ مف التبادؿ باتت الدوؿ في أمس الحاجة إلى إجراءات وأحكاـ 

 2قضائية تتميز ىي األخرى بالطابع المتحرؾ والمتطور.
أنيا عمؿ بمقتضاه تفوض المحكمة المختصة أصبل يعرؼ الفقو اإلنابة القضائية الدولية ب

بنظر النزاع إلى سمطة قضائية أخرى في دولة أجنبية بالقياـ نيابة عنيا بالتحقيؽ في واقعة أو 
بإتخاذ إجراء أو أكثر مف اإلجراءات البلزمة لمفصؿ في الدعوى وذلؾ حيث يتعذر عمى المحكمة 

 3المدنية إتخاذ اإلجراء بنفسيا.
اوف القضائي الدولي بيف إستقبلؿ كؿ دولة في ممارسػػة إختصاصيا الجنائي يوفؽ التع

عمى حدود إقميميا وبيف ضرورة ممارسػػة حقيا في العقاب وبدوف ىذا التعاوف فبل يمكف لمدولة 
مو الضرورة العممية مف الناحية العمميػة إقرار حقيا في العقاب، ومف ىنا فإف التعاوف الدولي تحت

تقييد سمطات الدولة بحدود إقميميا ألف مباشرة اإلجراءات الجنائية خارج حدود  وؿاأل 4لسببيف:
 إقميـ الوطف يمس سيادة الدوؿ األجنبية األخرى.

الثاني أنو إذا تطمب تطبيؽ قانوف العقوبات مباشرة بعض اإلجراءات الجنائية خارج حدود 
ميمية بيف الدوؿ ووجب اإللتجاء إلى إقميـ الدولة فإنو يجب عدـ اإلصطداـ بمشكمة الحدود اإلق

التعاوف القضائي لتذليؿ ىذه الصعوبة، ويتمثؿ ىذا التعاوف في مجموعة مف الوسائؿ التي 
بواسطتيا تقدـ إحدى الدوؿ معاونة سمطتيا العامة أو مؤسساتيا القضائية إلى سمطة التحقيؽ أو 

                                                           
1

-   Fransois BARDIE، Les commissions rogatoires internationales a destination de 

l’Espagne، coordonnées du magistrat de liaison français en  Espagne mai 2000 

ministère de le justice page 5.  

 .239إرىاب الدولة في إطار القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص  سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ، -2
اإلنابة القضائية الدولية في المسائؿ الجنائية ونطاؽ العبلقات الخاصة الدولية، دار ، ازياد إبراىيػػـ شيح -3

 .19، ص 2015النيضة العربية، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 
 113اإلرىاب دراسة فقيية في التشريع الجنائي اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص  منتصر سعيد حمكدة، -4
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ضائي المساعدة القضائية وتنفيذ الحكـ والتنفيذ في دولة أخرى، وتعد مف مظاىر التعاوف الق
 األحكاـ األجنبية واإلنابات القضائية. 

تعنى اإلنابة القضائية أف يعيد لمسمطات القضائية المطموب منيا إتخاذ إجراء القياـ 
بالتحقيؽ أو بالعديد مف التحقيقات لمصمحة السمطة القضائية المختصة في الدوؿ الطالبة مع 

ف المعترؼ بيا عالميا ومقابؿ ذلؾ تتعيد الدوؿ الطالبة لممساعدة مراعاة إحتراـ حقوؽ اإلنسا
حتراـ النتائج القانونية التي توصمت إلييا الدولة المطموب منيا المساعدة  بالمعاممة بالمثؿ وا 

 1القانونية.
واإلنابة القضائية تجد أساسيا في القوانيف الوطنية وفي اإلتفاقيات الدولية وفي مبدأ 

ثؿ حيث حرصت إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عمى المعاممة بالم
عمى أف "يتعيف عمى الدوؿ  21نقؿ اإلجراءات الجنائية اإلنابة القضائية، فنصت في المادة 

األطراؼ أف تنظر في إمكانية أف تنقؿ إحداىا إلى األخرى إجراءات المبلحقة المتعمقة بمجـر 
تفاقية في الحاالت التي يعتبر فييا ذلؾ النقؿ في صالح التسيير التسميـ لمعدالة مشموؿ بيذه اإل

 2وخصوصا عندما يتعمؽ األمر بعدة واليات قضائية وذلؾ بيدؼ تركيز المبلحقة.
في مجاؿ مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود  18كما أجازت الفقرة التاسعة مف المادة 

ييا المساعدة في حالة عدـ توفر شرط إزدواج التجريـ أف تقدـ المعاونة الوطنية لمدولة المطموب إل
القضائية المطموبة إذا رأت ذلؾ مناسبا وفي النطاؽ التي تقرره مف تمقاء نفسيا وبغض النظر 

 3في قانونيا الداخمي جريمة أـ ال؟.عما إذا كانت الواقعة المرتكبة تشكؿ 
مييا إتفاقية باليرمو أيضا أنيا أجازت نقؿ ومف صور المساعدة القضائية التي نصت ع

حكـو عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية ويخضعوف لتنفيذىا في إقميـ دولة ماألشخاص المسجونيف ال
طرؼ إلى دولة طرؼ أخرى لتأدية الشيادة أو تقديـ أية مساىمة أخرى في الحصوؿ عمى أدلة 

                                                           
ة الجنائية في مكافحة اإلرىاب في القانوف العراقي والقانوف المقارف، رسالة السياس، ليث كاظـ عبكدم الخفي -1

 .345، ص 2013مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة، 
أطروحة مقدمة لمحصوؿ عمى  -دراسة مقارنة–اإلرىاب في القانوف الجنائي ، عمي محمد عامر العجمي -2

 .429، ص 2009وراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة طنطا، درجة دكت
الجرائـ اإلرىابية بيف القانوف والشريعة اإلسبلمية في ضوء أحكاـ القضاء، ، محمد بيجت مصطفى الجزار -3

 .485، ص 2011أطروحة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة الزقازيؽ، 
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فاقية ويشترط المنصوص عمييا في اإلتة بالجرائـ في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعمق
لذلؾ رضاء الشخص الذي يراد نقمو إلى الدولة الطالبة مما يفترض عممو بالغرض مف النقؿ 

 1وموافقة السمطات المختصة في الدولتيف المعنيتيف.
ولتسييؿ إجراءات طمب المساعدة القضائية المتبادلة فقد نصت إتفاقية األمـ المتحدة 

المنظمة أنو عمى كؿ دولة طرؼ أف تحدد السمطة أو السمطات المركزية التي  لمكافحة الجريمة
تتولى مسؤولية تمقى طمبات المساعدة سواء لتنفيذىا مباشرة أو إلحالتيا إلى الجية المختصة 
بتنفيذىا وذلؾ دوف اإلخبلؿ بحؽ أية دولة طرؼ في أف تشترط تقديـ مثؿ ىذه الطمبات أو أي 

الدبموماسية وفي حالة اإلستعجاؿ وبموافقة الدوؿ األطراؼ عف طريؽ  إتصاؿ بشأنيا بالطرؽ
  2المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية إذا كاف ذلؾ ممكنا.

كما نصت اإلتفاقية عمى أحكاـ ميمة بيدؼ إنشاء أجيزة مشتركة لمتحقيؽ، إبراـ إتفاقيات 
تفاىـ الثنائي أو متعدد ثنائية أو متعددة األطراؼ حتى توفر لمدوؿ األطراؼ فرصة عقد ال

األطراؼ بشأف اإلجراءات القضائية في دولة أو أكثر عمى أف يوضع في اإلعتبار اإلحتراـ التاـ 
 3والكامؿ لسيادة الدولة الطرؼ التي يتـ التحقيؽ عمى أراضييا.

ويترتب عمى تنفيذ اإلنابة القضائية أف يكوف لئلجراء الذي يتـ بطريؽ اإلنابة وفقا ألحكاـ 
ه اإلتفاقية األثر القانوني ذاتو كما لو تـ أماـ الجية المختصة لدى الدولة طالبة اإلنابة كما ال ىذ

 4يجوز إستعماؿ ما نتج عف تنفيذ اإلنابة إال في نطاؽ ما صدرت اإلنابة بشأنو.
ويبلحظ أف إتفاقية باليرمو تيدؼ مف خبلؿ التوسع في اآلثار المترتبة عمى اإلنابة 

ية ما تشيده الظواىر اإلجرامية عامة مف تطور فتوسعت في ىذه اآلثار وما القضائية مواج

                                                           
المواجية القانونية و األمنية لجرائـ اإلرىاب، رسالة مقدمة ، د الميمحمد المؤذف الدكسرمحسيف بف عب -1

 .368، ص 2011لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة حمواف، 
نية متعددة آليات مكافحة اإلرىاب الدولب بيف الممارسات اإلنفرادية األمريكية والمقاربات التعاو ، حميػاز سمير -2

 .157، جامعة غرداية، ص 2015، 1العدد  8األطراؼ، مجمة الواحات لمبحوث والدراسات، المجمد 
اإلرىاب، الحصاف الخاسر ألمريكا و إسرائيؿ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر، دةف ، ىدل فرج -3

 .117، ص 2009طبعة، 
عبل لمنشر  -دراسة تطبيقية–ات والكوارث ومكافحة اإلرىاب التخطيط لمواجية األزم، محمد حافظ الرىػكاف -4

 .139، ص 2006والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 
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يترتب عمييا مف نتائج لتذليؿ العقبات التي تعترض سير اإلجراءات الجنائية المتعمقة بجرائـ 
 1ترتكب خارج الحدود الوطنية.

يعني  وتعد اإلنابة القضائية الوجو اآلخر لنظاـ تسميـ المجرميف فإذا كاف ىذا األخير
اإلجراءات التي تيدؼ إلى قياـ دولة بتسميـ متيـ أو محكوـ عميو يوجد عمى إقميميا إلى دولة 
أخرى لكي يحاكـ بيا أو لتنفيذ العقوبة المحكـو بيا عميو إال أف اإلنابة القضائية تعني قياـ الدولة 

ءات الدعوى التي يوجد عمى إقميميا شخص متيـ بإرتكاب جريمة في دولة أخرى بإتخاذ إجرا
 2الجنائية قبؿ ذلؾ الشخص دوف تسميمو إلى ىذه الدولة.

تتـ اإلنابة القضػػائية عف طريؽ تكميؼ السمطة القضائية في الدولة المنيبة لمسمطة 
القضائية في دولة أخرى بالقياـ بإجراء أو عدة إجراءات مف إجراءات التحقيؽ مع مراعاة حقوؽ 

حتراـ النتائج القانونية وحريات اإلنساف المعترؼ بيا مقا بؿ تعيد الدولة المنيبة بالمعاممة بالمثؿ وا 
 3التي توصمت إلييا السمطة القضائية في الدولة المنابػة.

ىذا و يجوز تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا لؤلحكاـ اإلجرائية المنصوص عمييا في قوانيف 
يف الدولة المنابة ونزوال عمى مبدأ اإلقميمية الدولة المنيبة بخبلؼ القاعدة العامة بأف تنفذ وفقا لقوان

 4وذلؾ تسييبل إلستنباط األدلة والحصوؿ عمييا أماـ محاكـ الدولة المنيبة.
وتيدؼ اإلنابة القضائيػػة إلى تبسيط اإلجراءات وسرعة القياـ بيا لتذليؿ الصعوبات التي 

ف تطور في أساليبيا بات الجريمة المنظمة ماتعيؽ تطبيؽ القوانيف خصوصا ما تشيده عص
بإرتكاب الجرائـ وتجد اإلنابة القضائية أساسيا في اإلتفاقيات الدولية والقوانيف الوطنية ومبدأ 

 5المعاممة بالمثؿ.

                                                           
دار حامد  -دراسة مقارنة–جريمة الخطؼ في قانوف مكافحة اإلرىاب وقانوف العقوبات ، كماؿ عبد اهلل محمد -1

 .89، ص 2012لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
مفيـو جرائػـ اإلرىاب الدولي وآليات مكافحتيا، مرجع سابؽ، ص ، عمي جبر كاظـ الشػمرمعبػد الستػػار  -2

93. 
 .221السياسة الجنائيػة في مواجية غسيؿ األمواؿ، مرجػػع سابؽ، ص ، محمػػد سامي الشػكا -3
 .289الجريػمة المنظمة في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص ، شريػػؼ سيد كامؿ -4
الجريػػمة المنظمة في ظؿ اإلتفاقيات الدوليػة والقوانيػف الوطنية، دار النيضة العربيػة، القاىرة، ، كنسفائػػزة ي -5

 .434، ص 2002مصر، 
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وقد إىتمت األمـ المتحدة بموضوع اإلنابة القضائية كوسيمة لتفعيؿ التعاوف الدولي بيف 
ف نقؿ اإلجراءات في المسائؿ الجنائية، الدوؿ لمكافحة الجريمة وأصدرت معاىدة نموذجية بشأ

وقد جاء في ديباجة المعاىدة أنيا تعد إطارا مفيدا يمكف أف يساعد الدوؿ المتيمة بالتفاوض بشأف 
معاىدات ثنائية أو متعددة األطراؼ ترمي إلى تحسيف التعاوف في األمور المتعمقة بمنع 

 1الجريمة.
اإلنابة القضائية في المادة األولى إذ نصت وقد حددت المعاىدة النموذجية نطاؽ تطبيؽ 

عمى أنو: إذا اشتبو في أف شخصا ما قد إرتكب عمبل يجرمو قانوف دولة ىي طرؼ متعاقد جاز 
ليذه الدولة أف تطمب إلى دولة أخرى تكوف طرفا متعاقدا إتخاذ إجراءات بخصوص ىذا الجـر إذا 

ألغراض تطبيؽ ىذه المعاىدة يتخذ إقتضت دواعي إقامة العدؿ عمى الوجو السميـ ذلؾ و 
الطرفاف المتعاقداف التدابير التشريعية البلزمة لضماف أف الطمب الذي تقدمو الدولة الطالبة 

 إلتخاذ إجراءات سوؼ يمكف الدولة المطموب إلييا مف الوالية القضائية الضروريػػة.
لذلؾ لمواجية ما تشيده وتيدؼ اإلنابة القضائية إلى نقؿ اإلجراءات في المسائؿ الجنائية 

الظواىر اإلجرامية مف تطور وتذليؿ العقبات التي تعترض سير اإلجراءات الجنائية المتعمقة 
بقضايا ممتدة خارج الحدود الوطنية وىي تجد أساسيا في القوانيف الوطنية وفي اإلتفاقيات الدولية 

 وفي مبدأ المعاممة بالمثؿ.
القنوات الدبموماسية مباشرة بيف وزارتي العدؿ أو أي ويجب تقديـ طمب اإلنابة كتابة عبر 

سمطة أخرى يحددىا الطرفاف، ويتعيف أف يتضمف طمب إتخاذ اإلجراءات المعمومات التالية أو أف 
 2يكوف مشفوعا بيا:

 .السمطة مقدمػػة الطمب 
  وصؼ لمفعؿ المطموب نقؿ اإلجراءات بشأنو بما في ذلؾ تحديد زماف و مكاف إرتكاب

.  الجـر
 .  بياف بنتائج التحقيقات التي تؤكد اإلشتباه في إرتكاب جـر
 .األحكاـ القانونية لمدولة الطالبة التي بموجبيا يعتبر الفعؿ المقترؼ جرما 

                                                           
آليػػة األنتربوؿ في التعاوف الدولي الشرطي، الدار المصرية المبنانية، مصر، الطبعة ، سراج الديف الركبي -1

 .255، ص 2001الثانية، 
 .200اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابؽ، ص  ،ذنايب آسيػة -2
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  معمومات دقيقة بقدر معقوؿ عف ىوية المشتبو فيو وجنسيتو ومحؿ إقامتو ويتعيف أف
الطالبة أو بمغة دولة أخرى  تكوف المستندات المقدمة دعما لمطمب مترجمة بمغة الدولة

 مقبولة لدى تمؾ الدولة.
وعادة ما يتـ إرساؿ طمب اإلنابة القضائية عبر القنوات الدبموماسية إال أنو وسعيا وراء 
الحد مف الروتيف والتعقيد والبطء التي تتميز بيا اإلجراءات الدبموماسية يحدث أف يشترط 

اعدة القضائية الدولية عمى الدوؿ األطراؼ أف تعيف المعاىدات واإلتفاقيات الخاصة بتبادؿ المس
سمطة مركزية عادة ما تكوف وزارة العدؿ ترسؿ إلييا الطمبات مباشرة بدال مف المرور عبر 

 1القنوات الدبموماسية وىو مف شأنو سرعة اإلجراءات في ىذا الشأف.
بإحتراـ حقوؽ وحريات  وتمتـز الدولة المطموب إلييا التسميـ بإجراء التحقيؽ أو جمع األدلة

حتراـ  اإلنساف المعترؼ بيا عالميا ومقابؿ ذلؾ تتعيد الدولة الطالبة لممساعدة بالمعاممة بالمثمؿ وا 
 النتائج القانونية التي توصمت إلييا الدوؿ المطموب منيا المساعدة القانونيػػة.

شترطت المعاىدة النموذجية إلجابة طمب اإلنابة القضائية أف يكوف ال فعؿ المرتكب الذي وا 
يستند إليو الطمب مجرما في قوانيف الدولتيف الطالبة والمطموب إلييا وبذلؾ فيي تعمؿ عمى 
تسييؿ اإلجراءات الجنائية بيف الدوؿ بما يكفؿ إجراءات التحقيقات البلزمة لتقديـ المتيميف 

ة األجنبية مف ممارسة لممحاكمة والتغمب عمى عقبة السيادة اإلقميمية والتي تحوؿ دوف قياـ الدول
بعض األعماؿ القضائية داخؿ أقاليـ الدوؿ األخرى كسماع شيادة الشيود وتبميغ الوثائؽ 

جراء المعاينة.  2القضائية وتنفيذ عمميات التفتيش والحجز وا 
المطموب إلييا تنفيذ طمب اإلنابة أف توقؼ الدولة الطالبة  الدولة ويترتب عمى قبوؿ
اء التحقيقات الضرورية بما فييا تقديـ المساعدة القضائية إلى الدولة المقاضاة مؤقتا بإستثن

المطموب إلييا إتخاذ اإلجراءات إلى أف تخطرىا ىذه األخيرة بأف القضية قد تـ التصرؼ فييا 

                                                           
إرىاب التموث والنظاـ العالمي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، ، عامر محمكد طراؼ -1

 .245، ص 2010
اإلعبلمية، دمشؽ، سوريا،  اإلعبلـ واإلرىاب، التغطية اإلعبلمية لمعمميات اإلرىابية، المكتبة، أديب خضكر -2

 .113، ص 2009دوف طبعة، 
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بصفة نيائية وعمى الدولة الطالبة أف تمتنع منذ ذلؾ التاريخ فصاعدا عف المضي في المقاضاة 
 1ؾ يترتب عمى قبوؿ الدوؿ المطموب إلييا تنفيذ طمب اإلنابة :بشأف الجـر ذاتو، كذل

أف تخضع اإلجراءات المنقولة بناء عمى إتفاؽ لقانوف الدولة المطموب إلييا وعمى ىذه الدولة  -1
عند توجيييا اإلتياـ بموجب قانونيا إلى الشخص المشتبو فيو أف تجري التعديؿ البلـز فيما 

.يتعمؽ بعناصر معينة مف الت  وصيؼ القانوني لمجـر
إذا كانت اإلنابة تتعمؽ بنقؿ إجراءات المحاكمات فإف العقوبة التي يحكـ بيا يجب أال تكوف  -2

 أشد مف العقوبة المنصوص عمييا في قانوف الدولة الطالبة.
يكوف ألي إجراء يتخذ في الدولة الطالبة وفقا لقوانينيا بصدد اإلجراءات أو المتطمبات  -3

نفس الشرعية في الدولة المطموب إلييا كما لو كاف ذلؾ اإلجراء قد أتخذ في ىذه الدولة  اإلجرائية
 أو مف قبؿ سمطاتيا ماداـ ذلؾ متفقا مع أحكاـ قانونيا.

عمى الدولة المطموب إلييا إببلغ الدولة الطالبة بالقرار الذي إتخذتو نتيجة لئلجراءات وليذا  -4
 سخة مف أي قرار نيائي يتخذ عندما يطمب منيا ذلؾ.الغرض تحاؿ إلى الدولة الطالبة ن

ذا رفضت الدولة المطموب إلييا قبوؿ طمب اإلنابة القضائية يتعيف عمييا أف تبمغ الدولة  وا 
الطالبة بأسباب ىذا الرفض أي يجب أف يكوف الرفض مسببا، وقد حددت المعاىدة النموذجية 

 2اإلنابة وىي: حاالت يجوز فييا لمدولة المطموب إلييا رفض طمب
 إذا لـ يكف المشتبو فيو مف رعايا الدولة الطالبة أو مف المقيميف فييا عادة. -1
إذا كاف الفعؿ يعتبر جرما بمقتضى القانوف العسكري لكنو ال يعتبر جرما بمقتضى القانوف  -2

 الجنائي العادي أيضا.
 قد األجنبي.إذا كاف لمجـر عبلقة بالضرائب أو الرسـو أو الجمارؾ أو الن -3
 إذا إعتبرت الدولة المطموب إلييا أف الجـر ذو طابع سياسي. -4

وقد نصت إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عمى أحكاـ ىامة 
بيدؼ إنشاء أجيزة مشتركة لمتحقيؽ حتى توفر لمدوؿ األطراؼ فرصة عدـ التفاىـ الثنائي أو 

                                                           
 .469مكافحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص  خميػػػؿ حسيػػف -1
 .69، ص 2013اإلرىاب في جزيرة العرب، دار الفارابي، الجزائر، دوف طبعة،  إسحاؽ الشيح يعقكب، -2
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جراءات القضائية في دولة أو أكثر عمى أف يوضع في اإلعتبار متعدد األطراؼ بشأف اإل
 1رؼ التي يتـ التحقيؽ عمى أراضييا.اإلحتراـ التاـ والكامؿ لسيادة الدولة الط

حيث نصت المادة التاسعة عشر مف إتفاقيػػة األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  
تنظر في إبراـ إتفاقات أو ترتيبات ثنائية  عبر الوطنية عمى أف: يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ أف

أو متعددة األطراؼ تجيز لمسمطات المختصة المعنية أف تنشئ ىيئات تحقيؽ مشتركة فيما يتعمؽ 
 ."بالمسائؿ التي ىي موضع تحقيقات أو مبلحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر

بالتحقيقات المشتركة باإلتفاؽ  وفي حالة عدـ وجود إتفاقات أو ترتيبات كيذه يجوز القياـ
في كؿ حالة عمى حدة ويتعيف عمى الدوؿ األطراؼ المعنية أف تكفؿ اإلحتراـ التاـ لسيادة الدولة 

 2الطرؼ التي سيجرى ذلؾ التحقيؽ داخؿ إقميميا.
  3كذلؾ نصت المادة الثانية مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب عمى أنو:

بطريؽ اإلنابة وفقا ألحكاـ ىذه اإلتفاقية األثر القانوني ذاتو كما  يكوف لئلجراء الذي يتـ - أ
 ة اإلنابة.اـ الجية المختصة لدى الدولة طالبلو تـ أم

ال يجوز إستعماؿ ما نتج عف تنفيذ اإلنابة في نطاؽ ما صدرت اإلنابة شأنو وتقرر   - ب
المطموب منيا  المادة األثر نفسو المترتب عمى إتخاذ اإلجراءات الجنائية في الدولة

ة وىذا ما تؤكده كافة الدساتير اإلنابة القضائية كما لو كاف قد تـ في الدولة الطالب
تداولو الفقو و القضاء الدولي عمى أساس أنو إذا تمت محاكمة المتيـ عف جريمة وي

وصدر ضده حكـ بات باإلدانة أو البراءة ال يوز إعادة محاكمتو مرة أخرى عف ذات 
 الواقعة.

 

                                                           
التنمية البشرية و اإلرىاب في الوطف العربي، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية،  لبداينة،ذياب مكسى ا -1

 .148، ص 2010الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 
، 2011الجيود العربية لمكافحة اإلرىاب، مجمة دراسات دولية، العدد السادس واألربعوف،  جبار عمي صالح، -2

 .145الجزائر، ص 
 .520مكافحة اإلرىاب الدولي، اإلتفاقيات والقرارات الدولية و اإلقميمية، مرجػػع سابؽ، ص  ػؿ حسيػػف،خميػػ -3
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لكؿ دولة " العربية لمكافحة اإلرىاب عمى أف تفاقيةاإلنصت المادة التاسعة مف  كما
متعاقدة أف تطمب إلى أي دولة أخرى متعاقدة القياـ في إقميميا نيابة عنيا بأي إجراء قضائي 

 1شئة عف جريمة إرىابية وبصفة خاصة":متعمؽ بدعوى نا
 اإلستدالؿ.سماع شيادة الشيود و األقواؿ التي تأخذ عمى سبيؿ  - أ
 تبميغ الوثائؽ القضائيػة.  - ب
 تنفيذ عمميات التفتيش و الحجز.  - ت
 إجراء المعاينة وفحص األشياء.  - ث
 الحصوؿ عمى المستندات أو الوثائؽ أو السجبلت البلزمة أو نسخ مصدقة منيا. - ج

والنص سالؼ الذكر لـ يضع حصرا لئلجراءات القضائية التي يمكف القياـ بيا نيابة عف 
البة كما يظير مف عبارتو : بػأي إجراء قضائي ومع ذلؾ نص عمى بعض اإلجراءات الدولة الط

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وتعنى اإلنابة وفقا لممادة السادسة مف إتفاقية اإلعبلنات و اإلنابات 
القضائية أنو: لكؿ مف الدولة المرتبطة بيذه اإلتفاقية أف تطمب إلى أي دولة منيا أف تباشر في 

ا نيابة عنيا أي إجراء قضائي متعمؽ بدعوى قيد النظر ووفقا لئلتفاقية الدولية المرتبطة بيا أرضي
 2في ىذا الشأف.

واإلنابات القضائية يكوف لئلجراء القضائي الذي  ووفقا لممادة الثامنة مف إتفاقية اإلعبلنات
أماـ السمطة المختصة في يتـ بواسطة إنابة قضائية نفس األثر القانوني الذي يكوف لو فيما لو تـ 

 3الدولة الطالية.
وبناء عمى ذلؾ فإف المحكمة بإتخاذىا ىذا اإلجراء لـ تتناوؿ عف سمطتيا وال عف 
إختصاصيا لمبمد األجنبي الذي إنتدبت سمطتو القضائية وبذلؾ تعنى اإلنابة القضائية أف يعيد 

اـ بالتحقيؽ أو العديد مف التحقيقات لمسمطات القضائية في الدولة المطموب منيا إتخاذ إجراء القي

                                                           
أضواء عمى اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية،  عمي بف فايز الجحني، -1

 .40، ص 1999الرياض، السعودية، دوف طبعة، 
متى تدرج جريمة اإلرىاب الدولي ضمف إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مجمة  ،كلد يكسؼ مكلكد -2

 .328، لبناف، ص 2012الحقوؽ و العمـو السياسية، العدد التاسع، 
األمف الجماعي ودوره في تدعيـ السمـ و األمف الدولييف وحقوؽ اإلنساف، مواجية اإلرىاب  رعد قاسـ صالح، -3

 .41، لبناف، ص 2017، نوفمبر 24وؽ اإلنساف، العدد أنموذجا، مجمة جيؿ حق
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ة ومع مراعاة إحتراـ حقوؽ وحريات لقضائية المختصة في الدولة الطالبلمصمحة السمطة ا
حتراـ  اإلنساف المعترؼ بيا عالميا ومقابؿ ذلؾ تتعيد الدولة الطالبة لممساعدة بالمعاممة بالمثؿ وا 

 1منيا المساعدة القانونية. النتائج القانونية التي توصمت إلييا الدولة المطموب
ونرى أنو لما كاف التعاوف و التنسيؽ ىما الدعامتاف األساسيتاف لمواجية مخاطر اإلجراـ 
المنظـ لذلؾ ينبغي عمى الدوؿ الدخوؿ في إتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراؼ لتفعيؿ ذلؾ 

تخاذ اإلجراءات والنص عمى إنشاء أجيزة مشتركة لمتحقيؽ وذلؾ لتمكف أي دولة طرؼ مف إ
 2القضائية لدى دولة أخرى طرؼ في اإلتفاقية مع اإلحتراـ التاـ و الكامؿ لسيادة تمؾ الدولة.

/ـ 15في المادة  16/4/1973و نصت اإلتفاقية العربية لمتعاوف القضائي الموقعة في 
ايا األحواؿ عمى أف ترسؿ طمبات اإلنابة القضائية في القضايا المدنية والتجاريػة واإلدارية وقض

الشخصية مباشرة مف الجية المختصة لدى الطرؼ المتعاقد الطالب إلى الجية المطموب إلييا 
 3تنفيذ اإلنابة لدى أي طرؼ آخر متعاقد.

مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب عمى أف " لكؿ دورة متعاقدة أف  39ونصت المادة 
يميا نيابة عنيا بأي إجراء قضائي متعمؽ بدعوى تطمب إلى أي دولة أخرى متعاقدة القياـ في إقم

 4ناشئة عف جريمة إرىابية وبصفة خاصة:
 .سماع شيادة الشيود واألقواؿ التي تؤخذ عمى سبيؿ اإلستدالؿ 
 .تبميغ الوثائؽ القضائية 
 .تنفيذ عمميات التفتيش والحجز 
 .إجراءات المعاينة وفحص األشياء 
  السجبلت البلزمة أو نسخ مصدقة منيا.الحصوؿ عمى المستندات أو الوثائؽ أو 

                                                           
ظاىرة اإلرىاب وتأثيرىا عمى حقوؽ اإلنساف، مجمة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة، العدد  فييمة بمحمزم، -1

 .85، كمية الحقوؽ، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ، ص 2018، سبتمبر 02
تصحيح مفيـو مصطمح اإلرىاب والعنؼ والتخريب والغمو  شكابكة،محمد سعد العرماف، محمد عبد اهلل ال -2

 .42، ص 204بيف الشريعة و القانوف، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، العدد الثالث، سبتمبر 
 مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب. /ـ15راجع المادة  -3
 ب.مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىا 39راجع المادة  -4
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مف الباب الثاني اإلنابات القضائية مف اإلتفاقية المصرية  3وكذلؾ جاء نص المادة 
عمى النحو التالي "تتولى الدولة المطموب  15/2/2001اإليطالية الموقعة في القاىرة بتاريخ 

لمرسمة إلييا مف الجيات إلييا طبقا لتشريعيا تنفيذ اإلنابات المتعمقة بقضية جنائية وا
القضائية في الدولة الطالبة ويكوف موضوعيا مباشرة إجراءات منصوص عمييا في الفقرة 

 1الثانية مف المادة األولى.
ذا رغب الدولة الطالبة في إجراءات محددة فعمييا أف توضح ذلؾ صراحة وتحقؽ  توا 

 .الدولة المطموب إلييا ىذا الطمب إذا لـ يتعارض مع تشريعيا
يجوز لمدولة المطموب إلييا أف ترسؿ نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتيا لمممفات 
أو المستندات المطموبة ومع ذلؾ إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتيا في الحصوؿ عمى 

 .جيب عمى ىذا الطمب كمما أمكف ذلؾاألصوؿ ت
لمعمومات المرسمة إلييا إال ال يجوز لمجيات القضائية في الدولة الطالبة إستخداـ اكما 

في إطار الدعوى التي خمصت مف أجميا ما لـ توافؽ الدولة المطموب إلييا عمى إستخداميا 
 في إطار دعاوى أخرى.

وأما طمبات اإلنابة القضائية في القضايا الجزائية )الجنائية( المطموب تنفيذىا لدى أي مف 
، ويمكف 2 /ب(15ة العدؿ لدى كؿ منيا )المادة األطراؼ المتعاقدة فترسؿ مباشرة عف طريؽ وزار 

 .3 (24/1لمدوؿ المتعاقدة أف تعيف سمطات أخرى وتحدد اختصاصاتيا في ىذا الشأف )المادة 
ويراعي في تنفيذ إتفاقيات التعاوف القضائي الضوابط والقيود المنصوص عمييا بشأف تسميـ 

يـ وىو ما يضمف عدـ تعارض التعاوف المتيميف والمحكوـ عمييـ وتنفيذ عقوبات المحكوـ عمي
 4القضائي مع إعتبارات السيادة اإلقميمية لمدولة.

وتعتبر إتفاقية اإلعبلنات واإلنابات القضائية التي وافؽ عمييا مجمس جامعة العربية في 
 .1983بدور اإلنعقاد العادي مصدرا تاريخيا إلتفاقية  24/9/1952

                                                           
التعاوف الدولي في التصدي لظاىرة اإلرىاب عبر المنظمات الدولية، أطروحة  نبيؿ محمد صالح العبيدم، -1

 .516، ص 2011مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحثوث، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
 /ب مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب.15راجع المادة  -2
 اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب.مف  24/1راجع المادة  -3
 .140اإلرىػاب الدولي بيف التجريـ و المكافحػة، مرجع سػػابؽ، ص ، حسنيػف محمدم البكادم -4
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لة ال تعترؼ بحجية األحكاـ في دولة أخرى وذلؾ القاعدة العامة أف المحاكـ في كؿ دو 
ولكف المكافحة الفعالة لمجريمة المنظمة ونظرا ، إستنادا إلى مبدأ السيادة القضائية لكؿ دولة

لخطورتيا عمى األمف الدولي وتعاوف المنظمات اإلجرامية مف عدة دوؿ ومراعاة لحقوؽ اإلنساف 
 1ألجنبية وفقا لضوابط تتفؽ عمييا الدوؿ فيما بينيا.فإف ذلؾ يتطمب مف الدوؿ إحتراـ األحكاـ ا

اإلتجار غير المشروع وقد أبرمت عدة إتفاقيات بيذا الخصوص ومنيا إتفاقية مكافحة 
، حيث تعرضت لموضوع اإلختصاص القضائي 19882المؤثرات العقمية لسنة بالمخدرات و 

راؼ عمى أف تمكف محاكميا الدوؿ األط 5و  3لمجرائـ موضوع اإلتفاقية، حيث نصت المادة 
وسمطاتيا المختصة مراعاة الظروؼ الواقعية التي تجعؿ الجرائـ المنصوص عمييا باإلتفاقية بالغة 
الخطورة ومف ىذه الظروؼ صدور األحكاـ السابقة باإلدانة سواء أكانت الجرائـ أجنبية أـ محمية 

 3خاصة إذا كانت الجرائـ متماثمة.
ي الحكـ الصادر عف سمطة تمارس وظيفتيا وفقا لمنظاـ القانوني يقصد بالحكـ األجنبىذا و 

السائد في دولة معينة، والغالب أف تكوف ىذه السمطة ىي السمطة القضائية في الدولة األجنبية 
إدارية  ومع ذلؾ فميس ىناؾ ما يمنع مف أف تكوف السمطة العامة التي أصدرت الحكـ مجرد ىيئة

ت ىذه الييئة تمارس إختصاصات السمطة القضاية في إصدار دامأو دينية في دولة ما، ما
األحكاـ في بعض المنازعات وفقا لقانوف الدولة التي تتبعيا والواقع مف األمر أف بياف معنى 
الحكـ مسألة تفسير تخضع لقانوف القاضي أي لقانوف الدولة المراد التمسؾ فييا بآثار الحكـ 

 4األجنبي.
فقياء و التشريعات حوؿ مدى إمكانية إضفاء صفة األحكاـ وعمى الرغـ مف إختبلؼ ال

األجنبية عمى األحكاـ، إال أف الرأي السائد عند الغالبية ىو أف الحكـ يعتبر أجنبيا إذا كاف 
صادرا بإسـ سيادة أجنبية بصرؼ النظر عف مكاف صدور الحكـ وعمى ذلؾ فالحكـ الصادر مف 

                                                           
النظرية العامة لقانوف العقوبات، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، دوف ، سميماف عبد المنعػػـ -1

 .175، ص 2000طبعة، 
 .87، ص 2000الجريػػمة المنظمة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ، ػكش حامدىػػدل قشق -2
 مف إتفاقية مكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية. 5و  3راجع المادة  -3
دد التاسع، مجمة الفقو والقانوف، الع -دراسة مقارنة–، المقاومة المسمحة وجريمة اإلرىاب عمراني كماؿ الديف -4

 .63، المغرب، ص 2013جويمية 
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يعد حكما أجنبيا رغـ صدوره في الدولة المقر بإعتبار أنو المحاكـ القنصمية الموجودة في بمد ما 
قد صدر بإسـ سمطاف دولة أجنبية وكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة مف الييئات الدولية 

 1التي ليا سمطة القضاء كمحكمة العدؿ الدولية.
الجنائية  وفي السياؽ ذاتو ينبغي عمينا الوقوؼ عمى مدى حجية أحكاـ المحاكـ األجنبية

أماـ القاضي المدني الوطني فإذا تمتع الحكـ األجنبي الجنائي بحجية الشيء المحكوـ فيو أماـ 
القاضي المدني الوطني فبل يجوز ليذا األخير إرساؿ طمب إنابة قضائية لكوف الحكـ مفروضا 

اسبا لمفصؿ أما في حالة عدـ اإلعتراؼ بحجيتو فممقاضي المدني الوطني إتخاذ ما يراه من ،عميو
في دعواه كإرساؿ إنابة قضائية إلى الدولة مصدرة الحكـ إلتخاذ إجراء ما يمكنو مف الفصؿ في 

 2الدعوى.
وقد ثار الجدؿ بيف الفقياء حوؿ حجية أحكاـ المحاكـ األجنبية فإستقر الرأي السائد في 

يحوز حجية الشيء الفقو والقضاء الفرنسي أف الحكـ الجنائي الصادر مف المحاكـ األجنبية ال 
المحكـو فيو أماـ القاضي المدني الوطني بينما إتجو قمة مف الفقياء إلى وجوب أف يكوف لمحكـ 

 3الجنائي األجنبي ىذه الحجية أماـ القاضي المدني الوطني.
وقد إستند ىذا الجانب مف الفقو إلى مجموعة مف الحجج تتمثؿ أىميا في حاجة المجتمع 

إلستقرار وما يستمزمو ذلؾ وضع حد لممنازعات ولعؿ ذلؾ مف أىـ األسباب الدولي إلى الثبات وا

                                                           
ستراتيجية التعامؿ، مرجػع سابؽ، ص ، عمػػاد عكاد -1  .326اإلرىاب وا 
اإلرىاب، األسباب والعبلج، ورقة عممية مقدمة في ندوة عممية موسومة بػ موقؼ ، عصاـ بف ىاشـ الجفرم -2

 .48، ص 2014لمممكة العربية السعوديةػ، اإلسبلـ مف اإلرىاب، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، ا
ومف ىذه الدوؿ التي ترفض تنفيذ األحكاـ الجنائية األجنبية اليوناف والبرتغاؿ وتشيكوسموفاكيا وسورية ولبناف  -3

وفي ألمانيا يرى الفقياء أف قواعد الدستور األلماني تحوؿ دوف إمكانية تنفيذ األحكاـ الجنائية األجنبية أما 
المتحدة األمريكية فإنيا تذىب في الرفض إلى حد الغمو حتى أنيا ال تقبؿ تنفيذ األحكاـ المدنية األجنبية الواليات 

، جريمة عمراني كماؿ الديفالتي تقضي بأنيا نفقة إلعتبارىا قريبة الشبو باألحكاـ األجنبية، راجع في ذلؾ 
، المغرب، 2013وف، العدد الثالث عشر، نوفمبر مجمة الفقو والقان -دراسة مقارنة–اإلرىاب والجريمة السياسية 

 .18ص 
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التي وجد مف أجميا قاعدة الشيء المحكـو فيو والتي تحوؿ دوف تكرار النزاع مرة أخرى وىذه 
 1اإلعتبارات نفسيا تستمـز وجوب مف اإلعتراؼ لؤلحكاـ بحجية دولية.

ف كانت تصح لتبرير حجية ا لمدني عمى المدني أو حجية الجنائي إال أف ىذه الحجة وا 
عمى الجنائي غير أنيا كافية لتبرير حجية الجنائي عمى المدني إذ أف ىذه الحجية قائمة عمى 

 2فكرة أف النظاـ العاـ يحتـ عمى القاضي المدني أال يخالؼ الحكـ الجنائي.
ي نفسو ليذه وقد إستند ىذا الجانب مف الفقو إلى إعتراؼ المشرع الفرنسي ونظيره المصر 

مف قانوف العقوبات المصري إذ  4و  3األحكاـ بحجية الشيء المحكوـ فيو وذلؾ في المادتيف 
أنو بمقتضى ىاتيف المادتيف أف الحكـ الجنائي األجنبي يحوز حجية الشيء المحكوـ فيو ويحوؿ 

نبية قد دوف رفع الدعوى العمومية عمى مف إرتكب جريمة في الخارج متى ثبت أف المحاكـ األج
برأتو مما أسند فيو أو أنيا حكمت عميو نيائيا ونفذ العقوبة وعمى ذلؾ فالحكـ الجنائي األجنبي 

 3يقيد القضاء الجنائي الوطني ومف باب أولى يقيد القضاء المدني الوطني.
المواد ال عبلقة ليا بحجية الحكـ الجنائي ذلؾ أنو لكي يتقيد  غير صحيح فيذهإال أف ىذا 

لجنائي بالحكـ الجنائي يمـز توافر الشروط البلزمة لحجية المدني عمى المدني وتعنى القاضي ا
بذلؾ إتحاد الموضوع والسبب و الخصوـ ويكفي لمتدليؿ عمى عدـ توافر ىذه الشروط بالنسبة 
لحجية الحكـ األجنبي أماـ القضاء الجنائي الوطني أف نشير إلى إختبلؼ الخصوـ في كمتا 

النيابة العامة في الدولة األجنبية ليست ىي النيابة العامة في دولة القاضي الدعوتيف إذ أف 
 4الوطني.

وقد إستند أصحاب الرأي السائد إلى حجة مفادىا ما يقتضيو مبدأ السيادة مف أف اإلعتراؼ 
لؤلحكاـ الجنائية األجنبية بحجية دولية يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة المنفذة لمحكـ، فالحكـ 

                                                           
، أسباب إنتشار ظاىرة اإلرىاب، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، أحمد فالح العمكش -1

 . 36، ص 1999دوف طبعة، 
لقانوف، العدد التاسع، مجمة الفقو وا -دراسة مقارنة–، المقاومة المسمحة وجريمة اإلرىاب عمراني كماؿ الديف -2

 .63، المغرب، ص 2013جويمية 
اإلنابة القضائية الدولية في المسائؿ الجنائية ونطاؽ العبلقات الخاصة الدولية، مرجػػع ، زياد إبراىيػػـ شيحا -3

 .142سابؽ، ص 
 .148ص مرجع سابؽ،  -دراسة قانونية مقارنة–، اإلىاب في القانوف الدولي حسف عزيز نكر الحمك -4
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بي ما ىو إال تعبير عف سيادة الدولة التي أصدرتو وأف ىذا الحكـ صادرا تطبيقا ليذا األجن
القانوف األجنبي وبالتالي فإف اإلعتراؼ لو بأي أثر في إقميـ دولة أخرى يعد نزوال مف جانب ىذه 

حبلال لمقانوف األجنبي محؿ قانونيا الوطني.  1األخيرة عف سيادتيا وحدا مف سمطاتيا وا 
ىذه الحجة يسيؿ الرد عمييا فالتمسؾ بأىداؼ مبدأ السيادة إلنكار أي قيمة لؤلحكاـ إال أف 

يمكف قبولو إذ عبلوة عمى مبدأ السيادة لـ يعد مطمقا في ظؿ األوضاع  األجنبية ىو أمر ال
الدولية المعاصرة فإف تنفيذ الحكـ األجنبي ال يتـ بصورة تمقائية إنما يستمـز موافقة الدولة المنفذة 

 2فضبل عف أي عممية التنفيذ تتـ وفقا لمشروط واإلجراءات المحددة مف قبؿ ىذه األخيرة.
ف أنكروا قيمة الحكـ األجنبي أماـ  لذا نحف نؤيد ما ذىب إليو مجموعة مف الفقياء وىـ وا 
القضاء المدني الوطني إنطبلقا مف أف النظاـ العاـ الذي تقوـ عميو حجية الجنائي عمى المدني 

ر إذا ما خالؼ القاضي المدني الوطني حكما جنائيا أجنبيا إال أنيـ إتجيوا في الوقت لف يضا
يؿ إثبات ذاتو إلى التمطيؼ مف حدة ىذا المبدأ وذلؾ عف طريؽ إعتبار الحكـ الجنائي األجنبي دل

وىو ما يعني إمكانية القاضي المدني الوطني مف إرساؿ طمب اإلنابة  يخضع لتقدير المحكمة
 3ة تمييدا إلصدار حكـ عادؿ فييا.القضائي

وترتيبا عمى ما سبؽ فإف الجرائـ اإلرىابية ال يمكف بحاؿ مف األحواؿ إعتبارىا جريمة 
سياسية فإنتقاؿ األشخاص بسيولة ويسر بيف الدوؿ مف جية والجرائـ المنظمة التي ترتكب في 

جريمة ومعاقبة مرتكبييا إذ أكثر مف دولة قد جعبل التعاوف الدولي عنصرا أساسيا في مكافحة ال
مف أكثر  2001بات اإلرىاب ظاىرة دولية خاصة بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر 

الظواىر المعادية لئلنساف واألكثر تيديدا لمسبلـ واألمف الدولييف في حاجة إلى تكاثؼ الدوؿ 
 4بعضيا البعض لموقوؼ أمامو حتى ال تصاب إحداىـ بآثارىا المدمرة.

                                                           
جراءات مبلحقتيا، مرجع سابؽ، ص ، محمد محمػكد سعيد -1  .236جرائػػـ اإلرىاب أحكاميا الموضوعيػة وا 
التعاوف الدولي في اإلجراءات الجنائية، رسالة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه، ، أحمد محمد السيد عبد اهلل -2

 .90، ص 2009كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة، 
 .126، ص مرجع سابؽاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ، ، اإلرىمحمد سعادم -3
 .66، ص مرجع سابؽ -دراسة مقارنة-، جريمة اإلرىاب محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ -4
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ا توصمنا إليو مف خبلؿ إبراز أىـ التعريفات التي قامت بتعريؼ الجرائـ اإلرىابية ونظرا لم
بيف لنا أف ىذه األخيرة تخضع لمقواعد الخاصة بتنفيذ اإلنابة القضائية وال تستطيع الدولة المنفذة 

ال أصبحت منتقدة مف قبؿ المجتمع الدولي.  1آنذاؾ أف تتنصؿ مف المسؤولية وا 
 في مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة عكقات التعاكف الدكليالمطمب الثالث: م

لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى تعريؼ التعاوف الدولي وبينا أنو فعؿ يتـ بيف طرفيف أو 
أكثر بيدؼ تحقيؽ غايػة ما أو أكثر، غير أنو بالرغـ مف وضوح معنى التعاوف كمصطمح وكمبدأ 

يجابيات اإلستناد إليو إال  أف دوال عدة تجنبت اإللتزاـ بالتعاوف في تعامبلتيا الدولية دولي عاـ وا 
لذا يتبادر إلى الذىف ىنا تساؤؿ حوؿ العقبات التي تحوؿ دوف اإلستعانة في أحياف كثيرة بيذا 
المبدأ وحوؿ فرص اإلفادة منو عند اإللتزاـ بو، لئلجابة عف ىذيف السؤاليف سنتاوؿ العقبات التي 

 .تواجو التعاوف الدولي
 أكال: مشكمة السيادة

تصدرت القرف العشريف إتفاقيات دولية عدة نادت بأىمية اإللتزاـ بمبدأ التعاوف الدولي 
وأشارت إلى مبدأ قانوني دولي عاـ آخر متبلـز مع التعاوف لو أىمية بالغة أيضا وىو مبدأ سيادة 

ور نتائجو إال عندما تنجز الدوؿ وسبلمة أراضييا إذ أف التعاوف الدولي ال يمكف أف يتـ أو تتبم
األفعاؿ التي ترمي إلى تحقيؽ غاياتو مقترنة بجممة مف المبادئ الدولية العامة كإحتراـ مبدأ 
لتزاميا بمبدأ حسف النية و المعاممة  المساواة بيف الدوؿ في السيادة وسبلمة إقميـ كؿ منيا وا 

ـ بيذه المبادئ العامة معا إستند بالمثؿ، وال ريب أف تأكيد المشرع الدولي عمى ضرورة اإللتزا
  2عمى قضايا تـ التعاوف فييا بنجاح بيف الدوؿ.

سعى المشرع الدولي مف منطمؽ إدراكو بأنو معني بالمحافظة عمى سيادة الدوؿ و المساواة 
فييا مف ناحية وتشجيع التضامف الدولي و التعاوف الوثيؽ و الممموس مف ناحية أخرى لحؿ 

يا عالـ تبرز وحدتو الطبيعية واإلقتصادية واإلجتماعية بصورة متزايدة كؿ المشاكؿ التي يطرح
يوـ وذلؾ بتبنى نصوص قانونية تحقؽ التعاوف الفعاؿ بيف الدوؿ المشتركة فيما بينيا بموضوع 
دولي مشترؾ و إستجبلب أكبر عدد ممكف مف الدوؿ لمتوقيع عمى اإلتفاقيات الدولية الداعية 

                                                           
 .329، ص مرجع سابؽ -مكافحة اإلرىاب الجوي-، السياسة الدولية والقانوف الدولي حكيـ غريب -1
 .120ص ، مرجع سابؽالدولي لحقوؽ اإلنساف، ، مكافحة اإلرىاب والقانوف أكـر حساـ فرحات -2
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لكافة الدوؿ السيادة والسبلمة اإلقميمية وجميع ما يؤكد مصالح ىذه الدوؿ لمتعاوف كونيا تحفظ 
 1بشكؿ متساو.

إف اإلشارة إلى المساواة في السيادة بيف الدوؿ المتعاونة تشكؿ داللة قيمة عمى أف 
تشريعات القانوف الدولي حامية لمدوؿ الضعيفة في وجو الدوؿ القوية كما تعد تطبيقا لجوىرة فكرة 

ف التي تتمثؿ في المساواة إذ أف القانوف الذي ال يقوـ عمى أساس المساواة ال يعتبر قانونا القانو 
ضمف تحقيؽ مصالح أصبل ألنو حينيا ال يعتبر أكثر مف كونو نظاما يقرر قواعد معينة ت

 2وطموحات واضعية.
الدوؿ  كما يمكف القوؿ أنو ال يوجد مبدأ في القانوف مسمـ بو عمميا كمبدأ المساواة بيف

عمما أف حؽ المساواة في معناه المطمؽ المجرد يتجمى في مساىمة الدوؿ في الجماعة الدولية 
وىو ما أوضحتو المجنة  ،3بالحقوؽ والواجبات ذاتيا دوف أف يكوف ألي منيا ميزة عمى األخرى

بيف  الخاصة لؤلمـ المتحدة التي شكمت لتدويف القانوف الدولي في العبلقات السممية والتعاوف
عندما بينت أف المساواة ىي عبارة عف مجموعة حقوؽ جوىرية لمدوؿ وأنيا  1964الدوؿ عاـ 

في معناىا الدقيؽ ليست حقا منفصبل بذاتو بقدر ماىي حقيقة تعـ النظاـ الدولي جميعو بحقوقو 
أف مبدأ و واجباتو وبأنو يجب التفريؽ بيف المساواة القانونية و المساواة السياسية أو الواقعية و 

لمفوارؽ بيف الدوؿ في المساحة  المساواة يعيؽ تقدـ القانوف الدولي ويقؼ عقبة أماـ تطوره نظرا
 4تعداد السكاف والثروات والتسمح وبشكؿ عاـ في كؿ مفاىيـ القوة المحمية و السياسية.و 

ـو تأسيسا عمى ما تقدـ يرى فقياء القانوف الدولي المعاصر أف المساواة ىي تمؾ التي تق
عمى أساس المساواة القانونية وال تنصرؼ إلى المساواة الواقعية أي السياسية ألنيا تنطمؽ مف أف 
كؿ الدوؿ بغض النظر عف قوتيا الفعمية تتساوى أماـ القانوف الدولي في التمتع بالحقوؽ وفي 

 5اإللتزاـ بالواجبات.

                                                           
اإلرىاب في قانوف النزاعات المسمحة الدولية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو  ،غبػػكلي منى -1

 .120، ص 2009-2008القانونية، تخصص قانوف دولي، كمية الحقوؽ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .144، ص مرجع سابؽىاب المعاصر، ، اإلر ىايؿ عبد المكلى طشطكش -2
 .176الجريػمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابؽ، ص ، نسريػػف عبد الحميد نبيػو -3
 .195، ص مرجع سابؽالتػػعاوف الدولي،  ،حناف نايػؼ مالعب -4
 .289ص  مرجع سابؽ،، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، عمي يكسؼ شكرم -5
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 ثانيا: عقبات أخرل 
شكاليات جمة تقؼ أماـ إدار  ة التعاوف بيف أشخاص القانوف الدولي العاـ ىناؾ عوائؽ وا 
 1ة ليا، فيما يمي بعض ىذه العقبات:نحتاج إلى تسميط األضواء عمييا والمعالجة الصريح

تشابو عقبات التعاوف الدولي في بعض الحاالت العقبات التي تحوؿ دوف تعاوف األفراد 
 2فيما يمي:

 اريع التعاكفند بحث العالقات كمشعدـ الشفافية كالمكاشفة ع -0
نمحظ ذلؾ بوضوح عند مقارنة األوضاع المتفاوتة بيف المجتمعات الدولية المتقدمة  

والنامية فمثبل عند إعتزاـ دوؿ العالـ المتقدمة التعاوف فيما بينيا يظير في العادة كؿ طرؼ أماـ 
ف اآلخر مصالحو بجرأة ووضوح ويحدد ما يريد وما يرفض ويعرب عف ىواجسو ومخاوفو بدو 

أما في دوؿ العالـ النامي فإف أسموب المجاممة والمدارة ىو المتداوؿ إذ تتكمـ األطراؼ  3مواربة،
براز الثقة  عندما تمتقي بمغة المبادئ الماسية وتزايد عمى بعضيا في إظيار الترفع عف المصالح وا 

عبلف الموافقة عمى ما يطرح مف مواضيع إال أنيا تضمر و تخطط وتنف ذ ما قد يخالؼ المتبادلة وا 
 4.كؿ ذلؾ
لذا نوصي ىذه الدوؿ بضرورة إستخداـ لغة المكاشفة والمصارحة ألف اإلىتماـ بالمصالح  

والدفاع عنيا ليس عيبا وعرض المطالب أمر مشروع واإلعراب عف اليواجس والمخاوؼ ال يعد 
وف بالبناء ليس إساءة بؿ إف الوضوح والشفافية بيف األطراؼ يعد الخطوة األولى في طريؽ التعا

ىذا وحسب بؿ تعد محورية العبلقات والتأثيرات المتبادلة في نظرة بعض أشخاص القانوف الدولي 
                                                           

 .113، ص مرجع سابؽ، اإلرىاب وأحكاـ القانوف الدولي، د ىالؿ أبك عيفجماؿ زاي -1
تكثر العوائؽ التي تحوؿ دوف تعاوف األفراد منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، التعصب والحزبية، إتباع  -2

الفرد األوىاـ والشكوؾ في مدى جدوى ىذا التعاوف واإلستفادة منو، األنانية، عدـ حب الخير لآلخريف، تعذر 
بإنشغالو وكثرة أعمالو، تنافس األفراد، محبة الصدارة والزعامة وغيرىا مف حظوظ النفس، حسد اآلخريف وسوء 
الظف بيـ، عدـ التعود عمى التعاوف، الكبر عمى اآلخريف، الكسؿ و النظر في التجارب الفاشمة لبعض حاالت 

مرجع دولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، اإلرىاب ال عمي يكسؼ شكرم،التعاوف الشاذة، راجع في ذلؾ: 
 .126، ص سابؽ

 .95ص  مرجع سابؽ،، إرىاب الدولة في إطار قواعد القانوف الدولي العاـ، سامي جاد كاصؿ -3
دراسة مقارنة في القوانيف -، األحكاـ الموضوعية والقواعد اإلجرائية لمكافحة اإلرىاب مصطفى السعداكم -4

 .115، ص مرجع سابؽسي، العربية والقانوف الفرن
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مف أىـ عقبات التقارب والتعاوف بينيا نذكر في ىذا السياؽ تجاوز  ،1إلى بعضيا اآلخر
مف وكيؼ األوروبييف لكافة آثار الحربيف العالميتيف التي حصمت بينيـ خبلؿ نصؼ قرف مف الز 

باتوا يتعاونوف كحكومات وشعوب وجماعات و مؤسسات ويتحدثوف عف تمؾ الحروب كتاريخ 
ثارة  مضى يخمدوف أحداثيا ضمف المتاحؼ و المعارض دوف أف يوظفوىا في تعبئة اإلنفعاالت وا 
الكراىية والبغضاء في حيف ال زالت تعيش دوؿ أخرى أغمبيا مف العالـ النامي آثار معارؾ 

سرى إلنفعاالت الغابر وبدؿ مف أف تأخذ مف التاريخ دروسو و تستفيد مف عبره غدت أ تاريخيا
كي فيما بينيا مختمؼ صنوؼ الصراعات الدينية والسياسية والعشائرية غير وقائعو وأحداثو لتز 

مدركة بأف مصمحتيا تكمف في التقارب والتعاوف مع اآلخريف األمر الذي يبقى العبلقات بينيا 
 2لمصالح غير متبادلة وال محققة.متحجرة وا

 الكقكؼ عند نقاط اإلختالؼ -8
ىناؾ عائؽ آخػػر يحوؿ دوف التعاوف الدولي يتمثؿ في تسمر بعض الدوؿ أماـ نقاط 
عماؿ سيطرتيا عمى األفكار و المخططات األمر الذي يمنع توجييا إلى مواقع اإلنفاؽ  الخبلؼ وا 

تتفؽ األطراؼ المختمفة عمى كؿ شيء لتبدأ التعاوف بؿ وموارد اإلشتراؾ عمما أنو ال يشترط أف 
ذلؾ ألف  ايمكف اإلنطبلؽ مف نقطة إتفاؽ واحدة لخدمة مصمحة مشتركة ومف ثـ تتوسع تدريجي

التركيز عمى نقاط الخبلؼ وتجاىؿ نقاط اإلتفاؽ يضر بمصالح الجميع وفي المقابؿ فإف وجود 
يف األطراؼ المختمفة يجعميا أقدر عمى مشروع مشترؾ ومصمحة متبادلة في جانب معيف ب

 3معالجة سائر الجوانب أو عمى األقؿ تجميد اآلثار السمبية لئلختبلؼ فييا.
 الخكؼ مف المستقبؿ -3

نا عف الخوؼ ذلؾ ألنو باإلضافة إلى ما سبؽ بيانو مف عوائؽ يبلحظ وجود نتحدث ى
اوف الدولي أال وىو الخوؼ مف عائؽ ىاـ يحوؿ أيضا دوف إلتزاـ أشخاص القانوف العاـ بالتع

كاف ىناؾ  1920المستقبؿ نوضحو في المثاؿ التالي: مع بداية قياـ عصبة األمـ المتحدة عاـ 
مقترحات مقدمة إلعتماد رمز رسمي لمعصبة إال أف الدوؿ األعضاء لـ تتوصؿ إلى إتفاؽ أبدا 

                                                           
 .128ص  مرجع سابؽ،، اإلرىاب الجديد، أحمد إبراىيػػـ محمكد -1
الجرائـ الدوليػػة في ضوء القانوف الدولي الجنائي والشريعة اإلسبلميػة، مرجع ، أحمد عبد الحكيػػـ عثمػػاف -2

 .366سابؽ، ص 
 .148دولي، مرجػع سابؽ، ص التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب ال، أماؿ بف صػالح -3
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الدوؿ األعضاء مف بؿ فشمت مرات عدة في إختيار الرمز كاف أحد أسباب ىذا الفشؿ خوؼ 
وجود قوة دولية قد تيمش مف وجودىا ما يشير إلى شدة الخوؼ لدى الدوؿ ليس مف ىيمنة الدوؿ 

 1األخرى عمييا وحسب بؿ حتى مف ىيمنة منظمة دولية تجمع الدوؿ لما فيو خير لمبشرية.
 ف الدكليإنتفاء قدرة أك رغبة بعض الدكؿ باإللتزاـ بالتعاك -4

وف اإللتزاـ بالتعاوف الدولي متعثرا أو متعذرا عمى الدوؿ فمثبل يحدث أحيانا أف يك
الجميورية الديمقراطية الكونغولية لـ تتعاوف مع المحكمة الجنائية الدولية عندما كاف ىناؾ عدد 
مف متيمي المحكمة الدولية برواندا عمما أف المحكمة كانت قد طالبت الكونغو بالقبض عمييـ 

الكونغو توانت في تنفيذ المطموب منيا ولـ تتعاوف مع المحكمة الدولية  وتقديػػميـ ليا إال أف
بحجة أف أولئؾ المتيميف كانوا مستقريف في منطقة ال تتحكـ في إدارتيا الكونغو وبأف تمؾ 

كانت تعد ممجأ لعدد كبير مف المتمرديف والمجرميف األمر الذي حاؿ دوف وصوؿ  المنطقة
  2حاؿ دوف تحقيؽ العدالة الدولية. لى أولئؾ المتيميف وبالتاليالمدعي العاـ وىيئة الدفاع إ

عبلوة عمى إنعداـ القدرة عمى التعاوف يمكف إضافة سبب آخر يتمثؿ بإنعداـ اإلرادة 
الحقيقية لمتعاوف لدى بعض الدوؿ لمبدء بالخطوات المبدئية تجاه تعاونيا مع باقي الدوؿ ما ينذر 

إنتشارا يعزو البعض إنعداـ اإلدارة الحقيقية بالتعاوف لطبيعة بمستقبؿ تكوف فيو الحروب أوسع 
العبلقات الدولية التي ال يمكف أف تكوف مجرد قصة وئاـ بيف الدوؿ ونتيجة لميؿ الدوؿ دوما 
لمتفكير بمصالحيا الخاصة أوال و تفضيميا القياـ بما ىو أقؿ عف قياميا بالمزيد باإلضافة إلى 

 3ؿ المسؤولية وسعييا الدائـ لئلفادة المجانية مف جيود اآلخريف.جنوحيا إلى التيرب مف تحم
 
 

                                                           
الجزائر واإلتفاقيات الدولية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب، مذكرة مقدمة إستكماال ، قػػاسي مصطفى عبد الحؽ -1

لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف العاـ، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كمية الحقوقف جامعة الجزائر 
01 ،2011-2012 ،51. 

الجرائـ الواقعػػة عمى أمف الدولة دراسة مقارنػة في التشريعات العربية والقانونيف ، ميػماف مكسػىمحمػػكد س -2
الفرنسي واإليطالي في ضوء المفاىيـ الديمقراطيػة والدستورية المعاصػرة ومبادئ حقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، 

 .464ص 
 .166، ص مرجع سابؽة المقارنة، عات الجزائي، جريمة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا في التشريىيثـ فالح شياب -3
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 مبدأ التعاكف كفكائد اإللتزاـ بوعدـ الفيـ الحقيقي ل -5
يعتبر عدـ الفيـ الحقيقي لمبدأ التعاوف وعدـ تقدير الدوؿ لفوائد اإللتزاـ بو أبرز العقبات 

معظـ القضايا الدولية المشتركة إذ  التي حالت حتى اليوـ دوف اإلفادة مف التعاوف الدولي في
تتوىـ بعض الدوؿ بأنو يمكف أف ينتج عف التعاوف عدـ توزيع منصؼ لمفوائد والخسائر وبالتالي 

 1يمكف أف يؤدي التعاوف بحسب ىؤالء إلى التمييع والذوباف وفقداف الشخصية.
قد تتضخـ  ىناؾ أيضا طريقة تفكير سمبية أخرى قد تستحوذ عمى قناعات بعض الدوؿ إذ

األنا الخاصة بدولة ما وتجعميا ال ترى اآلخريف أندادا ليا يستحقوف التعاوف منيا ومعيا ذلؾ 
 2ألنيا تظف بنفسيا الحؽ وبغيرىا الباطؿ األمر الذي يحوؿ دوف إنفتاحيا عمى الدوؿ األخرى.
ي العاـ ال شؾ أف مثؿ ىذه األمور السمبية تخالؼ النيج المتعارؼ عميو في القانوف الدول

المتمثؿ بضرورة مشاركة الدوؿ الكبرى في العالـ في عضوية المؤسسات الدولية إلى جانب 
أصغر الدوؿ ودخوليا معيا في إتفاقات وتحالفات وتجعؿ الدوؿ تغفؿ عمى أف التعاوف الدولي ال 

كؿ منيا  يتـ إال بالتكافؤ المبني عمى اإلحتراـ المتبادؿ بينيا وعمى أساس إيبلء اإلعتبار لحقوؽ
األمر الذي يستمـز توفر فيـ مشترؾ وعميؽ بيف الدوؿ التي تعتـز التعاوف بعضيا مع بعض 

 3ات والخمفيات الثقافية لكؿ منيا.وضرورة إحتراميا لئلعتبار 
كذلؾ ينسى البعض أف التعاوف الحقيقي ال يتـ إال بوجود الثقة المتبادلة و الروح اإليجابية 

لنية الذي كرستو كافة النصوص الدولية كأحد أسس التعاوف في المرتكزة عمى مبدأ حسف ا
لي المتعمقة بالعبلقات الدولية القضايا الدولية مف بيف ىذه النصوص إعبلف مبادئ القانوف الدو 

التعاوف بيف الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة الذي نص عمى أف مف واجب كؿ دولة أف تنفذ و 

                                                           
في ىذا اإلتجاه فشؿ التعاوف بيف دوؿ القارة اإلفريقية نظرا لمتخمؼ الذي جعؿ مف تحقيؽ التعاوف أمرا عسيرا  -1

سواء في فترة ما قبؿ اإلستقبلؿ لوجود اإلستعمار وبالتالي غياب اإلرادة الوطنية واإلقميمية في توحيد الصفوؼ أو 
زالة اإلستعمار نتيجة لرغبة الدوؿ الحديثة اإلستقبلؿ باإلحتفاظ بإستقبلليا ظنا منيا أف التعاوف يحرميا منو، بعد إ

، آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقع الممارسات الدولية لكنيسي عميرجع في ذلؾ: 
 .639، ص مرجع سابؽاالنفرادية، 

مرجع مقاربة إعبلمية،  -دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحتو–اإلرىاب  ،محمد مسعكد قيراط -2
 .145ص  سابؽ

 .172مرجع سابؽ، ص ، استراتيجية مواجية اإلرىاب، مازف شندب -3
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مع بيا وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة، ذلؾ ألف التعاوف المرتكز عمى بحسف نية اإللتزامات التي تضط
مبدأ حسف النية ىو التعاوف الحقيقي الذي يؤتي أكمو لمجميع وىو في الوقت ذاتو التعاوف الذي 
يستند عمى مبدأ حسف الجوار والمساواة بيف الدوؿ في السيادة وسبلمػػػة إقميـ كؿ منيا فيحوؿ دوف 

البعض اآلخر بسبب األطماع واألنانيات الضيقة التي تبرزىا رغبة اإلضرار  إعتداء بعضيا عمى
 1بالغير.

تأسيسا عمى ما تقدـ يرى البعض أف مف المغالطات إفتراض قدرة التعاوف الدولي عمى حؿ 
كافة المشاكؿ القانونية الدولية ألف التعاوف يمكف أف يؤثر إيجابا فقط عمى أجزاء معينة كونو 

 تزايد المخاوؼ عمى أمف المعموماتمف األمور مف بينيا إنعداـ الثقة باآلخريف،  مقيدا بجممة
التنوع في مواقؼ الدوؿ وأولوياتيا، عدـ وجود أو سوء إنشاء قنوات مباشرة لئلتصاؿ بيف الدوؿ 

 2فضبل عف إساءة إستخداـ أو عدـ إستخداـ القنوات القائمة لئلتصاالت الدولية.
 ـ القانكنية كفي تنفيذ اإلجراءاتلنظالفات في اتكجكد إخ -6

مف المبلحظ تنوع النظـ القػانونية وتعدد ىياكؿ إنفاذ القانوف بيف الدوؿ خاصة القانوف 
اإلجرائي إذ غالبا ما تكوف اإلجراءات القانونية غير متجانسة أو موحدة بيف الدوؿ األمر الذي 

 يشكؿ عقبة حقيقية تواجو التعاوف الدولي.
لئلختبلؼ في  2000ة األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعاـ تنبيت إتفاقي

( عمى أنو "إذا أبمغت الدولة الطرؼ التي 15( مف المادة )5اإلجراءات القانونية فنص البند )
تمارس واليتيا القضائية...أو عممت بطريقة أخرى أف دولة واحدة أو أكثر مف الدوؿ األطراؼ 

و تقـو بمبلحقة قضائية أو تتخذ إجراءا قضائيا بشأف السموؾ ذاتو، تتشاور األخرى تجرى تحقيقا أ
السمطات المختصة في ىذه الدوؿ األطراؼ فيما بينيا حسب اإلقتضاء بيدؼ تنسيؽ ما تتخذه 

 .مف تدابيػػر"
نستدؿ مف ذلؾ وجود إعتراؼ دولي باإلختبلفات في اإلجراءات القانونية وضرورة تشاور  

لتحقيؽ التعاوف بينيا خاصة أف التشاور بحد ذاتو يعد آلية أساسية مف آليات  األطراؼ حوليا
 3التعاوف الدولي.

                                                           
 .188 مرجع سابؽ، صوالحرب عمى اإلرىاب،  1373، القرار تكفيؽ الحاج -1
 .259مرجع سابؽ، ص كافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، ، التعاوف الدولي في معبد اهلل نكار شعت -2
 .260مرجع سابؽ، ص ، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، عبد اهلل نكار شعت -3
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لمتحدة لمكافحة حوؿ العقبات القانونية نذكر بتقرير األمـ المتحدة لتنفيذ إتفاقية األمـ ا
الذي نص عمى أف إحدى البمداف واجيت معوقات بشأف الحصوؿ عمى  2003الفساد لعاـ 

دوؿ األخرى بما يتضمف التأخر في تمقى المساعدة بسبب ما تنطوي عميو مف تكاليؼ تعاوف ال
جراءات شاقة، وقد قدـ بمد آخر عدة طمبات التسميـ تتعمؽ بجرائـ فساد ولـ يوافؽ عمى  مرتفعة وا 
أي منيا نتيجة إلختبلؼ النظـ القانونية، وأشار بمد واحد فقط إلى أنو لـ يتمؽ أو يرسؿ طمبات 

نظـ و اإلجراءات القانونية األمر الذي يؤكد أف التفاوت في ال ـ بشأف جرائـ متعمقة بالفساد،تسميلم
 1فعبل وبأنو يعيؽ التعاوف الدولي في قضايا دولية شتى مف بينيا موضوع مكافحة الفساد. موجود

 إلنساف كحرياتو األساسيػػةاإلختالؼ بيف الدكؿ في معاييػػر حقكؽ ا -7
ختبلفات في المعاييػػر الوطنية التي تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف وحرياتو يمكف أف تشكؿ اإل

األساسية عقبة ال يستياف بيا أماـ تعاوف السمطات أو المحاكـ فعمى سبيؿ المثاؿ يتسبب تبادؿ 
المعمومات بيف السمطات عمى المستوى الدولي عند تمريػػر المعمومات السرية كالوثائؽ الداخمية 

ة عمى الشيود بإشكالية قانونية ألف الكشؼ عف مثؿ ىذه المعمومات أو البيانات الشخصي
 2محظور صراحة في غالبية النظـ القانونية ويعتبر تعرضا لمحقوؽ األساسية لئلنساف.

تبلفيا ليذه العقبة نصت بعض اإلتفاقيات ومف بينيا إتفاقية الرياض لمتعاوف القضائي لعاـ 
( تحت عنواف تسميـ المواطنيف عمى أنو "يجوز لكؿ 39في المادة ) 1985النافذة عاـ  1983

طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة أف يمتنع عف تسميـ مواطنيو ويتعيد في الحدود التي يمتد إلييا 
إختصاصو بتوجيو اإلتياـ ضد مف يرتكب منيـ لدى أي مف األطراؼ المتعاقدة األخرى جرائـ 

سالبة لمحرية مدتيا سنة أو بعقوبة أشد لدى أي معاقبا عمييا في قانوف كؿ مف الدولتيف بعقوبة 
ة مصحوبا طرؼ المتعاقد اآلخر طمبا بالمبلحقمف الطرفيف المتعاقديف وذلؾ إذا ما وجو إليو ال

بالممفات والوثائؽ واألشياء والمعمومات التي تكوف في حيازتو ويحاط الطرؼ المتعاقد الطالب 
 تاريخ وقوع الجريمة المطموب مف أجميا التسميـ". عمما بما تـ في شأف طمبو وتحدد الجنسية في

كذلؾ يمكف أف ينجـ عف إرتكاب سموؾ معيف خطر فرض عقوبات بغايات مختمفة يعود 
ذلؾ ألسباب عدة فمثبل قد يتـ إستخداـ العقوبات لمعاقبة الجاني عف األضرار التي لحقت 

                                                           
مفيـو جرائـ اإلرىاب الدولي وآليات مكافحتيا، دراسػػة في القانوف ، عبد الستػار عمي جبر كاظـ الشمرم -1
 .156دولي الجنائي، مرجع سابؽ، ص ال
 .369التػػعاوف الدولي، مرجع سابؽ، ص  ،حناف نايػؼ مالعب -2
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بات إلزالة أو تخفيؼ األسباب بالمجني عميو )نظرية القصاص(  كما يمكف أف يتـ تصميـ العقو 
المحتممة لمجريمة في المجتمع )نظرية الوقاية العامة( أو يمكف أف تمعب العقوبات دورا تخويفيا 

نتيجة ذلؾ  1اليدؼ منو ردع الجاني عف إرتكاب جرائـ في المستقبؿ )نظرية الوقايػة الخاصة(...
اف قيدا ىاما عمى تعاوف السمطات المعنية يعتبر اإللتزاـ بحماية الحقوؽ والحريات األساسية لئلنس

 2وخاصة القضائية.
كذلؾ قد يحدث تعارض بيف الدوؿ بالنسبة لموضوع معيف مف ناحية تجريمو مف عدمو 
ونوع العقوبة المفروضة عميو فيؤدي إلى إختبلؼ في آثار السموؾ الواحد بيف دولة وأخرى إذ 

في أخرى لتجنب حدوث ىذا األمر، ورد في  يمكف أف يكوف سموؾ معيف متاحا في بمد ومحظورا
( تحت عنواف )الحاالت التي ال يجوز فييا التنفيذ( مف إتفاقية الرياض لمتعاوف 59المادة )

اآلنفة الذكر عمى أنو ال يجوز تنفيذ األحكاـ الجزائية في الحاالت اآلتية  1983القضائي لعاـ 
طالب التنفيذ ال يتفؽ ونظاـ التنفيذ لدى الطرؼ إذا كاف نظاـ تنفيذ العقوبة لدى الطرؼ المتعاقد 

 المتعاقد الصادر فيو الحكـ".
نخمص مما تقدـ إلى أف إنعداـ التعاوف بيف بعض الدوؿ يعزي لجممة مف العقبات عرضنا 

 3بعضيا في حيف يتطمب تحقيؽ التعاوف الدولي توفر أمور عدة أبرزىا:
 يمكف اإلستغناء عنو لمعالجة كافة النظر إلى التعاوف بأنو مبدأ قانوني جوىري ال 

 القضايا الدولية العالقة.
 .توحيد المصمحة ووجود قاسـ مشترؾ أو أكثر بيف الدوؿ المشتركة معا بموضوع معيف 
  وضوح األىداؼ المراد بمورتيا مف كؿ الفرقاء التي تعتـز التعاوف لتحقيؽ المنفعة

 المتبادلة المرجوة لمجميع.
 تخداـ آليات التعاوف المنوعة لجني ثمار اإللتزاـ بالتعاوف الذي أخيرا تقديػر قيمة إس

دراكيا بأف عمييا واجبات كما ليا حقوؽ.  يستوجب تكاثؼ جيود الدوؿ وا 
                                                           

1 -  Istituto degli innocenti, "The Role of international cooperation in tackling sexual 

violence against children " a background paper for the international conference in rome, 

November 29-30، 2012 pp 14.  
سبتمبر مع تحميؿ نصوص الصكوؾ العالمية  11، األمـ المتحدة و اإلرىاب قبؿ و بعد عالء الديف راشد -2

 .136لمكافحة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 
 212-211، التعاوف الدولي، مرجع سابؽ، ص حناف نايؼ مالعب -3
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نستنتج مف جممة ما تقدـ بيانو بأف التعاوف الذي يعتبر تحركا جماعيا لؤلطراؼ الدولية 
رادة و رغبة وقدرة حقيقي ة مف الفاعميف لتعميـ فوائده غير متيسر والذي يفترض وجود إستعداد وا 

في تفكير الكثير مف الدوؿ في حاالت وأوقات عدة في وقتنا الحاضر نظرا لممشاعر األنانية لدى 
 ىذه الدوؿ حينيا وجيميا وجبروتيا أحيانا أخرى.

وعميو عمى الدوؿ أف تسعى عند إتجاه نيتيا نحو التعاوف مع الغير إلى تضميف خططيا 
دراج ما يستمزمو التعاوف إلعداد الكفاءات البشرية في ميزانياتيا التكاليؼ  التي تطمب منيا وا 

وتجييزىـ بكؿ ما يمزميـ مف مراكز أبحاث و تكنولوجيا متطورة ودعـ مالي ليقوموا بإنتاج 
المعمومات وجمعيا وتحميميا و تبادليا ومف ثـ التخطيط لممشاريع المشتركة والتشاور والتفاوض 

أف تبدأ بإنصاؼ وعدؿ كما عمى الدوؿ أيضا الدوؿ بشكؿ يراعي مصالح تمؾ الدوؿ مع باقي 
بمشاريع تعاونية بسيطة وفي مواضيع محددة ومف ثـ تتوسع تدريجيا في خططيا لتشمؿ مشاريع 
أكبر ومياديف أخرى أرحب وأضخـ أي أننا ندعو إلى التعاوف القائـ عمى مبدأ اإلنتشار الذي 

وف في حقؿ معيف يقود إلى التعاوف في مجبلت أخرى عمى المستوى الدولي يقصد بو تطور التعا
 1عمما أنو عادة يبدأ مف المستوى الفني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 -  Deuxiéme Conférence Internationale D’unification Du droit pénal, Actes de la 

conférence، Rome 23-25 Mai 1928. 
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 خالصػػػة الفصؿ األكؿ
اإلرىاب ظاىرة إجتماعية ومف الجرائـ العابرة لمحدود التي تمس أمف المجتمع الدولي 

عاوف وتنسيؽ بيف أعضاء الجماعة الدولية إذ أف المواجية ولمواجية الجرائـ اإلرىابية البد مف ت
ولفاعمية ىذه المواجية البد أف يكوف التعاوف فيما  ،أصبحت ضرورة حتمية لمحد مف ىذه الظاىرة

جراء األبحاث والدراسات وعقد المؤتمرات  بيف الدوؿ في مجاؿ تبادؿ المعمومات والخبرات وا 
 واإلتفاقيات.والمقاءات الدورية وعقد المعاىدات 

جريمة اإلرىاب تعاني منيا الدوؿ منفردة والمجتمع الدولي عامة وال تستطيع دولة بمفردىا 
القياـ بمكافحة ىذه الجريمة التي أصبحت ظاىرة عابرة لمحدود، فيذه الجريمة يخطط ليا في دولة 

مف فرد وأكثر مف  وتنفذ في دولة ثانية ويفر مرتكبوىا إلى دولة ثالثة، وىكذا يكوف منفذوا أكثر
جنسية وبالتالي ال تستطيع دولة بمفردىا القياـ بالمكافحة، لذا وجب تضافر الجيود الدولية 
لمكافحتيا ومعالجة أسبابيا وتجريـ األفعاؿ المكونة لتمؾ الجريمة الخطيرة وعقاب مرتكبييا أينما 

 كانوا مف أجؿ التخفيؼ مف آثارىا الجسيمة.
مني لمكافحة جرائـ اإلرىاب ومبلحقة مرتكبييا وفؽ آلية دولية وينصب التعاوف الدولي األ

عبر المنظمات الدولية العامة أو المتخصصة واإلتفاقيات الدولية تعمؿ ضمف اآلليات المختمفة 
لمكافحة اإلرىاب وتركز عمى جوانب متعددة تشريعية وأمنية وعممية وقضائية وتشكؿ ىذه 

ولي األمني لمكافحة اإلرىاب، لذا كاف لزاما عمى أعضاء الجوانب إطار متكامبل لمتعاوف الد
المجتمع الدولي أف يترجـ ما تـ وفؽ تمؾ اآلليات بالقياـ بتدابير أمنية لمنع الجرائـ اإلرىابية 

 وقمعيا.
ومف جانب آخر فإف تفعيؿ إجراءات التعاوف األمني الدولي يترتب عميو مردودات إيجابية 

في اإلطاريف اإلداري والتنظيمي بيف أجيزة األمف في الدوؿ لتوفير  إذ أنيا تحقؽ أقصى التقارب
وحدة األساليب و الممارسات األمنية المبنية عمى وحدة القواعد وتبادؿ ضباط اإلتصاؿ والخبراء 

 لفترات طويمة.
ومف شأف التكامؿ األمني بيف أجيزة األمف أف يحقؽ تمبية اإلحتياجات في المجاالت 

ة وتنسيقا بيف القدرات البشرية واإلمكانات المالية والخبرات الفنية والتجارب الواقعية األمنية المختمف
 روتحديثو لسبؿ التعاوف في مجاالت التدريب والتعاوف التقني، فالتعاوف األمني الدولي قد يوف
ة رؤية متكاممة لمدولة في اإلتفاؽ عمى كيفية المواجية وتحديد اآللية لذلؾ عمى الجوانب الفني
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المتعمقة بتبادؿ المعمومات ومبلحقة اإلرىابييف واإلتفاؽ عمى قواعد تسميميـ ومحاكمتيـ طبقا 
لقواعد القانوف الدولي ويكوف ذلؾ التعاوف مترجما في إطار إتفاقية دولية لمكافحة اإلرىاب 

 الدولي.
التعاوف متعاوف األمني أشكاال عدة منيا التعاوف الثنائي واإلقميمي والدولي ونجاح إف ل

األمني بيف الدوؿ يعتمد عمى تحقيؽ أىداؼ ىذا التعاوف التي ال يمكف تحقيقيا إال إذا وجدت 
الرغبة األكيدة والنوايا الصادقة لدى كافة األطراؼ ويمكف القوؿ أف تمؾ األىداؼ تتمثؿ في 

 نية.حقيقتيا غايات تسعى إلى تحقيقيا المؤسسات األم
و مقومات وبرامج تعكس السياسية األمنية العامة التي ولمتعاوف الدولي األمني أىداؼ 

اإلقتصادية لمدوؿ أعضاء الجماعة  اإلجتماعيػة و تتفؽ مع الظروؼ والمتغيرات الجغرافيػة و
في شتى  الخبليا اإلرىابيةالدولية وصوال إلى التكامؿ الدولي األمني فيو ييدؼ إلى مكافحة 

مف الدولي وأمف مؤسسات وىيئات الدوؿ أعضاء أشكاليا وكافة مجاالتيا لمحفاظ عمى األ
الجماعة الدولية ويتـ تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ بيف أجيزة األمف في الدوؿ أعضاء الجماعة 

 الدولية و تبادؿ الخبرات و المعمومات األمنية.
ولقد أسيـ تبادؿ المعمومات بيف أجيزة الشرطة المعنية في العديد مف الدوؿ خاصة دوؿ 

ا الغربيػة في إحباط العديد مف المخططات اإلرىابية والقبض عمى مدبري العمميات اإلرىابية أوروب
وكاف لمتطمبات مكافحة اإلجراـ المنظـ في أوروبا الفضؿ ليس فقط في تطوير أساليب التعاوف 
الشرطي الدولي لنظـ القانوف العاـ بؿ أوجدت أيضا نماذج مف التعاوف الشرطي الدولي كانت 

أف تتـ  ويمكف لة مف قبؿ ومف ذلؾ أوجو التعاوف في إقامة مشروعات مشتركة وتنفيذىامجيو 
 المساعدة المتبادلة بيف أجيػػزة الشرطة مف خبلؿ المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية األنتربػػوؿ.
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زة األجيالجيكد الدكلية لمنع كمكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة في إطار لفصؿ الثاني: ا
1الدكلية

 

ال ترتبط بحدود، فمرتكبوا ىذه الجرائـ قد يعدوف  الخبليا اإلرىابيةأثبتت الدراسة الدولية أف 
ويحضروف جرائميـ في دولة ثـ يرتكبونيا في دولة ثانية، ولقد أثبتت الممارسات العممية أف 

ذوف جرائميـ بمقتضى مقترفي جرائـ اإلرىاب الدولي قد يتمقوف تمويبل أو تدريبا مف الخارج أو ينف
دارة خارجية أو قد ينتمي بعض مقترفي أعماؿ اإلرىاب إلى جنسيات أجنبية أو  تخطيط وتنظيـ وا 

  1يفروف خارج الحدود عقب اقترافيـ ىذه الجرائـ.
برزت مسألة مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة في النطاؽ الدولي وفي العالـ العربي نتيجة 

ختصار المسافات مما سيؿ عممية اإلنتقاؿ واإلتصاؿ بحيث أصبح تطور سبؿ اإلتصاالت وا  
والثقافة والتنظيـ وظروؼ  العالـ وكأنو مدينة كبيرة يعيش فييا الناس بدرجات متفاوتة مف الغنى

جتماعية متباينة وبذلؾ يبدو التفاعؿ والتأثير المتبادؿ في المجتمعات المعاصرة  2،إقتصادية وا 
نيا لـ تعد معزولة عف بعضيا البعض كما كاف الحاؿ في العصور التي مف أىـ مميزاتيا أ

الماضية وباتت إىتماماتيا ومشاكميا متقاربة لذلؾ عمدت عمى إرساء سبؿ التعاوف فيما بينيا مف 
أجؿ محاربة ظاىرة الخبليا اإلرىابية النائمة والقضاء عمى آثارىا السمبية المدمرة التي أصبحت 

                                                           
األجيػػزة العالمية ىي األجيػزة المفتوحة العضوية لجميع دوؿ العالـ سواء كانت ىذه األجيػػزة عبارة عف  -1

إلييا مف أجؿ منع الجريمة منظمات عالمية أو أجيزة قضائيػة، حيث تقـو ىذه األجيػػزة بالوظائؼ الموكمة 
 وتحقيؽ العدالة الجنائيػة.

المنظمات العالمية ىي تمؾ المنظمات التي تضـ جميع دوؿ العالـ وتكوف مفتوحة لئلنضماـ الحر لجميع الدوؿ 
التي لـ تشارؾ في تأسيسيا، أي اإلعتراؼ لكؿ دولة بالحؽ في اإلنضماـ إلى المنظمة دوف أف توصد ىذه 

ا أماـ أي مف الدوؿ التي تتكوف منيا الجماعة الدولية والتي تتوافر فييا شروط العضويػػة، أنظر في األخيرة أبوابي
 .170، التعاوف الدولي لمكافحػػة الجريػػمة، مرجع سابػػؽ، ص عالء الديػف شحاتػةذلؾ 

كر العربي، ، النظـ والمنظمات اإلقميمية والدولية، قضايا معاصرة، دار الفصالح الديف حسف السيسي -2
 .24، ص 2007القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
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ستقرارىا وترمي بظبلليا القائمة عمى حضارة اإلنساف وتطوره في تطاؿ ىيبة الدوؿ وسبلمت يا وا 
 1الحياة.

إف عدـ قدرة كؿ دولة منفردة الحفاظ عمى األمف واإلستقرار داخؿ إقميميا ومحاربة الخبليا 
اإلرىابية النائمة نظرا إلنتشار ىذه األخيرة إضافة إلى مسألة ىروب المجرميف مف الدولة التي 

ئميـ عمى أراضييا جعؿ الدوؿ تنظـ نفسيا في إطارات منظمات دولية تتولى تنسيؽ إرتكبوا جرا
 2الجيود لتحقيؽ مصالح ىذه الدوؿ مجتمعة.

كاف لمجيود الدولية التي بذلت لمكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة سواء كاف ذلؾ عمى 
الدولية التي كاف ليا المستوى الحكومي أو غير الحكومي إرساء الكثير مف القواعد والمبادئ 

الدور الفعاؿ في دعـ التعاوف وظيور التنظيـ الدولي األمني والجنائي سواء عمى المستوى 
 3العالمي أو اإلقميمي أو العربي.

تعمؿ المنظمات الدولية األمنية في ميداف التعاوف الدولي األمني لمكافحة الخبليا اإلرىابية 
مف اإلجتماعي الدولي وىو ما يعد أساسا ضروريا النائمة وضبط المجرميف وصوال إلى األ

 4إلستقرار العبلقات الدولية وتحقيؽ السمـ واألمف الدولييف.
الكثيػر مف الجيود اإلقميميػػة لمكافحتيا والوقايػة  الخبليا اإلرىابية النائمةوتتطمب ظاىرة 

معنية بمكافحة اإلرىاب منيا وذلؾ بتبني إستراتيجية تقوـ عمى التنسيؽ بيف الدوؿ واألجيزة ال
اإلتحاد األوروبي و اإلفريقي و ومنظمة الدوؿ منظمة األمـ المتحدة و  منظمة فييا، ومف ذلؾ

 5.ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية األنتربوؿ األمركية و جامعة الدوؿ العربية
                                                           

، الجريمة المنظمة وآليات مكافحتيا عمى المستوى الدولي، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة مريػكة صباح -1
-02المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط، أياـ 

 .94، ص 2008مارس  03-04
 .78التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجػع سابؽ، ص ، أماؿ بف صػالح -2
، التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية لمتعاوف الدولي لمكافحة عالء الديف شحاتة -3

 .168، ص 2000ة األولى، المخدرات، إيتراؾ لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، الطبع
، جريمة غسؿ األمواؿ، دراسة مقارنة، دار الثقافة، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، أمجد قطيفاف الخريشة -4

 .158، ص 2006
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -5

 .244سابؽ، ص 
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اإلرىابية وبالنظر لؤلىمية الكبرى التي تمعبيا المنظمات الدولية في مجاؿ مكافحة الخبليا 
ليا عدة  النائمة سواء كانت ىذه المنظمات متخصصة أصبل في مكافحة الجريمة اإلرىابية أو

إختصاصات ومف ضمنيا مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة إرتأيت أف أقسـ ىذا الفصؿ إلى 
ألجيزة مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة في إطار امنع و لاألوؿ يتضمف الجيود الدولية  ،مبحثيف

مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة في إطار منع و العالمية، والثاني يتضمف الجيود الدولية ل
 1المنظمات اإلقميمية.

 جيكد األمـ المتحدة في مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة: المبحث األكؿ
ابع مف تحويؿ ن الخبليا اإلرىابية النائمةإف تناولنا لجيود ودور األمـ المتحدة في مكافحة 

الغالبية الساحقة مف دوؿ العالـ ليذه المنظمة ميمة الحفاظ عمى األمف والسمـ الدولييف، فإنطبلقا 
مف أف الجمعية العامة ومجمس األمف ىما جيازي األمـ المتحدة الرئيسيف المنوط بيما الحفاظ 

نطبلقا مف أف  را قد ييدد األمف والسمـ شكؿ خطالخبليا اإلرىابية تعمى األمف والسمـ الدولييف وا 
الدولييف فإف كؿ ذلؾ يجعؿ عرض وتحميؿ الخطوات واإلجراءات التي إعتمدىا كؿ مف ىذيف 

والبحث في مدى توافقيا مع قواعد القانوف الدولي وخاصة  الخبليا اإلرىابيةالجيازيف لمكافحة 
 2حث وجدواه.تمؾ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة مسألة تقتضييا إستقامة الب

نو لمف الميـ إجراء عرض قانوني مفصؿ نبرز مف خبللو التدابير واإلجراءات التي  وا 
عمى لمخبليا اإلرىابية إتخذتيا كؿ مف الجمعية العامة ومجمس األمف في إطار تصدييما 

المستوى الدولي ذلؾ أف إستبياف ماىية التدابير واإلجراءات المتخذة مف قبؿ ىذيف الجيازيف ليي 
 أكثر مف ضرورية في تحديد سمات جيود األمـ المتحدة في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة.

وألف الجمعية العامة ومجمس األمف ىما جيازاف منفصبلف داخؿ منظمة األمـ المتحدة 
وألف درجة إلزامية قرارات كؿ منيما مختمفة عف اآلخر فإنو مف الضروري عدـ تناوؿ تدابيرىما 

نما بشكؿ منفصؿ. في مكافحة  الخبليا اإلرىابية النائمة كنقطة واحدة وا 
نقاذ البشرية مف ويبلت حرب  قامت األمـ المتحدة مف أجؿ ضبط السمـ واألمف الدولييف وا 
عالمية ثالثة بعد أف فشمت عصبة األمـ المتحدة في إنقاذ العالـ مف الحرب العالمية الثانية، لذا 

دة حفظ السمـ واألمف الدولييف ولما كانت جرائـ اإلرىاب الدولي كاف مف أىـ أىداؼ األمـ المتح
                                                           

 .464عالميػة جريمة اإلرىاب بيف المواجية التشريعية المحمية و الدولية، مرجع سػػابؽ، ص ، ف النمػػرحسػػ -1
 .241، مرجع سابؽ، ص إستراتيػجية مواجية اإلرىػػاب، مػػػازف شندب -2
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 قتؿ ،تفشت في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات في صور اإلرىاب المختمفة مف خطؼ
  1وتدمير وزرع الخبليا اإلرىابية النائمة عممت األمـ المتحدة عمى وسائؿ عبلجية ومكافحتو.

التالية:" نحف شعوب األمـ المتحدة قد آلينا عمى أنفسنا  وقد بدأت ديباجة الميثاؽ بالعبارة
أف ننقذ األجياؿ المقبمة مف ويبلت الحروب وأف ندفع بالرقي اإلجتماعي قدما وأف نعيش في 

 2كي نحتفظ بالسمـ واألمف الدولييف".سبلـ وحسف جوار، وأف نضـ قوانا 
بليا اإلرىابية النائمة أو معاممة إف معظـ مؤتمرات األمـ المتحدة المتعمقة بالوقاية مف الخ

المجرميف كانت تتمحور حوؿ المشاكؿ العامة لمسياسة العقابية زيادة عمى إنشغاليا المتعمؽ 
ال يمكف تفسيرىا كمشكؿ  الة العقابية واإلجراـ واإلنحراؼبالطابع الخاص لموقاية مف اإلجراـ والعد

مشتركة وضيقة مع التطور اإلقتصادي نشاط غير شرعي وقمعي ولكف أيضا كظاىرة ليا عبلقة 
 واإلجتماعي.

بإنعقاد مؤتمر دولي ضـ  1945أفريؿ  25إف منظمة األمـ المتحدة منذ إنشائيا في 
خمسيف دولة بمدينة ساف فرانسيسكو وتأسيسيا عمى مبادىء وأىداؼ عامة لميثاؽ األمـ المتحدة 

ية حوؿ موضوع الوقاية مف الخبليا والميثاؽ الدولي لحقوؽ اإلنساف قد أنجزت عدة ندوات دول
اإلرىابية النائمة والعدالة الجنائية فمؤتمر األمـ المتحدة لموقاية والمكافحة مف اإلجراـ ومعاممة 

في إعداد مجموع مف القواعد لمعالجة  1955المجرميف قد ساىـ إبتداءا مف المؤتمر األوؿ لسنة 
مواجية الخبليا اإلرىابية النائمة بدأت فعميا  المجرميف، إال أف مجيودات المجموعة الدولية في

في بداية السبعينيات عندما عقد المؤتمر الخامس لؤلمـ المتحدة الخاص بمنع الجريمة ومعاممة 
ثـ مؤتمر كراكاس  1955المجرميف لمواجية اإلجراـ المنظـ العابر لمحدود والذي عقد في جنيؼ 

الذي أبدى المشاركوف وعييـ بخطورة الخبليا  1985، ثـ مؤتمر ميبلنو سنة 1980سنة 
اإلرىابية النائمة مف النواحي السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية عمى الشعوب وعمى 

  3السمـ واإلستقرار.

                                                           
، اإلرىاب الدولي...جوانبو القانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي والفقو منتصر سعيد حمكدة -1
 .321إلسبلمي، مرجع سابؽ، ص ا
 .254، ص 2012، التنظيـ الدولي، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، إبراىيـ أحمد خميفة -2
، 2001، 19، الجريمة المنظمة، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، العدد عكض محمد محي الديف -3

 .110ص 
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كما كانت بداية التسعينات بداية حقيقة لمجيودات األمـ المتحدة في محاربة الخبليا 
رىابية النائمة، حيث درس المؤتمر الدولي الثامف لؤلمـ المتحدة لمنع الجريمة ومعاممة اإل

مشكمة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود واألنشطة  1990المجرميف الذي إنعقد بيافانا سنة 
اإلجرامية واإلرىابية ومجموعة مف المبادئ التوجييية لمحاربة الجريمة المنظمة في جميع أشكاليا 

وحثت الدوؿ عمى تطبيقيا كما  45/121رحبت بيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا  و
وردت معاىدة نموذجية متصمة بيا أقرىا المؤتمر بشأف المسائؿ الجنائية واإلشراؼ عمى المحكوـ 

 1عمييـ.
الخبليا اإلرىابية النائمة في أي مادة أو نص مف مواد  مصطمحوفي ظؿ عدـ وجود 

ميثاؽ األمـ المتحدة، وفي ظؿ مرور األمـ المتحدة منذ نشأتيا وحتى اليوـ بمرحمتيف  ونصوص
نتيت  مف توازف القوى، مرحمة الثنائية القطبية التي بدأت منذ نياية الحرب العالمية الثانية وا 
ت بزواؿ اإلتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرف العشريف ومرحمة األحادية القطبية التي بدأ

يصبح البحث في اإلجراءات  ،2مف تاريخ زواؿ اإلتحاد السوفياتي ولـ تزؿ سارية حتى يومنا ىذا
التي أعتمدت لمكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة في إطار األمـ المتحدة وتقييميا أمرا في غاية 

ميا األىمية سيما وأف إستجابة األمـ المتحدة قبؿ أحداث الحادي عشر سبتمبر كانت في معظ
عبارة عف ردود أفعاؿ عمى حوادث إرىابية معينة تنتيي في الغالب باإلدانة والشجب وفي بعض 

 3الحاالت بفرض جزاءات.
وفي ظؿ غياب إتفاقية دولية شارعة تضـ كؿ دوؿ العالـ تعرؼ جريمة اإلرىاب وتضع 

ف الطبيعي أف اإلجراءات الكفيمة بإستئصاليا أو في الحد األدنى بالتقميؿ مف مخاطرىا كاف م
 4تتسـ الجيود الدولية التي بذلت لمكافحة اإلرىاب بالتبعثر.

                                                           
 .43، ص2014الجريمة، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، األردف،  الشػػرطة ومنع، محجكب حسف سعد -1
اإلرىاب الدولي و العدالة الجنائية، دراسة تحميمية قانونية معموماتية مقارنة مف خبلؿ الفقو ، نزيػػػو نعيـ شالال -2

 .82 و اإلجتياد و الدراسات والنصوص القانونية واإلتفاقيات والمعاىدات الدولية، مرجع سابؽ، ص
، اإلرىاب و الجريمة المنظمة، التجريـ و سبؿ المواجيػة، دار الفكر العربي، أحمد إبراىيػػـ مصطفى سميماف -3

 .126، ص 2006مصر، دوف طبعة، 
 .112اإلرىاب في قانوف النزاعات المسمحة الدولية، مرجػػع سابؽ، ص  ،غبػػكلي منى -4
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وبيذا المعنى أيضا فإف  اإلتفاقيات الدولية لمكافحة بعض الجرائـ ذات الطابع اإلرىابي 
إنما أعتمدت نتيجة شيوع ىذه الجرائـ وتضاعفت مخاطرىا، وينطبؽ األمر نفسو عمى المنظمات 

إلى إعتماد إتفاقيات إقميمية لمكافحة ما إعتبرتو إرىابا ييدد مصالح اإلقميمية التي سارعت 
 1أعضائيا.

الخبليا اإلرىابية وتيدؼ دراسة ىذا المبحث إلى بياف تطور دور األمـ المتحدة في مكافحة 
مف خبلؿ اإلجراءات والتدابير العممية التي تتخذىا الجمعية العامة ومجمس األمف منذ  النائمة

ـ مف أجؿ تحقيؽ التعاوف الدولي  2001سبتمبر  11مؾ الظاىرة مرورا بأحداث إىتماميا بت
 لمكافحة اإلرىاب وحرماف اإلرىابييف مف الوسائؿ التي تمكنيـ مف تنفيذ مخططاتيـ ومعاقبتيـ. 

 في مكافحة الخاليا اإلرىػػػػػابية النائمة جيكد الجمعية العامة: المطمب األكؿ
لبداية الحقيقية لجيود الجمعية العامة في ىذا المجاؿ أف نشير ال بد لنا قبؿ الحديث عف ا

إلى أف إىتماـ األمـ المتحدة بمكافحة اإلرىاب ظير بشكؿ ال يمكف التغاضي عنو مف خبلؿ 
بعض الوثائؽ التي تبناىا أعضاء ىيئة األمـ المتحدة وخاصة في مشروع قانوف الجرائـ ضد 

ماي  28إلى  3نة القانوف الدولي في دورتيا السادسة مف السبلـ وأمف اإلنسانية الذي تبنتو لج
إال أف ىذا المشروع لـ يتـ تحقيقو وذلؾ ألنو حـر عمى الدولة القياـ باألعماؿ اإلرىابية  1945

وتشجيعيا لكنو مع ذلؾ لـ يتضمف أي إشارة إلى التدابير الواجب إتخاذىا لمقاومة األعماؿ 
  نظماتيـ.اإلرىابية التي ينفذىا األشخاص وم

 سبتمبرإال أف الجيود الحقيقية لمجمعية العامة إبتدأت مع حادثة ميونيخ التي وقعت في 
عمى إثر تنفيذ فيدائييف فمسطينييف عممية فدائية ضد الرياضييف اإلسرائمييف المشاركيف  1972
سرائيؿ بتقديـ بقياـ كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية و  األلعاب األولمبية المقامة ىناؾ في دورة ا 

طمب لؤلميف العاـ األسبؽ بإدراج بند عمى جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دورتيا 
 2.السابعة والعشريف يتعمؽ باإلرىاب

                                                           
، ص 2010نشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، الجريمة المنظمػة، م، نزيػػو نعيػـ شالال -1

92. 
، اإلرىاب و الجريمة المنظمة، التجريـ و سبؿ المواجيػة، مرجع سػػابؽ، ص أحمد إبراىيػػـ مصطفى سميماف -2

132. 
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ونظرا إلى الضجة التي أثارىا إدراج البند والمعارضة الشديدة مف قبؿ المجموعة العربية  
ي وما أثاره تصريح األميف العاـ حينيا مف خمط بيف اإلرىاب واإلفريقية لمطمب األمريكي اإلسرائيم

والكفاح المسمح ومف ثـ التعرض المباشر لممبادئ التي أقرتيا الجمعية العامة بخصوص الشعوب 
التي تجاىد لمحصوؿ عمى إستقبلليا وحريتيا واإلضرار بشكؿ أساسي بالحركات الوطنية في 

د سحب السكرتير العاـ إقتراحو إحالة البند إلى المجنة العامة إفريقيا وحركة التحرير الفمسطينية فق
ستبدؿ بو إقتراعا يقضي بإحالة ىذا الموضوع بشكؿ معدؿ إلى المجنة السادسة إذ طمب منيا  وا 

 1أف تدخؿ في إطار إىتماميا دراسة األسباب التي تؤدي إلى اإلرىاب الدولي.
ستنادا إلى القرار المذكور إستأنفت المجنة  المخصصة لئلرىاب الدولي مناقشتيا في وا 

حيث قدمت المجنة المذكورة تقريرىا إلى المجنة  1977الدورة الثانية والثبلثيف لمجمعية العامة لعاـ 
 16الذي إتخذتو الجمعية العامة في  32/147السادسة التي درستو وأوصت بإصدار القرار 

ودعت المجنة المعنية  ،ةرة عاممفق 12فقرات في الديباجة و 5الذي تضمف  1977ديسمبر 
باإلرىاب الدولي في الفقرة العاممة السابعة إلى أف تدرس أوال أسباب اإلرىاب الدولي ثـ تقترح 
التدابير العممية لمناىضتو كما دعت إلى إدراج البند في الدورة القادمة وفي الوقت الذي دعت 

اإلتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب دعت فيو الجمعية العامة الدوؿ األعضاء إلى اإلنضماـ إلى 
أيضا وفي الوقت نفسو إلى وضع تعريؼ عاـ لئلرىاب كجريمة دولية، ىذه الدعوة تكررت عف 
طريؽ المجنة الخاصة، وكذلؾ عف طريؽ أعضاء المنظمة الذيف عمموا عمى إعداد أشكاؿ 

ريفا مميزا بيذا الشأف لـ يصدر وأساليب تعاوف الحكومات فيما بينيا لمكافحة اإلرىاب إال أف تع
 2رغـ المشاريع العديدة التي تقدمت بيا مجموعة مف الدوؿ إلى المجنة الخاصة باإلرىاب.

وبصورة عامة فإف األعماؿ اإلرىابية لقيت إدانة حاسمة في األمـ المتحدة ففي الدورة رقـ 
ودعا  139/159لقرار لجمعيتيا العامة تمت إدانة وشجب أعماؿ اإلرىاب الدولي بموجب ا 34

مندوب اإلتحاد السوفياتي أنذاؾ إلى إعداد إجراءات فعالة وحاسمة ضد كؿ أشكاؿ اإلرىاب 
يؿ قرار يديف تحو  1969ديسمبر  12الدولي فأصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

                                                           
 .126ابؽ، ص اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح في القانوف الدولي العاـ، مرجع س، كساـ خالد عبد العػالي -1
 .13، ص 2001، مشكمة اإلرىاب الدولي، مركز البحوث والمعمومات، بغداد، العراؽ، نعمة عمي حسيف -2



308 
 

ر المشروع وأوضحت قمقيا المتزايد مف التدخؿ غي ا بالقوةطيراني مسارات الطائرات المدنية أثناء
 1في حركة الطيراف المدني الدولي.

ودعت الدوؿ إلى مساندة ودعـ الجيود المبذولة مف المنظمة الدولية لمطيراف في مكافحة 
لى اإلنضماـ إلى إتفاقية طوكيو لعاـ  الخاصة بالجرائـ واألفعاؿ التي  1963ىذه الظاىرة وا 

رقـ  1970أكتوبر  30را آخر في ترتكب عمى متف الطائرت، ثـ أصدرت الجمعية العامة قرا
يديف التدخؿ في السفر المدني الجوي أو تحويؿ مسارات الطائرات أو  35في دورتيا  26452

إختطافيا وكانت عمميات أخذ الرىائف التي تنجـ عف إختطاؼ طائرات النقؿ الجوي وطمبت مف 
المنع أو القمع وتأميف  لردع ىذه األعماؿ سواء عف طريؽ التدابير المناسبةالدوؿ كافة إتخاذ 

مبلحقة مرتكبييا وعقابيـ أو تسميميـ مع مراعاة ما ترتبط بو الدوؿ مف إلتزامات دولية ناتجة عف 
ثـ أصدرت الجمعية العامة قرارا ثالثا  ،إتفاقيات والمواثيؽ الدولية النافذة والمتعمقة بموضوع التسميـ

في  40/161نة وراءه تحت رقـ األسباب الكاممنع اإلرىاب ودراسة خاصا بالتدابير الرامية إلى 
 1980.3ديسمبر  9بتاريخ  108الجمسة العامة رقـ 

 مفكما قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إنشاء لجنة خاصة باإلرىاب الدولي مكونة 
عضوا يتـ تحديدىـ بواسطة رئيس الجمعية العامة مع أخذ مبدأ التمثيؿ الجغرافي العادؿ في  35

جتمعت المجنة في مقر األمـ المتحدة في الفترة مف اإلعتب أوت  31جويمية إلى  16ار وا 
نقسمت المجنة إلى ثبلث لجاف فرعية:  4وا 

 المجنة الفرعية األكلى الخاصة بتعريؼ اإلرىاب  كال:أ
حيث رأى البعض أف  1973إجتمعت ىذه المجنة في األوؿ والثاني مف شير أوت سنة  

إلرىاب الدولي ليس ضروريا وأنو يجدر تعريؼ األفعاؿ اإلرىابية األكثر التعريؼ المجرد لفكرة ا

                                                           
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -1

 .200سابؽ، ص 

2
-  Bousoltane Mohamed, Du droit a la guerre au droit de la guerre (Le recours a la force 

armée en droit international), op cit, Page 101. 

، اإلرىاب الدولي وجوانبو القانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو منصر سعيدة حمكدة -3
 .324-323اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص 

، اإلرىاب الدولي مع دراسة القرارات الصادرة عف المنظمات الدولية، دار اليادمعبد العزيز مخيمر عبد  -4
 .242، ص 2000النيضة العربية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، 
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خطورة تمييدا لوضع إتفاقيات دولية لقمع ومنع ىذه األفعاؿ كما ذىب البعض إلى ضرورة 
تعريؼ الشروط التي يصبح بيا العمؿ اإلرىابي دوليا ويديف البعض أعماؿ اإلرىاب ذات الدوافع 

لحصوؿ عمى المنافع الشخصية، ويرى ضرورة إدخاليا ضمف الذاتية أو الشخصية بيدؼ ا
األعماؿ الواجبة مكافحتيا وكذلؾ رأى البعض أف المجنة ينبغي أف تركز جيودىا عمى أعماؿ 
العنؼ التي يرتكبيا األفراد أو مجموعات مف األفراد التي يندرج فييا التدخؿ الدولي المباشر أو 

خاص بالعبلقات الودية بيف الدوؿ يغطى معظـ جوانب غير المباشر نظرا إلى أف اإلعبلف ال
 1العنؼ بيف الدوؿ التي تؤكد حظر المجوء إلى القوة.

وقد ذىبت مجموعة أخرى مف الدوؿ إلى أف الرعب الذي يمارس عمى نطاؽ واسع بواسطة 
وسائؿ حديثة ضد شعوب بأكمميا بيدؼ السيطرة أو التدخؿ في شؤونيا الداخمية وأف األعماؿ 

سمحة التي ترتكب بحجة الثأر أو الدفاع الوقائي التي تمارسو دولة ضد سبلمة وسيادة دولة الم
أخرى والتي تدفع المجموعات اإلرىابية إلى أقاليـ أخرى ينبغي أف تدخؿ جميعيا في نطاؽ 

 2اإلرىاب.
 المجنة الفرعية الخاصة باألسباب الكامنة كراء اإلرىاب الدكلي ثانيا:

وناقشت اإلقتراح المقدـ كتابة مف الجزائر،  1973أوت  6-3ة في إجتمعت ىذه المجن
ىو سياسة عنصرية أو  لمواقؼ التي تؤدي إلى العنؼ ضد دولة ماويشير اإلقتراح إلى أنو مف ا

إستغبلؿ مواردىا أو اإلعتداء األجنبي ضده وعدـ إىتماـ الجماعة الدولية بأوجو الظمـ التي 
  3.مات الدولية عف إعادة الحقوؽ المشروعة لمسكافيعاني منيا السكاف وعجز المنظ

جراءات مقاومتو  34وفي الدورة رقـ  بحثت المجنة الخاصة أسباب اإلرىاب الدولي وا 
وقدمت تقريرىا لمجمعية العامة مرفقا بو عدد مف التوصيات والمقترحات التي نراىا مناسبة في 

في تقرير المجنة الخاصة أف مف أسباب بحث أسباب اإلرىاب الدولي ووسائؿ مكافحتو وقد ورد 
                                                           

، اإلرىاب و الجيود الدولية واإلقميمية لمكافحتو، مجمة الدفاع الوطني، كمية العمـو السياسية إلياس أبك جكدة -1
سا(  11:14عمى الساعة  01/04/2019، )تاريخ اإلطبلع 2015، جانفي 91عدد و اإلجتماعية، لبناف، ال

 متوفر عمى:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/اإلرهاب-وانجهىد-انذونيت-واإلقهيميت-نمكافحته 

 .119ار المنيؿ المبناني، مرجػػع سابؽ، ص ، القػػوة في العبلقات الدوليػػػة، دعػػادم سميماف العبيدم -2
، اإلرىاب الدولي مع دراسة القرارات الصادرة عف المنظمات الدولية، المرجع عبد العزيز مخيمر عبد اليادم -3

 .243السابؽ، ص 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87
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اإلرىاب الدولي اإلستعمار والعنصرية والعدواف والتدخؿ في الشؤوف الداخمية واإلحتبلؿ والسيطرة 
نتياكات حقوؽ اإلنساف والجوع والفقر والطرد الجماعي لمسكاف...إلخ أما ما ورد في  األجنبية وا 

أوحت بعدة تدابير منيا سرعة اإلنضماـ أو التصديؽ ىذا التقرير فيما يتعمؽ بوسائؿ المكافحة فقد 
براـ معاىدات ثنائية  عمى المعاىدات الدولية التي تعالج بعض مظاىر اإلرىاب الدولي وأشكالو وا 

 1في حاؿ تسميـ أو محاكمة اإلرىاببيف الدولييف.
 المجنة الخاصة بتدابير منع اإلرىاب الدكلي ثالثا:

وناقشت المقترحات المقدمة مف مجموعة  1973وت أ 18-7إجتمعت ىذه المجنة في  
دوؿ عدـ اإلنحياز وكذلؾ المقترحات المقدمة مف الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة 
يرلندا الشمالية وأوروجواي، وقد ذىبت بعض الوفود إلى أف الحوادث اإلرىابية التي  ونيجيريا وا 

تقوي اإلعتقاد بضرورة إتخاذ إجراءات فعالة  3034 حدثت منذ صدور قرار الجمعية العامة رقـ
وترى بعض الوفود ضرورة عقد سمسمة إتفاقيات دولية تعالج كؿ منيا نوعا  ،ضد اإلرىاب الدولي

معينا مف األفعاؿ اإلرىابية ونوىت بعض الوفود بأىمية التدابير اإلدارية والتشريعية التي يمكف 
كما عبرت بعض الوفود عف إنياء  اإلرىاب الدولي ى الوطني لمكافحةإتخاذىا عمى المستو 

سيؤدي إلى  مدوؿ وحؽ الشعوب في تقرير مصيرىااإلستعمار والتدخؿ في الشؤوف الداخمية ل
 2إختفاء اإلرىاب مف تمقاء نفسو.

والجدير بالذكر أف الجمعية العامة أجمت مناقشة التقرير إلى دورتيا التاسعة والعشريف ثـ 
قررت الجمعية العامة دعوة المجنة الخاصة  1976ديسمبر  15ثيف، وفي إلى دورتيا الثبل

 3034.3باإلرىاب إلى مواصمة أعماليا طبقا لمتفويض الممنوح ليا بقرار الجمعية رقـ 
بعد إجراء عممية مسح شبو شاممة لقرارات الجمعية العامة في إطار مكافحة الخبليا 

فباإلضافة إلى العديد  دضطمعت بدور واسع في ىذا الصداإلرىابية النائمة وجدنا أف الجمعية قد إ
العديد مف اإلتفاقيات ذات  مف التقارير والدراسات التي أنجزتيا أشرفت الجمعية العامة عمى

                                                           
، اإلرىاب الدولي وجوانبو القانونية ووسائؿ مكافحتو في القانوف الدولي العاـ والفقو منتصر سعيد حمكدة -1

 .233اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص 
 .132، اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح في القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص كساـ خالد عبد الغالي -2
، مذكرات في قانوف المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، دوف عبد اهلل محمد ىكارم -3

 .245طبعة، دوف سنة نشر، ص 
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وفي المحصمة فإف لمجمعية العامة في ىذا الصدد دوراف أساسياف دور إجرائي ودور  الصمة
 تشريعي.

امة اإلجرائي في مكافحة اإلرىاب نسجؿ وفي إطار البحث في دور الجمعية الع
 1المبلحظات التالية:

يبلحظ أف الجمعية العامة قد ربطت بيف مكافحة اإلرىاب وبيف معالجة أسبابو، حيث  -0
إعتبرت الجمعية العامة أف القضاء عمى أسباب اإلرىاب مف شأنو أف يساعد في القضاء عمى 

ر مف قرار أصدرتو وكانت البداية في القرار رقـ اإلرىاب، وقد أكدت عمى ىذه المقاربة في أكث
( منو أف الجمعية العامة تحث 9حيث جاء في البند ) 1985ديسمبر  09الصادر في  40/61

جميع  الدوؿ فرادى وبالتعاوف مع الدوؿ األخرى، وكذلؾ أجيزة األمـ المتحدة ذات الصمة عمى 
راء اإلرىاب الدولي وأف تولي إىتماما أف تسيـ في القضاء التدريجي عمى األسباب الكامنة و 

خاصا بجميع الحاالت بما فييا اإلستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى إنتياكات 
التي يمكف  الت التي يوجد فييا إحتبلؿ أجنبيصارخة لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والحا

 2أف تولد اإلرىاب وتعرض السمـ واألمف الدولييف لمخطر.
ورة القضاء عمى أسباب ف الجمعية العامة في ىذا البند مف القرار لـ تكتؼ بإبراز ضر وا  
بؿ ذكرت بعض ىذه األسباب التي عادت وأكدتيا في قرارات الحقة أصدرتيا كما في اإلرىاب 

الصادر في ديسمبر  46/51والقرار رقـ  1987ديسمبر  7الصادر في 42/159القرار رقـ 
1991.3 

لجمعية العامة لمعبلقة بيف مكافحة اإلرىاب ومعالجة أسبابو أمريف وتعكس مقاربة ا
رئيسيف: األوؿ يتمثؿ بإصرارىا عمى وجوب سيطرة فكرة إقتبلع اإلرىاب مف الجذور وذلؾ بالبدء 
في معالجة أسبابو والثاني يتمثؿ بتحديدىا وتسميتيا لعوامؿ وأسباب إعتبرت أف التعاوف الدولي 

صحيحا وسميما وىذا  الخبليا اإلرىابيةطا الزما حتى يكوف مسار مكافحة في معالجتيا يعتبر شر 

                                                           
 .242، إستراتيػػجية مواجية اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص شندبمازف  -1
دراسة مقارنة في األحكاـ –الجرائـ اإلرىابية في القانوف الجنائي  ،سعد صالح شكطي نجـ الجبكرم -2

 .236مرجع سابؽ، ص  -الموضوعية
 .78التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجػع سابؽ، ص ، أماؿ بف صػالح -3
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إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى جدية الجمعية العامة في طرح التصورات والحموؿ المجدية في 
 1.الخبليا اإلرىابيةمكافحة 

العممية إقترحت مجموعة مف التدابير  األعماؿ اإلرىابيةإف الجمعية العامة وبيدؼ منع وقوع  -8
 إتخذتيا في موضوع مكافحة الخبليا اإلرىابيةالتي نراىا تشدد عمييا في العديد مف القرارات التي 

المذكور أعبله أف الجمعية العامة تحث أيضا جميع  40/61( مف القرار 8فمقد نص البند )
فيما ة خاصة عف طريؽ تبادؿ المعمومات ذات الصم ى التعاوف فيما بينيا بصورة أوثؽالدوؿ عم

عتقاؿ ومحاكمة أ و تسميـ مرتكبي األعماؿ اإلرىابية يتعمؽ بمنع ومكافحة خبليا اإلرىاب النائمة وا 
براـ معاىدات خاصة و/أو تضميف المعاىدا سيما فيما ت الثنائية المناسبة أحكاما خاصة والوا 

 2يتعمؽ بتسميـ أو محاكمة اإلرىابييف.
ف الجمعية العامة بإقتراحيا ليذه التد ابير فقد عممت عمى إبراز أىمية إعتمادىا واألخذ وا 

بيا وذلؾ مف خبلؿ إعادة التأكيد عمييا في القرارات المتتالية، وبيذا المعنى فمقد أعادت التأكيد 
وعممت عمى سد الثغرات التي يمكف  42/159في القرار  40/61( مف القرار 8عمى البند )

( مف اإلعبلف المتعمؽ 5ر ففي الفقرة )و( مف البند )المجوء إلييا في اإللتفاؼ عمى ىذه التدابي
المؤرخ في  49/60بالتدابير الرامية إلى القضاء إلى اإلرىاب الدولي الذي إعتمدتو في قرارىا رقـ 

حثت الجمعية العامة الدوؿ عمى إتخاذ التدابير المبلئمة قبؿ منح حؽ المجوء  1994ديسمبر  9
قد إشترؾ في أنشطة إرىابية وبعد منح المجوء لغرض كفالة  بغرض كفالة أال يكوف طالب المجوء

 3.أال يستخدـ مركز البلجىء عمى نحو مناؼ لؤلحكاـ الواردة في الفقرة الفرعية )أ( أعبله

                                                           
الجريمة المنظمة وآليات مكافحتيا عمى المستوى الدولي، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة ، مريػػكة صباح -1

، كمية الحقوؽ والعمـو اإلجتماعية، جامعة 2008مػارس  04-03-02المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر أياـ 
 .95عمار ثميجي األغواط، ص 

الواقعة عمى أمف الدولة دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانونية الجرائـ  ،محمكد سميماف مكسى -2
الفرنسي واإليطالي في ضوء المفاىيـ الديمقراطية والدستورية المعاصرة ومبادىء حقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، 

 .328ص 
تعاوف الدولي لمكافحة التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية لم ،عالء الديف شحاتة -3

 .416المخدرات، مرجع سابؽ، ص 
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وىي الفقرة التي توجب عمى الدوؿ اإلمتناع عف تنظيـ األنشطة اإلرىابية أو التحريض  
تخاذ تدابير عممية لضماف عدـ عمييا أو تسييرىا أو تمويميا أو تشجيعيا أ و التغاضى عنيا وا 

إستخداـ أراضي كؿ منيا إلقامة منشآت إرىابية أو معسكرات لمتدريب أو في تحضير أو تنظيـ 
 1األعماؿ اإلرىابية التي ينوى إرتكابيا ضد الدوؿ األخرى أو مواطنييا.

 الخبليا اإلرىابيةمكافحة  تتوجو إلى الدوؿ بالقوؿ بأف  وكأنما الجمعية العامة بيذه الفقرة
تبدأ أوؿ ما تبدأ بالدوؿ نفسيا إذ عمييا أف تقمع عف تنظيـ أو دعـ أو التحضير لعمميات إرىابية 

ات التي في أراضي دوؿ أخرى، لذلؾ نجد أف الجمعية العامة تكرر ىذا البند في جميع القرار 
وفي جميع القرارات التي إتخذتيا ولذلؾ أيضا نجد أف الجمعية العامة  إتخذتيا لمكافحة اإلرىاب

قد أشارت في ديباجتيا إلى إعبلف مبادئ القانوف  1970في إطار مكافحة اإلرىاب بعد عاـ 
صادر عنيا الدولي المتصمة بالعبلقات الودية والتعاوف بيف الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ال

مة "عمى كؿ دولة واجب اإلعبلف الذي نصت فيو الجمعية العاوىو  2625بموجب القرار 
اإلمتناع عف تنظيـ أعماؿ الحرب األىمية أو األعماؿ اإلرىابية في دولة أخرى أو التحريض 

أو قبوؿ تنظيـ نشاطات في داخؿ إقميميا تكوف موجية إلى  يا أو المساعدة أو المشاركة فيياعمي
قرة منطوية عمى تيديد إرتكاب مثؿ ىذه األعماؿ عندما تكوف األعماؿ المشار عمييا في ىذه الف

  2بإستعماؿ القوة أو عمى إستعماليا ليا.

نيا ضحت بحؽ المجوء غير متوازنة في قراراتيا فيقاؿ أ ولكي ال يفيـ أف الجمعية العامة
لتفعيؿ مبدأ التسميـ أو المحاكمة نجدىا في ديباجة اإلعبلف المكمؿ لئلعبلف المتعمؽ بالتدابير 

 51/210والذي إعتمدتو في قرارىا رقـ  1994رىاب الدولي لعاـ الرامية إلى القضاء عمى اإل
 3تقوؿ التالي: 1996ديسمبر  17المؤرخ في 

ذ تبلحظ )أي الجمعية العامة( أف اإلتفاقية المتعمقة بمركز البلجئيف المبرمة في جنيؼ  "وا 
ذ تبلحظ أي 1951جويمية  28في  ضا في ىذا ال توفر أساسا لحماية مرتكبي األعماؿ اإلرىابية وا 

                                                           
 .121اإلرىاب الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية، مرجع سابؽ، ص  ،أحمد حسيف سكيداف -1
 .203، القانوف الدولي لمكافحة اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص عبد اهلل األشعؿ -2
يود الدولية في الجريمة المنظمة عير الوطنية، مكتبة دور الشػرطة الجنائيػة الدولية والج، عبد اهلل نػػكار شعت -3

 .9، ص 2017الوفاء القانونية، اإلسكندرية، القاىرة، الطبعة األولى، 
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ذ تؤكد في ىذا الصدد ضرورة أف  ( مف اإلتفاقية33( و )32( و )2) ( و1السياؽ المواد ) وا 
 تكفؿ الدوؿ األطراؼ التطبيؽ السميـ لئلتفاقية.

ذ تؤكد أىمية اإلمتثاؿ التاـ مف جانب الدوؿ إللتزاماتيا بموجب أحكاـ إتفاقية عاـ  وا 
ئيف بما في ذلؾ مبدأ عدـ رد البلجئيف إلى المتعمؽ بمركز البلج 1967وبروتوكوؿ  1951

أماكف تتعرض فييا حياتيـ أو حريتيـ لمتيديد بسبب عرقيـ أو ديانتيـ أو جنسيتيـ أو إنتمائيـ 
ذ تؤكد أف ىذا اإلعبلف ال يؤثر عمى  إلى فئة إجتماعية معينة أو إعتناقيـ رأيا سياسيا معينا وا 

 1ية والبروتوكوؿ وغيرىا مف أحكاـ القانوف الدولي.الحماية الممنوحة ليـ بموجب أحكاـ اإلتفاق
وكأنما الجمعية العامة بيذه المقاربة أرادت مف جية إبراز النصوص القانونية التي تشكؿ 
ضوابط تقيد الدوؿ قبؿ منحيا حؽ المجوء وأرادت مف جية أخرى حماية مركز البلجئ مف خبلؿ 

ر في نصابيا الصحيح دوف أف تغمب حؽ البروتوكوؿ التي ذكرتو رغبة منيا في وضع األمو 
قانوني عمى آخر وىذا مف شأنو أف يمنح القوة واألىمية لئلجراءات التي تقترحيا لمكافحة 

 2اإلرىاب.
وعمى إعتبار اف اإلتفاقيات الدولية التي تكافح أشكاال معينة مف اإلرىاب ىي األداة القانونية  -3

دد وشامؿ لئلرىاب الدولي نتيجة عدـ إتفاؽ الدوؿ األىـ التي أستعيض بيا عف غياب تعريؼ مح
عمى مثؿ ىكذا تعريؼ فقد وجدت الجمعية العامة أف إلتزاـ الدوؿ بما صدقت عميو مف إتفاقيات 

 دولية يشكؿ ضرورة ممحة في مكافحة اإلرىاب.
وألف التعبير عف جدية الدوؿ في إحتراميا ليذه اإلتفاقيات يتمثؿ في إجراءات يجب القياـ 

( مف القرار 5يا نجد أف الجمعية العامة تتدخؿ في تحديد ماىية ىذه اإلجراءات، ففي البند )ب
المذكور أعبله دعت الجمعية العامة جميع الدوؿ إلى إتخاذ كافة التدابير المناسبة عمى  40/61

الصعيد الوطني مف أجؿ القضاء السريع والنيائي عمى مشكمة اإلرىاب، ومف ذلؾ أف تجعؿ 
، لتحث في 3اتيا الداخمية منسجمة مع اإلتفاقيات الدولية القائمة وتفي بإلتزاماتيا الدوليةتشريع

                                                           
 .248، جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص عالء الديف زكي مرسى -1
ييف، بيروت، لبناف، الطبعة دار العمـ لممبل -دراسة قانونية ناقدة–، اإلرىاب الدولي محمد عزيز شكرل -2

 .168، ص 1991األولى، 
، فعؿ اإلرىاب والجريمة اإلرىابية، دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية، مرجع سالـ ركضاف المكسكم -3

 .339سابؽ، ص 
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( جميع الدوؿ عمى أف ال تسمح تحت أية ظرؼ بعرقمة تطبيؽ تدابير إنفاذ القوانيف 7البند )
مى األشخاص ذات الصمة والتي تكوف طرفا فييا ع المناسبة المنصوص عمييا في اإلتفاقيات

 1رتكبوف أعماؿ اإلرىاب الدولي التي تشمميا ىذه اإلتفاقيات.الذيف ي
غير أف الجمعية العامة لـ تكتؼ بدعوة الدوؿ إلى اإلنضماـ إلى اإلتفاقيات الدولية ذات 
الصمة بمكافحة أشكاؿ أو صور معينة مف اإلرىاب الدولي ولـ تكتؼ أيضا بدعوة الدوؿ إلى 

تزاماتيا الدولية المتأتية مف تصديقيا عمى ىذه اإلتفاقيات جعؿ تشريعاتيا الداخمية متوافقة مع إل
المذكور أعبله  49/60( مف القرار 10لذلؾ نجدىا تذىب أبعد مف ذلؾ في ىذا اإلطار، فالبند )

 2يطالب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف يتخذ مجموعة مف التدابير العممية ىي:
طراؼ اإلقميمية والثنائية المتصمة باإلرىاب جمع البيانات عف حالة اإلتفاقات المتعددة األ - أ

الدولي وعف تنفيذىا بما في ذلؾ المعمومات عف الحوادث التي يسببيا اإلرىاب الدولي 
وعف المحاكمات واألحكاـ الجنائية إستنادا إلى المعمومات المتمقاة مف ودعاء تمؾ 

 اإلتفاقات ومف الدوؿ األعضاء.
الوطنية المتعمقة بمنع اإلرىاب الدولي بجميع أشكالو  إعداد خبلصة لمقوانيف والموائح  - ب

 ومظاىره وقمعو إستنادا إلى المعمومات المتمقاة مف الدوؿ األعضاء.
إجراء إستعراض تحميمي لمصكوؾ القانونية الدولية القائمة ذات الصمة باإلرىاب الدولي   - ت

ذه الصكوؾ والتي بغية مساعدة الدوؿ في تحديد جوانب ىذه المسألة التي ال تشمميا ى
يمكف التصدي ليا مف أجؿ مواصمة العمؿ عمى وضع إطار قانوني شامؿ مف 

 المعاىدات التي تعالج مسألة اإلرىاب الدولي.
يبدو واضحا مف ىذه البنود أف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أماـ ميمة متابعة الدوؿ لمتأكد 

ت التي تعيدت بيا بموجب تصديقيا عمى مما إذا كانت عدلت قوانينيا بما يتفؽ مع اإللتزاما
اإلتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب وما إذا كانت محاكماتيا وأحكاميا القضائية بحؽ مرتكبي 
أعماؿ اإلرىاب الدولي تتناسب مع درجة خطورة الجرائـ اإلرىابية عمى الرغـ مف أف ىذه الميمة 

                                                           
الجريمة المنظمة، اإلرىاب وغسيؿ األمواؿ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ، أحمد محمكد خميؿ -1

 .77، ص 2009دوف طبعة، مصر، 
إسياـ المؤسسات والييئات الدولية في التصدي لئلرىاب، مجموعة مؤلفيف أكايديمة نايؼ  محمد فتحػي عيد، -2

 .226العربية لمعمـو األمنية، اإلرىاب و العولمة، مرجع سابؽ، ص 
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ف يأخذىا األميف العاـ كما ىي دوف أف يقـو مقيدة بما تقدمو الدوؿ مف المعمومات التي يجب أ
 1بمقارنتيا بما يجرى عمى أرض الواقع داخؿ ىذه الدوؿ.

ىذه ىي بشكؿ عاـ أىـ التدابير اإلجرائية التي أوصت الجمعية العامة بيا في مكافحة 
كر لكف ما ىي التدابير التشريعية التي كاف لمجمعية العامة دكر قبؿ البدء بتناكؿ الداإلرىاب، 
 2الذم قامت بو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في إطار مكافحة اإلرىاب؟. اإلجػػرائي

يجب اإلشارة إلى أف الجمعية العامة بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة ليست مف حيث المبدأ 
جيازا تشريعيا يصدر القوانيف العامة والمجردة، فالقرارات التي تصدرىا مف مجرد توصيات غير 

ؼ مجمس األمف الذي منحو الميثاؽ الحؽ في إصدار قرارات ممزمة لمدوؿ في حاالت ممزمة بخبل
محددة ترتبط بتيديد السمـ واألمف الدولييف حيث يتدخؿ المجمس بموجب الفصؿ السابع مف 
الميثاؽ ليتخذ إجراءات القمع المنصوص عمييا في الميثاؽ إلعادة األمف والسمـ الدولييف إلى 

 3نصابيما.
نطبل قا مف ىذا الفيـ جاء إستخدامنا لعبارة الدور التشريعي مقصودا لتجنب إستخداـ وا 

فما ىك الدكر التشريعي الذم لعبتو الجمعية العامة عبارة السمطة أو الصبلحية التشريعية، 
 لألمـ المتحدة عمى صعيد مكضكع مكافحة اإلرىاب؟.

ا اإلطار يمكف عرضيا عمى في الواقع لعبت الجمعية العامة مجموعة مف األدوار في ىذ
 4الشكؿ التالي:

                                                           
المتوسط، مذكرة مقدمة التعاوف الدبموماسي في مكافحة اإلرىاب في منطقة غرب  محسػف الياشمي خنيػػش، -1

لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية و العبلقات الدولية تخصص الدبموماسية، كمية العمـو السياسية 
 .64، ص 2012-2011، 03والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر 

، مرجع سابؽكافحتو، عبلقة اإلرىاب باإلجراـ السياسي والسبؿ القانونية لم ،أسامة بدر الديػػف أبك حجائب  -2
 . 177ص 

دور منظمة األمـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب الدولي، مجمة الحقوؽ و العمـو اإلنسانية، المجمد  بيدم أماؿ، -3
 .137، ص 2017العاشر، العدد الثالث، جامعة زياف عاشور، الجمفة، 

منظور القانوف الدولي، مرجػػع سابؽ باإلرىاب الدولي مف  2001سبتمبػر  11عبلقػػة أحداث  ،مميكة بركاؽ -4
 .136ص 
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بادرت الجمعية العامة في إعداد مشاريع مجموعة مف اإلتفاقيات الدولية التي تكافح بعض  -أ
صور وأشكاؿ الجرائـ ذات الطابع اإلرىابي، فمف بيف اإلتفاقيات الدولية الثبلثة عشر المعروفة 

 1عداد مشاريع اإلتفاقيات التالية:قامت المجنة السادسة التابعة لمجمعية العامة بإ
مشروع إتفاقية منع الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المتمتعيف بحماية دولية بمف فييـ  -1

سبتمبر  14المؤرخ في  3166الموظفوف الدبموماسيوف والذي إعتمدتو الجمعية العامة بالقرار 
1973. 

إعتمدتو الجمعية العامة بالقرار  مشروع اإلتفاقية الدولية لمناىضة أخذ الرىائف والذي -2
 .1979ديسمبر  17المؤرخ في  34/146
مشروع اإلتفاقية الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ والذي إعتمدتو الجمعية العامة  -3

 .1997ديسمبر  15المؤرخ في  52/164بالقرار 
جمعية العامة بالقرار مشروع اإلتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب والذي إعتمدتو ال -4

 .1999ديسمبر  9المؤرخ في  54/109
مشروع اإلتفاقية الدولية لقمع أعماؿ اإلرىاب النووي والذي إعتمدتو الجمعية العامة بالقرار  -5

 .2005أفريؿ  15المؤرخ في  59/290
غير أف إعداد المجنة السادسة ليذه المشاريع ومف ثـ إعتمادىا مف قبؿ الجمعية العامة 

قرارات ال يمكف أف يعني أنيا أصبحت ممزمة لمدوؿ فمصدر إلزاميتيا ليس قرار اإلعتماد مف ب
نما تحويميا إلى إتفاقية دولية مف خبلؿ توقيع الدوؿ عمييا أوال ثـ المصادقة  قبؿ الجمعية العامة وا 

رت إلى عمييا ثانيا، لكف الجيد األساس ىو لمجمعية العامة التي وعت مخاطر جرائـ معينة فباد
إعداد مشاريع إتفاقيات لمكافحة ىذه الجرائـ وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ مرة أخرى عمى 

 2.لمخبليا اإلرىابية النائمةجدية الجمعية العامة في مكافحتيا 

                                                           
، ورقة عممية -الجزائر أنموذجا–سيػػاسة مكافحة اإلرىاب بيف األطر القانونية وفعالية الممارسػة ، زىيػػرة مزارة -1

مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ 
 .161ثاني، مرجع سابؽ، ص الجزء ال

األمف الجمػػاعي والتطورات الدوليػة المعاصػرة، دار النيضة العربية، القاىػرة، مصػر، محمد بف صديػػؽ،  -2
 .136، ص 2012
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ويمكف تممس ىذه الجدية بشكؿ أدؽ و أوضح عندما نعرؼ كيؼ أف الجمعية العامة 
، فباإلضافة إلى مشاريع اإلتفاقيات الدولية المخصصة يةالخبليا اإلرىابمسكونة بياجس مكافحة 

في حساباتيا عندما  الخبليا اإلرىابيةلمكافحة بعض أشكاؿ اإلرىاب الدولي نجدىا تضع مكافحة 
 1صة أساسا لمكافحة اإلرىاب الدولي.تعد مشاريع إتفاقيات دولية غير مخص

الذي إعتمدت  2000ر نوفمب 15المؤرخ في  55/25فمقد جاء في ديباجة القرار  
الجمعية العامة بموجبو مشروع إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
ذ تبلحظ )أي الجمعية العامة( بقمؽ بالغ الصبلت المتنامية بيف الجريمة  الفقرة اآلتي نصيا :" وا 

األمـ المتحدة والقرارات ذات  المنظمة عبر الوطنية والجرائـ اإلرىابية واضعة في الحسباف ميثاؽ
ذ ىي مقتنعة إقتناعا شديدا بأف إتفاقية األمـ المتحدة  الصمة الصادرة عف الجمعية العامة، وا 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ستشكؿ أداة ناجحة واإلطار القانوني البلـز لمتعاوف 

والفساد واإلتجار غير المشروع  الدولي عمى مكافحة األنشطة اإلجرامية مف قبيؿ غسؿ األمواؿ
بأنواع النباتات والحيوانات البرية الميددة باإلنقراض والجرائـ المرتكبة ضد التراث الثقافي 

 والصبلت المتنامية بيف الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائـ اإلرىابية.
دىا الجمعية العامة وبالطبع لـ تكف ىذه اإلتفاقية ىي اإلتفاقية اليتيمة أو الوحيدة التي تع

ويكوف ىاجس مكافحة اإلرىاب الدولي في ذىنيا فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نقرأ في المادة 
الخامسة مف إعبلف األمـ المتحدة بشأف الجريمة واألمف العاـ الذي أصدرتو الجمعية العامة 

عضاء التي ، إف الجمعية العامة تحث الدوؿ األ1996ديسمبر  12الصادر في  51/60بالقرار 
لـ تصبح بعد أطرافا في المعاىدات الدولية الرئيسية القائمة المتعمقة بمختمؼ جوانب مشكمة 

 2اإلرىاب الدولي عمى أف تفعؿ ذلؾ في أقرب وقت ممكف.
وتقوـ الدوؿ األطراؼ بتنفيذ أحكاـ تمؾ المعاىدات تنفيذا فعاال مف أجؿ مكافحة الجرائـ 

المؤرخ  49/60ء أيضا التدابير البلزمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة اإلرىابية وتتخذ الدوؿ األعضا

                                                           
اإلرىاب الدولي المعاصر وآليات مكافحتو وفؽ المنظور األممي، مجمة الشريعة واإلقتصاد،  ،حسيف ربيعي -1

 .144، ص 2018الثالث عشر، جواف المجمد السابع، العدد 
اإللتزامات الدولية في مكافحة اإلرىاب بيف عالمية التيديد وخصوصية التحديد، مجمة  ،عبد الحؽ مرسمي -2

 .263، الجمفة، الجزائر، ص 2018لسنة  02، عدد 10افاؽ عممية، مجمد 
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بشأف التدابير الرامية إلى القضاء عمى اإلرىاب الدولي الواردة في مرفؽ  1994ديسمبر  9في 
 ذلؾ القرار. 

عمى الرغـ مف أف الجمعية العامة نجحت في إعتماد مشاريع اإلتفاقيات الدولية السابقة ثـ  -ب
ه المشاريع إلى نصوص قانونية نافذة إال أنيا لـ تستطع بعد أف تعتمد نصا نيائيا تحولت ىذ

بخصوص إتفاقية شاممة لئلرىاب الدولي عمى الرغـ مف أف ذلؾ ليس ناجما عف إىماؿ أو 
نما ناجـ عف اإلعتبارات والحسابات السياسية المتناقضة بيف الدوؿ وىذا  تقصير الجمعية العامة وا 

  1.الكبير الذي بذلتو ولـ تزؿ تبذلو الجمعية العامة إلعتماد ىذه اإلتفاقية ما يفسر الجيد
فحمـ الجمعية العامة إيجاد إطار قانوني شامؿ لئلتفاقيات التي تعالج اإلرىاب الدولي بدأ 

 17المؤرخ في  51/210عندما إتخذت الجمعية العامة بموجب قرارىا رقـ  1996منذ عاـ 
شاء لجنة مخصصة مفتوحة أماـ جميع الدوؿ األعضاء في األمـ قرارا بػإن 1996ديسمبر 

لوضع إتفاقية  و الوكالة الدولية لمطاقة الذريةالمتحدة أو األعضاء في الوكاالت المتخصصة أ
دولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ وبعد ذلؾ إتفاقية دولية لقمع أعماؿ اإلرىاب النووي 

ئمة ذات الصمة ثـ تناوؿ وسائؿ مواصمة تطوير إطار قانوني إلستكماؿ الصكوؾ الدولية القا
   2شامؿ لئلتفاقيات التي تعالج اإلرىاب الدولي.

تفاقية  وبعد أف نجحت ىذه المجنة بوضع إتفاقية دولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ وا 
ب غير منجز بسبب دولية لقمع أعماؿ اإلرىاب النووي ال يزاؿ مشروع إتفاقية دولية شاممة لئلرىا

( منو المتعمقة بتحديد نطاؽ اإلرىاب كما سبؽ 18إختبلؼ وجيات نظر الدوؿ حوؿ المادة )
 وأوردنا.

وفي جميع القرارات التي إتخذتيا في إطار  1996غير أف الجمعية العامة ومنذ عاـ 
 56/593ر مكافحة اإلرىاب تشير إلى أىمية إعتماد ىذه اإلتفاقية لكف األكثر أىمية ىو القرا

، ولمتاريخ أىمية بإعتبار أف ىذا القرار إنما 2001نوفمبر  27الذي إتخذتو الجمعية العامة في 
( منو: إف 16، حيث جاء في البند )2001سبتمبر  11جاء بعد حوالي شيريف مف أحداث 

 الجمعية العامة تقرر أف تواصؿ المجنة المخصصة التي أنشأتيا الجمعية العامة بموجب القرار

                                                           
 .213ة، مرجع سابؽ، ص غسؿ األمواؿ وعبلقتو بمكافحة اإلرىاب، دراسة مقارن ،ليندا بف طالب -1
 .196، مرجع سابؽ، ص ، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الدوليإسػػعكف محفكظ -2
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وضع إتفاقية شاممة بشأف اإلرىاب الدولي كمسألة  1996ديسمبر  17المؤرخ في  51/210
 1عاجمة.

وكأنما الجمعية العامة أرادت القوؿ في ىذا البند بأف المكافحة الحقيقية والموضوعية 
لئلرىاب الدولي تكوف في اإلتفاؽ عمى تعريؼ واضح ومحدد لئلرىاب إذ ما عممنا أنو العائؽ 

إلعتماد ىذه اإلتفاقية وبأف اإلجراءات العسكرية المتخذة ىي عمى األقؿ غير كافية ىذا الوحيد 
 2مع العمـ أف الجمعية العامة ال تزاؿ حتى اليـو تبذؿ جيدا كبيرا إلعتماد اإلتفاقية الشاممة.

ة إذا كانت الجمعية العامة قد إنفردت في إعداد مشاريع إتفاقيات دولية لمكافحة أشكاؿ معين -ت
 دولية إتفاقية ا تبنت إضافة إلى ىذه اإلتفاقياتمف أشكاؿ الجرائـ ذات الطابع اإلرىابي إال أني

نما أعدتيا الوكاالت األخرى المتخصصة في األمـ  أخرى التي لـ تشترؾ في إعداد مشاريعيا وا 
 المتحدة، ليس ىذا فحسب فالجمعية العامة عمى الرغـ مف أنيا تشير في كؿ القرارات التي

وعمى الرغـ  لتي سبؽ أف إتخذتيا في ىذا الشأفتتخذىا في إطار مكافحة اإلرىاب إلى القرارات ا
مف أف القرارات المشار إلييا تتضمف تبني الجمعية العامة لجميع اإلتفاقيات الدولية ذات الصمة 

 بمكافحة اإلرىاب نجدىا تصر عمى إعادة اإلشارة إلييا أو التذكير بيا.
ه اإلتفاقية تثير مبلحظتيف ىامتيف بشأف التدابيػػر الرامية إلى القضاء عمى والواقع أف ىذ

 3اإلرىاب الدولي:
ي تعريؼ محدد لئلرىاب بسبب الخبلؼ المستمر ولحد : ىي أنو لـ يتضمف أالمالحظة األكلى

 1994اآلف حوؿ ىذا الموضوع بيف الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة ومع ذلؾ فإف إعبلف 
شارة إلى أمثمة لئلرىاب الدولي والمتمثمة في الجرائـ المنصوص عمييا في المعاىدات تضمف اإل

ة المتعمقة بالقرصنة وتحويؿ إتجاه الطائرات والجرائـ المرتكبة ضد الدبموماسييف والموظفيف يالدول
حتجاز الرىائف وجرائـ التعذيب  ومؤدى ذلؾ أف ىذه اإلتفاقية لـ تأت مف فراغ حيث ،الدولييف وا 

األفعاؿ تفاقات أساسية تتعمؽ بإدانة وزجر أنو دعت مختمؼ الدوؿ إلى التصديؽ عمى عشر إ

                                                           
دراسة مقارنة في –السياسة الجنائية لمواجية الجرائـ اإلرىابية ، صباح عبد الرحمف حسف عبد اهلل الغيض -1

 .404مرجع سابؽ، ص  -القانوف الوطني والدولي

 .162ظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، مرجػػع سابؽ، ص ال، عبػػاس شافعة -2
 .21، عدـ مشروعيػة اإلرىاب في العبلقات الدولية، المرجع السابؽ، ص أماؿ يكسػػفي -3
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ة دولية ات أو ضد األشخاص المتمتعيف بحماياإلرىابية سواء تمؾ التي ترتكب عمى متف الطائر 
 1أو ضد األشخاص العادييف.

لمعمؿ الجماعي الدولي في : وىي أف اإلتفاقية المذكورة يمكف إعتبارىا منياجا المالحظة الثانية
مواجية ظاىرة اإلرىاب حيث أورد مجموعة متكاممة مف المبادئ واإلجراءات والتوصيات التي 
تخاطب الدوؿ وتتضمف إدانة قاطعة لجميع أعماؿ اإلرىاب وأساليبو وممارستو بإعتبارىا تشكؿ 

 إنتياكا خطيرا لمقاصد ومبادئ األمـ المتحدة.
ـ ي مجاؿ مكافحة اإلرىاب إال أنيا لتي بذلتيا الجمعيػة العامة فعمى الرغـ مف الجيػود ال

تسمـ مف اإلنتقاد إذ إنتقد البعض سمبية المنيج الوقػػائي الذي تعتمده لجية إكتفائيا بحث الدوؿ 
قتصارىا عمى مطالبة ىذه الدوؿ بضرورة  عمى ضػػػرورة القضاء التدريجي عمى أسباب اإلرىاب وا 

دوف تحديد مضػػموف ىذه اإللتزامات ودوف ترتيب جزاء دولي عمى مخالفة أف تفي بإلتزاماتيا 
 2الدوؿ لمثؿ ىذه اإللتػػػزامات.

وبعد كؿ ىذا العرض يكف القوؿ أف الجمعية العامة إتخذت مف ممؼ مكافحة اإلرىاب 
تسمت متابعتيا ليا بالجدية واإلصرار إذا ما أخذنا بعيف النظر واإلعتبا ر الدولي قضية ممحة وا 

الصبلحيات والسمطات الممنوحة ليا بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة حيث لقراراتيا قيمة سياسية ال 
ترقى إلى اإللزاـ القانوني بخبلؼ مجمس األمف الذي لو سمطة إصدار القرارات الممزمة في إطار 

ي متكافقا معو فك لكف ىؿ كاف جيد مجمس األمف مكمال لجيد الجمعية العامة الفصؿ السابع، 
 3مكافحة اإلرىاب؟.

 في مكافحة الخاليا اإلرىػػابية النائمػػة جيكد مجمس األمف: المطمب الثاني
إذا كانت معالجة القضايا اإلرىابية قد إستحوذت عمييا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

عتبرت حاالت فإف التدابير التي يتخذىا مجمس األمف الدولي في  يا تيديدا لمسمـ واألمف الدولييفوا 
تيديد السمـ واإلخبلؿ بيما ووقوع العدواف تعتبر طفرة كبيرة في حياة مجمس األمف واألمـ المتحدة 

                                                           
 .517ذرائػع اإلرىاب الدولي و حروب الشرؽ األوسػط الجديد، مرجػػع سابؽ، ص ، خميػػؿ حسيػػف-1
، مكافحػػة اإلرىاب الدولي بيف القػػانوف الدولي وممارسػػات الدوؿ، بدوف دار نشػر م محمػػكدمحمػػكد حجاز  -2

 . 22-21، ص 2006حمواف، 

 .49، مكافحة اإلرىاب بيف القانوف الدولي والتشريعات الوطنية، مرجػع سابؽ، ص قريبيػػز مراد -3
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وذلؾ ألنو يضع تمؾ التدابير موضع التنفيذ بناء عمى قرارات ممزمػػة، لذا سوؼ نستعرض جيود 
 1وبعد ىذه األحداث. 2001سبتمبػػر  11مجمس األمف قبؿ أحداث 
 2001ث في مكافحة اإلرىاب قبؿ ىجمات الحادي عشػػر مف سبتمبػر تكمػف أىميػة البح

 بترؼ فكريوما بعدىا في كوف اإلشكاليات القانونية الناتجة عف سياسات مكافحة اإلرىاب ليست 
أو نقاش نظري يدور في األمـ المتحدة أو يشغؿ باؿ الباحثيػف، فالنتائج التي أفضت إلييا ىذه 

سػة وكارثيػة في بعض الحاالت أدركيا العالـ وأثرت في الحياة اليومية اإلشكاليات ىي نتائج مممو 
لبعض فئات المجتمع، فعدـ اإلجماع عمى ماىيػة اإلرىاب ونطاقو أدى إلى تفسيرات متباينة 
رتبطت ىذه التفسيرات بموضوع قانونػي آخر ىو حؽ  لماىيػة اإلرىاب ومف ىـ اإلرىابيػوف وا 

إستخداـ العنؼ ضد المجموعات اإلرىابيػة فأصبحت كؿ دولة الدفاع عف النفس ومشروعيػة 
تنظر بعدستيا الخاصة إلى النزاعات المسمحة في العالـ واألطراؼ المشاركػة فييا وكانت النتيجة 
صورة مشوىة عف العالـ أثرت ليس فقط في دينامية النزاعات المسمحة بؿ أيضا في المسارات 

 2في عمميات بناء السػػػبلـ.اإلنتقاليػة مف الحرب إلى السمـ و 
 8110سبتمبػػر  00قبؿ في مكافحة خاليا اإلرىاب النائمة الفرع األكؿ: جيكد مجمػس األمف 

تعددت جيود مكافحة اإلرىػػاب عمى المستوى الدولي السيما بعد إدراؾ األمـ المتحدة 
سألة اإلرىاب الدولي منذ والمنظمات الدوليػػة خطورة الظاىرة اإلرىػػابية، وقد عالج مجمس األمف م

نيايػػة الثمانيات مف خبلؿ إصدار قرارات وبيانات رسميػة فكاف إلدراؾ مجمس األمف لآلثار التي 
حريزاف  14( في 635ترتبت عمى أعماؿ اإلرىاب تجاه األمف الدولي وراء إعتماده القرار )

ى إتخاذ تدابيػر فعالة لمنع بشأف وضع عبلمات عمى المتفجرات المدائنية، إذ دعا القرار إل 1989
منع جميع  ي عمى مضاعفة أعماليا اليادفة إلىأعماؿ اإلرىاب وحث منظمة الطيراف الدول
 3.دنيأعماؿ اإلرىاب التي ترتكب ضد الطيراف الم

                                                           
 .168مرجع سابؽ، ص  -ارنةدراسػة مق –، السياسػة الجنائية أكػػـر نشأت إبراىيػػـ -1
إلرىاب واآلليات الدولية لمكافحتو، دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي العاـ و ، امحمد أميػػر رضكاف سيد -2

 .292، ص 2018الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
ورقة عممية مقدمة ونية الدولية واإلقميمية لمكافحة اإلرىاب، اإلتفاقيات القان، خديجة زياني، ساميػة بف حجار -3

في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء 
 .28الثاني، مرجع سابؽ، ص 
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والخاص بالحالة بيف العراؽ  1991نيساف  3( في 687وأصدر مجمس األمف القرار )
ذ ي شير إلى اإلتفاقيػة الدولية لمناىضة أخذ الرىائف التي فتح والكويت حيث جاء في ديباجتو "وا 

والتي تصنؼ جميع أعماؿ أخذ الرىائف كمظاىر  1979باب التوقيع عمييا في نيويورؾ في عاـ 
ذ يشجب التيديدات الصادرة عف العراؽ إباف النزاع األخير بإستخداـ اإلرىاب  لئلرىاب الدولي وا 

 1ائف.ضد أىداؼ خارج العراؽ بأخذ الرى
عمى إثر حادث تفجير  1992كانوف الثاني  21( في 731وأصدر مجمس األمف القرار )

طائرة باف أمريكاف فوؽ لوكربي، وقد أداف مجمس األمف الحادث داعيا الجماىيرية العربية الميبية 
 إلى التعاوف لتحديد المسؤوليػػػة.

مطالبا السوداف بتسميـ  (1044أصدر مجمس األمف قراراه ) 1996كانوف الثاني  31وفي 
أفريؿ  26المشتبو بيـ في محاولة إغتياؿ الرئيس المصري حسني مبارؾ في أديس أبابا، وفي 

( حدد فيو ميمة لمسوداف أقصاىا العاشر مف ماي 1054أصدر مجمس األمف القرار ) 1996
 1998ريؿ أف 13لتسميـ المتيميف وبخبلفو سوؼ تتخذ تدابير عقابية عمى السوداف، وفي  1996

( والذي جاء في ديباجتو "أف مجمس األمف يشعػر بإنزعاج 1189أصدر مجمس األمف القرار )
ذ  بالغ بسبب أعماؿ اإلرىاب الدولي العشوائيػة والوحشية والتي وقعت في نيروبي و دار السبلـ وا 

ت الجاريػة يديف بشدة ىجمات القنابؿ اإلرىابيػة ىذه يدعو جميع الدوؿ إلى التعاوف مع التحقيقا
  2في تنزانيا و كينيا و الواليات المتحدة.

( الذي طمب مف حركة 1214أصدر مجمس األمف القرار ) 1998كانوف األوؿ  08وفي 
طالباف أف تتوقؼ عف فتح مبلجئ لئلرىابييػف وأف تسمـ الميتميف باألعماؿ اإلرىابية إلى 

 القضاء.
والذي ربط بيف القرار  1999أوؿ تشريف  15( في 1267وأصدر مجمس األمف القرار )

( حوؿ تفجير السفارة األمريكية في نيروبي ودار السبلـ والحالة في أفغانسػػػػتاف عبر 1189)
التأكيد عمى قراراتو السابقة حيث أداف إستخداـ االراضي األفغانيػة التي تخضع لسيطرة طالباف 

تي تحوؿ دوف إستخداـ األراضي التي إليواء وتدريب اإلرىابيبف، ودعا إلى إتخاذ التدابير ال
                                                           

عماف، األردف، الطبعة األولى، اإلعبلـ الفضائي واإلرىاب، دار أسامة لمنشر و التوزيع،، نصيػػػرة تػػامي،  -1
 .184، ص 2015

 .26اإلرىاب في قانوف النزاعات المسمحة الدولية، مرجع سابؽ، ص غبػػػكلي منػػى،  -2
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تسيطر عمييا كمعسكرات لئلرىابييف، كما دعا القرار إلى تسميـ أسامة بف الدف لتقديمو إلى 
 1العدالة، كما دعا مجمس األمف إلى:

  عدـ السماح ألي طائرة باإلقبلع أو اليبوط في أراضييا إذا كانت تمتمكيا أو تستأجرىا
 طالباف أو أي طرؼ لصالحيا.

 .تجميد األمواؿ اآلتية أو المتولدة مف ممتمكات تابعة لطالباف 
( الذي أشار فيو إلى 1269أصدر مجمس األمف قراره ) 1999تشريػف األوؿ  29وفي 

 قمقو الشديد مف تزايد أعماؿ اإلرىاب الدولي داعيا إلى تكثيؼ الجيود الوطنية لمكافحتو.
تمرار منذ أوائؿ تسعينات القرف الماضي يبلحظ مف خبلؿ ىذا أف مجمس األمف تعامؿ بإس

وفي مرحمة التسعينات كانت اإلجراءات المتخذة منو تأخذ شكؿ جزاءات  ،مع قضايا اإلرىاب
يفرضيا عمى الدوؿ والتنظيمات التي يرى أنيا ليا صبلت بأعماؿ إرىابية معينة مف ذلؾ ما فعمو 

رى توسيع ذلؾ ليشمؿ تنظيـ وج 1999وحركة طالباف  1996والسوداف  1992مع ليبيا في 
دعا مجمس  19992الصادر سنة  1269، وفي القرار 1313بموجب القرار  2000القاعدة سنة 

األمف البمداف إلى العمؿ سويا لمنع وقمع األعماؿ جميع اإلرىابية وكاف ذلؾ إيذانا بتكثيؼ عممو 
 3في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.

قرير الحممة الدولية القانونيػة لمكافحة اإلرىاب، إف مجمػس األمف قد أسيـ ىو اآلخػػر في ت
الذي أكد أف قمع أعماؿ اإلرىاب الدولي بما  19/10/1999في  1269حيث أصدر قراره رقـ 

في ذلؾ إرىاب الدولػة يعد إسيػاما أساسيا في حفظ السمـ واألمف الدولييف وأف ىذه األعماؿ 
 تيددىما.

قرارا  30س األمف تجاه أزمة الخميج بمغت نحو حيث إف عدد القرارات التي إتخذىا مجم
وىو أكبر عدد مف القرارات إتخذىا مجمس األمف إستنادا إلى الفصؿ السابع مف الميثاؽ في فترة 

                                                           
، الممتقى الوطني الثالث التدابيػر الوقائية والجزائية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، عمػػارة عمػػارة -1

ة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط، حوؿ الجريمة المنظمة وسياس
 .158، ص 2008مارس  04-03-02أياـ 

2
-  Bousoltane Mohamed, Du droit a la guerre au droit de la guerre (Le recours a la force 

armée en droit international), op cit, Page 102. 

باإلرىاب الدولي مف منظور القانوف الدولي، مرجػػع سابؽ  2001سبتمبػر  11عبلقػػة أحداث  ،بركاؽ مميكة -3
 .156ص 
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حيث إتخذ مجمس األمف  1990وحتى نوفمبر  1990شيػور منذ الثاني مف أوت  4ال تتجاوز 
الذي يديف  1990أوت  2الصادر في  660إثني عشر قرارا دفعة واحدة، ومنيا القرار األوؿ 

دخوؿ العراؽ أو الجيش العراقي إلى الكويت ويطالب العراؽ بسحب جميع قواتو دوف قيد أو 
 1شرط.

كاف مجمس األمف قد أنشأ أداة قوية لمكافحة اإلرىاب وىي  2001وقبؿ ىجمات سبتمبر 
مجمس وقد أسندت إلييا وتضـ جميع أعضاء ال 1999سنة  1267المجنة المنشأة بموجب القرار 

وبناء عمى طمب  2000ميمة رصد تطبيؽ الجزاءات عمى طالباف والقاعدة إعتبارا مف سنة 
مجمس األميف العاـ فرقة لمدعـ التحميمي ورصد تطبيؽ الجزاءات لتساعد المجنة سابقة الذكر، 

 وتضـ الفرقة خبراء مكافحة اإلرىاب وفي القضايا القانونية ذات الصمة.
مف نفاذ إتفاقيػة مونتلاير الخاصة بالجرائـ واألفعاؿ التي يوـ والػي ثمانيػة وعشريف وبعد ح

ترتكب عمى متف الطائرات واألعماؿ التي قد تشكؿ خطرا عمى سبلمػة الطائرة أو األشخاص أو 
، 2الممتمكات الموجودة فييا أو األفعاؿ التي تعترض اإلنضباط وحسف سير النظاـ عمى متنيا

لتظير قصور اإلتفاقيات الدولية المتعمقة  2001ت الحادي عشر مف سبتمبػر جاءت ىجما
بالطيراف المدني عف معالجة بعض السمات المستجدة ألعماؿ العنؼ في مجاؿ الطيراف المدني 
كإستخداـ الطائػػرة بحد ذاتيا أداة لمقتؿ والدمار وغيرىا مف السيناريوىات التي أثارىا أسموب 

التجارة العالمية مثؿ إستخداـ أسمحة دمار شامؿ عمى متف الطائرة اليجمات عمى برجي 
والتخطيط أو التواطؤ لمقياـ بتمؾ األعماؿ، وىذا ما دفع بالمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في 

مف جديد وتبني إتفاقيػة بيكيف وبروتوكوؿ بيكيف المعدؿ  -الىاي، مونتريػػاؿ–نظاـ طوكيػو 
  3إلتفاقيػػة الىاي.

 

                                                           
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -1

 .202سابؽ، ص 

اإلتفاقيات والقرارات الدولية واإلقميمية، منشػػورات الحمبي الحقوقيػة، ، مكافحػػة اإلرىاب الدولي، خمػػػيؿ حسيػػف -2
 .42، ص 2012بيروت، 

وما بعدىػػا، مرجػػع سابػػؽ، ص  2001أيموؿ  11، مكافحػػة اإلرىاب الدولي قبؿ ىجمػات قيػػدا نجيب حمد -3
43. 
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 8110سبتمبػػر  00بعد  في مكػافحة خاليا اإلرىػاب النػائمة اني: جيكد مجمػس األمففرع الثال
إلى تحوؿ جذري في جيود مكافحة اإلرىاب عمى  2001سبتمبر  11أدت أحداث 

المستوى الدولي، فقد شيدت ىذه الجيود إسياما مكثفا مف جانب مجمس األمف لمساندة الحممة 
يث لجأت واشنطف إلى إستخداـ المجمس مف أجؿ إحكاـ سيطرتيا عمى العسكريػة األمريكية، ح

التي إتسمت بإسياـ  2001سبتمبػر  11المجتمع الدولي عمى العكس مف مرحمػة ما قبؿ أحداث 
 محدود مف جانب مجمس األمف. 

التي لـ تكف مجرد عممية إرىابيػة بؿ أنيا شكمت  2001سبتمػر  11عندما وقعت ىجمات 
ػػة األىميػة في أشكاؿ و آليات الصراع،  ففي اليوـ التالي لميجوـ أصدر مجمس األمف نوعيػة بالغ

  1وقد أكد عمى: 2001 سبتمبر 12( في 1368قراره المرقـ )
 .تأكيده عمى مبادىء ميثاؽ األمـ المتحدة 
 .مكافحة التيديدات التي يتعرض ليا السمـ واألمف الدولييػف نتيجة األعماؿ اإلرىابيػة 
 ره بالحؽ األصيؿ في الدفاع الفردي والجماعي عف النفس وفقا لمميثاؽ.إقرا 

ىذا العمؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، كما  وقد أداف المجمس اليجمات اإلرىابية وعدّ 
دعا القرار جميع الدوؿ إلى العمؿ بصفة عاجمة مف اجؿ تقديـ مرتكبي ىذه اليجمػات ومنظيميا 

 يا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجيود مف أجؿ منع األعماؿ اإلرىابيػة.ورعاتيا إلى العدالة داع
والذي أداف فيو األنشطة  1373ـ أصدر مجمس األمف القرار  2001سبتمبػػػر  28وفي 

اإلرىابيػة بغض النظر عف أىدافيا و دوافعيا، ودعا الدوؿ إلى سرعة اإلنضماـ إلى اإلتفاقيات 
لصمة بمكافحة اإلرىاب والذي مثؿ اإلنتقاؿ إلى العمؿ وفقا ألحكاـ والبروتوكوالت الدولية ذات ا
 2.الفصؿ السابع مف الميثاؽ

ومف ثـ تناوؿ مجمس األمف في القسـ األوؿ مف صمب القرار واجب الدوؿ في منع تمويؿ 
نزاؿ  األعماؿ اإلرىابية وأسيب في شرح اإلجراءات الواجب إتخاذىا لتجميد مصادر التمويؿ وا 

                                                           
ـ و سبؿ المواجيػة، مرجػػع سابؽ، ص ، اإلرىاب و الجريمة المنظمة، التجريأحمد إبراىيػػـ مصطفى سميماف -1

157. 
، مجمس األمف و مكافحة اإلرىاب الدولي في ضوء الصراع بيف اإلعتبارات السياسية كليي المختار -2

 .523، الجمفة، الجزائر، ص 2018والقانونية، مجمة الحقوؽ و العمـو اإلنسانية، العدد الثالث عشر، جواف 
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ت باألشخاص الذيف يقوموف أو يحاولوف القياـ بأعماؿ إرىابية أو يشاركوف أو يسيموف العقوبا
 1القياـ بيا:

في القسـ الثاني مف القرار أسيب مجمس األمف في الحديث عف واجبات الدوؿ في عدـ 
 المساعدة عمى أعماؿ إرىػػابية بشكؿ مبػاشر أو غير مبػػاشر.

مس الدوؿ إلى مضاعفة جيودىا في تبادؿ المعمومات أما في القسػـ الثالث فقد دعا المج
 خصوصا فيما يتعمؽ بأعماؿ و تحركات اإلرىابييف والشبكات اإلرىابية.

عمى إنشاء لجنة مكافحة اإلرىاب عيد إلييا اإلشراؼ عمى  1373وقد إشتمؿ القرار 
 تطبيؽ بنود القرار المذكػػور.

 2وقد دعا القرار الدوؿ إلى: 
 اؿ اإلرىابية وتجريـ كافة أشكاؿ توفير األمواؿ ليا.منع تمويؿ األعم 
 .اإلمتناع عف تقديـ أي دعـ صريح أو ضمني إلى المتورطيف في األعماؿ اإلرىابيػة 
  تبادؿ المعمومات بأعماؿ وتحركات اإلرىابييف مف خبلؿ إقامة إتفاقيات ثنائيػة ومتعددة

 األطراؼ.
( والذي أداف فيو 1377القرار )أصدر مجمس األمف  2001تشريف الثاني  12وفي 

األشطة اإلرىابيػة بغض النظر عف أىدافيا ودوافعيا ودعا الدوؿ إلى سرعة اإلنضماـ إلى 
 اإلتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.  

أنشأ مجمس األمف لجنة مكافحة اإلرىاب تضـ  2001سبتمبر  11وفي أعقاب أحداث 
ويعتبر مف أىـ القرارات الصادرة عف  1373اء مجمس األمف بموجب القرار أيضا جميع أعض

ومف أىـ ما تضمنو ىذا القرار أنو يمـز الدوؿ األعضاء بإتخاذ عدد مف التدابير  مجمس األمف
لمنع األنشطة اإلرىابية ولتجريـ مختمؼ أشكاؿ األعماؿ اإلرىابية وكذلؾ إتخاذ تدابير تساعد 

إلنضماـ إلى الصكوؾ الدولية لمكافحة اإلرىاب بيف البمداف مما يشمؿ اعاوف فيما وتشجع الت

                                                           
 .85لي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجػع سابؽ، ص التعاوف الدو ، أماؿ بف صػالح -1
 .224اإلعبلـ الفضائي واإلرىاب، مرجػػع سابؽ، ص نصيػػػرة تػػامي،  -2
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إضافة إلى ضرورة أف تقدـ الدوؿ األعضاء تقارير بإنتظاـ إلى لجنة مكافحة اإلرىاب بشأف 
  1373.1التدابير التي إتخذتيا لتنفيذ القرار 

ذي دعا إلى ال 1535القرار  2004وعمبل عمى مساعدة أعماؿ المجنة إتخذ المجمس سنة 
ولتيسر تقديـ المساعدة التقنية  1373إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة اإلرىاب ترصد تنفيذ القرار 

 2إلى الدوؿ األعضاء.
أنشأ مجمس األمف ىيئة إضافية متصمة بمكافحة  2004لسنة  1540ومف خبلؿ القرار 

إلييا ميمة رصد إمتثاؿ  والتي أسندت 1540اإلرىاب الدولي ىي المجنة المنشأة عمبل بالقرار 
الذي يدعو الدوؿ إلى منع الجيات الفاعمة مف غير الدوؿ بما  1540الدوؿ األعضاء لمقرار 

 يشمؿ الجماعات اإلرىابية مف الحصوؿ عمى أسمحة الدمار الشامؿ.
وحث المجمس في قراراتو المتتالية الدوؿ األعضاء عمى إتخاذ إجراءات ضد المجموعات 

عة في أنشطة إرىابية ليست خاضعة إلستعراض المجنة المنشأة عمبل بالقرار والمنظمات الضال
الفريؽ العامؿ الذي يضـ جميع أعضاء المجمس أيضا لكي يوصي  1566وأنشأ القرار  1267

بتدابير عممية تتخذ ضد ىؤالء األفراد وىذه الجماعات ولكي يبحث أيضا إمكانية إنشاء صندوؽ 
 تعويضات لضحايا اإلرىاب.

سبتمبر  14عقد مجمس األمف في  2005عمى ىامش مؤتمر القمة العالمي المنعقد عاـ و 
تخذ القرار  2005 الذي أداف فيو جميع أعماؿ  2005سنة  1634جمسة رفيعة المستوى وا 

اإلرىاب بغض النظر عف دوافعيا وكذلؾ التحريض عمى ىذه األعماؿ وأىاب أيضا بالدوؿ 

                                                           
، السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، دراسة في إطار التشريع الدولي عمراني كماؿ الديف -1

 .538ص والوطني والفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، 

دراسػة قانونية تحميمية –، األحكاـ اإلجرائيػة لموقاية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فركحات سعيػد -2
عمى ضوء القانوف الدولي و التشريع الجزائري ، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه عمـو في الحقوؽ تخصص قانوف 

 .94، ص 2016-2015معة جيبللي ليابس، سيدي بمعباس، دولي جنائي، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جا
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األعماؿ اإلرىابية والتحريض عمى إرتكابيا وأال توفر مبلذا  األعضاء أف تحظر بموجب القانوف
 1آمنا ألي أحد يداف بإرتكاب سموؾ مف ىذا القبيؿ.

ومف خبلؿ عدد مف القرارات األخرى اإلضافية قاـ المجمس في السنوات الماضية بتعزيز 
 عمؿ ىيئات مكافحة اإلرىاب التابعة لو.

ني لتنفيذ إستراتيجية األمـ المتحدة العالمية وفي أعقاب إستعراض الجمعية العامة الثا
عتماد قرار الجمعية العامة  سبتمبر  27عقد مجمس األمف في  64/297لمكافحة اإلرىاب وا 

مناقشة مفتوحة لؤلعماؿ اإلرىابية التي تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، وفي تمؾ  2010
لى تعزيز  الجمسة سمط أعضاء المجمس الضوء عمى الحاجة إلى نيج شامؿ ومتعدد األوجو وا 

 2التعاوف داخؿ المجتمع الدولي لمكافحة اإلرىاب بفعالية.
أعرب مجمس األمف عف قمقو مف  2010سبتمبر  19وفي البياف الرئاسي الصادر في 

تحوؿ خطر اإلرىاب إلى شكؿ أكثر تأثرا مع إزدياد األعماؿ اإلرىابية في مختمؼ مناطؽ العالـ 
عماؿ التي ترتكب بدافع التشدد أو التطرؼ كما أكد المجمس مف جديد تصميمو بما في ذلؾ األ

 عمى مكافحة ىذا الخطر.
والحظ أعضاء المجمس أف ىزيمة اإلرىاب لف تتـ بالقوة العسكرية وتدابير إنفاذ القوانيف 
وعمميات اإلستخبارات وحدىا وشددوا عمى الحاجة إلى معالجة الظروؼ المؤدية إلى إنتشار 

رىاب وبصفة خاصة دعوا إلى بذؿ جيود دولية متواصمة لتعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاىـ اإل
بيف الحضارات في محاولة لمنع اإلستيداؼ العشوائي لمختمؼ الديانات والثقافات مما يمكف أف 

 يساعد في مكافحة القوى التي تغذي اإلستقطاب والتطرؼ.
ألعماؿ اإلرىابية ىي أعماؿ إجرامية ال يمكف وأكد المجمس مف جديد في بيانو أف كؿ ا

تبريرىا بغض النظر عف دوافعيا ووقت حدوثيا ومرتكبييا، كما أنو ال يمكف وال ينبغي ربط 
 اإلرىاب بأي ديانة أو جنسية أو مجموعة إثنية.

                                                           
، المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع الجزائري المقارف، أطروحة لنيؿ شيادة إدريػس خكجة نضيرة -1

الدكتوراه في العمـو تخصص عمـو قانونية فرع عمـو جنائيػة، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة جيبللي 
 103، ص 2015-2014، سيدي بمعباس، ليابس

 .177األمف الجمػػاعي والتطورات الدوليػة المعاصػرة، مرجػػع سابؽ، ص محمد بف صديػػؽ،  -2
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سابؽ اإلشارة إليو والذي صدر أعقاب إعتداءات الحادي  1373ونظرا ألىمية القرار رقـ 
تمبر عمى الواليات المتحدة األمريكية وما نجـ عف ىذا القرار مف إنشاء لجنة عشر مف سب

 1373مكافحة اإلرىاب التابعة لمنظمة األمـ المتحدة فسنقوـ بتوضيح ذلؾ بداية بالقرار 
والظروؼ التي صدر في إطارىا القرار ثـ ما تضمنو ىذا األخير ىذا إضافة إلى النتائج التي 

 1 عو بمجنة مكافحة اإلرىاب وذلؾ عمى النحو التالي:ترتبت عنو، ثـ نستتب
 0373أرضية كظركؼ القرار أكال: 

لقد أسند ميثاؽ األمـ المتحدة المسؤولية الرئيسية في حفظ السمـ واألمف الدولييف لمجمس 
مف الميثاؽ عمى ذلؾ فجاء فيما يمي )رغبة في أف يكوف  24األمف الدولي، حيث نصت المادة 

قوـ بو األمـ المتحدة سريعا وفعاال يعيد أعضاء تمؾ الييئة إلى مجمس األمف العمؿ الذي ت
ويوافقوف عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبا  السمـ واألمف الدوليبالتبعات الرئيسية في حفظ أمر 

 2عنيـ في قيامو بواجباتو التي تفرضيا عميو التبعات.
جية اإلرىاب ووضع ضوابط لذلؾ تحرؾ ونشط مجمس األمف منذ زمف محاولة منو موا
التي طالت الواليات  2001لمقضاء عميو وخاصة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر مف سنة 

المتحدة األمريكية والتي أشعرت العالـ بأسره بخطورة ظاىرة اإلرىاب وأنو ال توجد دولة بمنأى 
 3ـ.عف ىذه األعماؿ اإلجرامية ماداـ أف اإلرىاب طاؿ الدولة القوية في العال

نعقد لمناقشة ىذه الظاىرة بعد تمؾ األحداث وقد أسفر أوؿ  فقد سارع مجمس األمف وا 
 2001الصادر في الثاني عشر مف شير سبتمبر مف سنة  1373إجتماع لو عف صدور القرار 

حيث أوصى مجمس األمف مف خبللو بضرورة إنشاء لجنة تكوف ميمتيا مكافحة اإلرىاب الدولي 
 "لجنة مكافحة اإلىاب".ػ وسميت ىذه المجنة ب

 0373مضمكف القرار ثانيا: 
الصادر في شير أكتوبر مف  1269جاء ىذا القرار ليؤكد مجددا ما ورد في القرار رقـ 

بخصوص عف الفرد  2001الصادر في سبتمبر سنة  1368وكذلؾ القرار  1999سنة 
دة، كما أداف ىذا القرار مف والجماعة في الدفاع عف النفس مثمما ىو وارد في ميثاؽ األمـ المتح

                                                           
 .175الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، مرجػػع سابؽ، ص ، عبػػاس شافعة -1
 .326ب، المرجع السابؽ، ص والحرب عمى اإلرىا 1373، القػػرار تكفيؽ الحاج -2

 .467ذرائػع اإلرىاب الدولي و حروب الشرؽ األوسػط الجديد، مرجػػع سابؽ، ص ، خميػػؿ حسيػػف-3
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خبلؿ ما جاء في حيثياتو اليجمات التي وقعت في مدينتي نيويورؾ وواشنطف في الحادي عشر 
 وطالب بضرورة منع وقوع تمؾ اليجمات مجددا. 2001مف شير سبتمبر 

وأعرب مجمس األمف عف قمقو الشديد إزاء زيادة األعماؿ اإلرىابية عمى مستوى العالـ كما 
جمس األمف وبصورة عاجمة لمنع وقوع تمؾ األعماؿ اإلرىابية وذلؾ عف طريؽ التعاوف ناشد م

 المتبادؿ والتنفيذ الكامؿ لكؿ اإلتفاقيات الدولية سابؽ إبراميا لمواجية اإلرىاب.
وأعيد  1970كما أكد مجمس األمف مرة أخرى عمى المبدأ المعمف عنو في أكتوبر مف سنة 

دولة واجب وىو أنو عمى كؿ  1998لسنة  1189األمف بالقرار  التأكيد عميو مف قبؿ مجمس
التحرؾ أو المشاركة في األعماؿ اإلرىابية في دولة أخرى أو قبوؿ تمؾ  واإلمتناع عف التنظيـ أ
 األنشطة عمى أراضييا.

 0373نتػػائج القرار ثالثا: 
 1الدوؿ األعضاء إلى اإللتزاـ باآلتي: 1373دعا القرار 
 ؿ األعماؿ اإلرىابية.منع ووقؼ تموي 
  تجريـ مف يقوـ بتوفير األمواؿ أو جمعيا عمدا بأية وسيمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 في أراضييا لكي تستخدـ في أعماؿ إرىابية أو يعمـ أنيا ألعماؿ إرىابية.
  القياـ بالتجميد الفوري ألية أمواؿ أو أصوؿ مالية أو موارد إقتصادية لمرتكبي األعماؿ

ىابية أوألشخاص يحاولوف أو يشتركوف في ذلؾ أو لكيانات يمتمكيا أو يتحكـ فييا اإلر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو كيانات تعمؿ لحساب ىؤالء األشخاص أو بتوجيو 
منيـ، بما في ذلؾ األمواؿ المستمدة مف الممتمكات التي يمتمكيا ىؤالء اإلرىابيوف ومف 

 أو األمواؿ التي تدرىا ىذه الممتمكات.يرتبط بيـ مف أشخاص أو كيانات 
  الحظر عمى رعايا ىذه الدوؿ أو عمى أي أشخاص أو كيانات داخؿ أراضييا إتاحة أية

أمواؿ أو أصوؿ مالية أو موارد إقتصادية أو خدمات مالية أو غيرىا بصورة مباشرة أو 
أو يسيموف أو  غير مباشرة لؤلشخاص الذيف يرتكبوف أعماؿ إرىابية أو يحاولوف إرتكابيا

يشاركوف إرتكابيا أو لمكيانات التي يمتمكيا أو يتحكـ فييا بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
ىؤالء األشخاص أو بتوجيو منيـ واإلمتناع عف تقديـ أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ الصريح 

                                                           
، مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف بيف الحدود، مكتبة عبد اهلل نكار شعت -1

 .203-202، ص 2018ولى، الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األ
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أو الضمني إلى الكيانات أو األشخاص الضالعيف باألعماؿ اإلرىابية ووضع حد لتجنيد 
 الجماعات اإلرىابية مع منع تزويدىـ بالسبلح. أعضاء

  إتخاذ الخطوات البلزمة لمنع إرتكاب األعماؿ اإلرىابية بتبادؿ المعمومات وعدـ توفير
يموؿ األعماؿ اإلرىابية أو مف يدبرونيا أو يدعمونيا أو يرتكبوىا ولمف  ،المبلذ اآلمف

 يفروف.
  ابية أو تدبيرىا أو اإلعداد ليا أو كفالة تقديـ أي شخص يشارؾ في تمويؿ أعماؿ إرى

إرتكابيا أو دعميا إلى العدالة وكفالة إدراج األعماؿ اإلرىابية في التشريعات الوطنية 
 بإعتبارىا مف الجرائـ الخطيرة وكفالة أف تعكس العقوبات جسامة األعماؿ اإلرىابية.

  أو اإلجراءات تزويد الدوؿ كؿ منيا األخرى بأقصى قدر مف المساعدة في التحقيقات
 ية والمساعدة في األدلة الجنائيةالجنائية المتعمقة بالتمويؿ أو دعـ األعماؿ اإلرىاب

   منع تحركات اإلرىابييف عف طريؽ فرض ضوابط فعالة عمى الحدود وعمى إصدار
 أوراؽ ثبوتية أو اليويات أو وثائؽ السفر بإتخاذ التدابير لمنع ذلؾ.   

 1تي:وطالب القرار مف الدوؿ اآل
  إلتماس سبؿ تبادؿ المعمومات والتعجيؿ بيا بما يتعمؽ باألعماؿ اإلرىابية واإلرىابييف

وأساليب عمميـ والمواد التي يستخدمونيا وأف يكوف تبادؿ المعمومات وفقا لمقوانيف الدولية 
والمحمية والتعاوف في شؤوف اإلدارية والقضائية لمنع األعماؿ اإلرىابية والتعاوف مف 

 إبراـ إتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراؼ لمنع إرتكاب األعماؿ اإلرىابية.خبلؿ 
  اإلنضماـ إلى اإلتفاقيات الدولية والبروتوكاالت الدولية ذات الصمة في أقرب وقت

 ممكف.
  التعاوف والتنفيذ لئلتفاقيات والبروتوكاالت الدولية ذات الصمة باإلرىاب وقراري مجمس

تخذا التدابير البلزمة طبقا لؤلحكاـ ذات  1368/2001و  1269/1999األمف رقـ  وا 
 الصمة مف القوانيف الوطنية والدولية وحقوؽ اإلنساف.

  عدـ اإلعتراؼ باإلدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طمبات تسميـ
 اإلرىابييف المشتبو بيـ.

                                                           
إلرىاب واآلليات الدولية لمكافحتو، دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي العاـ و ، امحمد أميػػر رضكاف سيد -1

 .326الشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص 
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دوؿ األعضاء لجنة اإلرىاب التي تتألؼ مف جميع ال 1373وقد أنشأ المجمس وفؽ القرار 
المشاركة في مجمس األمف والتي تيدؼ إلى مراقبة ومتابعة تنفيذ جميع الدوؿ القرار وتسعى إلى 
زيادة قدرة الدوؿ عمى مكافحة اإلرىاب، حيث تطمب مكافحة اإلرىاب مف كؿ دولة أف تتخذ 

ة، وفي وقت إجراءات معينة لمقياـ بما يطمبو منيا القرار إستنادا إلى الظروؼ المحددة لكؿ دول
تمت إعادة تنشيط المجنة لتعزيز الحرب عمى اإلرىاب داخؿ األمـ المتحدة  2002سابؽ مف عاـ 

مف خبلؿ تزويد لجنة مكافحة اإلرىاب بوسائؿ إضافية لمقياـ بالميمة الموكمة إلييا برصد تطبيؽ 
 1ىاب.كما تـ إستحداث منصب جديد ىو منصب المدير التنفيذي لمكافحة اإلر  1373القرار 

مخاوؼ المجتمع الدولي بشأف  2001ىذا وضاعفت ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر 
حصوؿ المنظمات اإلرىابية عمى مواد نووية لصنع قنابؿ تستيدؼ عددا كبيرا مف المدنييف مف 
ىنا صارت الحاجة إلى توسيع نطاؽ إتفاقية الحماية الطبيعية لممواد النووية ممحة، فعقدت الوكالة 

جرى فيو تبنى بعض  2005أوت  8لمطاقة الذرية مؤتمرا دبموماسيا في فيينا بتاريخ  الدولية
  2التعديبلت اليامة عمى إتفاقية الحماية المادية لممواد النووية.

كما إزدادت الحاجة إلى معايير عالمية لحماية المنشآت النووية مف السرقة واإلعتداء فقبؿ 
أمف المنشآت مولجا بالييئة اإلدارية لممنشأة أو الدولة كاف مف  2001الحادي عشر مف سبتمبر 

ة مف دولة إلى ذاتيا دوف وجود معايير دولية إلجراءات الحماية ما أدى إلى تفاوت درجات الحماي
القرار  2004أفريؿ  28، وليذا السبب كاف مجمس األمف الدولي قد أصدر في أخرى تفاوتا كبيرا

و مف الدوؿ إعتماد إجراءات فعالة لحماية المواد النووية بموجب الفصؿ السابع طمب في 1540
عتمد فيو معايير جديدة لمنع إنتشار أسمحة الدمار الشامؿ.   3وا 

كؿ أعضاء األمـ المتحدة عمى دعـ أي جية غير حكومية مف أفراد أو  1540يمـز القرار 
 كتسابيا أو إستعماليا كماجماعات تحاوؿ تطوير موارد نووية أو كيميائية أو أسمحة بيولوجية أو إ

                                                           
 .330و الحرب عمى اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  1373، القرار تكفيػػؽ الحاج -1
سبتمبر  11أف المبادرة إلى تعديػؿ إتفاقية الحماية المادية لممواد النووية بدأ قبؿ ىجمات تجدر اإلشػػارة إلى  -2

فكاف رئيس الوكالة الدولية لمطاقة الذرية محمد البرادعي قد بدأ سمسمة مف اإلجتماعات لخبراء قانونييف  2001
ؿ عمى تعديؿ اإلتفاقية حتى عاـ لدرس إمكانية تعديؿ اإلتفاقية إستمر العم 2001وجويمية  1999بيف أكتوبر 

 .  2005تبل ذلؾ نقاش مع الدوؿ األطراؼ في اإلتفاقية ليتـ تبني التعديبلت في المؤتمر الدبموماسي عاـ  2003
 .  93وما بعدىا، المرجع السابؽ، ص  2001أيموؿ  11، مكافحة اإلرىاب قبؿ ىجمات قيدا نجيب محمد -3
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يمـز الدوؿ بفرض قوانيف لمنع الجيات غير الحكومية مف إمتبلؾ أو إستعماؿ مثؿ ىذه األسمحة 
ألغراض إرىابية تحديدا تمؾ القوانيف التي تفرض تدابير أمنية فعالة لحماية أجيزة ومواد أسمحة 

 الدمار الشامؿ ومراقبة تصديرىا.
رة مجمس األمف الدولي تسد ثغرة المعايير الدولية لحماية المواد يبدو لموىمة األولى أف مباد

يتضح أنو لـ يحدد بالضبط ماىية  1540والمنشآة النووية غير أنو وبالتمعف في القرار 
اإلجراءات الفعالة التي ينبغي إتباعيا لحماية المواد والمنشآت النووية، وعميو فإف مستوى الحماية 

فالحؤوؿ دوف حصوؿ جيات غير حكومية عمى مواد نووية يتطمب  لدوؿيتفاوت وفقا إلمكانيات ا
درجة معينة مف الحماية تحددىا الدولة حسب تقييميا لمستوى التيديدات المحدقة أو األخطار 

وليس ىنالؾ مف معايير دولية ممزمة تقاس  مكانيات المالية المتوافرة لديياالمتوقعة وحسب اإل
األمنية التي إتخذتيا الدولة أضؼ إلى ذلؾ أف التدابير المتخذة  عمى أساسيا فعالية التدابير

 1لتعزيز األمف تتصؼ بالسرية وبالتالي يصعب إخضاعيا لتقييـ خارجي موضوعي.
تتولى مراجعة التقارير التي  1540ومع ذلؾ عينت األمـ المتحدة لجنة بموجب القرار 

ترسميا إلييا الدوؿ األعضاء لتبياف التدابير ترسميا إلييا الدوؿ األعضاء لتبياف التدابير التي 
نشاء سجؿ عاـ لتدويف ىذه اإلجراءات ومساعدة الدوؿ  1540الوطنية المتخذة وفقا لمقرار  وا 

 األعضاء في تييئة التقارير بناء عمى طمبيا وبمساعدة مف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.
ة الطبيعية لممواد النووية ىي مسألة يمحظ أف مسألة الحماي 1540وبالرغـ مف أف القرار 

أمنية بإمتياز وينيط بمجمس األمف الدولي مراقبة تطبيقو إال أنو لـ ينص عمى أي تبعات أمنية أو 
قانونية عمى عدـ تطبيقو كما أف تكميفو مجمس األمف الدولي والمجنة المنبثقة عف القرار اإلشراؼ 

إنتقاد مف باب أف كمييما ال يممؾ طاقما مف  عمى إلتزاـ الدوؿ بالقرار كاف ىو أيضا موضع
وبالرغـ مف أف المجنة المنبثقة عف  ،المفتشيف عمى غرار مفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

تعمؿ مع مستشاريف متخصصيف إال أنيـ غير قادريف عمى التنقؿ مف بمد إلى آخر  1540القرار 
 2إلجراء الكشوفات الميدانية عمى أمف المنشآت.

                                                           
، رىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقع الممارسات الدولية االنفرادية، آليات مكافحة اإللػػكنيسي عػمي-1

 .404مرجع سابؽ، ص 
 .18الجزائر واإلتفاقيات الدولية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب، مرجػع سابؽ، ص ، قػػاسي مصطفى عبد الحؽ -2
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إطارا عاما لمتخفيؼ مف المخاطر الناجمة عف وصوؿ المواد  1540وىكذا يبقى القرار 
واألسمحة النووية إلى أيدي اإلرىابييف أو إستخداميا ألغراض إرىابية بالرغـ مف أنو لـ يػأت عمى 
ذكر اإلرىابييف بؿ إستخدـ تعبيرا أوسع يشمؿ جيات مف غير الدوؿ أي األفراد أو المجموعات 

 1ال تعمؿ تحت سمطة الدولة الشرعية. التي
مف جية أخرى كانت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قد أصدرت توجييات بشأف اإلجراءات 
البلزمة لموقاية مف األعماؿ العدائية ضد المرافؽ النووية وقمعيا وبشأف إساءة إستعماؿ مخزوف 

مف إجراءات إدارية وتقنية وخاصة  المواد النووية وأحدث ىذه التوجييات يتناوؿ توصيات عممية
  في ما يتعمؽ بأعماؿ التخريب.   

 لجنػػة مكػػافحة اإلرىابرابعا: 
في فقراتو األخيرة ىو اإلشارة إلى إنشاء لجنة مكافحة  1373مف أىـ ما جاء بو القرار 
 اإلرىاب وأسند إلييا بعض المياـ.
ألمف إنشاء لجنة تابعة لمجمس مف النظاـ الداخمي لمجمس ا 28حيث تقرر طبقا لممادة 

األمف تتكوف مف جميع أعضاء المجمس وتـ تكميفيا بمجموعة مف المياـ وفيما يمي سنقـو 
 2بالتعرض إلى بعض معطيات ىذه المجنة:

 المرحمة األكلى: إنشاء المجنة 
في أعقاب اليجمات اإلرىابية التي طالت الواليات المتحدة األمريكية في الحادي عشر مف 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي توكؿ ميمة حفظ  24وتطبيقا لممادة  2001ر سبتمبر مف سنة شي
والذي يحمؿ في  2001لسنة  1373السمـ واألمف لمجمس األمف أصدر ىذا األخير قراره رقـ 

طياتو إدانة واضحة لميجمات اإلرىابية التي طالت الواليات المتحدة األمريكية في كؿ مف 
 طف معبرا عف إستخداـ كافة التحديات لمواجية األعماؿ اإلرىابية.نيويورؾ وواشن

                                                           
، ص  مرجػػع سابؽ - يمية مقارنةدراسة تحميمية تأص –، المفيـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقكب -1

153. 
، السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، دراسة في إطار التشريع الدولي عمراني كماؿ الديف -2

 .544والوطني والفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص 
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قرار مجمس األمف إنشاء لجنة مكافحة اإلرىاب تتكوف مف خمسة  تضمنوومف أىـ ما 
مف جانب كؿ  1373القرار بو ( عضوا وتتمثؿ ميمتيا في مراقبة تطبيؽ ما جاء 15عشر )
 1الدوؿ.

 حة اإلرىابأساليب عمؿ لجنة مكاف الثانية: لمرحمةا
يشرؼ مجمس األمف عمى أعماؿ المجنة ويستعرض ىيكميا وأنشطتيا وبرنامج عمميا كؿ 

ي يوجييا رئيسيا إلى رئيس ثبلثة أشير وتقدـ المجنة تقاريرىا إلى المجمس مف خبلؿ الرسائؿ الت
التي تقدـ أثناء جمسات المجمس المفتوحة بشأف األخطار التي تيدد السبلـ واألمف المجمس 

لدولييف، وعبلوة عمى ذلؾ يخطر رئيس المجنة رئيس المجمس الذي تمقى تقرير تقدمو دولة ا
 2ولدى رد المجنة عف ذلؾ التقرير. 1373عضو عف تنفيذىا القرار 

 1624و  2001لسنة  1373وفيما تكوف إجتماعات المجنة مغمقة فإف تنفيذ القراريف 
لى إقامة حوار مع جميع الدوؿ األعضاء مف يعد عممية متواصمة، وتسعى المجنة إ 2005لسنة 

أجؿ تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة اإلرىاب وزيادة التعاوف الدولي فيما بيف منظومة األمـ 
 3المتحدة والدوؿ والييئات الحكومية الدولية.

 1373قررت المجنة أنيا ستركز في مناقشتيا تنفيذ كؿ دولة لمقرار  2006وفي فيفري 
التنفيذ األولية بغية وضع نيج أكثر مبلئمة لمحاؿ السائدة في كؿ دولة ويقصد عمى تقييمات 

بتقييـ التنفيذ األولي أف يكوف بمثابة أداء لمحوار بيف المجنة والدوؿ األعضاء بتوفير صورة سريعة 
لحالة مكافحة اإلرىاب في كؿ بمد إستنادا إلى المعمومات المستمدة مف البمد ذاتو والمنظمات 

ية والمصادر العامة األخرى والموزعة عمى ذلؾ البمد فحسب، وقد أعدت تقييمات التنفيذ الدول
دولة( وتتاح لكؿ بمد الفرصة  192األولية لجميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة ) الػ 

                                                           
دراسة في - 2001بتمبر س 11، الواليات المتحدة األمريكية ومكافحة اإلرىاب الدولي بعد نجيـ حكتيػػتف -1

 .151، مرج سابؽ، ص الخمفيات واألبعاد
عبلقة اإلرىاب باإلجراـ السياسي والسبؿ القانونية لمكافحتو، مرجع  ،أسػامة بدر الديف إبراىيـ أبك حجائب -2

 .195سابؽ، ص 
ي، مجمة العمـو دور لجنة مكافحة اإلرىاب التابعة لمجمس األمف في مكافحة اإلرىاب الدول ،ىشػػاـ بكحكش -3

 .161، جامعة زياف عاشور، الجمفة، الجزائر، ص 2005، ديسمبر 44اإلنسانية، العدد 
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إلستعراض التقييـ وتقديـ التعمقيات أو المستجدات لكي تكوف المجنة صورة أدؽ لما يحدث في 
 1كؿ بمد.
عمى أساس المعمومات الواردة في تقييمات التنفيذ األولية أعدت المديرية التنفيذية لمجنة و 

في  1373أوؿ دراسة إستقصائية عالمية عف كيفية تنفيذ القرار  2008مكافحة اإلرىاب سنة 
مختمؼ المناطؽ في جميع أنحاء العالـ، وحاولت الدراسة اإلستقصائية تحديد أيف يتـ إحراز 

قترحت أيف يمكف لممجتمع الدولي أف يركز بصورة مفيدة إلى أقصى التقدـ و  أيف توجد الثغرات وا 
حد جيوده المتعمقة بمكافحة اإلرىاب في المستقبؿ القريب كما تضمنت الدراسة اإلستقصائية 
أيضا تقييمات شاممة في جميع المجاالت الرئيسية التي يتناوليا القرار والسيما تشريعات مكافحة 

نقاذ القوانيف ومكافحة تمويؿ اإلرىاب والتعاوف الدولي وحماية حقوؽ اإلرىا ب ومراقبة الحدود وا 
 2اإلنساف في سياؽ مكافحة اإلرىاب.

 المرحمة الثالثة: مياـ لجنة مكافحة اإلرىاب 
تمقى تقارير الدوؿ عف الخطوات التي  1373مف مياميا طبقا لمفقػرة السادسة مف القرار 

كما أنيط بالمجنة أف تقـو زمني تقترحو ىذه المجنة، ذا القرار ووفقا لجدوؿ إتخذتيا تنفيذا لي
بالتشاور مع األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة بتحديد مياميا وتقديـ برنامج عمؿ والنظر فيما 

 تحتاجو مف دعـ.
بجميع أشكالو ومظاىره  يؤكد مجمس األمف في قراراتو المتعمقة باإلرىاب بأف "اإلرىاب

أخطر التيديدات التي تحدؽ بالسبلـ واألمف الدولييف وأف أي أعماؿ إرىابية ىي شكؿ أحد ي
 أعماؿ إجرامية وغير مبررة ميما كانت بواعثيا وأوقات إرتكابيا وأيا كاف مرتكبوىا.
ي في أنحاء مف وأصدر قرار مجمس األمف قراره بإدانة األعماؿ اإلرىابية ومف وقوع أراض

سيطرة تنظيـ الدولة اإلسبلميػة في العراؽ والشاـ وجبية النصرة، ومف األثر  تحت العراؽ وسوريا
 يفة عمى اإلستقرار في كؿ مف سورياالسمبي لوجود التنظيميف وأفكارىما المتطرفة وأعماليما العن

والعراؽ والمنطقػة، بما في ذلؾ اآلثار اإلنسانية المدمرة التي خمفتيا عمى السكاف المدنييف 

                                                           
 .116اإلرىاب في قانوف النزاعات المسمحة الدولية، مرجع سابؽ، ص غبػػػكلي منػػى،  -1
 .93التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجػع سابؽ، ص ، أماؿ بف صػالح -2
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ومما يقترفانو مف أعماؿ العنؼ التي تؤجج التوترات  شخصى تشريد أكثر مف مميوف وأفضت إل
 1الطائفية.

ذ يكرر تأكيد إدانتو لتنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ وجبية النصرة وسائر ما  وا 
بية لما ترتكبو مف أعماؿ إرىا د والجماعات والمؤسسات والكياناتيرتبط بتنظيـ القاعدة مف األفرا

وتدمير الممتمكات  تؿ المدنييف وغيرىـ مف الضحػػاياإجرامية متواصمة ومتعددة تيدؼ إلى ق
ذ يشير إلى إنطباؽ أحكاـ تجميد  والموقع الثقافية والدينية وزعزعة اإلستقرار وتقويض دعائمو، وا 

عمى  2014سنة  2161مف القرار  1األصوؿ وحظر األسمحة المنصوص عمييا في الفقرة 
الدولة اإلسبلمية وجبية النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيـ القاعدة مف األفراد والجماعات  تنظيـ

 2والمؤسسات والكيانات.
ذ يتصرؼ بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ  2161مف القرار  1وتنص الفقرة  عمى أف " وا 

 ألسمحة.األمـ المتحدة بإتخاذ التدابير المفروضة بتجميد األصوؿ وحظر السفر وحظر تزويد ا
 التدابيػػر -أ

)ج( مف القرار  8يقرر أف تتخذ جميع الدوؿ التدابيػر المفروضة سابقا بموجب الفقرة 
مف القرار  4و  1( والفقرتيف 2002) 1390مف القرار  2و  1( والفقرتيف 2000) 1333
ات ( فيما يتعمؽ بتنظيـ القاعدة وغيره ممف يرتبط بو مف أفراد وجماعات و مؤسس2011) 1989

 وكيانات.
 تجميد األصكؿ -ب

و الموارد اإلقتصادية التي مواؿ وغيرىا مف األصوؿ المالية أالقياـ دوف إبطاء بتجميد األ
تعود إلى أولئؾ األفراد وتمؾ الجماعات والمؤسسات والكيانات بما في ذلؾ األمواؿ المتأنية مف 

غير مباشرة إلييـ أو إلى أفراد  ممتمكات تعود ممكيتيا أو يعود التصرؼ فييا بصورة مباشرة أو
يتصرفوف نيابة عنيـ أو بتوجيو منيـ وكفالة عدـ إتاحة تمؾ األمواؿ أو أي أمواؿ أو أصوؿ مالية 

                                                           
، مكافحة اإلرىاب بيف القانوف الدولي والتشريعات الوطنية، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه قريبيػػز مراد -1

 .30، ص 2013-2012، الجزائر، 1في القانوف الدولي و العبلقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر
ة اإلرىاب، ضحايا في مرمى اإلرىاب، دار الفكر ، المعاييػػر القانونيػػة و الدوليػػة لمكافحعكض شقيػػؽ عكض -2

 .326، ص 2016الجػػامعي، اإلسكندريػة، الطبعػة األولى، 
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أو موارد إقتصادية أخرى لصالح ىؤالء األشخاص بصورة مباشػػػرة أو غير مبػاشرة عف طريؽ 
 1رعاياىا أو أي أشخاص موجوديف في أراضييا.

 حظر السفر -ت
منع دخػػوؿ أولئؾ األفراد إلى أراضييا أو عبػورىـ لتمؾ األراضي شريطة أال يكوف في ىذه 
الفقرة ما يمـز دولة بأف تمنع مواطنييا مف دخوؿ أراضييا أو أف تطمب منيـ الخروج منيا وأال 

الت تسري ىذه الفقرة إذا كاف الدخوؿ أو العبػور ضروريا لموفاء بإجراءات قضائيػة ما أو في الحا
 2.التي تقرر فييا المجنة في كؿ حالة عمى حدة وجود أسباب تبرر ذلؾ الدخوؿ أو العبػػور

 حظر تكريػػد األسمحػػة -ث
منع ما قد يتػـ بصورة مباشرة أو غير مباشػػرة مف توريد األسمحػة وما يتصؿ بيا مف عتاد 

ات العسكريػة والمعدات شبو مف شتى األنواع بما في ذلؾ األسمحة والذخػػائر والمركبػات والمعد
العسكريػة وقطع الغيار البلزمػة لما سبؽ ذكره أو بيعيا أو نقميا وتقديـ أي مشورة فنية أو مساعدة 
أو تدريب يتصؿ باألنشطة العسكرية مف أراضييا أو عمى يد رعاياىا إلى خارج أراضييا أو 

ألفراد والجماعات والمؤسسػػات بإستخداـ السفف أو الطائرات التي تحمؿ أعبلميا إلى أولئؾ ا
 والكيانات.

ذ يعيد التأكيد عمى أف اإلرىاب بما في ذلؾ األعماؿ التي يرتكبيا تنظيـ الدو  لة وا 
 ال يمكف وال ينبغي ربطو بأي ديانة أو جنسية أو حضارة بعينيا.اإلسبلمية في العراؽ والشاـ و 
كية أف موازيف القوى الظاىرة سبتمبر في الواليات المتحدة األمري 11كما أثبتت أحداث 

ف ما أمكف تكشفو مف خبلؿ مشروعية ا ف لنظاـ لـ يكف إال جزءا مف صورة وأكانت مغموطة وا 
الصراع المكشوؼ ممتد في حقيقتو إلى صراع خفي يجري خوضو خارج نطاؽ مشروعية النظاـ 

 3وىو الصراع المنسوب إلى الخبليا اإلرىابية النائمة.

                                                           
نتياؾ حقوؽ اإلنساف  ،يامف محمد منيػػسي -1 مرجع  -دراسػة مقارنة–مكافحة اإلرىاب بيف سيادة الدستور وا 

 .186سابؽ، ص 
ات مكافحتو وفقا ألحدث التشريعات المقارنة واإلتفاقيات أيديولوجية اإلرىاب وآلي ،داليا مجدم عبد الغػني -2

 .126الدولية، مرجػع سابؽ، ص 
، ص  مرجػػع سابؽ - دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة –، المفيـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقكب -3

162. 
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يمكف لممجتمع الدولي أف يتخذىا في مكافحة التنظيمات اإلرىابية ىي إف اإلجراءات التي 
إنضماـ كافة الدوؿ إلى إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )باليرمو 

( و البروتوكوالت الممحقة بيا و تبادؿ المعمومات والخبرات والدراسات وتطوير التشريعات 2000
عتماد قواعد تشديد العقوبات الوطنية لتشمؿ الت نظيمات اإلرىابية وأنشطتيا و طرؽ مكافحتيا وا 

وحماية الشيود و الضحايا والمراقبة اإللكترونية إضافة إلى تعزيز برامج التنمية في الدوؿ الفقيرة 
  1وتدابير التوعية التربوية واإلعبلمية لمخاطر اإلرىاب.
ب والجرائـ المنظمة ومحاوالتيا مستمرة بإقرار لكف تبقى األمـ المتحدة في مواجية اإلرىا

ف كانت نتائجيا اإليجابية ال  سمسمة إتفاقيات ومعاىدات دولية تعاقب عمى اإلجراـ واإلرىاب وا 
الكبرى والغنيػػة إال أنيا أقرت الوثائؽ العالمية اإلثنتا عشر لكافحة  تزاؿ بطيئة أماـ مصالح الدوؿ

 اإلرىاب :
 بالجرائـ وسواىا مف األحداث الطارئة عمى متف السفف الجوية موقعة  اإلتفاقيػػة المتعمقة

 .1962في مدينة طوكيػو عاـ 
  اإلتفاقيػة بشأف التصدي لئلستيبلء غير المشروع عمى السفف الجوية موقعة في مدينة

 .1970الىاي في العاـ 
 ي موقعة في اإلتفاقيػة بشأف التصدي لؤلعماؿ غير المشروعة المخمة بأمف الطيراف المدن

 .1971مدينة مونتلاير في العاـ 
  اإلتفاقية بشأف الوقايػة والتصدي لمجرائـ ضد األشخاص المتمتعيف بحمايػة دبموماسيػة

 .1973بمف فييـ أعضاء البعثات الدبموماسيػة موقعة في العاـ 
  1979اإلتفاقيػة العالمية لمكافحة إختطاؼ الرىائف موقعة في نيويورؾ في العاـ 

 وفة بإسـ إتفاقيػة الرىائف.ومعر 
  اإلتفاقية المتعمقة بالوقايػة الجسدية مف المواد النووية موقعة في مدينة فيينا في العاـ

1919. 
  اإلتفاقيػة المتعمقة بمكافحة األعماؿ غير المشروعة المخمة بأمف المبلحة البحرية موقعة

 .1988في مدينة روما في العاـ 
                                                           

، ص 2008سنة  2عدد  ، الجيود المبنانيػة في حقؿ مكافحة اإلرىاب، مجمة العدؿ، لبناف،مختػػار سعد -1
943. 
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 عماؿ غير المشروعة المخمة بأمف األرصفة البحرية القائمة البروتوكوؿ بشأف التصدي لؤل
 ومتمـ إلتفاقيػة روما. 1988عمى الجرؼ القاري موقع في مدينة روما في العاـ 

  البروتوكوؿ بشأف التصدي لؤلعماؿ غير المشروعة في المطارات المدنية العالمية موقعة
 .1971لاير الموقعة في العاـ ومتتـ إلتفاقية مونت 1988في مدينة مونتلاير في العاـ 

  اإلتفاقية حوؿ وسـ المتفجرات الببلستيكية و الورقية بيدؼ إكتشافيا موقعة في مونتلاير
 .1991في العاـ 

  اإلتفاقية العالمية بشأف مكافحة عمميات التفجيرات اإلرىابية الموقعة في مدينة نيويورؾ
 .1997في العاـ 

 ويؿ اإلرىاب موقعة في مدينة نيويورؾ في العاـ اإلتفاقية العالمية بشأف مكافحة تم
1999 . 

مما سبؽ يتضح أف األمـ المتحدة قد بذلت ومازالت تبذؿ الجيود لمكافحة اإلرىاب عمى 
جراءات الكثير مف الدراسات لبياف  المستوى الدولي مف خبلؿ إصدار العديد مف القرارات وا 

ستعراض كيفية التعاوف الدولي أسباب اإلرىاب وأنجح الوسائؿ لمكافحة وقمع األع ماؿ اإلرىابية وا 
في مجاؿ مكافحة اإلرىاب لكنيا لـ تتوصؿ إلى وضع تعريؼ لئلرىاب الدولي ولـ تتوصؿ إلى 
ستعاضت عنيا بتمؾ اإلتفاقيات المتجزئة والتي لـ تطبؽ  وضع إتفاقية دولية شاممة لئلرىاب وا 

 1ت عمييا.دقامعظميا عمى المستوى الدولي لقمة الدوؿ التي ص
أتاح لنا إستقراء الوثائؽ الرسمية الصادرة عف األمـ المتحدة قرارات الجمعية العامة 
ومجمس األمف وتقارير المجاف ذات الصمة وكذا كتابات فقياء القانوف الدولي إمكانية القوؿ بأف 

 11ث جيود األمـ المتحدة لمكافحة اإلرىاب منذ إضطبلعيا بالتصدي لتمؾ الظاىرة وحتى أحدا
قد مرت بثبلث مراحؿ، المرحمة األولى وىي مرحمة اإلدانة والسكوف وتبدأ مف  2001سبتمبر 

وحتى  1972والمرحمة الثانية و تبدأ في عاـ  1972تاريخ إنشاء المنظمة الدولية وحتى عاـ 
لثة بداية التسعينيات وتبرز فييا جيود األمـ المتحدة في دراسة أسباب اإلرىاب أما المرحمة الثا

وتبرز فييا جيود المجتمع الدولي في التركيز عمى  2001فتبدأ مف التسعينيات وتنتيي في عاـ 
تدابير القضاء عمى اإلرىاب الدولي مع مبلحظة أف ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر عمى 

                                                           
إلرىاب واآلليات الدولية لمكافحتو، دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي العاـ و ، امحمد أميػػر رضكاف سيد -1

 .340الشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص 
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الواليات المتحدة األمريكية قد أحدثت نقمة نوعية في أسموب المكافحة المتتبع عمى ما تناولو 
 قا.ساب

والواقع أف تحميؿ مختمؼ قرارات مجمس األمف بشأف إدانة اإلرىاب ومكافحتو يسمح 
 1بإستخبلص المبلحظات التالية:

: وىي إدانة مجمس األمف لكؿ دولة تقوـ بتنظيـ أي أعماؿ إرىابية في دولة المالحظة األكلى
منظمة فوؽ أراضييا أخرى أو التحريض عمييا أو المساعدة أو المشاركة فييا أو قبوؿ أنشطة 

 بيدؼ إرتكاب تمؾ األفعاؿ.
: ىي إستناد مجمس األمف إلى أحكاـ الباب السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة في المالحظة الثانية

 فرض عقوبات دولية ضد بعض الدوؿ بدعوى تورطيا في دعـ اإلرىاب الدولي.
توسيع مجاؿ مجمس األمف ىي أف القاسـ المشترؾ بيف ىذه القرارات ىو  المالحظة الثالثة:

لمفيوـ تحديد السمـ و األمف الدولييف ليشمؿ األفعاؿ اإلرىابية ذاتيا واألفعاؿ ذات الصمة بيا 
المأوى لمف تعتبرىـ فعاؿ إرىابية أو توفير التمويؿ و كاإلمتناع عف تسميـ المتيميف بإرتكاب أ

 الواليات المتحدة وحمفاؤىا إرىابييف.
مس األمف تحكميا اإلعتبارات السياسية ويتـ إتخاذىا ضد بعض غير أنو كانت قرارات مج

الدوؿ الصغيرة أو المستضعفة فإف القضاء الدولي عمى العكس مف ذلؾ أداف بعض الدوؿ 
الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية وفرنسا بإرتكاب أفعاؿ إرىابية في بعض القضايا التي 

 ادات القضائية الدولية المتعمقة باإلرىاب.عرضت عمييا وىذا ما يستدعي مقاربة اإلجتي
إف ىذا النوع مف التدابيػػر ييدؼ إلى تقوية النظـ القانونية الداخمية لمدوؿ سواء بالنسبة 
لقمع تمويؿ األعماؿ اإلرىابية أو بالنسبة لمنع إستخداـ أراضي الدوؿ لتنفيذ األعماؿ اإلرىابية 

بطمبو إلى الدوؿ السير عمى  1373إلى أف القرار والتحضيػر ليا مع اإلشارة في ىذا المجاؿ 
إحالة األشخاص مرتكبي الجرائـ اإلرىابية أو المشػػاركيف فييا والمحرضيف عمييا إلى المحاكمة 
دراجيا في النظـ والقوانيف الداخمية والعمؿ عمى أف تكوف العقوبات  وتجريـ ىذه األعماؿ وا 

ضع بشكؿ مف األشكاؿ نواة "قػػػانوف عقوبات دولي متناسبة مع جسامة األعماؿ المرتكبة فيو ي
 2مصغػػر" خاص بمكافحة اإلرىاب.

                                                           
 .25، عدـ مشروعية اإلرىاب في العبلقات الدولية، المرجع السابؽ، ص أماؿ يكسػفي -1

 .346و الحرب عمى اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص  1373، القرار لحاجتكفيػػؽ ا -2
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إبتكارا مؤثرا معتبرا أف مجموع التدابير التي إشتمؿ عمييا  1373البعض وجد في القرار 
تبلمس الجوانب األساسية لمكافحة اإلرىاب الدولي وتعادؿ في جوىرىا إلتفاقية دولية ميمة في 

إلرىاب حيث لـ تنجح الدوؿ لغايػة اآلف بوضع إتفاقية دولية لمكافحة اإلرىاب مجاؿ مكافحة ا
فالقرار بما يشتمؿ عميو مف موجبات تقع عمى عاتؽ الدوؿ فيما يتعمؽ بتمويؿ اإلرىاب، الدعـ 
اإليجابي أو السمبي، اإليػػواء...إلخ ىو بمثابة إتفاقية دولية ذات مضموف عاـ وشامؿ وخاؿ مف 

حفظات التي تفرض عادة عمى اإلتفاقيات وتحد مف مضمونيا وفعاليتيا خصوصا في القيود والت
مجاؿ مكافحة اإلرىػػػاب كما وأف دخولو حيز التنفيذ ال يخضع لمخاطر عدـ القبوؿ بو مف قبؿ 

 أي دولة مف الدوؿ كما ىو الحاؿ بالنسبة لبقية اإلتفاقيات.
 مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمةفي  المتخصصةالمنظػػمات الدكلية األمنيػػة : المبحث الثاني

يوّلد القرب الجغرافي مصالح أمنية مشتركة بيف الدوؿ المتجاورة ما يحفز تمؾ الدوؿ عمى 
الحفاظ عمى األمف واإلستقرار اإلقميمييف مف خبلؿ إيجاد معايير مشتركة تحدد سموؾ الدوؿ 

ء النزاعات اإلقميمية وفي حؿ أي نزاع والمجموعات تجاه بعضيا بعضا فتساعد في تفادي نشو 
كما يتيح القرب الجغرافي لمدوؿ والمنظمات اإلقميمية إستشراؼ أي مؤشرات تنبأ  ،إقميمي قائـ

بإمكانية حصوؿ نزاع أي ما يسمى باإلنذار المبكر والمسارعة إلى إتخاذ اإلجراءات الوقائية 
 البلزمة لمنع نشوء النزاع أو تصعيده.

نطبلقا مف إ لماميا بالثقافة المحمية واألسباب الكامنة وراء القضايا المتنازع عمييا يمكف وا 
الخبليا أف تكوف المنظمات اإلقميمية الطرؼ األكثر قدرة عمى إيجاد حموؿ شاممة تعالج أسباب 

وبالتالي فيي خط الدفاع األوؿ في النزاعات اإلقميمية التي يمكف أف تتحوؿ إلى اإلرىابية النائمة 
دولي فإما أف تطمب المنظمة اإلقميمية مساعدة األمـ المتحدة والمجتمع الدولي أو تحوؿ  نزاع

بنفسيا دوف تدويؿ النزاع، وقد أكد األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس غالي في التقرير 
بعنواف "جدوؿ أعماؿ السبلـ" عمى الدور الفاعؿ  1992الذي رفعو إلى مجمس األمف الدولي عاـ 

كما  ية الوقائية وعمميات بناء السبلـلذي يمكف أف تمعبو المنظمات اإلقميمية في مجاؿ الدبموماسا
 أكد أف المنظمات اإلقميمية ال تخفؼ مف العبء فحسب بؿ تعزز حسف المشاركة والديمقراطيػػة.

ت بعض الدوؿ بجيود إقميمية في محيطيا بيدؼ بمورة رؤية إقميمية لمواجية ظاىرة قام
ىاب، وقد تعددت ىذه الجيود ومف أىميا جيود منظمة دوؿ أمريكا البلتينية والدوؿ العربية اإلر 

 ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي واإلتحاد األوروبي ومنظمة الوحدة اإلفريقية وغيػػػرىا.
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كآليػػػػة لمكافحة الخاليػا اإلرىابية  Interpolالمنظمة الدكليػة لمشرطة الجنائيػة : المطمب األكؿ
 نائمةال

ظاىرة الخبليا اإلرىابية النائمة ولجوء المجرميف إلى بمداف أخرى دوف القبض إزاء تفاقـ 
ختصاصات موسعة  عمييـ ظيرت الحاجة الماسة لوجود كياف دولي يتمتع بإمتيازات وحصانات وا 
 ومتميزة تكفؿ التعاوف الدولي ضد الجريمة والمجـر مما أدى إلى ظيور المنظمة الدولية لمشرطة

 الجنائية بإعتبارىا المنظمة العالمية الوحيدة المتخصصة أصبل في مجاؿ مكافحة الجريمة.
عقدت المنظمة الدولية لمشرطة الجنائيػة حمقة متخصصة في كييؼ عاصمة أوكرانيا 

ركزت فييا عمى اإلرىاب، وقد باشر األنتربوؿ بتجريـ اإلرىاب لمعالجة المسألة في ثبلث  2006
 1:مجاالت أساسية 

 .إنماء فيـ دقيؽ لؤلطر القانونية المعموؿ بيا في البمداف األعضاء في مجاؿ اإلرىاب 
 .تبياف الثغرات القانونية و النقص في المعمومات 
 .مساعدة البمداف األعضاء عمى صياغة القوانيف 

وقاؿ األميف العاـ لؤلنتربوؿ أنذاؾ رونالد .ؾ. نوبؿ "البد مف وجود قوانيف فعالة لتزويد 
لشرطة باألدوات لمنع تيديدات اإلرىاب والتحقيؽ بشأنيا، وبينما أقر العديد مف البمداف بالحاجة ا

إلى قوانيف محددة لمتصدي ليذا الخطر فيناؾ حتى اآلف عدد ضئيؿ مف البمداف التي إستثنت 
 2التشريعات البلزمة أو طبقتيا".

العامة بالتعاوف مع نقاط اإلتصاؿ في أمانة األنتربوؿ  الخبليا اإلرىابيةوستعمؿ وحدة منع 
وقاؿ ماف تبياف أي ثغرات مف ىذا النوع، المعينة في كؿ مكتب مركزي وطني لؤلنتربوؿ لض

المستشار القانوني لوحدة منع اإلرىاب في األنتربوؿ باري كميماف " ىناؾ حاجة عاجمة إلى 
معظـ األحياف إطار أو سمطة  تطبيؽ القوانيف المبلئمة إذ بدوف ذلؾ ال يكوف إلنقاذ القانوف في

 3لمتحرؾ".

                                                           
دور الشػرطة الجنائيػة الدولية والجيود الدولية في الجريمة المنظمة عير الوطنية، مرجع ، عبد اهلل نػػكار شعت -1

 .316سابؽ، ص 
 .161المرجع السابؽ، ص اإلرىاب بيف الجريمة والعقاب في التشريع العربي والدولي، ، أبػػك المجد درغػػاـ -2
 .99التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجػع سابؽ، ص ، أماؿ بف صػالح -3
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المسبؽ والرد عمى أحداث ومف المبادرات التي إستحدثيا األنتربوؿ إصدار دليؿ التحضير 
الذي يزود بإجراءات شاممة وتدريجية لمساعدة أجيزة إنفاذ القانوف في التحضير المسبؽ اإلرىاب 

مركز لموارد منع اإلرىاب زود بمواد  كما جرى إستحداثألحداث المتصمة باإلرىاب، والرد عمى ا
التدريب و الوثائؽ العممية واإلرشادات لمتخطيط تدبر األزمات وغيرىا مف المعمومات الميمة 

 يمكف الوصوؿ إليو عبر موقع األنتربوؿ عمى الويب.
لكؿ ما تقدـ وغيره كاف البد أف يقـو األنتربػػوؿ بدور في مجاؿ مكافحة ىذه الجرائـ 

تي أصبحت ظاىرة عالمية تؤرؽ أمف وسبلمة المجتمع الدولي كمو دوف وجود أدنى الخطيرة ال
مبالغة في ىذا القوؿ، وقد رأينا أف نعرض أوال نشأة األنتربػوؿ وطبيعتو القانونية، ثـ نعرض لدور 
األنتربوؿ في منع الخبليا اإلرىابية النائمة والوقاية منيا، ثـ نعرض لدور األنتربوؿ في قمع ىذه 

ما لتنفيذ العقوبة المقضى بيا عمييـ.ا  لخبليا وتعقب مرتكبييا والقبض عمييـ إما لمكافحتيـ وا 
 نشػأة المنظمة الدكلية لمشرطػة الجنائيػػة كطبيعتػيا القانكنية : الفرع األكؿ

وتظير مبلمح  1904ترجع البدايات األولى لمتعاوف الدولي في المجاؿ الشرطي إلى عاـ 
 1904.1ماي  18إلتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الرقيؽ األسود المبرمة في ىذا التعاوف في ا

تـ إنشاء األجيزة المتضمنة في اإلتفاقية السابقة مف طرؼ سبعة  1905في نياية سنة 
دوؿ مف أمريكا الجنوبية وتتبادؿ ىذه األجيزة المعمومات الخاصة بإستخداـ النساء والفتيات 

 بيدؼ القضاء عمى ىذه الجريمة في أقاليميا.لغرض الدعارة في الخارج 
لقد أسفر مؤتمر فيينا فيما بعد عف مولد المجنة الدولية لمشرطة الجنائية ومقرىا فيينا وتعمؿ 

وكاف نشاط ىذه  التعاوف ييدؼ إلى مكافحة الجريمةعمى التنسيؽ بيف أجيزة الشرطة، وىذا 
نشوب الحرب العالمية الثانية توقؼ نشاط ىذه غير أنو بسبب  لمجنة قاصرا عمى الدوؿ األوروبيةا

 2المجنة متأثرة باألحداث السياسية في ذلؾ الوقت.

                                                           
تنص المادة األولى مف ىذه اإلتفاقية عمى "تتعيد كؿ الحكومات المتعاقدة بأف تنشىء أو تعيف سمطة تركيز  -1

الدعارة في الخارج وليذه السمطة الحؽ في أف تخاطب  لدييا المعمومات الخاصة بإستخداـ النساء والفتيات لغرض
 مباشرة اإلدارة المماثمة ليا في كؿ الدوؿ األطراؼ المتعاقدة.

، غسيؿ األمواؿ في القانوف الجزائي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة مفيد نايؼ الدليمي -2
 .218، ص 2006األولى، 
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" المفتش العاـ لمشرطة البمجيكية لعقد المستر لكفاجبعد إنتياء الحرب العالمية الثانية دعا "
 17وحضر ىذا المؤتمر مندوبي  1946جواف  9إلى  6مؤتمر دولي عقد ببمجيكا في الفترة مف 

دولة، وتـ مف خبلؿ ىذا المؤتمر إحياء المجنة الدولية لمشرطة الجنائية مف جديد وتمت تعديبلت 
ىامة في نظاـ المجنة فأنشىء فييا منصب الرئاسة وعيد بو إلى السيد لوفاج وأنشأت لجنة 

ـ ، وأطمؽ عمى ىذه المجنة إس2، وتقرر نقؿ مقر المجنة إلى باريس1تنفيذية ومنصب لؤلميف العاـ
 3"المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية".

قامت الجمعية العامة لممنظمة في الدورة الخامسة والعشروف المنعقدة في فيينا في الفترة 
بوضع ميثاؽ المنظمة وىو بمثابة دستور لممنظمة، وأرسؿ ىذا  1956جواف  13و  7بيف 

اه مف إعتراضات عميو خبلؿ مدة الدستور لوزارات الخارجية في الدوؿ األعضاء فييا إلبداء ما تر 
 1956.4جواف  13وأصبح الدستور نافذا في  ية إعتراضات عميوستة أشير ولـ تحدث أ
السنة التي شيدت إعادة ىيكمة المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية  1956وقد كانت سنة 

عمى مادة موزعة  50مف الناحية التنظيمية وكذلؾ وضع ميثاؽ المنظمة والذي يحتوي عمى 
 أربعة أبواب.

وصؿ عدد الدوؿ األعضاء في المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية  1977وفي أكتوبر سنة 
دولة وتـ وضع إتفاؽ بيف المنظمة وفرنسا يتضمف الموافقة عمى وضع المقر الرئيسي  126

 لممنظمة عمى األراضي الفرنسية.
بيف المنظمة الدولية لمشرطػة تـ تطبيؽ معاىدة المقر  1984والجدير بالذكر أنو في سنة 

الجنائية والدولة الفرنسية مع المصادقة عمى عدة قرارات في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، وفي ىذا 
                                                           

اإلرىاب الدولي تجريما ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،حسنيف المحمدم بكادم -1
 .173، ص 2007الطبعة األولى،

، تيريب وتبييض األمواؿ، دراسة في القانوف المقارف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، نعيـ مغبغب -2
 .  207، ص 2005الطبعة األولى، 

 .218غسيؿ األمواؿ في القانوف الجزائي ، مرجع سابؽ، ص  ،مفيد نايؼ الديممي -3
، أحكاـ القانوف الدولي المتعمقة بمكافحة الجرائـ ذات الطبيعة الدولية، دراسة في محمد منصػكر الصاكم -4

بادة األجناس وخطؼ الطائرات وجرائـ  القانوف الدولي اإلجتماعي في مجاؿ مكافحة الجرائـ الدولية لممخدرات وا 
ى أوؿ دراسة عربية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية األنتربػوؿ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، أخر 

 .649، ص 2008مصر، الطبعة األولى، 
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المجاؿ فقد تـ إنشاء خمية مستقمة لمكافحة اإلرىاب الدولي في المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية 
 إلرىابية لمدوؿ األعضاء.وىي تابعة لئلدارة الخاصة بأعماؿ ا 1987إبتداءا مف سنة 

تـ تحويؿ مقر المنظمة مف عاصمة فرنسا باريس إلى مدينة ليوف  1989وفي سنة  
دولة  154عدد الدوؿ المنضمة إلى المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية  1993الفرنسية، وبمغ سنة 

 1955.1دولة سنة  55مقابؿ 
أعيد  2001األمريكية في سبتمبر  وبعد األحداث الخطيرة التي عرفتيا الواليات المتحدة

النظر في المادة الثالثة لميثاؽ المنظمة والذي يقر عدـ التدخؿ في المسائؿ ذات الطابع السياسي 
أو العسكري أو الديني أو العنصري ليعطي نظرة جديدة لممنظمة وخاصة في مجاؿ مكافحة 

مة تتابع نشاطات ىذه اإلرىاب، وىذا بإستعماؿ الديف كوسيمة لمعنؼ حيث أصبحت المنظ
المنظمات التي تستغؿ الديف لمقياـ بأعماليا اإلرىابية ضد الدوؿ والمجتعات، وتغيرت نظرة 

ختارت دولي وأصبح مف أولى إىتماماتيا واالمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية لئلرىاب ال
 2ؿ نذكر منيا:األمانة العامة لممنظمة مكافحة ىذه اآلفة عمى عدة جبيات وبعدة أشكا

  اإلكثار مف المعمومات المرسمة لمدوؿ األعضاء مف المنظمة والمتعمقة بالجماعات
اإلرىابية مع مساعدة الدوؿ في التعرؼ عمى اإلرىابييف الذيف مف الممكف أف ينشطوا 

 فوؽ أراضييـ.
  مساعدة الدوؿ األعضاء في تقوية قدراتيا في مجاؿ مكافحة اإلرىاب وىذا مف خبلؿ

 ة الخدمات المقدمة في مجاؿ التحميؿ الجنائي و التكويف.نوعي
  مساعدة الدوؿ األعضاء في حالة أعماؿ إرىابية عمى أراضييا أو خبلؿ التحقيقات

 بمدىا يد المساعدة في مجاؿ التحميؿ الجنائي أو تزويدىا بالمعمومات.
 الحيا العمؿ عمى تقوية التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة وخاصة بيف مص

 المكمفة بتطبيؽ القانوف.

                                                           
، 2002، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة، إيتراؾ لمنشر و التوزيع، القاىرة، مصر، عالء الديػػػف شحػاتة -1

 .176ص 

لمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة، دراسة ، اعكرـك عادؿ -2
 .186، ص 2013مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 
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المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية تعمؿ عمى جمع، تخزيف، تحميؿ فإف  باإلضافة إلى ىذا
دولة عضوة في المنظمة و ىذا مف خبلؿ شبكتيا العالمية الخاصة  182وتبادؿ المعمومات مع 

تنسؽ نشر برقيات اإلنذار ضد  باإلشارة المشفرة، كما أف المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية
المخاطر اإلرىابية عف طريؽ النشرات الدولية بمختمؼ أنواعيا مع توعية الدوؿ األعضاء عف 
إحتكار المعمومات الخاصة باإلرىاب والمتواجدة لدييا بؿ تبادليا مع بقية الدوؿ لئلستفادة منيا 

 1وتكوف إما:
 شكوؾ فييا.معمومػػػات تخص أشخاص مشكوؾ فييـ أو جماعات م 
  معمومات تخص اآلثار المرفوعة في مكاف العممية اإلرىابية وكذلؾ الطرؽ الجديدة

 المستعممة مف طرؼ الجماعات اإلرىابية.
  كما تـ تشجيع الدوؿ األعضاء عمى التبميغ عف كؿ حادث مف المحتمؿ أف تكوف لو

تزوير  ،يؿ األمواؿعبلقة مع اإلرىاب كالتبادالت المالية المشبوىة، تجارة األسمحة غس
 الوثائؽ باإلضافة إلى الحجز الذي يخص المواد المشعة الكيماوية و البيولوجية.

عمى ىذا األساس فإف المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية وضعت عدة مشاريع 
 2عممياتية بساىمة جميع الدوؿ العضوة لغرض مكافحة اإلرىاب الدولي وىي:

  مشروع جيجرGEIGERالمشروع يعتمد عمى تجميع، دراسة وتحميؿ جميع  : ىذا
المعمومات الخاصة بالسرقات لممواد المشعة، طريقة إستعماليا ونتائجيا الخطيرة، إذا ما 

 وجدت لدى جماعات إرىابية خاصة في صنع القنابؿ.
  مشروعCRITP اليدؼ مف ىذا المشروع ىو تشديد قدرات المجتمع الدولي في مكافحة :

شعاعي وىذا مف خبلؿ وضع برامج تدريبية لمصالح األمف لمدوؿ عف اإلرىاب اإل
 اإلستعماؿ الجيد لعتاد الكشؼ اإلشعاعي.

                                                           
، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية والجريمة ودورىا في مكافحة اإلرىاب، مجمة الدراسات خراز حميػمة -1

ونية المقارنة، مجمة دولية محكمة يصدرىا مخبر البحث القانوني الخاص المقارف، جامعة حسيبة بف بوعمي، القان
 .165، ص 2016العدد الثاني، ماي  -الجزائر–الشمؼ 

، الممتقى الوطني الثالث حوؿ مػػاىية منظمة األنتربوؿ كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبد النبي مصطػفى -2
 .203مرجع سابؽ، ص نظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، الجريمة الم
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  مشػروعPASSAGE ييتـ ىذا المشروع خصوصا بالمنظمات اإلجرامية التي تدعـ :
الجماعات اإلرىابية سواء باألمواؿ أو وثائؽ السفر والدخوؿ غير الشرعي لمدوؿ بصفة 

 أو الجىء.مياجر، مقيـ 
  مشػػروعTENT  :التعرؼ عمى األشخاص الذيف تابعوا ة و بمتابع ييتـ ىذا المشروع

 تدريبات في مخيمات خاصة و تبميغ ىذه المعمومات لمدوؿ المعنية.
  مشروعTARGET ييتـ ىذا المشروع بجمع جميع المعمومات الصادرة مف الدوؿ :

الموقوفيف جراء أعماؿ إرىابية األعضاء مف أجؿ وضع كؿ سنة قائمة تشمؿ األشخاص 
 مع دراسة وتحميؿ معمؽ ثـ توزيعيا ثانية عمى الدوؿ األعضاء.

 وتيدؼ إلى دراسػػػة وتحميػػؿ والتعرؼ عمى الجماعات اإلرىابية مشاريع ذات بعد جيكم :
والخاص بجنوب شرؽ  PACIFICوتعدادىا والتي تنشط في منطقة معينة مثؿ مشروع 

 آسيا.
  مشػػػػروعBAOBAB .والذي يخص إفريقيػػا : 

دولة وىي بيذا العدد الكبيرة  182أما حاليا فقد بمغ عدد الدوؿ األعضاء في المنظمة 
لدورىا الفعاؿ في  ي منظمة بعد األمـ المتحدة ونظراالياـ مف الدوؿ المنطوية تحت لوائيا تعد ثان

ة لمشرطة الجنائية الدولية مف مكافحة جميع أشكاؿ الجريمة المنظمة فقد إستفادت المنظمة الدولي
 1مقعد كعضو مبلحظ في األمـ المتػػحدة.

بعد تضافر الجيود الدولية تـ إنشاء المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية التي حددت المادة 
 2الثانية مف دستورىا األغراض التي أنشأت مف أجميا ىذه المنظمة وىي:

 ؽ ممكف مف سمطات الشرطة الجنائية في تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطا
 حدود القوانيف القائمة في الببلد المختمفة وبروح اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف.

  إقامة وتنمية النظـ التي مف شأنيا أف تسيـ عمى نحو فعاؿ في منع ومكافحة جرائـ
  3القانوف العاـ.

                                                           
 .225، النظريػة العامة لؤلمف تحو عمـ إجتماع أمنػػي، مرجػػع سابؽ، ص محمد يػػاسر األيػكبي -1
 .130، الجيود الدولية لمكافحة الجريمة، مرجع سابؽ، ص ناديػة دردار -2

دار الثقافة، بيروت، لبناف، الطبعة األولى،  -مقارنة دراسة–، جريمة غسيؿ األمواؿ أمجد قطيفاف الخريشػة -3
، التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية عالء الديف شحاتة، وفي نفس المعني 183، ص 2006
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الحرية التي إتفقت عمييا الدوؿ مف  لقد كاف لممنظمة الدولية لمشرطة الجنائية قدر كبير مف
أجؿ تحقيؽ الغرض مف إنشائيا ولـ يقيدىا في ذلؾ سوى نص المادة الثالثة مف ميثاقيا والذي 
يمنع عمى المنظمة أف تتناوؿ األنشطة أو التدابير في الشؤوف السياسية أو العسكرية أو الدينية 

 1أو العرقية "العنصرية".
ممنظمة الدولية لمشرطة الجنائيػة حسب إتفاؽ المقر المبـر بيف ويتحدد النظاـ القانػوني ل

ويتضمف ىذا اإلتفاؽ  يث يقع مقر ىذه المنظمػة الدوليةىذه المنظمػة والحكومة الفرنسية ح
الطبيعة القانونية لممنظمة والحصانات و المزايا التي يتمتع بيا أعضاء المنظمة وحصانات 

دىا خبلؿ إجتماعات ىذه المنظمة التي تتـ في فرنسا مندوبي الدوؿ األعضاء وأعضاء وفو 
وكيفية حؿ النزاعات التي تنشأ بيف المنظمة والحكومة الفرنسية حوؿ أي بند مف بنود إتفاقية 

 المقر ولجنة الرقابة عمى بطاقات األنتربوؿ ودورىا في تنفيذ أىداؼ منظمة اإلنتربوؿ.
ة والمنظمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية في حدد إتفاؽ المقر المبـر بيف الحكومة الفرنسي

حيث  نطاؽ المكاني لتطبيؽ ىذا اإلتفاؽوالذي يتكوف مف ست وعشريػف مادة ال 1982نوفمبر  3
أنو بالطبع يتـ تطبيقو عمى األراضي والعقارات الفرنسية التي تشغميا المنظمة الدولية لمشرطة 

وكذلؾ يطبؽ عمى األراضي والعقارات التي سوؼ تشغميا  الجنائية الدولية وقت إبراـ ىذا اإلتفاؽ،
ستثنى ىذا اإلتفاؽ مف مجاؿ تطبيقو  مستقببل لتحقيؽ أغراضيا وأوجو أنشطتيا المختمفة، وا 
األماكف التي يسكنيا موظفػو المنظمة وبالطبع فإف إستثناء ىذه األماكف مف تطبيؽ إتفاؽ المقر 

 2ف لمقوانيف الفرنسية الوطنية ذات الصمة.يعني بمفيوـ المخالفة خضوع ىذه األماك
وقد بيف إتفاؽ المقر سالؼ الذكر أف المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية الدولية التي يقع 
مقرىا في مديػنة ليوف الفرنسية تتمتع بالشخصية القانونية المدنية التي يحؽ ليا معيا إكتساب 

                                                                                                                                                                      

، ص 2000=الوطنية لمتعاوف الدولي لمكافحة المخدرات، إيتراؾ لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
 .219فيد نايؼ الدليمي، المرجع السابؽ، ص ، م173

، التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية لمتعاوف الدولي لمكافحة عالء الديف شحاتػة -1
 .173المخدرات، مرجع سابؽ، ص 

رجع سابؽ، ص ، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية والجريمة ودورىا في مكافحة اإلرىاب، مخراز حميػمة -2
171. 
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اقد والتقاضي وتممؾ األمواؿ العقارية والمنقولة أىميتي اآلداء و الوجوب فيكوف ليا الحؽ في التع
 و التنازؿ عنيا وذلؾ في حدود ممارستيا إلختصاصاتيا وأنشطتيا.

وىذا مؤداه أف إتفاؽ المقر قد كشؼ ولـ ينشأ عف تمتع ىذه المنظمة الدولية بالشخصية 
ة منذ تاريخ المعنوية القانونية التي تنفصؿ عف شخصية الدوؿ األعضاء فييا ألف ىذه المنظم

إنشاءىا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ألنيا منظمة دولية متخصصة في التعاوف الدولي 
الشرطي، وبالتالي فإف ليا الحؽ منذ تأسيسيا ودخوؿ نظاميا األساسي حيز النفاذ في أف تتمتع 

التبرعات  بالحقوؽ بما في ذلؾ ممارسة حؽ التقاضي والتممؾ و إبراـ العقود المختمفة وتمقى
 1والتبرع.

وتجدر اإلشارة إلى أف إتفاؽ المقر قد نص عمى أف تطبؽ القوانيػػف الفرنسية المختمفة 
داخؿ المبنى ومنشآت مقر ىذه المنظمة ما لـ يتـ اإلتفاؽ عمى غير ذلؾ بيف المنظمة والحكومة 

يناسبيا مف  الفرنسية عند التوقيع عمى ىذا اإلتفاؽ والذي أجاز كذلؾ لممنظمة أف تضع ما
تشريعات قانونية داخمية تسيؿ عمييا ممارسة إختصاصاتيا داخؿ أبنية ومنشآت المقر الرئيسي 
ليا، وبذلؾ يتضح أف لممنظمة الدولية لمشرطة الجنائيػة حصانة لمقرىا الرئيسي وحصانة أخرى 

 2قضائية داخؿ فرنسا.
 اب النائمةخاليا اإلرىدكر األنتربػػػكؿ في مكافحة  :الفرع الثػػػاني

بشتى صورىا المختمفة  الخبليا اإلرىابيةلقد عانت الدوؿ والمجتمع الدولي كمو مف جرائـ 
حتجاز الرىائف وخطؼ الطائرات واإلعتداء عمى حياة المبعوثيف الدبموماسييف  مثؿ خطؼ وا 

ا التي راح ضحيتيالجرائـ األخرى وتفجير المباني ومحطات القطار والمتػرو وغيرىا مف أشكاؿ 
 مئات وآالؼ األبرياء.

ونظرا ألف ىذه الجرائـ غالبا ما تكوف وراءىا تنظيمات إرىابية تعمؿ بدرجة كبيرة مف الدقة 
والكفاءة وبإستخداـ أحدث األجيزة والمعدات التي تسمح ليا بإنجاز ميمتيا دوف إكتراث بأرواح 

ابؽ إنذار، فاإلرىاب عدو وأمبلؾ األبرياء مف البشر الذيف يمقوف مصرعيـ فجأة دوف ذنب أو س
 جباف ال يرحـ ضحاياه أبدا.

                                                           
 .267 – 266الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، مرجع سابؽ، ص ، شبيػمي مختار  -1

 .186، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية ودورىا في مكافحة اإلرىاب، نفس المرجع السابؽ، ص حميمة خراز -2
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إف قياـ األنتربػػوؿ بدوره في منع جرائـ الخبليا اإلرىابية النائمة مف شأنو أف يجنب البشرية 
 آثار ىذه الجرائـ المدمرة التي تقع ضد أرواحيا وأمبلكيا وضد أمنيا وسبلمتيا الجسدية والنفسية.

الدور عف طريؽ تجميع البيانات الخاصة بالجرائـ اإلرىابية  ويستطيع األنتربوؿ أداء ىذا
التي تمت في أي مف الدوؿ األعضاء في المنظمة وقامت المكاتب المركزية الوطنية لؤلنتربوؿ 
بإببلغيا لؤلمانة العامة ثـ تحميؿ ىذه البيانات و المعمومات بواسطة الخبراء والمستشاريف 

لوصوؿ إلى نتائج عممية سميمة توضع ضمف قواعد البيانات والقانونييف التابعيف لممنظمة وا
الرئيسية والتي يتـ تسجيميا عمى أجيزة الحاسب اآللي لممنظمة، بحيث تشكؿ مجموع ىذه 
 البيانات سجؿ وثائقي كامؿ عف أخطر اإلرىابييف في العالـ وأخطر التنظيمات اإلرىابية وطريقة

المعمومات والبيانات إلى المكاتب المركزيػة الوطنية  وبث ىذه وأسموب تنفيذ جرائميـ اإلرىابية
لمدوؿ األعضاء في األنتربوؿ بواسطة وسائؿ اإلتصاؿ السريعة والمتطورة التي تنقؿ المعمومات 

 1والصور والبصمات الخاصة باإلرىابييف.
ويقوـ األنتربوؿ أيضا في قمع جرائـ اإلرىاب وتعقب مرتكبيو وذلؾ عف طريؽ إصدار 

العامة لؤلنتربػوؿ بإصدار نشرات دولية حمراء وذلؾ بناء عمى طمب يقدـ ليا بواسطة أحد  األمانة
 المكاتب المركزية الوطنية ألي مف الدوؿ األعضاء بالمنظمة.

وتصدر ىذه النشرة مف أجؿ مبلحقة اإلرىابييف الياربيف خارج حدود الدوؿ التي إرتكبوا 
ائية لتنفيذ حكـ قضائي صدر ضد إرىابي في غيبتو فييا جرائـ اإلرىاب سواء كانت مبلحقة قض

 2أو كاف مجرد أمر بالتوقيؼ والقبض ضد ىارب متيـ بإرتكاب جرائـ إرىابية.
ويجب أف تحتوي ىذه النشرة وكذلؾ الطمب الذي بسببو صدرت النشرة الحمراء عمى كؿ 

رافيػػة وسنو وبصمات البيانات والمعمومات الخاصة باإلرىابي اليارب مثؿ إسمو وصورتو الفوتوغ
أصابعو والجريمة المتيـ فييا أو الحكـ القضائي الصادر ضده وصورة ىذا الحكـ ومواد اإلتياـ 
أو مواد العقوبات الصادرة ضده والقيد والوصؼ لمجريمة وكؿ ما يفيد مف أف ىذه الجريمة ليست 

نتربػوؿ( وتقـو سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية )تخرج عف مجاؿ إختصاص وعمؿ األ
                                                           

كافحة الجرائػػـ ذات الطبيعة الدولية، دار ، أحكاـ القػػانوف الدولي المتعمقة بممحمد منصػػكر الصاكم -1
 .342المطبوعات الجامعيػػة، مصر، دوف طبػعة، دوف سنة، ص 

دار الفكر الجامعي، اإلسكندريػة،  -اإلنتربػػوؿ–، المنػظمة الدولية لمشرطة الجنائيػة منتصػر سعيد حمػكدة -2
 .146، ص 2013مصر، الطبعة الثانيػة، 
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األمانة العامة بعد ذلؾ ببث ىذه النشرة الدولية الحمراء إلى  مكاتب األنتربوؿ الوطنية في الدوؿ 
 1األعضاء.

وفي حالة ضبط اإلرىابي في أي مف ىذه الدوؿ األعضاء يقوـ المكتب المركزي الوطني 
ة، وعمى الدولة التي ضبطت البة العامة أو بإببلغ الدولة الطلؤلنتربوؿ الواقع بيا إببلغ األمان

اإلرىابي اليارب أف تتصرؼ وفقا لئلجراء الذي طمبتو الدولة الطالبة في الطمب المقدـ منيا 
 2لؤلمانة العامة والتي صدرت بو ىذه النشرة الدولية، وىذا اإلجراء ال يخرج عف أمريف ىما:

  ىابي اليارب الموجود أف تطمب الدولػة الطالبػة مف الدولػة الضابطة القبض عمى اإلر
 لديػيا.

  أف تطمب الدولة الطالبػة مف الدولػة األخرى الموجود اإلرىابي اليارب لدييا مجرد
 إببلغيا بوجوده فقط.

 –وفي كمتا الحالتيف فإف الدولة الطالبة عمييا أف تتخذ الوسائؿ المناسبػة )الدبموماسيػة 
مى إقميـ الدولة األخرى، ويتـ التسميـ في ىذه القضائيػة( إلستعادة اإلرىابي اليارب الموجػود ع

 3الحالة عمى األساسيػف اآلتييف:
 .المعػػػػاممة بالمثػػؿ 
 .إتفاقيػة تبادؿ تسميـ مجرميػف نافذة وساريػة المفعوؿ بيف الدولتيػػف 

و في حالة عدـ وجود أي مف ىذيف األساسيػف نرى أنو يجب تبادؿ التسميـ بيف ىاتيف 
اس أنيـ أعضاء في المنظمة الدولية لمشرطة الجنائيػة وأف دستػور ىذه المنظمة الدولتيف عمى أس

ىو معاىدة دولية شارعة موقع عمييا الدوؿ األعضاء وأف مف أىـ المبادئ الرئيسية التي يقـو 

                                                           
، الممتقى األنتربوؿ مف خبلؿ أقساميا المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة دور، شعػػاشعية لخضػر -1

الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عمار 
 .211، ص 2008مارس  04-03-02ثميجي األغواط، أياـ 

، قني والشػرطي كآليتيف مف اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمةالتعاوف الت، ليمى إبراىيـ العدكاني -2
 .338، ص مرجع سابؽالممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، 

مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجػػع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -3
 .205بؽ، ص سا
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عمييا دستور المنظمة مبدأ مرونػػة وعالمية التعاوف الدولي الشرطػي ومبدأ مكافحة جرائػػـ القانوف 
 1.العاـ

وبالتالي فإننا نرى أف دستػػور المنظمة الدولية لمشرطة الجنائيػة الدولية يصمح أساسا لتبادؿ 
تسميـ المجرميف بيف الدوؿ األعضاء فييا في حالة عدـ وجود إتفاقية دولية سارية المفعوؿ أو 

 عدـ وجود حاالت معاممة بالمثؿ سابقة بيف ىذه الدوؿ.  
مجرميف بيف الدوؿ المختمفة مف أىـ وسائؿ ىذه الدوؿ في ويعتبر نظاـ تبادؿ تسميـ ال

مكافحة الجرائـ بشكؿ عاـ والسيما الجرائـ عبر الوطنية، ومنذ إنشاء المنظمة الدولية لمشرطة 
الجنائية ودورىا متزايد في مجاؿ تطبيؽ نظاـ تبادؿ تسميـ المجرميػف بيف الدوؿ األعضاء في ىذه 

 2المنظمة متخصصة في ىذا المجاؿ. المنظمة الدولية وذلؾ كوف ىذه
فيقػوـ بتعميـ طمبات تيدؼ لمقياـ  في المرحمة السابقة عمى التسميـ يبدأ دور األنتربػوؿ

بتحريات عمى الصعيد الدولي في شأف المجرميف الياربيف مف الدوؿ التي إرتكبوا فييا جرائميـ 
كمؿ إجراءات تسميميـ لدوؿ أخرى ثـ صدرت ضدىـ أوامر قبض أو إحتجاز مؤقت حتى تست

فيما بعد، وأيضا يقوـ األنتربػوؿ بدور بحثي آخر في مجاؿ تسميػـ المجرميف حيث يقوـ ببعض 
بالتسميـ لتبسيط الدراسات القانونية التي تيدؼ إلجراء بعض التعديبلت في قوانيف الدوؿ الخاصة 

المكاتب المركزيػة  عمى كؿ EXTRA 400ويقـو األنتربوؿ بتعميـ منشػػور  وتيسير إجراءاتو
الوطنية التابعػة لو لكي يوضح كؿ منشور اإلمكانيات القانونية المتوفرة لدى شرطة كؿ دولة في 
شأف تسميـ الجرميف الذيف تصدر ضدىـ مذكرة قبض أو إحتجاز صادرة مف قاض أجنبي بغرض 

3تسميمو.
  

إف ىذا القسـ يقـو وفي حالػة وجود نظاـ قانوني متميز لدى دولة ما في شأف التسميـ ف
يمانا مف األمـ المتحدة  بتعميـ ىذا النظاـ عمى كؿ المكاتب المركزية الوطنية التابعة لئلنتربوؿ، وا 
بفاعمية نظاـ تسميـ المجرميف في مجاؿ مكافحة الجرائـ الدولية فقد أصدرت الجمعية العامة عدة 

                                                           
دور األنتربوؿ في مكافحة جريمة اإلرىاب، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، عدد ، محمد نصر القطرم -1

 .68، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، الجزائر، ص 2017خاص، 

،، عبػػاسي محمد األميػػف-2 تخصص  الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو
 .554القانوف العاـ، مرجػع سابؽ، ص 

 .212مرجع سابؽ، ص  -اإلنتربػػوؿ–المنظمة الدوليػة لمشرطة الجنائيػة ، منتصػػر سعيػد حمػػكدة -3
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عتقاؿ وتسميـ ومعاقبػ ة األشخاص المذنبيػف بإرتكاب مبادئ لمتعاوف الدولي في مجاؿ تعقب وا 
جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانيػة تحث كميا أعضاء المجتمع الدولي عمى تعقب ومحاكمة الجناة 
مرتكبي الجرائـ الدولية بصفة عامة أيا كاف مكاف وقوعيا بيد أنيا أخضعت اإلختصاص 

 1.القضائي لمبدأ اإلقميمية في المقاـ األوؿ
بيذه المبادىء كافة الدوؿ فرادى وجماعات عمى تعزيػػز ويحث ىذا القرار الصادر  

التعاوف الدولي ألجؿ تعقب ومحاكمة ىؤالء الجناة كما يحثيـ عمى أال يمنحوا حؽ المجوء 
السياسي لؤلشخاص الذيف قامت في حقيـ دالئؿ كافية عمى إرتكابيـ مثؿ ىذه الجرائـ الدولية 

اقيؿ القانونية وغير القانػػونية التي تعوؽ تسميـ ىؤالء الخطيػػرة وتحث الدوؿ عمى أال تضع مف العر 
لتسييػؿ القبض عميػيـ  ـالجناة كما تحثيـ أخيرا عمى تبادؿ المعمومات حوؿ أماكف تواجدى

 ومحاكمتيـ ومعاقبتيـ. 
يعتبػػر قسـ التعاوف الشرطي القسـ المسؤوؿ عف تجميع المعمومات الضرورية مف أجؿ 

، فيو يجمع ويعالج المعمومات عف الجريمة التعاوف الدولي في مكاف حة الجريمة والمجـر
ـ ىذا القسػػـ اإلدارات والمجرميف ويقدـ المبلحظات والتقارير الدولية في القضايا الجنائية، ويض

 2:التاليػة
  الوثػائؽ الجنائيػة والتي تضـ بطاقات المحفوظات الجنائيػة التي تشتمؿ عمى أسماء

 يارات المشتبو فيػيا وأرقاـ جوازات المجرميػف والمشبوىيػػف.البواخػػر وأرقاـ الس
  المحفوظات المتخصصػة والتي تضـ بصمات أصػابع المجرميػػف الدولييػػف باإلضافة إلى

 صورىػػـ والعبلمات المميػػزة ليـ.
 .إدارة تنسيؽ التحريػات والتحقيقات لقضايا القتؿ والسػػرقات بكؿ أنواعيا 
 تماف واإلحتيػػاؿ والشيػكات والتيريب والتزويػػر.إدارة جرائػـ اإلئ 
 .إدارة جرائػػـ المخدرات وتزييؼ النقػود والقضايا األخبلقيػة 

تعمؿ ىذه اإلدارات عمى نشر التعميمات والنشػرات حوؿ أنماط اإلجراـ الدولي باإلضػػافة 
ػة عمى الصعيد الدولػي ـ اإلجراميإلى أنيا تعمؿ عمى نشػر أوصاؼ المجرميػف الدولييػف وأساليبي

                                                           
، دور منظمة األنتربوؿ في مكافحة جريمة تبييض األمواؿ، مجمة األستاذ رحماني يسف، كماؿ بكبعاية -1

 .793، الجزائر، ص 2018اسية، المجمد الثاني، العدد العاشر، جواف الباحث لمدراسات القانونية والسي
 .141الجيود الدولية لمكافحة الجريػمة، مرجع سابػػؽ، ص ، ناديػػة دردار -2
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ونصت المادة الثانيػة والثبلثيف مف دستػػور منظمة األنتربوؿ عمى وجوب قياـ كؿ دولة عضو في 
األنتربوؿ بإنشاء مكتب الشرطة الجنائيػة الدولية في إقميميا بحيث بعتبر حمقة إتصاؿ بيف كافة 

دة في الدوؿ األخرى باإلضافة إلى إدارات الشرطة في الدولة والمكاتب المركزيػة الوطنية المتواج
األمػػانة العامة لؤلنتربوؿ، وتعتبػر ىذه المكاتب المركزية أساسية لفاعمية التعاوف الدولي 

 1المستيدؼ لمكافحة اإلرىاب الدولػػي.
إف المكاتب المركزيػة لؤلنتربوؿ قد وقفت في وجو صعوبات ومعوقات التعاوف الدولي في 

 :دولي وتتمثؿ ىذه الصعوبات فيب المجاؿ مكافحة اإلرىا
  إف تنظيػـ إدارات مرافؽ الشرطة تختمؼ مف دولة إلى أخرى مما يؤدي إلى صعوبػة

معرفة مرفؽ الشرطػة في دولة ما اإلدارات التابعة لمرفؽ الشرطة في دولة أخرى وذلؾ 
 بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات الضرورية في مجاؿ مكافحة الجريمة.

  المغات بيف الدوؿ ينجـ عنو عدة مصاعب.إختبلؼ 
 .إختبلؼ النظـ القانونيػػة مف دولة إلى أخػػرى 

ونتيجة ليذه األسباب يصعب عمى أجيزة الشرطة في جميع الدوؿ أف تتعاوف معا بيدؼ 
 مكافحة اإلرىػػاب الدولػي.

فمـ يتعرض ليا  بالنسبة لمييكؿ الداخمي لممكاتب المركزيػة الوطنية لمشرطة الجنائيػة الدولية
أي نص مف نصوص الدستػور أو البلئحة التنظيمية لؤلنتربػوؿ وترؾ ىذا األمػػر لكؿ دولة عمى 

 2حدى، حيث تعمػؿ عمى تنظيميا حسبما تراه مناسبا في حدود قوانينػيا الداخميػة.
لممنظمة  تعتبػر المكاتب المركزيػة الوطنية لمشرطة الجنائيػة الدولية نقطة اإلرتكاز األساسيػة

وعصب التعاوف الدولي الذي ييدؼ إلى مكافحة الجريمة، ويعود الفضؿ في ىذا الصيت 
ختصاصات المكاتب المتمثمػة في:  3والسمعة الواسعة التي يتمتع بيا األنتربػوؿ إلى مياـ وا 

                                                           
 مف دستػػور المنظمة. 32المػػادة  -1

 .145اإلرىاب الدولي تجريػػما ومكافحة، المرجػػع السابؽ، ص  حسنيػػػػف المحمدم بكادم، -2

ستخداميا في التعاوف الدولي في المسائؿ الجنائية مف  عبد العزيز خنفكسي، -3 المساعدة القانونية المتبادلة وا 
، جامعة موالي طاىر، سعيدة، 2017، جواف 16أجؿ مكافحة اإلرىاب، مجمة العمـو القانونية و السياسية، عدد 

 . 62الجزائر، ص 
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  تجميػػع البيانات والمعمومات المتوافرة لدى أجيزة الشرطة المختمفة في الدولة والتي ليا
ة معتبػرة في مكافحة الجريمة وتقوـ بتبادؿ المعمومات مع المكاتب المركزية الوطنية فائد

ة مفي الدوؿ األعضاء األخرى في األنتربوؿ إضافة إلى إرساؿ صورة منيا لؤلمانة العا
لممنظمة وىو ما يتيح التوصؿ إلى إحصاءات عامة لمجريمة والمجرميف عمى مستوى 

 ة والتوقيؼ.العالـ ويسيؿ ألعماؿ المراقب
  يقع عمى عاتؽ المكاتب المركزية الوطنية لمشرطة الجنائيػة الدولية مسؤوليػة تطبيؽ جميع

القرارات والتوصيات الصادرة عف الجمعيػة العامة لممنظمة، ويحضر رؤساء تمؾ المكاتب 
 دورات إنعقاد الجمعية العامة لؤلنتربوؿ.

  معينة عضو في منظمة األنتربوؿ لطمب إستجابة المكتب المركزي الوطني التابع لدولة
القبض عمى شخص موجود عمى إقميـ ىذه األخيػرة ويقدـ ىذا الطمب مف طرؼ مكتب 
مركزي وطني تابع لدولة أخرى عضو في المنظمة بسبب إرتكاب ىذا الشخص لجريمة 
نو عمى إقميـ ىذه الدولة الطالبة، ومف ثـ يقـو المكتب المركزي الوطني لمدولة المطموب م

 القبض عمى الشخص بتنفيذ الطمب في حدود القوانيف الوطنية ليذه الدولة.
مما سبؽ يتضح أف المكاتب المركزية الوطنية لمشرطة الجنائية الدولية تعمؿ بصفة دائمة 
في مكافحة الجرائـ شأنيا في ذلؾ شأف األمانة العامة لؤلنتربوؿ عمى عكس الجمعيػة العامة 

يمارس ىذاف الجيازاف نشاطيما مف خبلؿ فترات إنعقاد الدورات المقررة  والمجنة التنفيذية حيث
ليما فقط أي أف نشاطيما في مجاؿ مكافحة اإلجراـ ال يتصؼ باإلستمراريػة ودوف إنقطاع مف 
فترة إلى أخرى ولكف اليدؼ األساسي ليذه األجيزة المكونة لؤلنتربوؿ ىو التعاوف والتكاثؼ مف 

 أنشىء مف أجمو األنتربوؿ وىو مكافحة اإلرىاب ومبلحقة اإلرىابيػػػف. أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذي
وجيت منظمة الشرطػػة الدولية دعوة إلى دوؿ جنوب شرؽ آسيا لتعزيز تعاونيا في مكافحة 
تيديد إرىابي فعمي بحسب ما ذكر األميف العاـ لممنظمة، وقاؿ نوبؿ خبلؿ لقاء عمؿ في 

بدا متى قد يحصؿ إعتداء إرىابي لكف ما نعرفو فعبل ىو أف سنغافورة حوؿ اإلرىاب "ال أعرؼ أ
تنظيـ القاعدة كاف يتخذ مف آسيا مقرا لو" في إشارة إلى أفغانستاف وأضاؼ " وبالتالي فإف أفضؿ 
رد لي ىو أف التيديد فعمي ألف القاعدة و المنظمات اإلرىابية تواصؿ البحث عف عدد كبير مف 
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رات تنظيـ القاعدة يشمؿ نقاشات وكذلؾ التحضير إلعتداءات الضحايا" مذكرا بأف تأىيؿ كاد
 1إرىابية وتنفيذىا.

وقاؿ نوبؿ أيضا إف مف األساسي بالنسبة إلى المنطقة والمجتمع الدولي برمتو يجرى العمؿ 
عمى قاعدة التنسيؽ لمكافحة ىذا النوع مف اإلعتداءات مشددا عمى ضرورة تعزيز القوانيف وتأىيؿ 

 المعمومات بيف الدوؿ. الشرطة وتبادؿ
رساليا إلى السمطات المحمية  ويقتصر دور األنتربوؿ عمى تمقى أوامر القبض الدولية وا 
إلتخاذ إجراءات القبض عمى الشخص المطموب وبالتالي فإف ىذا المفيوـ يجعؿ مف األنتربوؿ 

 لمي.مجرد قناة عممية تيدؼ إلى التوصؿ بيف أجيزة األمف مف الدوؿ عمى المستوى العا
ويساىـ األنتربػػوؿ في ىذا الدور بفاعمية متى كانت الدولة عضو في ىذه المنظمة أما إذا 

صؿ في التعاوف الدولي ألف األنتربوؿ منظمة غير الـ تكف كذلؾ فبل يمكف تصور وجود ىذا التو 
 .حكومية ال تساىـ بخدماتيا إال لمدوؿ المشتركة في عضويتيا

معقد لؤلنشطة اإلجراميػة أصبح وصوؿ أجيزة الشرطة إلى مع تزايد الطابع العالمي وال
ستجابة لمتحديات التي تواجو العمؿ  ات وتقنيات فعالة لمحاربة اإلجراـأدو  أمر في غاية األىمية وا 

الشرطي في القرف الحادي والعشريف يعمؿ األنتربوؿ عمى تعزيز قدرة أجيزة الشرطة عمى مكافحة 
رىاب خاصة في البمداف المعرضة لمخطر بسبب إفتقارىا لمموارد اإلجراـ عبر الوطني وجرائـ اإل

 البشرية أو المالية أو التدريب والخبرة الفنية أو البنى التحتية التقنية.
كما تعد المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية مف أبرز نماذج المنظمات العالمية التي تعمؿ 

 في مجاؿ مكافحة الجريمة.
 2اتيا مف خبلؿ وظيفتيف:وتباشر المنظمة إختصاص

ىي القياـ بتجميع كافة البيانات والمعمومات المتعمقة بالجريمة والمجـر المتوفرة الكظيفة األكلى: 
لدى المكاتب المركزية الوطنية لمشرطة الجنائية المتواجدة في أقاليـ الدوؿ األعضاء بحيث يمكف 

ت الميمة التي يمكف الرجوع إلييا عندما أف يتوافر لدى المنظمة أرشيؼ متكامؿ لموثائؽ والبيانا
 تتطمب الحاجة، كما يمكف اإلستعانة بيا في مجاؿ مكافحة الجرائـ ذات الصفة الدولية.

                                                           
 .363وف الدولي والتشريعات الوطنية، مرجػع سابؽ، ص ، مكافحة اإلرىاب بيف القانقريبيػػز مراد -1
، تسميػػـ المجرميف بيف المعاىدات الدولية وموانع الجنسية والتجنس، مرجع سابؽ، ص عبد اهلل نكار شعت -2

157. 
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ولكي تتحقؽ فعالية ىذه الوظيفة فإف المنظمة لدييا كافة وسائؿ اإلتصاؿ السريع بينيا وبيف 
فونية قاصرة عمى الربط بيف المكاتب المركزية وذلؾ عف طريؽ شبكة إتصاؿ السمكية وتيمي

األمانة العامة لممنظمة وتمؾ المكاتب بيدؼ سرعة نقؿ المعمومات والبيانات وصور وبصمات 
 المجرميف وكذا تسييؿ تبادؿ ىذه المعمومات فيما بيف المكاتب المركزية.

ىي التعاوف مع األعضاء في مجاؿ مبلحقة وضبط المجرميف الياربيف الكظيفة الثانية: 
يميـ، وتكمف أىمية ىذه الوظيفة فيما وضعتو المنظمة لنفسيا مف أسس وقواعد تستيدؼ بيا وتسم

سرعة إتخاذ اإلجراءات لمبلحقة وضبط المجرميف، ويتـ إتخاذ إجراءات المبلحقة والضبط بناء 
عمى طمب مقدـ لؤلمانة العامة لؤلنتربوؿ عف طريؽ المكتب المركزي الكائف بالدولة الطالبة 

ويتضمف ىذا الطمب كافة البيانات والمعمومات الخاصة بالشخص المطموب ضبطو  لمتسميـ
وتسميمو، وتقوـ األمانة العامة ببحث الطمب فإذا إتضح ليا أف الجريمة ال تدخؿ في نطاؽ 
الجرائـ المحظور عمى المنظمة التدخؿ لمكافحتيا وىي الجرائـ السياسية أو العسكرية أو الدينية 

ار نشرة دولية لكافة المكاتب المركزية الوطنية الكائنة بالدوؿ األعضاء في فإنيا تقـو بإصد
 المنظمة.

وفي حالة ضبط المتيـ في إحدى تمؾ الدوؿ فإف المكتب المركزي لتمؾ الدوؿ يقـو 
بإخطار المكتب المماثؿ في الدولة طالبة التسميـ عمى ىذه الدولة األخيرة أف تسمؾ اإلجراءات 

 يتعيف إتخاذىا إلستبلـ المتيـ. الدبموماسية التي
وال تقؼ إختصاصات األنتربوؿ عند حد ىاتيف الوظيفتيف ولكنيا تقـو أيضا بدور ممموس 

 1في المجاالت اآلتية:
  في مجاؿ مكافحة الجرائـ الماسة بأمف وسبلمة وسائؿ النقؿ الجوي فإف منظمة األنتربوؿ

قتراح تتعاوف مع منظمة الطيراف المدني في دراسة أفضؿ ا لوسائؿ لمكافحة ىذه الجرائـ وا 
 طرؽ ووسائؿ الوقاية منيا.

  وفي مجاؿ مكافحة الجرائـ األخرى المنظمة عبر الدوؿ مثؿ جرائـ اإلرىاب فإف منظمة
األنتربوؿ تحتفظ بممفات خاصة بيا كافة البيانات والمعمومات المتعمقة بيذه الجرائـ 

                                                           
، إستراتيجية المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة، مجمة الدراسات مجاىدم خديجة -1

 .358، المدية، الجزائر، ص 2016ياسية و القانونية، المجمد الثاني، العدد السابع، جواف الس
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ؾ البيانات مف خبلؿ المكاتب المركزية ومرتكبييا وأوصافيـ عف طريؽ نشر وتداوؿ تم
 لممنظمة.

وباإلضافة إلى ما سبؽ فإف منظمة األنتربوؿ تشارؾ في الجيود العممية المبذولة 
عمى الصعيد الدولي والتي تستيدؼ التصدي لظاىرة اإلجراـ الدولي، وتتـ ىذه المشاركة 

لجريمة وأسبابيا وأفضؿ عف طريؽ الدعوة إلى الندوات أو تنظيـ المؤتمرات لبحث مشاكؿ ا
الوسائؿ لمكافحتيا كما أنيا تصدر مجمة عممية تخصصة لزيادة الوعي بيف رجاؿ الشرطة 

 وعمؿ دورات ليـ لرفع مستوى أدائيـ.
أما بالنسبة لواجبات الدوؿ األعضاء في مجاؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة فإنيا تنحصر 

 1 في اآلتي:
 لقوانيف الوطنية لتمؾ الدوؿ.إحتراـ سيادة الدوؿ األعضاء في إطار ا 
  إستبعاد الجرائـ ذات الصفة السياسية أو الدينية أو العسكرية مف نطاؽ التعاوف داخؿ

إطار منظمة األنتربوؿ، فالتعاوف داخؿ إطار المنظمة ال يكوف إال بالنسبة لمجرائـ ذات 
قيؽ أو الصفة الدولية مثؿ تزييؼ العمبلت واإلتجار في المخدرات واإلتجار في الر 

 الجرائـ العادية مثؿ القتؿ والسػػرقة.
  تمتـز الدوؿ األعضاء بأف تنشىء لدييا مكاتب مركزية وطنية لمشرطة الجنائية الدولية

مف دستور المنظمة عمى أف يتـ التعاوف بيف الدوؿ األعضاء  32تطبيقا لنص المادة 
 مف خبلؿ تمؾ المكاتب.

نتربوؿ عمى النحو السابؽ إيضاحو يمثؿ مظيرا وال شؾ أف الدور الذي تقـو بو منظمة األ
كافحة الجرائـ ذات الصفة الدولية و في مقدمتيا ميما مف مظاىر التعاوف الدولي في مجاؿ م

 الخبليا اإلرىابية النائمة.
أظيرت اإلحصاءات الصادرة عف األمانة العامة لؤلنتربوؿ عف قياميا بجيود كبيرة في 

شؼ كثير مف القضايا الدولية وضبط مرتكبييا، وبعد أف مجاؿ نشر أوصاؼ المجرميف وك
أصبحت المنظمة تضـ معظـ دوؿ العالـ فقد غدت إنجازاتيا وشيرتيا الدولية مثؿ إحتراـ وتقدير 
نجازاتيا في  المنظمات الدولية األخرى، وقد نوه المجمس االقتصادي واإلجتماعي بجيودىا وا 

                                                           
، دور منظمة األنتربوؿ في مكافحة جريمة تبييض األمواؿ، مرجع سابؽ،  ص رحماني يسف، كماؿ بكبعاية -1

80. 
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جريمة وضبط المجرميف وظير ذلؾ في توصياتو بيذا مجاؿ التعاوف الدولي األمني لمكافحة ال
 1.الشأف

وال شؾ أف قياـ المنظمة بنشاطاتيا في إطار القواعد القانونية الدولية وحدود إحتراـ  
السيادة الوطنية باإلضافة إلى خبرتيا في مجاؿ التعاوف الدولي األمني التي إستمرت أكثر مف 

راء تمؾ الشيرة الرائعة والنجاح الممحوظ لمنظمة نصؼ قرف مف الزماف ىو السبب الحقيقي و 
الشرطة الدولية الجنائية التي جعمت التعاوف الدولي األمني مجاال مف أىـ وأخصب مجاالت 

 التنظيـ الدولي المعاصر. 
 في مكافحة الخاليا اإلرىابيػة النائمػة المنظمات اإلقميػميةجيكد : المطمب الثاني

في السبعينيات  تتضافر مف أجؿ مكافحة الخبليا اإلرىابية األوروبية بدأت جيود الدوؿ
ووضع المعاىدة  1975عند تأسيس مجموعة اإلرىاب والراديكالية والتطرؼ والعنؼ الدولي عاـ 

وروبية جيودىا في مكافحة خبليا وصعدت الدوؿ األ 1977األوروبية حوؿ قمع اإلرىاب عاـ 
وأعارت إىتماما خاصا لمسألة  2001سبتمبر بعد ىجمات الحادي عشر مف  اإلرىاب النائـ

 2الوقاية مف اإلرىاب وحفظ حقوؽ اإلنساف والحريات العامة في الصراع مع اإلرىاب.
بكثير ففي  2001كما بدأت القارة اإلفريقية تشيد أعماؿ العنؼ قبؿ ىجمات نيويورؾ عاـ 

مريكيتيف في كينيا مدنيا ضحية تفجيػر السفارتيف األ 250قضى أكثر مف  1998أفريؿ  07
 ىوتنزانيا ناىيؾ عف القتؿ والتدميػر الذي شيدتو دوؿ عدة مثؿ الجزائر وغيرىا وبعد عاـ عم

تفجيػر السفارتيف صدؽ عمى إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية حوؿ الوقاية مف اإلرىاب ومقاومتو 
 .2002ودخمت حيز التنفيذ في سبتمبر  1991وذلؾ في الجزائر عاـ 

إلى ما عانتو القارة األمريكية مف أعماؿ إرىاب موجو ضد سفارات الدوؿ األجنبية ونظرا 
ماي  15وفي  ػ،وموظفييا فقد إىتمت منظمة الدوؿ األمريكية بموضوع مواجية ىذه الظاىرة

ختطاؼ  1970 إتخذ المجمس الدائـ لمنظمة الدوؿ األمريكية قرارا يديف األعماؿ اإلرىابية وا 
 العامةإلبتزاز واصفا ىذه األعماؿ بأنيا جرائـ إنسانية فقد وافقت الجمعية الناس وذلؾ بغية ا

                                                           
مة المنظمة، مرجع سابؽ ، إستراتيجية المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية في مكافحة الجريمجاىدم خديجة -1

 .364ص 
2 -  Anaïs Sanglier, La cooperation internationale entre services dans la lutte contre le 

terrorisme, op cit, page 45. 
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لمنظمة الدوؿ األمريكية في دورتيا الثالثة غير العادية المنعقدة في واشنطف خبلؿ الفترة الممتدة 
وتتكوف ىذه اإلتفاقية مف ديباجة وثبلث عشر مادة  1971فيفري  2جانفي إلى  25مف 

خاص المتمتعيػف بحماية خاصة طبقا لقواعد القانوف الدولي وعمى وجو وتستيدؼ حماية األش
 الخصوص أعضاء البعثات الدبموماسيػة.

 في مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة جيػػكد اإلتحاد األكركبي :الفرع األكؿ
يظف البعض وخاصة في الغرب أف اإلرىاب ظاىرة صدرتيا دوؿ الشرؽ األوسط إلى 

في حيف يشيد التاريخ بأف األساليب التي تتبعيا المجموعات اإلرىابية في أيامنا أوروبا وأمريكا 
يعود أصبل إلى ما يعرؼ  Terrorىذه تنبع مف أوروبا نفسيا، حتى أف لفظ اإلرىاب باإلنجميزية 

 1794و العاـ  1793الذي ساد في فرنسا بيف العاـ  regime de la terreurبنظاـ اإلرىاب 
 .Maximilian Robespierreمياف روبيسبيير وراعيو ماكسيمي

كاف روبيسبيير يرى اإلرىاب ضرورة لحماية النظاـ الجميوري الحديث الوالدة "اإلرىاب  
ليس إال العدالة السريعة والحادة والصمبة وبالتالي ينبثؽ اإلرىاب مف الفضيمة وىو ليس مبدأ بحد 

 1ذاتو بؿ ينتج عف المبادئ الديمقراطية العامة".
بنظرية الدعاية  Carlo Pisacanوفي إيطاليا نادى الثائر اإليطالي كارلو بيساكاف 

السياسية التي تدعو إلى إعتماد اإلرىاب كوسيمة إليصاؿ رسالة إلى الجميور وجذب إنتباىيـ 
إلى قضية ما لكسب التأييد وعميو يعتبر بيساكاف أف اإلرىاب وسيمة إعبلمية فعالة وأف األعماؿ 

 ة ىي منبر لمقضية تحقؽ أىدافا مشروعة ترسي نظاـ الديمقراطية وتيـز أعداء الدولة.اإلرىابي
 ( فساىمت في إرساء مفاىيـ جديدة لمعنؼ ىي:1921-1919أما الحرب اإليرلندية )

العنؼ اإلنتقائي الذي يستيدؼ ممثمي الدولة اإلنجميزية كالشرطة والقضاة لدفع إنجمترا إلى 
الخبليا الصغيرة التي تؤمف عدـ مركزية القرار بتنفيذ العمميات وتحوؿ دوف اإلنسحاب مف إيرلندا و 

 2إكتشاؼ المنظمة بأسرىا وتدميرىا.
إتجيت الدوؿ األوروبية إلى تعزيز التعاوف الشرطي فيما بينيا خصوصا مع إنتشار أشكاؿ 

ألجيزة ة خبلؿ السبعينيات مف القرف الماضي حيث إتجيت إلى إنشاء بعض ار الجرائـ الخطي
                                                           

دور الشػرطة الجنائيػة الدولية والجيود الدولية في الجريمة المنظمة عير الوطنية، مرجع ، عبد اهلل نػػكار شعت -1
 .38بؽ، ص سا
 .151الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، مرجػػع سابؽ، ص ، عبػػاس شافعة -2
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براـ اإلتفاقيات الدولية في مجاؿ مكافحة الجريمة ومف أىميا معاىدة شينغاف  المخصصة وا 
تفاقية ماسترخت أما فيما يخص الييئات فسنتطرؽ إلى اليوروبوؿ بإعتباره أىـ ىيئة شرطية في  وا 
اإلتحاد األوروبي وكذلؾ سنتطرؽ إلى ىيئات قضائية تساىـ بدورىا في مكافحة الجريمة 

 1رىابية.اإل
 0977أكال: المعاىدة األكركبيػة لقمع اإلرىاب المكقعة في ستراسبكرغ عاـ 

حثت ظاىرة اإلرىاب التي إجتاحت أوروبا في السبعينات الدوؿ األوروبية عمى توقيع 
ولـ  1977كانوف الثاني  27اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب في مدينة ستراسبورغ بتاريخ 

كاف اليدؼ مف ورائيا تسييؿ القواعد  روبية تعريفا قانونيا لئلرىاب إذو تتضمف اإلتفاقية األ
 اإلجرائية المتعمقة بمبلحقة الدوؿ األطراؼ لمرتكبي األعماؿ اإلرىابية.

جراءاتو بيف الدوؿ فأعطت األولوية في  إنطبلقا مف ذلؾ عالجت اإلتفاقية  قواعد التسميـ وا 
إرتكبت الجريمة في إقميميا إال أنو يمكف لمدولة التي ممارسة اإلختصاص القضائي لمدولة التي 

يوجد المتيـ عمى أراضييا أف تمتنع عف تسميـ المتيـ إلى الدولة صاحبة اإلختصاص اإلقميمي 
ألسباب معينة كأف يكوف لممتيـ مف مواطنييا أو أف تحوؿ أسباب دستورية أو قانونية دوف 

لدولة مف إلتزاماتيا بؿ يفرض عمى الدولة الممتنعة عف تسميمو بيد أف عدـ تسميـ المتيـ ال يعفي ا
حالة القضية إلى  التسميـ إتخاذ كؿ التدابير التي مف شأنيا تأسيس إختصاصيا القضائي وا 

 2قضائيا المختص لمحاكمة المتيـ ومعاقبتو.
تكمف أىمية اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب في أنيا أوؿ إتفاقية تتضمف تعداد واسعا 

عماؿ التي يمكف وصفيا باإلرىابية وتمـز الدوؿ األطراؼ بعدـ إعطاء ىذه األعماؿ صفة لؤل
 3الجرائـ السياسية أما بالنسبة إلى الجرائـ التي تناولتيا اإلتفاقية فقد وردت في المادة األولى.

ظمت الدوؿ األعضاء في اإلتحاد األوروبي التي صادقت جميعيا عمى اإلتفاقية األوروبية 
افحة اإلرىاب تعتمد عمييا كوثيقة مشتركة بيف الدوؿ األوروبية مف أجؿ مكافحة اإلرىاب لمك

                                                           
مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، مرجػػع ، عبد اهلل نػػػكار شعت -1

 .296سابؽ، ص 

 .169جريمة والعقاب في التشريع العربي والدولي، المرجع السابؽ، ص اإلرىاب بيف ال، أبػػك المجد درغػػاـ -2
، تخصص ، عبػػاسي محمد األميػػف-3 الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عمـو

 .587القانوف العاـ، مرجػع سابؽ، 
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واقعا جديدا دفع  2001طيمة أربع وعشريف سنة حتى فرضت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
بالمجمس األوروبي التابع لئلتحاد األوروبي إلى إيجاد سبؿ قانونية لتحسيف أساليب مكافحة 

حرص عمى إحتراـ القواعد المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والحفاظ عمى مبادئ اإلرىاب مع ال
 الديمقراطية وحكـ القانوف.

 0985ثانيا: التعاكف الشرطي في معاىدة شينغاف 
مف قبؿ بعض الدوؿ األوروبية وىي بمجيكا، فرنسا،  1985وقعت ىذه المعاىدة سنة 

يجيا عمى الحدود السياسية المشتركة بينيا لكسمبورغ، ىولندا، ألمانيا، بغرض إلغاء الرقابة تدر 
 1بيدؼ إعطاء حرية لممواطنيف وتعزيز التعاوف بيف الدوؿ لمحفاظ عمى األمف والنظاـ العاـ.

وعمى إثر المعاىدة السابقة إتفؽ عمى المستوى األوروبي عمى توقيع  1990وفي عاـ 
ث تضمنت ىذه المعاىدة حي 1995إتفاقية تطبيؽ معاىدة شينغاف ودخمت حيز التنفيذ عاـ 

تدابير جديدة لمواجية التحديات األجنبية وبصورة خاصة مكافحة الجريمة المنظمة وتتمخض ىذه 
 2التدابير:
 مف اإلتفاقية  40: نصت عمى ىذا الحؽ المادة حؽ مراقبة المشتبو بيـ عبر الحدكد

مف إحدى  الخاصة بتطبيؽ معاىدة شينغاف مف خبلؿ السماح ألفراد الضابطة العدلية
الدوؿ األعضاء والتي تراقب مشتبيا بو داخؿ دولتو، اإلستمرار بمراقبتو داخؿ إقميـ دولة 

 أخرى طرفا بالمعاىدة وفي إطار إجراءات الضبط القضائي.
حيث يستطيع أفراد الضابطة العدلية القياـ بعدة إجراءات عمى أراضي الدوؿ األخرى 

أثر المشتبو بو، أخذ صور شمسية، سماع الشيود وىي إجراءات المعاينة البلزمة إقتفاء 
إختيارا وال يجوز إتخاذ إجراءات ماسة بحرية األشخاص مثؿ التفتيش والقبض 

 واإلستجواب.
 مف  41: نصت عمى ىذا الحؽ المادة حؽ مالحقة المجرميف خارج الحدكد الكطنية

لجريمة و الثانية حالة اإلتفاقية المذكورة والتي حصرت نطاقو في حالتيف األولى التمبس با
ىروب المتيـ، حيث يمكف لئلدارة المتخصصة مبلحقة المتيـ دوف تصريح خارج الحدود 

 عندما يشرع باليروب إلى دولة مجاورة وطرؼ باإلتفاقية.
                                                           

 ، مجمة الدفاع الوطني، مرجع سابؽ.، اإلرىاب و الجيود الدولية واإلقميمية لمكافحتوإلياس أبك جكدة -1

 .163الجريمة المنظمة، مرجع سابؽ، ص  محمد جياد البريزات، -2
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وقد قررت اإلتفاقية نظاـ شينغاف لتسجيؿ المعمومات وىو يمثؿ قاعدة تكنولوجيا 
بيف واألسمحة التي يتـ البحث عنيا والمركز لممعمومات المتعمقة باألشخاص المطمو 

الرئيس ليذه القاعدة يقع بستراسبورغ ويرتبط بنظـ المعمومات لمدوؿ األعضاء مما يساىـ 
بتدعيـ التعاوف األمني بيف تمؾ الدوؿ مع مراعاة إحتراـ الحقوؽ و الحريات األساسية 

 لؤلفراد عند تبادؿ المعمومات.
 0998تفاقية ماسترخت ثالثا: التعاكف الشرطي في إ

حيث تمنح الدوؿ  1993ودخمت حيز التنفيذ سنة  1992أبرمت ىذه اإلتفاقية سنة 
األطراؼ آلية التعاوف الشرطي وقد بينت أف حرية إنتقاؿ األشخاص واألمواؿ البضائع بيف دوؿ 

تطمب مراقبة اإلتحاد األوروبي يستفيد منيا المجرموف مثمما يستفيد منيا المواطنوف العاديوف مما ي
عبور الحدود ونظاـ اليجرة والسياسة المقررة في مواجية العالـ الثالث وشروط اإلقامة والتجمع 
عمى نحو غير قانوني وتوثيؽ لمتعاوف القضائي والشرطي والجمركي بما يكفؿ مكافحة كؿ أنواع 

نشاء جياز عمى مستوى اإلتحاد األوروبي يطمؽ عميو إسـ الي  1وروبوؿ.الجرائـ الخطيرة وا 
 رابعا: التعاكف الشرطي مف خالؿ منظمة الشرطة األكركبية "اليكركبكؿ"

كاف البد عمى الدوؿ األوروبية أف تمجأ إلى إنشاء ىيئة شرطية تحمييا أخطار الجرائـ 
التي تزداد دائرة نشاطيا حيث أنشأت منظمة أوروبية تعنى  خبليا اإلرىاب النائمةالخطيرة خاصة 

ومكافحة جمع الجرائـ مف خبلؿ تعزيز التعاوف في المجاؿ الشرطي بيف الدوؿ بالمجاؿ الشرطي 
 .األوروبية

تعود فكرة إنشاء جياز اليوروبوؿ إلى المستشار األلماني ىيمموت كوؿ حيث إقترح في قمة 
إنشاء ىذا الجياز عمى غرار النموذج الفيديرالي األلماني لمكافحة اإلجراـ  1991لكسمبورغ عاـ 

 المنظـ.
تـ إنشاء مكتب الشرطة األوروبية )اليوروبوؿ( بموجب اإلتفاؽ عميو في معاىدة اإلتحاد 

حيث نصت المادة األولى مف مقرر المجمس الخاص بإنشاء  1992فيفري  7األوروربي في 
 2اليوروبوؿ عمى إنشاء مكتب الشرطة األوروبية يكوف مقرىا في الىاي بيولندا وتنص المادة 

 2از يتمتع باألىمية القانونية.عمى أف ىذا الجي
                                                           

 .117التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مرجػع سابؽ، ص ، أماؿ بف صػالح -1
 .185الجياز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، مرجع سابؽ، ص ، شبيػمي مختار  -2
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وبناء عمى اإلنتداب المخوؿ ليا مف اإلتحاد األوروبي تساعد الشرطة األوروبية يوروبوؿ 
وروبوؿ بشكؿ خاص في ة اإلرىاب والوقاية منو وتنشط اليالدوؿ األعضاء عمى مكافحة جريم

لمتاجرة بالمخدرات محاربة خمسة مجاالت ىي اإلتجار بالبشر وشبكات اإلتجار بالمياجريف وا
 واإلرىاب وغسيؿ األمواؿ.

كما تشتمؿ ىيئة اليوروبوؿ الذي يوجد مقره بالعاصمة اليولندية الىاي عمى نظاـ 
معموماتي ينقسـ ىذا النظاـ إلى ثبلثة فروع رئيسية األوؿ يتكوف مف نظاـ مركزي لممعمومات 

بيوف باإلقداـ عمى إرتكاب جرائـ يحتفظ فيو بمعطيات األشخاص الذيف تمت إدانتيـ أو الذيف يشت
تكمؼ الثالث بتبادؿ المعمومات مع وكاالت دوؿ أخرى ما الثاني فيخص معالجة المعطيات ويأ

 1غير عضوة في اإلتحاد األوروبي مثؿ سوسيرا أو الواليات المتحدة األمريكية.
ـ مف المقرر الخاص بإنشاء ىذا الجياز دع 3مف أىـ مياـ اليوروبوؿ حسب المادة 

وتعزيز اإلجراء الذي إتخذتو السمطات المختصة في الدوؿ األعضاء ضمف مجاؿ التعاوف 
المتبادؿ في مجاؿ منع ومكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب واألشكاؿ األخرى مف الجرائـ 

 2الخطيرة التي تؤثر عمى إثنيف أو أكثر مف الدوؿ األعضاء.
 3جمس اإلتحاد األوروبي بالمياـ التالية:مف قرار م 5كما يقـو اليوروبوؿ حسب المادة 

 .جمع وتخزيف ومعالجة وتحميؿ وتبادؿ المعمومات واإلستخبارات 
  عمى أف تحظر السمطات المختصة في الدوؿ األعضاء دوف تأخير مف خبلؿ الوحدة

 الوطنية المعمومات المتعمقة بالجرائـ الجنائية.
 ما عف طريؽ إعادة توجيو جميع المساعدة في التحقيقات في الدوؿ األعضاء والسي

 المعمومات ذات الصمة إلى وحدات فنية.
  أف يطمب مف السمطات المختصة في الدوؿ األعضاء المعنية ببدء أو إجراء تنسيؽ

قتراح إنشاء فرؽ تحقيؽ مشتركة في حاالت محددة.  التحقيقات وا 

                                                           
 .261الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوض، مرجع سابؽ، ص ، بف فايػز الجحنيعمي -1
دراسػة قانونية تحميمية –، األحكاـ اإلجرائيػة لموقاية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فركحات سعيػد -2

 .108عمى ضوء القانوف الدولي و التشريع الجزائري ، مرجع سابؽ، ص 
المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع الجزائري المقارف، مرجػػع سابؽ، ص ، إدريػس خكجة نضيرة -3
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 المتصمة مع  تقديـ المعمومات اإلستخباراتية والدعـ التحميمي إلى الدوؿ األعضاء
 األحداث الدولية الكبرى.

  عداد التقارير المتعمقة باليدؼ إعداد تقييـ التيديدات والتحميبلت اإلستراتيجية والعامة وا 
 بما في ذلؾ إعداد تقييـ لتيديدات الجريمة.

  يقوـ اليوروبوؿ بتقديـ الدعـ إلى الدوؿ األعضاء في مياميـ المتمثمة في جمع وتحميؿ
بكة األنترنت مف أجؿ المساعدة في تحديد األنشطة اإلجرامية التي المعمومات مف ش

 ترتكب بإستخداـ شبكة األنترنت.
  جراءات السمطات المختصة في الدوؿ األعضاء تطوير المعارؼ المختصة بالتحقيؽ وا 

 وتقديـ المشػػػورة في التحقيقات.
 اءة وفعالية إستخداـ تقديـ المعمومات اإلستخباراتية اإلستراتيجية لمساعدة وتشجيع كف

 الموارد المتاحة في اإلتحاد الوطني ومستوى األنشطة التنفيذية ودعـ مثؿ ىذه األنشطة.
  تدريب أفراد مف السمطات المختصة حيثما كاف ذلؾ مناسبا بالتعاوف مع اإلتحاد

 األوروبي كمية الشرطة.
 .تقديـ الدعـ التقني و تنظيمو بيف الدوؿ األعضاء 
 ريمة.أساليب منع الج 
 .األساليب الفنية و الطب الشرعي و التحميؿ 

ركز اإلتحاد األوروبي كثيرا عمى مجاؿ التعاوف في جميع المجاالت ومف أىميا التعاوف 
في المجاؿ القضائي حيث إستحدث اإلتحاد عدة ىيئات قضائية مشتركة تتولى ميمة التصدي 

تخاذ التدابير الموحدة لمختمؼ أنواع اإلجراـ في الدوؿ األعضاء وتقوـ بتسييؿ  اإلجراءات وا 
 والعمؿ المشترؾ ومف أىـ تمؾ الييئات ىيئة األوروجيست والمدعي العاـ.

لما كاف المعيد األوروبي الذي وضع في ىمسنكي بفمندا فإف المعيد عرؼ عمى نطاؽ 
سنكي وأسس معيد ىم أقيـ لؤلقطار األوروبيةواسع بػأنو معيد األمـ المتحدة بيمسنكي وىو معيد 

وعميو فقد مرت قرابة عشرة سنوات لكي يقوـ بوضع وتطوير برامج عممو أما  1981عاـ 
 1نشاطاتو الرئيسية الثبلثة فيي :

                                                           
دراسة نقدية تحميمية – 2015لسنة  94الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب رقـ  ،مصطفى السعاكم -1

 .346، مرجع سابؽ، ص -مقارنة
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  إنتاج وعمؿ بيانات ذات كـ وجودة مع معمومات لدعـ التخطيط وصنع السياسات في
 حقؿ منع الجريمة والعدالة الجنائيػة.

  في حقؿ منع الجريمة والعدالة الجنائية.المشاركػة في التخطيط وصنع السياسات 
  المشاركة عند الطمب في تنفيذ الخطط القومية والدولية والقرارات في حقؿ منع الجريمة

 والعدالة اإلجتماعيػة.
إىتمامو األكبر في غضوف السنوات  وضعوفي ىذا المجاؿ الثالث نجد أف المؤتمر 

حدة في برامج منع الجريمة والعدالة القميمة الماضية كانت إحدى أولويات األمـ المت
وكاف دور دور معيد اإلتحاد األوروبي في  ،1المساعدة الفنية والتعاوف الفني اإلجتماعية ىي

ف معيد األمـ المتحدة بيمسنكي عمى إستعداد  ىذا الحقؿ قد أصبح واضحا بشكؿ أكبر، وا 
الفنية  لتقديـ المساعدةلمتجاوب مع طمبات حكومات األقطار األوروبية في أقصر وقت وذلؾ 

ي منع الجريمة والعدالة الجنائػية ويتضمف عممو الحال والنصح في أوجو مختمفة في
 2:مشروعات في الموضوعات التاليػة

  تنسيؽ المعمومػػػات الخاصة بالمساعدة الفنية لذا أقاـ المعيد األوروربي قاعدة
اليدؼ واإلشراؼ  بيانات صممت لمساعدة صناع السياسات في التخطيط وتحديد

 وتقويـ مشروعات محددة.
  تقويـ مشروعات المساعدة الفنية وىناؾ دراسة تسير عمى قدـ وساؽ لعمؿ تقدير

ألثر المساعدة الدولية التي أعطيت لدولة بالذات )إستونيا( في شئوف منع الجريمة 
 والعدالة الجنائية.

 راتيجيات الوطنية الناجحة توفير المعمومات عف النماذج الدولية المناسبة عف االست
 في منع الجريمة. 

بدأ التعػػاوف األمني بيف الدوؿ األوروبية يظير بعد توقيع ىذه الدوؿ عمى معاىدة الوحدة 
الماؿ وقد سيمت ىذه اإلتفاقية تنقؿ  1992األوروبية المعروفة بمعاىدة ماسترخت عاـ 

                                                           
مة في ميداف التعاوف التقني والمساعدة الفنية، خبرات المعيد األوروبي لمنع ومكافحة الجري ركم كالمزلي، -1

مجموعة مؤلفيف، التعاوف التقني العربي الدولي في مجاؿ العدالة الجنائيػة ومنع الجريمة، مرجع سابؽ، ص 
139. 

 .389مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود في التشريع الوطني، مرجع سابؽ، ص  قارة كليد، -2
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لمنظمات اإلجرامية إلى توسيع نطاؽ واألشخاص والسمع والخدمات بيف حدود ىذه الدوؿ ما دفع ا
أنشطتيا ليشمؿ مختمؼ الدوؿ األعضاء في المعاىدة، وقد عمد اإلتحاد األوروبي إلى مكافحة 

بما يسمى وحدة المخدرات األوروبية داخؿ الييكؿ  1993المخدرات بحيث أنشأ في سنة 
ميامو في البداية في تبادؿ التنظيمي لئلتحاد األوروبي ومقرىا مدينة الىاي بيولندا بحيث تمثمت 

المعمومات في مجاؿ المخدرات وغسؿ األمواؿ وتبادؿ المعمومات في مجاؿ األنشطة اإلجراميػة 
 المنظمة التي تمتد آثارىا إلى دولتيف فأكثر.

 ي اإلتجار غير المشروع بالمخدراتواألنشطة اإلجرامية الداخمة في نطاؽ ىذه الوحدة ى
جرائـ  1996، تيريب السيارات المسروقة ثـ أضيؼ إلييا سنة شبكات اليجرة غير الشرعية

 اإلتجار باألشخاص.
أسست المجنة األوروبية التابعة لئلتحاد األوروبي وحدة خاصة مسؤولة  1999وفي عاـ 

وحدة مكافحة الغش تعمؿ  ،عف جرائـ اإلحتياؿ الواقعة ضد المصالح المالية لئلتحاد األوروبي
ة الرامية إلى مكافحة الجريمة إلى جانب حماية عمبلت اإلتحاد األوروبي عمى تطوير اإلستراتيجي

 مف التزييؼ.
وقد أدرؾ اإلتحاد األوروبي أىمية التعاوف الدولي في مكافحة اإلجراـ المنظـ وليذا لجأ 

 1إلى إبراـ عدة إتفاقيات منيا :
 نى ىذه اإلتفاقية إتفاقية حوؿ تسييؿ إجراءات نقؿ المجرميف بيف الدوؿ األعضاء، وقد تب

 .1995المجمس األوروبي سنة 
  1997معاىدة اإلتحاد األوروبي حوؿ المساعدة المتبادلة في المسائؿ الجنائية عاـ. 

ىناؾ أوجو تعاوف آخر لدوؿ اإلتحاد األوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائـ األخرى 
مف كبار المسؤوليف تختص  مف معاىدة ماسترخت تنص عمى تشكؿ لجنة 4الخطيرة، فالمادة 

بتنسيؽ كافة األعماؿ في مجاؿ العدالة والشؤوف اإلجتماعية ويرأس اإلجتماعات المجنة الدولية 
 التي ليا رئاسة اإلتحاد األوروبي وتشرؼ المجنة عمى ثبلث مجموعات رئيسية :

 
                                                           

، دراسة في 2001سبتمبر  11اإلتحاد األوروبي في مكافحة اإلرىاب الدولي بعد أحداث  دور آسية لعمراني، -1
، العدد الثامف، كمية الحقوؽ، جامعة 04مدى فاعمية آلية الدمقرطة، مجمة الحقوؽ و العمـو اإلنسانية، المجمد 

 .69، ص 2015الجمفة، 
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 اليجػػرة والمجوء السياسيالمجمكعة األكلى: 
والجمارؾ والتي تشمؿ المخدرات، الجريمة المنظمة، مكتب : تعاوف الشركة المجمكعة الثانية

 الشرطة الجنائية األوروبية، ومكافحة اإلرىاب.
التعاوف القضائي وتشمؿ تسميـ المجرميف، تبادؿ المساعدة القضائية، معاونة  المجمكعة الثالثة:

كبوف جرائـ في األجيزة القضائية لمعمؿ سويا مف خبلؿ اإلتحاد األوروبي وذلؾ لمنع الذيف يرت
 دولة مف الدوؿ األعضاء أف يجدوا مبلذا آمنا مف المحاكمة في دولة أخرى.

زاء التطور المستمر والمستحدث لمجريمة قاـ اإلتحاد األوروبي بإبراـ إتفاقيتيف لمواجية  وا 
 ىذه النوعية مف الجراـ وىما:

  لتبسيط إجراءات التسميـ. 1995اإلتفاقيػػة الدولية المبرمة عاـ 
  والمتعمقة بتسميـ المجرميف. 1996اإلتفاقية الدولية المبرمة عاـ 

فيما يتعمؽ بالمساعدة  2000وقد قاـ اإلتحاد األوروبي بإبراـ اإلتفاقية الدولية المبرمة عاـ 
المتبادلة في المواد الجنائية وتتضمف ىذه اإلتفاقية تسعة أمور رئيسية فيما يتعمؽ باألحكاـ 

اإلجرائية لنظاـ التسميـ والمساعدة المتبادلة في المواد الجنائية وىي عمى الموضوعية والقواعد 
 1النحو التالي:

 تسميـ المجرميف والمساعدة المتبادلة في المواد الجنائية. -1
 إعادة تشكيؿ القائمة الثالثة في اإلتحاد األوروبي. -2
 لة داخؿ أوروبا.اإلتفاقيات السابقة فيما يتعمؽ بالمساعدة القانونية المتباد -3
 القيود الواردة عمى إتفاقيات المساعدة المتبادلة. -4
 .2000األغراض الرئيسية واألحكاـ الموضوعية إلتفاقية  -5
 كيفية تغيير المساعدة المتبادلة داخؿ أوروبا )تطويرىا(. -6
اؽ إلح 2001، حيث قرر المجمس األوروبي في أكتوبر 2000البروتوكوؿ الممحؽ بإتفاقية  -7

 البروتوكوؿ ليذه اإلتفاقية.
 تطبيؽ وتنفيذ البروتػػػوكوؿ. -8

                                                           
مرجع جية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، ، مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواعبد اهلل نػػػكار شعت -1

 .320سابؽ، ص 
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إتفاقية تسميـ المجرميف والمساعدة القانونية المتبادلة مع الواليات المتحدة األمريكية )في ظؿ  -9
 المبرمة بواسطة اإلتحاد األوروبي. 2000إتفاقية 

 اإلرىابالمعدؿ لممعاىدة األكركبية لقمع  8113خامسا: بركتكككؿ عاـ 
بروتوكوال معدال لممعاىدة األوروبية لقمع  2001 سبتمبرأنتجت أحداث الحادي عشر مف 

األوروبية إلى الدوؿ ، فقد تنبيت 2003أفريؿ  15اإلرىاب جرى التوقيع عميو في ستراسبورغ في 
 ضرورة تحديث معاىدة ستراسبورغ وجعميا أكثر فعالية ولكف دوف إدخاؿ أي تعديبلت مف شأنيا

تغير في طبيعة المعاىدة بصورة جذرية وبالتالي حرصت مجموعة العمؿ الدولية ضد اإلرىاب  فأ
عمى الحفاظ عمى الغاية األصمية مف وراء معاىدة ستراسبورغ وىي تسييؿ  التابعة لمجمس أوروبا

إجراءات التسميـ مف خبلؿ إسقاط الوصؼ السياسي عف اإلعتداءات اإلرىابية باإلضافة إلى ذلؾ 
تحفظ بعض الدوؿ األوروبية عمى حقيا في عدـ التسميـ وفقا لممادة الثالثة عشرة مف فعالية  حد

المعاىدة األوروربية لقمع اإلرىاب ما دفع بمجمس أوروبا إلى الحد مف اآلثار السمبية لنظاـ 
 1التحفظ ىذا مف خبلؿ إرساء موقؼ وسطي.

 أنو لـ يعالج مسألة المساعدة حسف إجراءات التسميـ إال 2003والمبلحظ أف بروتوكوؿ 
والتعاوف بيف الدوؿ األوروربية مف أجؿ مكافحة اإلرىاب وبما أف ىذه المسألة أساسية وحاسمة 

 لمكافحة اإلرىاب ظمت الجيود األوروبية اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب ناقصة.
حيز  معاىدة جديدة حوؿ الوقاية مف اإلرىاب دخمت 2005تبنى مجمس أوروبا في آيار 

ىدفت المعاىدة الجديدة إلى تحسيف جيود الدوؿ األطراؼ في  2007حريزاف  1التنفيذ في 
الوقاية مف اإلرىاب ودرء التأثيرات السمبية لئلجراءات الوطنية والدولية لمكافحة اإلرىاب عمى 

لتي حقوؽ اإلنساف ليس فقط تمؾ المتعمقة بالمتيميف والمحكوميف بجرائـ إرىابية بؿ أيضا تمؾ ا
 2تتعمؽ بحماية ضحايا اإلرىاب وتعويضيـ.

                                                           
مرجع ، دور الشػرطة الجنائيػة الدولية والجيود الدولية في الجريمة المنظمة عير الوطنية، عبد اهلل نػػكار شعت -1

 .220سابؽ، ص 

 .121مرجع سابؽ، ص ، ، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدوليعبد اهلل نكار شعت -2
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ستعرض معاىدة مجمس أوروبا حوؿ الوقاية مف اإلرىاب طريقتيف إلستباؽ اليجمات ت
 1اإلرىابية وبالتالي تحسيف إجراءات مكافحة اإلرىاب وىما:

أوال: تجريـ األعماؿ التي تضاعؼ إحتماؿ وقوع حوادث إرىابية كتحريض العامة عمى 
س  تخداـ األشخاص لحمميـ عمى إرتكاب أعماؿ إرىابية وتدريبيـ عمى كيفية تنفيذىا.اإلرىاب وا 

ثانيا: تعزيز التعاوف الوطني والدولي المذاف يحوالف دوف قوع حوادث إرىابية فقد تطرقت 
المعاىدة إلى السياسات الوطنية الوقائية التي يجب أف تتخذىا الدوؿ مف أجؿ تجنب وقوع 

بادؿ المعمومات وتوفير الحماية الطبيعية لؤلشخاص والمنشآت باإلضافة حوادث إرىابية مثؿ ت
إلى توجييات عامة تتعمؽ بالتعاوف الدولي لموقاية مف اإلرىاب مثؿ إرساء مبدأ المسؤولية 
القضائية التي تقع عمى عاتؽ األشخاص المعنوييف المشتركيف في أعماؿ إرىابية وحماية ضحايا 

كما تناولت المعاىدة إجراءات أخرى كإجراءات التسميـ وتسوية  ،اإلرىاب ودعميـ وتعويضيـ
 النزاعات بيف الدوؿ األطراؼ وتبادؿ اإلستشارات في ما بينيا.

يمكف إعتبار تجربة اإلتحاد األوروبي في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة مف أفضؿ 
مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة التجارب التي يمكف لمدولة أف تستند إلييا في تقييـ تشريعاتيا ل

فمع تزايد حرية التنقؿ بيف الدوؿ األوروبية كاف مف الضروري أف تتبنى ىذه األخيرة سياسة 
موحدة لمتصدي ليا ولتعويض القصور األمني بتعاوف مكثؼ يتجاوز القيود التقميدية ويولى 

تحاد األوروبي إىتماما يناظر التعاوف العممي بيف مختمؼ أقساـ الشرطة لمدوؿ األطراؼ في اإل
 2التعاوف القضائي.

ويرجع نجاح ىذه التجربة إلى نفاذ ىذه التشريعات يتـ وفقا لمقوة اإللزامية لقرارات منظومة 
اإلتحاد األوروبي لما تتمتع بيا مؤسسات ىذه المنظومة مف قوة إصدار قرارات إلزامية لمدوؿ 

ال  وقعت تحت طائمة عقوبات إقتصادية تفرضيا ىذه األطراؼ ال يجوز لمدوؿ التنصؿ منيا وا 
 المنظمة األوروبية عمييا.

                                                           
مرجع ، مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبر الحدود، عبد اهلل نػػػكار شعت -1

 .320سابؽ، ص 

 .172اإلرىاب بيف الجريمة والعقاب في التشريع العربي والدولي، المرجع السابؽ، ص ، أبػػك المجد درغػػاـ -2
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وتجدر اإلشارة إلى أف التعاوف القضائي في اإلتحاد يطمؽ عميو القانوف الجنائي األوروبي 
وىو مجاؿ قانوف جنائي إقميمي جديد لما يتسـ بو ىذا المجاؿ مف خصائص متقاربة مع مجاؿ 

 القانوف. 
 خاليا اإلرىابيػػة النائمػػةآليات اإلتحاد اإلفريقي في مكاجية مخاطر  : الفرع الثاني

حدثا فارقا في اإلىتماـ الدولي بظاىرة  2001مثمت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
رىاب كاف حاضرا دائما ومقترنا اإلرىاب التي لـ تكف بأي حاؿ مف األحواؿ ظاىرة جديدة، فاإل

يمنة بصورىا ومستوياتيا المختمفة عمى الصعيديف الداخمي اإلستبداد والطغياف واليبظواىر 
 والخارجي وفي مختمؼ الحقب التاريخية.

فقد كانت إفريقيا مسرحا لشتى صور اإلرىاب يشيد عمى ذلؾ تاريخ الممارسات 
اإلستعمارية بشتى أشكاليا ثـ ممارسات النظـ اإلستبدادية في مرحمة اإلستقبلؿ وكذا خبرة 

والصراعات القبمية والطائفية التي شيدىا عدد معتبر مف الدوؿ اإلفريقية ومع الحروب األىمية 
ذلؾ لـ تمحظ تمؾ الممارسات بإىتماـ دولي يذكر والسيما في أعقاب إنتياء الحرب الباردة 

 1وتصاعد الحدبث عف تراجع أىمية إفريقيا في النظاـ الدولي.
ظيمات اإلرىابية والقوى الدولية و في ومف جانب آخر كانت إفريقيا ساحة مواجية بيف التن

مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية حيث كاف حادث تفجير سفارتي الواليات المتحدة األمريكية 
 و التخطيط لتفجير سفارتيا في أوغندا بمثابة إرىاص 1998أوت  18في كينيا و تنزانيا في 

تجابة الدولية فورية تمثمت في عمى النقيض كانت اإلسالتي و  2001سبتمبر  11بتفجيرات 
مف مجمس األمف إستنادا إلى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة  1373إصدار القرار 

مطالبا دوؿ العالـ إتخاذ كافة التدابير البلزمة لمواجية اإلرىاب بإعتباره تيديدا لمسمـ و األمف 
 الدولييف.

 1963مة الدوؿ اإلفريقية سنة وعمى الصعيد اإلفريقي تـ اإلتفاؽ عمى ميثاؽ منظ
عتبرت أف أفعاليـ تشكؿ جرائـ ضد  ووضعت المنظمة إتفاقية إلستئصاؿ المرتزقة مف إفريقيا وا 

 2السبلـ واألمف في القارة اإلفريقية.
                                                           

 .144ىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، مرجػػع سابؽ، ص الظا، عبػػاس شافعة -1
دراسػة قانونية تحميمية –، األحكاـ اإلجرائيػة لموقاية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فركحات سعيػد -2

 .111عمى ضوء القانوف الدولي و التشريع الجزائري ، مرجع سابؽ، ص 
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وعاد اإلىتماـ مف جديد بإفريقيا ودورىا في مكافحة اإلرىاب ليس بإعتبارىا فاعبل أساسيا 
مبلذا آمنا لمتنظيمات اإلرىابية في ظؿ تردي أوضاعيا السياسية ولكف بإعتبارىا حمقة ضعؼ و 

واإلقتصادية ولعؿ أبرز ما يشير إلى ذلؾ إجتماع مسؤوليف مف اإلدارة األمريكية مع مبعوثي 
أي بعد أحداث سبتمبر  2001الدوؿ اإلفريقية في الواليات المتحدة في الرابع عشر مف سبتمبر 

اليات المتحدة األمريكية عمى الدوؿ اإلفريقية جممة مف المطالب بثبلثة أياـ فقط حيث عرضت الو 
مف أىميا المشاركة الكاممة لمدوؿ التي يمثميا ىؤالء السفراء في التحالؼ األمريكي ضد اإلرىاب 
والتعاوف مع وكالة اإلستخبارات األمريكية بتزويدىا بكافة المعمومات المطموبة وتسييؿ مياـ 

الخاصة الموفدة إلييا وتشديد أنظمة أمف الحدود والتعاوف في القبض عمى  البعثات اإلستخباراتية
المشتبو فييـ الموجوديف داخؿ الدوؿ اإلفريقية وتسميميـ إلى الواليات المتحدة األمريكية والمشاركة 

تصاالتيا.     1الجادة في تعقب خبليا المنظمات اإلرىابية ومراقبة تحركاتيا وا 
يقية لمكافحة اإلرىاب في ديباجتيا أف اإلرىاب يشكؿ إنتياكا خطيرا وأكدت اإلتفاقية اإلفر 

تساقا  لحقوؽ اإلنساف وعائقا لمتطور اإلجتماعي واإلقتصادي لما يسببو مف عدـ إستقرار الدوؿ وا 
مع موافقيا السابقة أشارت اإلتفاقية إلى اإلرىاب الذي يمارس مف قبؿ األفراد ومف الدوؿ أيضا 

بما في ذلؾ التجارة المحظورة  المتنامية بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة وشددت عمى الروابط
 لؤلسمحة والمخدرات وغسيؿ األمواؿ.

إتخذت المنظمات اإلفريقية عمى المستوى القاري واإلقميمي عدة إجراءات وعقدت بعض 
اصة في المؤتمرات لمكافحة اإلرىاب فعمى مستوى اإلتحاد اإلفريقي عقد القادة األفارقة قمة خ

إنتيى بتبني إعبلف لمكافحة اإلرىاب ولكنيا لـ تتبف معاىدة  2001داكار )السنغاؿ( في أكتوبر 
أو إتفاقية ممزمة لجميع دوؿ القارة وأوصت القمة بعقد قمة إستثنائية لتقييـ التقدـ الذي تحقؽ في 

عاـ  يقية في الجزائرة الوحدة اإلفر تنفيذ ميثاؽ الجزائر لمكافحة اإلرىاب والذي تبنتو قمة منظم
عقب حادث تفجير السفارتيف األمريكتيف في كينيا و تنزانيا والذي وقعت عميو معظـ دوؿ  1999
 القارة.

                                                           
لدوافع السياسية واألمنية المفسرة إلنتشار ظاىرة اإلرىاب في منطقة الساحؿ اإلفريقي، ورقة ا، فتاح  كماؿ  -1

عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند 
 .215التطبيؽ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص 
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وبمناسبة إحياء الذكرى األولى لتفجيرات سبتمبر في الواليات المتحدة  2002وفي سبتمبر 
لمناقشة مكافحة اإلرىاب إستضافت الجزائر مسؤوليف رفيعي المستوى مف دوؿ اإلتحاد اإلفريقي 

نتيى المؤتمر بتبنى خطة عمؿ لتنفيذ ميثاؽ الجزائر ومف أىـ اإلنجازات التي حققيا المؤتمر  وا 
غانا، جنوب إفريقيا السوادف وجزر القمر عمى ميثاؽ الجزائر ليصؿ عدد الدوؿ  مف تصديؽ كؿ

 1 ذ.دولة مما يعنى دخوؿ الميثاؽ حيز التنفي 17دقت عمى الميثاؽ االتي ص
كما أف إجتماع دوؿ الساحؿ اإلفريقي الصحراوي مع الجزائر توج بإتفاؽ عمى أىمية 
التعاوف عمى المستوييف الثنائي و اإلقميمي والعمؿ بصورة جماعية لمحاربة اإلرىاب في المنطقة 
التي تمتد آلالؼ الكيمومترات، وتشيد في السنوات األخيرة إضطرابات أمنية باتت تؤرؽ حتى 

منطقة نفوذ تتميز بموارد النفط والغاز  االكبرى وخاصة الواليات المتحدة وفرنسا بإعتبارى الدوؿ
 واليورانيوـ.

وخرج اإلجتماع الذي حضره وزراء خارجية الجزائر و ليبيا و موريطانيا والنيجر ومالي 
بدفع  وتشاد وبوركينافاسو بإتفاؽ عدـ منح أية تنازالت لمجماعات اإلرىابية وبخاصة ما تعمؽ

قتصر النقاش عمى القوانيف والتشريعات ت اإلختطاؼ، حيث أنو ال يجب أف يالفدية في حاال
التي عمى أىميتيا لف تكوف قادرة بمفردىا عمى مجابية مخاطر التطرؼ بؿ يجب أف يتطرؽ 
بصفة أوسع إلى وصع إستراتيجية إفريقية لمكافحة اإلرىاب تحظى بقدر عاؿ مف التوافؽ وتكوف 

 بحفظ األمف مف دوف التضحية بالحريات.كفيمة 
كما دعت الجزائر عمى لساف األميف العاـ لوزارة الشؤوف الخارجية إلى ضرورة إبراـ إتفاقية 

 43دولية شاممة لمكافحة ظاىرة اإلرىاب الدولي وأوضح األميف العاـ في كممة لو بمناسبة الدورة 
نو بغض النظر عف التقدـ الحاصؿ سبلمي أتعاوف اإللمجمس وزراء الشؤوف الخارجية لمنظمة ال

في مواجية اإلرىاب الدولي إال أنو يتعيف بذؿ المزيد مف الجيد لمتصدي ليذه الظاىرة مف خبلؿ 
إبراـ إتفاقية دولية شاممة ضدىا، وأضاؼ أف الجزائر ما فتئت تنادي بيذا األمر وكذا بالتنفيذ 

 الفعمي لآلليات الدولية.   
 2004كز اإلفريقي لمدراسات واألبحاث حوؿ اإلرىاب الذي تأسس سنة كما تـ إنشاء المر 

حيث صدر عف القمة الثانية لئلتحاد اإلفريقي المنعقدة بمدينة مابوتو )عاصمة الموزمبيؽ( في 

                                                           
 .141في المغرب العربي مقاربة إستراتيجية، مرجع سابؽ، ص  األمف و اإلرىاب، بربػػاش رتيػبة -1
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قرار تـ مف خبللو إعتماد خطة عمؿ الجزائر العاصمة بشأف منع اإلرىاب  2003جويمية 
ى مد القارة اإلفريقية بأداة ميدانية مشتركة لمكافحة ىذه ومكافحتو والذي يرمي بصفة خاصة إل

اآلفة بشكؿ فعاؿ ويعتبر ىذا المركز مؤسسة تابعة لمفوضية اإلتحاد اإلفريقي ومجمس السمـ 
 واألمف اإلفريقي.

 1ومف المياـ الموكمة ليذا المركز نذكر ما يمي:
 .إنشاء قاعدة بيانات عف اإلرىاب 
  التحميبلت بشأف اإلرىاب في إفريقيا.نشر المعمومات والدراسات و 
  تطوير وبدعـ مف الشركاء البرامج التدريبية لصالح الدوؿ األعضاء بالتطوير وبدعـ مف

 الشركاء البرامج التدريبية لصالح الدوؿ األعضاء باإلتحاد اإلفريقي.
 إلرىاب تقديـ المشورة الفنية والمينية لتنفيذ صكوؾ اإلتحاد اإلفريقي المتعمقة بمكافحة ا

 .1999بما في ذلؾ إتفاقية 
 .تقديـ خطة عمؿ لمكافحة اإلرىاب 
 .تحديث وتعزيز السياسات وبرامج اإلتحاد اإلفريقي لمكافحة اإلرىاب 
 .وضع منيجيات لجمع ومعالجة ونشر المعمومات المتعمقة بظاىرة اإلرىاب 
 اوف في مجاؿ تبادؿ إجراء دراسات وتقديـ توصيات لتعزيز وتوحيد المعايير القانونية والتع

 المعمومات بيف الدوؿ األعضاء وفي تسميـ المجرميف وفي مراقبة الحدود.
الخبليا اإلرىابية جاء اإلطار العاـ لمتعاوف بيف الدوؿ اإلفريقية مف أجؿ منع ومكافحة 

تفاقية المؤتمر اإلسبلمي ففصمت المادة الرابعة والخا النائمة مسة شبييا أيضا باإلتفاقية العربية وا 
آلية التعاوف األمني التي تمـز الدوؿ باإلمتناع عف إيواء اإلرىابييف أو دعميـ باألسمحة أو 
التأشيرات أو أي طريقة أخرى أو السماح ليـ بإستخداـ أراضييا لمتخطيط لؤلعماؿ اإلرىابية أو 

نشاء قواعد بيانية لجمع  تنفيذىا وتشجع أي آلية لمتعاوف عمى تبادؿ المعمومات والخبرات وا 
وتحميؿ المعمومات المتعمقة باإلرىابييف وعمى تطوير وسائؿ ضبط الحدود والتعاوف بيف مسؤولي 

 األمف المحمييف.
 

                                                           
، السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، دراسة في إطار التشريع الدولي عمراني كماؿ الديف -1

 .556والوطني والفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص 
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 في مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة جيكد المنظمة الدكلية األمريكية: الفرع الثالث
لمنظمة أوؿ أدرج اإلرىاب عمى أجندة منظمة الدوؿ األمريكية منذ الستينيات وتبنت ا

عرفت بإتفاقية منع ومعاقبة األعماؿ اإلرىابية، إرتكزت ىذه  1971إتفاقية تتعمؽ باإلرىاب سنة 
اإلتفاقية عمى حماية الدبموماسييف والسياسييف مف األعماؿ اإلرىابية أما بعد ىجمات الحادي 

ونية المتعمقة فسارعت منظمة الدوؿ األمريكية إلى تطوير األدوات القان 2001 سبتمبرعشر مف 
 أوت 3حوؿ اإلرىاب تـ تبنييا بتاريخ  بمكافحة اإلرىاب، وقدمت الواليات المتحدة مشروع إتفاقية

 2003.1 جويمية 10ودخمت حيز التنفيذ في  2002
تعتبر إتفاقيػة منظمة الدوؿ األمريكية بشأف منع ومعاقبة أعماؿ اإلرىاب التي تأخذ شكؿ 

 2/2/1971إلبتزاز المرتبطة بيا ذات الطبيعة الدولية واشنطف الجرائـ ضد األشخاص و أعماؿ ا
ىي األولى في مجاؿ حماية الدبموماسييف وىي النموذج الذي إىتدت بو الدوؿ عند وضع إتفاقية 
األمـ المتحدة بشأف األشخاص المحمييف دوليا، وقد تـ التوقيع عمى ىذه اإلتفاقية في مؤتمر 

دولة ومف ثـ فمـ تعتبػػر ىذه اإلتفاقية  13دولة مف جانب  22ػمو وزراء الخارجية الذي حضره ممثػ
  2مف األدوات القانونيػػػة الفعمية لحماية الدبموماسييف.

ويتضح مف عنواف اإلتفاقيػة أنيا تواجو أعماؿ الخطؼ والقتؿ واإلعتداءات األخرى 
لقانوف بتوفير حماية الموجية ضد حياة وسبلمػػة األشخاص الذيف تمتـز الدولة وفقا لقواعد ا

خاصة ليـ وكذلؾ أعماؿ اإلبتزاز المرتبطة بيذه اإلعتداءات فيي لـ تتضمف تعريفا لئلرىاب 
 ولكنيا تضمنت النص عمى األعماؿ التي تكوف جزءا منو.

وقد حددت المادة األولى مف اإلتفاقية ىذه األعماؿ ويجب أف يكوف الشخص محؿ 
ذا الشخص أو ية وفقا لمقانوف الدولي وال يمتد ذلؾ إلى أسرة ىاإلعتداء مف المتمتعيف بحماية دول

كما أنيا ال تشمؿ اإلعتداءات الواقعة عمى أمواؿ ىؤالء األشخاص، والبعض يرى أف  أحد أقاربو
اإلتفاقية لـ تشر صراحة إلى أفعاؿ أخذ الرىائف ومف ثـ فيي ال تشمميا نظرا ألنو يميز بيف 

ظف أف نص اإلتفاقية عمى تجريـ أعماؿ اإلبتزاز المرتبطة الخطؼ وأخذ الرىائف وأغمب ال
بالجرائـ التي سبؽ النص عمييا ومنيا الخطؼ الذي يدخؿ في إطار أخذ الرىائف خاصة وأف 

                                                           
 .174لتشريع العربي والدولي، المرجع السابؽ، ص اإلرىاب بيف الجريمة والعقاب في ا، أبػػك المجد درغػػاـ -1
جرائـ اإلرىاب في ضوء األحكاـ الموضوعية واإلجرائية لمقانوف الجنائي الدولي والداخمي،  مدحت رمضػػاف، -2

 .48، ص 2004دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
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اإلتفاقيػػة إشترطت  أف يكوف ذلؾ ذات طبيعة دولية وعادة ال يتـ إختطاؼ دبموماسي إال بيدؼ 
ز قد يكوف طمب فدية )إبتزازا ماليا( أو إبتزازا سياسيا مف إحتجازه كرىينة لئلبتزاز، وىذا اإلبتزا

خبلؿ إبداء مطالب سياسية معينة مثؿ اإلفراج عف بعض المعتقميف السياسييف وىذا ما يحدث في 
 1 العديد مف الحوادث اإلرىابيػة.

كما أف الخطؼ ىو أحد وسائؿ إحتجاز الرىائف فبلبد أف يسبؽ إحتجاز الرىائف في مكاف 
جودوف فيو دوف إختطافيـ كما أف ىذا الرأي يرى أف أخذ الرىائف يدخؿ في مدلوؿ ىـ مو 

وىو نفس  1973اإلعتداء عمى حرية أو سبلمة الممثميف الدبموماسييف وفقا إلتفاقية نيويورؾ 
مدلوؿ الذي إستخدمتو اإلتفاقية قيد البحث وقد إعتبرت اإلتفاقية الجرائـ الذي نصت عمييا مف ال

ئـ العادية أيا كانت الدوافع أو البواعث عمييا ومف ثـ ال يمكف إعتبارىا مف قبيؿ قبيؿ الجرا
الجرائـ السياسية التي ترفض مف أجميا طمب التسميـ، وألزمت اإلتفاقية الدوؿ بتجريـ ىذه 

  2األعماؿ في تشريعاتيا الداخمية وفرض عقوبات مناسبة ليا تتناسب مع خطورتيا.
ريكية بالواليات المتحدة األمريكية ومقرىا واشنطف وىي منظمة أنشئت منظمة الدوؿ األم

 مكرسة لعممية السبلـ والتنمية في البمداف األمريكية.
ولعبت ىذه المنظمة دورا ميما ومؤثرا في مجاؿ تسميـ المجرميف حيث أبرمت العديد مف 

رميف لدوؿ أمريكا اإلتفاقيات الدولية في نطاؽ التسميـ عمى سبيؿ المثاؿ إتفاقية تسميـ المج
حيث تتضمف في مادتيا األولى أف يكوف  12/4/1934الوسطى الموقعة في جوانتيماال بتاريخ 

التسميـ عمى أساس المعاممة بالمثؿ فيما يتعمؽ باألشخاص المطموبيف كما أشارت ذات المادة إلى 
ا التسميـ عف مبدأ التجريـ المزدوج حيث ال تقؿ عقوبة الحبس عف الجريمة المطموب مف أجمي

سنتيف كما بينت المادة الثانية مف اإلتفاقية الحاالت التي يرفض مف أجميا التسميـ وىي عدـ 
كفاية األدلة بالنسبة لمجريمة المرتكبة والمطموب مف أجميا التسميـ والجرائـ التي تتسـ بالطابع 

ف إحدى الدوؿ السياسي، وعندما ينص عمى عقوبة غير مألوفة أو عقوبة اإلعداـ في قواني
األطراؼ المتعاقدة وحينما تتـ محاكمة أو معاقبة الشخص عف نفس الجريمة المطموب مف أجميا 

                                                           
دراسة قانونية مقارنة عمى المستوييف الوطني –ي القانوف الجنائي اإلرىاب ف محمد مكنػػس محب الديػف، -1

 .522والدولي، مرجع سابؽ، ص 

اإلرىػػػػػػاب، البنياف القانوني لمجريمة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، دوف طبعة،  إماـ حسنيف عطا اهلل، -2
 .768دوف سنة، ص 
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التسميـ )مبدأ الخطورة المزدوجة( وعندما ال يشكؿ الفعؿ جريمة في قانوف الدولة المطموب منيا 
 التسميـ )إنتفاء شرط التجريـ المزدوج(.

مف إتفاقية مكافحة اإلرىاب ألحكاـ التعاوف  خصصت الدوؿ األمريكية الجزء األكبر
القانوني واألمني وفصمت التدابير الواجب إتخاذىا لمنع تمويؿ اإلرىاب بشكؿ خاص ومكافحتو 

 1وتشمؿ ىذه التدابيػر:
  وضع القوانيف والتشريعات الكفيمة بمنع تمويؿ اإلرىاب وتعزيز التعاوف الدولي في ىذا

نوني الوطني عمى إجراءات خاصة لئلشراؼ عمى الصدد عمى أف ينص النظاـ القا
البنوؾ والمؤسسات المالية وسائر الكيانات المشتبو بتمويميا لؤلنشطة اإلرىابية ومف ىذه 
اإلجراءات مثبل إستيفاء متطمبات التعرؼ عمى العمبلء وحفظ السجبلت وتقديـ التقارير 

 حوؿ أي تحويبلت مالية مشتبو فييا أو غير مألوفة.
 ركة إنتقاؿ األمواؿ والشيكات والحواالت عبر الحدود مع الحرص عمى عدـ تتبع ح

إستخداـ المعمومات المتعمقة بحركة إنتقاؿ األمواؿ بصورة غير قانونية أو بطريقة تعيؽ 
 اإلنتقاؿ المشروع لرؤوس األمواؿ.

  إنشاء وحدات لئلستخبارات المالية لجمع وتحميؿ ونشر المعمومات المتعمقة بتبييض
 مواؿ وتمويؿ اإلرىاب.األ
  إحتجاز ومصادرة الودائع واألصوؿ المخصصة لتسييؿ أو تمويؿ الجرائـ اإلرىابية

 المتعددة في اإلتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب.
ىذا ونصت اإلتفاقية عمى تعزيز التعاوف والتنسيؽ مع األنظمة المحمية واإلداريػػة الخاصة 

قانونية في إجراءات التحقيؽ وتبادؿ المعمومات لضبط الحدود بكؿ دولة وتقديـ المساعدة ال
والحؤوؿ دوف إنتقاؿ األسمحة والموارد المستخدمة في تنفيذ األنشطة اإلرىابية والعناصر اإلرىابية 

 عبر الحدود.
والجدير بالذكر أف إتفاقية منظمة الدوؿ األمريكية لمكافحة اإلرىاب توسعت في الصبلحية 

اة لمدوؿ األطراؼ لجية مبلحقة الجرائـ اإلرىابية المرتبطة بتبييض األمواؿ القضائية المعط

                                                           
 .224وما بعدىا، مرجع سابؽ، ص  2001أيموؿ  11مكافحة اإلرىاب قبؿ ىجمات  ،قيدا نجيب حمػػد -1
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فإعتبرت الفقرة الثانية مف المادة السادسة أف األعماؿ اإلرىابية القائمة عمى تبييض األمواؿ ىي 
 جـر وجب المعاقبة عميو سواء أحصؿ داخؿ إقميـ إحدى الدوؿ األطراؼ أـ خارجيا.

منظمة الدوؿ األمريكية وقعت إتفاقيات أخرى عديدة فيما بينيا كما تجدر اإلشارة إلى 
 1تتضمف نصوصا تتعمؽ بتسميـ المجرميف فعمى سبيؿ المثاؿ:

  1979إتقافيػػة الحماية العضوية مف المواد النووية الوقعة عاـ. 
  1979اإلتفاقية الدولية ضد أخذ الرىائف الموقعة عاـ. 
 1948الجنس عاـ  إتفاقيػػة منع ومكافحة جريمة إبادة. 

تولت منظمة الدوؿ األمريكية بتأسيس لجنة لمراقبة إستعماؿ المخدرات  1986في سنة 
وىذه المجنة  )سيكاد(وأطمقت عمييا لجنة البمداف األمريكية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة 

تعمؿ مف أجؿ دفع الدوؿ األعضاء عمى فحص الطمب عمى المخدرات غير المشروعة ومنع 
ستعماليا ومكافحة اإلنتاج أو اإلتجار غير المشروع بيا وتعزيز التعاوف بيف دوؿ المنظمة مف إ

 خبلؿ تبادؿ المعمومات وتدريب األشخاص. 
مشروع قانوف لمكافحة غسؿ  شأت سيكاد مجموعة مف الخبراء قدمواأن 1991وفي سنة 

ف الدوؿ األعضاء تبنى وطمبت سيكاد م 1992األمواؿ وافقت عميو الدوؿ األعضاء في مارس 
 التوصيات التي أصدرتيا في مجاؿ مكافحة غسؿ األمواؿ.

صدر عف منظمة الدوؿ األمريكية بياف سنتياغػو والذي أكد إلتزاـ الدوؿ  1994في سنة و 
ة اإلتجار غير المشروع األعضاء بدعـ لجنة البمداف األمريكية تعاطي العقاقير المخدرة ومكافح

تبنت  1994ميامي المنعقدة في الواليات المتحدة األمريكية خبلؿ أكتوبر في قمة بالمخدرات، و 
 منظمة الدوؿ األمريكية خطة عمؿ لكافحة جرائـ المخدرات والجرائـ المتصمة بيا.

إنضمت منظمة الدوؿ األمريكية إلى إتفاقية مكافحة الفساد والرشوة  1996في سنة و 
الرشػػوة التجارية األجنبية والتنسيؽ مع المجمس  عف األمـ المتحدة والتي تتضمف حظر ةالصادر 

األوروبي لمكافحة الفساد واإللتزاـ بتجريـ رشوة الموظفيف الحكومييف األجانب في المعامبلت 
التجارية الدولية مما يعزز التفاىـ والتعاوف الدولييف فيما يتعمؽ بالرشوة في األعماؿ التجاريػة عبر 

 الحدود الوطنية.

                                                           
 .156الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، مرجػػع سابؽ، ، عبػػاس شافعة -1
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ربة الفساد والرشوة وذلؾ عف الدوؿ األعضاء في المنظمة أنو يجب محاوأدركت ىذه 
 1:طريؽ

 .تطوير كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء اآلليات البلزمة لمنع الفساد وكشفو 
  تطوير التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة لضماف محاربة الفساد وكشفو

 ومعاقبة مرتكبيو.
 في مكافحة الخاليا اإلرىابيػػة النائمػػة العربية جيكد جامعة الدكؿ: الفػػرع الرابػػع

لقد تعددت الرؤى الدولية حوؿ مكافحة اإلرىاب خبلؿ السنوات الماضية ومف ىذه الرؤى 
الرؤية العربية، وتعتبر ظاىرة اإلرىاب واحدة مف أكبر المشاكؿ التي تعانى منيا الدوؿ العربية 

بية جممة مف عوامؿ داخمية باإلضافة إلى عوامؿ اليوـ وقد ساعد عمى تفاقيما في الدوؿ العر 
خارجية وشبكات و مصالح دولية مختمفة شكمت تيديدا قائما و مستمرا لمدوؿ العربية لذلؾ سعت 
الدوؿ العربية منفردة ومجتمعة التصدي ليذه الظاىرة مف خبلؿ القواعد القانونية و التشريعات 

ـ خطيرة يجب مواجيتيا مف خبلؿ القانوف الجنائي وذلؾ بإعتبار األعماؿ اإلرىابية تمثؿ جرائ
دوؿ العربية ولما كانت ىذه األداة ال تقوى بمفردىا عمى إيجاد حؿ كمي لممشكمة لذلؾ حاولت ال

لتصدي لظاىرة اإلرىاب التي ىددت األمف و اإلستقرار ليس في الدوؿ التعاوف فيما بينيا ا
  2ومجتمعات العالـ.والمجتمعات العربية إنما إمتد إلى بقية دوؿ 

شيدت دوؿ عربيػة متعددة أعماؿ عنؼ كثيرة في العقديف األخيريف مف القرف العشريف 
وكانت خمفية ىذه األعماؿ أصولية دينية أو إنفصالية في معظـ األحياف سقط ضحيتيا عشرات 

طراؼ اآلالؼ مف القتمى، ودفعت أعماؿ العنؼ ىذه بجامعة الدوؿ العربية إلى دعوة الدوؿ األ
ونصت  1983إلى وضع إستراتيجية أمنية عربية إعتمدىا مجمس وزراء الداخمية العرب في العاـ 

اإلستراتيجية عمى ضرورة الحفاظ عمى أمف الوطف العربي وحمايتو مف محاوالت اإلرىاب 
 3 والتخريب الموجية مف الداخؿ والخارج.

                                                           
 .142اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح في القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص  كسػػاـ خالد عبد العالي، -1

ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة  عربية لمكافحة اإلرىاب،الرؤية ال عمػػاد عمػػك، -2
 .102، ص مرجع سابؽاإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، الجزء األوؿ، 

 .177، ص اإلرىاب بيف الجريمة والعقاب في التشريع العربي والدولي، المرجع السابؽ، أبػػك المجد درغػػاـ -3
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في إجتماع آخر  1987لعاـ ظير إقتراح صياغة إتفاقية عربية لمكافحة اإلرىاب في ا
لوزراء الداخمية العرب، وبدأت الخطوات األولى إلقرارىا في مطمع التسعينات إال أف حرب الخميج 

بيف العراؽ والكويت جمدت جيود إقرار إتفاقية عربية شاممة حوؿ  1990التي إندلعت في 
 اإلرىاب.

لجريمة اإلرىابية في الماضي وذلؾ لـ تولػي جامعة الدوؿ العربيػة إىتماما كبيرا باإلرىاب وا
ىتماـ لذي يعتري عمؿ الجامعة مف ناحية يرجع إلى الضعؼ ا وعدـ إنتشار مصطمح اإلرىاب وا 

 1المجتمع الدولي بشكؿ واسع كما في الوقت الحاضر مف ناحية أخرى.
وقد أنشأت جامعة الدوؿ العربية منظمة المنطقة العربية لمدفاع ضد الجريمة وىي إحدى  

واليدؼ مف  1965منظمات المتخصصة العاممة ضمف الجامعة وتمت المصادقة عمييا عاـ ال
إنشائيا ىو توثيؽ التعاوف بيف الدوؿ األعضاء بيدؼ الوقايػة مف الجريمة ومكافحتيا ومعالجة 
آثارىا، وتتفرع عف المنظمة ثبلثػة مكاتب ىي المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره في بغداد  

العربي لشؤوف المخدرات ومقره في عماف والمكتب العربي لمشرطة الجنائيػة ومقره في  والمكتب
كما أنشأ في نطاؽ المنظمة  ب في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدوليدمشؽ، ويساىـ ىذا المكت

العربيػة لمدفاع اإلجتماعي لمجمس وزراء الداخميػة العرب وىدفو السعي لتنفيذ و توثيؽ التعاوف 
مجاؿ األمف ومكافحة الجريمة وتشجيع الدراسات التحميمية لموضع األمني ومكافحة العربي في 

  2الجريمة في الوطف العربي.
لقد أصدرت جامعة الدوؿ العربيػة عدة إتفاقيات إقميمية يختص بعضيا بتسميـ المجرميف 

تمارس جامعة كما  ائـ اإلرىابيةوينظـ بعضيا اآلخر اإلعبلنات واإلنابات القضاية ومكافحة الجر 
الدوؿ العربية مياميا في تحقيؽ األمف الداخمي لمدوؿ األعضاء فييا مف خبلؿ مجمس وزراء 

داخؿ ىيكميا التنظيمي، وقد حقؽ المجمس منذ إنشائو  1982الداخمية العرب الذي أنشئ عاـ 
ـ خطوات كبيرة في مجاؿ التعاوف األمني العربي المشترؾ ودعـ جيود مكافحة اإلجراـ المنظ

                                                           
جامعة الدوؿ العربيػة في عصر التكتبلت الدولية، بيت الحكمة، عماف، ، محمػػد عبد الكىػػػاب الساكت -1

 .41، ص 2002األردف، 

دار  -المقاومة العراقية أنموذجا -موقؼ القانوف الدولي مف اإلرىاب والمقاومة المسمحة، حسيػػػف العزاكم -2
 .84، ص 2013ردف، الطبعة األولى، حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األ
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والذي يعد أحد أىـ المنظمات الدولية األمنية المتخصصة التابعة لجامعة الدوؿ العربية والتي 
   1تيدؼ إلى دعـ التعاوف وتحقيؽ التكامؿ األمني العربي.

بدأت الجيود العربية المشتركة لمكافحة اإلرىاب بالتوصؿ إلى اإلستراتيجية األمنية العربية 
والتي نصت عمى ضرورة الحفاظ عمى  1983مية العرب في عاـ التي أقرىا مجمس وزراء الداخ

أمف الوطف العربي وحمايتػػو مف المحاوالت العدوانية لئلرىاب و التخريب الموجية مف الداخؿ 
والخارج، وفي إطار الخطة األمنية العربية األولى تشكمت لجنة الجرائـ المنظمة التي تناولت في 

إلرىاب وبناءا عمى توصيات المجنة التي عرضت عمى مجمس إجتماعيا األوؿ موضوع جرائـ ا
أصدر قرار يقضي بتكميؼ  12/12/1987وزراء الداخمية العرب في دورتو السادسة بتاريخ 

األمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب بإعداد مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة اإلرىاب 
 2العربية. بالتنسيؽ مع األمانة العامة لجامعة الدوؿ

ويختص مجمس وزراء الداخمية العرب بإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة مف مختمؼ 
الييئات المشتركة العاممة في المجاالت األمنية واإلصبلحية حيث ترفع كافة التوصيات الصادرة 
عف المؤتمرات والندوات والحمقات التي يقرر المجمس عقدىا لمعرض عمى المجمس وال يستثنى 
جتماعات رؤساء القطاعات األمنية في الدوؿ  مف ذلؾ سوى التوصيات الصادرة مف مؤتمرات وا 
األعضاء حيث تعرض ىذه التوصيات األخيرة عمى مؤتمر قادة الشرطة واألمف والعرب إلبداء 

 3مبلحظاتو بشأنو ثـ ترفع ىذه التوصيات لمجمس وزراء الداخمية العرب بتمؾ المبلحظات.

                                                           
تسميـ المجرميف بيف المعاىدات الدوليػػة وموانع الجنسية والتجنس، مرجػع سابؽ، ص ، عبد اهلل نػػكار شعت -1

187. 

 ، ص مرجػػع سابؽ - دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة –، المفيـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقكب -2
201. 

ى كفاءة األجيزة األمنية العربية في التصدي لمظواىر اإلجرامية، مجموعة مؤلفيف أكاديمية مد ،رفيؽ الشػمي -3
 .187نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الظواىر اإلجرامية المستحدثة وسبؿ مواجيتيا، مرجع سابؽ، ص 
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أصدر مجمس وزراء الداخمية العرب قرارا ينص عمى تشكيؿ لجنة مف  1988وفي مطمع 
ممثمي الدوؿ العربية عمى مستوى الخبراء وبمشاركة األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وأمانة 

 1مجمس وزراء الداخمية العرب لوضع تصور عربي لكيفية مواجية ظاىرة اإلرىاب.
وفي ضوء  1989أوت  24إلى  22فترة مف وقد عقدت لجنة الخبراء إجتماعيا في ال

 ريؼ إجرائي لئلرىاب يشمؿ كؿ صورةالورقة المقدمة مف األمانة العامة توصمت المجنة إلى تع
 1992وقد طالبت مصر وتونس في الدورة التاسعة لمجمس وزراء الداخمية العرب في جانفي 

في الدورة العاشرة لممجمس بأىمية التصدي لمجماعات المتطرفة بإعتبارىا مصدرا لئلرىاب، و 
تقدمت مصر بورقة عمؿ عف مواجيتيا مع الجماعات اإلرىابية وتدارس  1993جانفي 

تونس بأىمية وضع إستراتيجية عربية لمواجية جرية التونسية أيضا وطالبت مصر و المؤتمروف الت
جمس وزراء اإلرىاب وتقرر إنشاء مكتب لئلعبلـ األمني بالقاىرة في نطاؽ األمانة العامة لم

تـ اإلتفاؽ بيف مصر وتونس والجزائر  1994الداخمية العرب، وفي الدورة الحادية عشر جانفي 
ت مناقشات ىامة حوؿ كيفية مواجية ىذه لمكافحة كؿ أنواع الجرائـ كما دار عمى خطة أمنية 

 2الظاىرة.
رؤوس تـ تشكيؿ لجنة حكومية لمتابعة  1995وفي الدورة الثانية عشرة بتونس جانفي 

اإلرىاب بالخارج وقدمت مصر مدونة سموؾ لمكافحة اإلرىاب وتـ تشكيؿ لجنة لدراسة اإلقتراح 
المصري لعرض نتائج أعماليا عمى الدورة القادمة حيث تـ إقرار مدونة السموؾ التي قدمتيا 
تفقت الدوؿ العربية في ىذه المدونة عمى إدانة كؿ أعماؿ اإلرىاب أيا كاف  مصر باإلجماع وا 

 3مصدرىا.
إعتمد مجمس وزراء الداخمية العرب مدونة قواعد سموؾ تمـز الدوؿ  1996وفي العاـ 

األعضاء بعدـ دعـ األعماؿ اإلرىابية والحؤوؿ دوف إستخداـ أراضييا لمتخطيط ألعماؿ إرىابية 
ض وعدـ توفير المبلذ اآلمف لئلرىابييف ومنع تسمميـ عبر الحدود وتبادؿ المعمومات اآليمة لمقب

                                                           
وزيع، عماف، األردف، األمف العربي المقومػػات و المعوقػات، دار حامد لمنشر و الت ،محمد األميف البشػػرم -1

 .174، ص 2014الطبعة األولى، 

دراسػة قانونية تحميمية –، األحكاـ اإلجرائيػة لموقاية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فركحات سعيػد -2
 .112عمى ضوء القانوف الدولي و التشريع الجزائري ، مرجع سابؽ، ص 

 .413زمانو و مكانو وشخوصو، مرجع سابؽ، ص  اإلرىاب، بذروره وبثوره، ،ىشػـ الحديدم -3
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إعتمد مجمس وزراء الداخمية العرب إستراتيجية  1997وفي العاـ  1عمى الياربيف أو المحكوميف،
أمنية أخرى ىي"اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب" مف أجؿ تنسيؽ جيود مكافحة اإلرىاب 

رىاب أما اإلتفاقية العربية لمكافحة اإل تعزيز تعاونيا مع المجتمع الدوليبيف الدوؿ العربية و 
 28/4/1998فأقرت مف قبؿ وزراء الداخمية والعدؿ العرب في إجتماعيـ السنوي المنعقد بتاريخ 

وقد جاء في ديباجتيا أف الدوؿ العربيػػة الموقعة قد إتفقت  7/5/1999ودخمت حيز التنفيذ في 
 2:ىذه اإلتفاقيػة منطمقة في ىذا مفعمى عقد 
 ستقرار رغبتػيا في تعزيػز التعاوف العربي لمكا فحة الجرائػـ اإلرىابيػة التي تيدد أمف وا 

 ومصالح األمػػة العربيػة.
  إلتزامػػيا بالمبادئ األخبلقيػة والدينية السيما الشريعة اإلسبلمية التي تنبذ كؿ أشكاؿ

 العنؼ واإلرىاب.
  ة والمواثيؽ الدوليالعيود إلتزامػػيا بميثاؽ الجامعة العربية وميثاؽ األمـ المتحدة وجميع

 األخرى التي تكوف الدوؿ المتعاقدة في ىذه اإلتفاقيػػة طرفا فييا.
  تأكيدىا عمى حؽ الشعػػوب في الكفاح ضد اإلحتبلؿ والعدواف بمختمؼ الوسائؿ وحقيا

 في تقريػػر المصيػػر.
تتكوف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب مف ديباجة وأربعة أبواب تحتوي عمى موجبات 

طراؼ اإلمتناع عف تنظيـ أو تمويؿ أو إرتكاب األعماؿ اإلرىابية أو اإلشتراؾ سياسية تمـز األ
فييا وتفرض التعاوف فيما بيف الدوؿ العربية وتبادؿ المعمومات البلزمة مف أجؿ مكافحة جرائـ 
اإلرىاب، كما تحتوي اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب عمى إلتزامات قضائية تعنى بالتعاوف 

 3وتقديـ المساعدة بيف األجيزة القضائية لمدوؿ األطراؼ.والتنسيؽ 
وقد ورد في المادة األولى مف اإلتفاقية تعريؼ اإلرىاب بأنو كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو 
التيديد بو أيا كانت بما يييء لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بيدؼ إلقاء الرعب بيف الناس 

                                                           
دار  -المقاومة العراقية أنموذجا -موقؼ القانوف الدولي مف اإلرىاب والمقاومة المسمحة، حسيػػػف العزاكم -1

 .84، ص 2013حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

 .185مرجع سابؽ، ص  مستقبؿ اإلرىاب في ىذا القرف،، أحمد فالح العمػػػكش -2

 .50الشػػرطة ومنع الجريمة، مرجػػع سابؽ، ، محجكب حسف سعد -3
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لمخطر أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو  أو ترويعيـ أو إيذائيـ أو تعريض حياتيـ
 األمبلؾ العامة أو الخاصة أو إحتبلليا أو اإلستيبلء عمى الموارد الوطنية.

كما أوضحت المادة األولى في الفقرة الثانية أف الجريمة اإلرىابية ىي الجريمة أو الشروع 
ىا أو ممتمكاتيا أو مصالحيا عمى أف تعد فييا التي تقصد اإلخبلؿ بأمف الدوؿ المتعاقدة أو رعايا

مف الجرائـ اإلرىابية األفعاؿ المنصوص عمييا في المعاىدات الدولية عدا ما إستثنتو تشريعات 
 الدوؿ المتعاقدة أو التي لـ تصادؽ عمييا.

ىذا وبعد أف بينت اإلتفاقية في الباب األوؿ تعريؼ اإلرىاب بينت في بابيا الثاني أسس 
عربي لمكافحة اإلرىاب في المجاليف األمني والقضائي وأفردت لممجاؿ األمني الفصؿ التعاوف ال

األوؿ حيث تناولت تدابيػر المنع والمكافحة في فرع أوؿ والتعاوف العربي لممنع والمكافحة في فرع 
 ثاف.

وقد قررت اإلتفاقية العربية نزع الصفة السياسية عف بعض الجرائـ حتى لو إرتكبت بدافع 
سي "ال تعد جريمة إرىابية حاالت الكفاح المسمح بمختمؼ الوسائؿ بما في ذلؾ الكفاح المسمح سيا

ضد اإلحتبلؿ األجنبي مف أجؿ التحرير وتقرير المصير وفقا لمبادىء القانوف الدولي وال يعتبر 
 1مف ىذه الحاالت كؿ عمؿ يمس األمف العربي.

يد بعدـ تنظيـ أو تمويؿ أو إرتكاب أعماؿ وتفرض اإلتفاقيػػة عمى الدوؿ المتعاقدة بالتع
إرىابية والحيمػػولة دوف إتخاذ أراضي الدوؿ المتعاقدة مسرحا لتخطيط أو تنظيـ أو تنفيذ الجرائـ 
اإلرىابيػػة والعمؿ عمى تعزيز األنظمة الخاصة بالمراقبة وتأميف الحدود وتوفيػر الحماية واألمف 

نصمية والمنظمات اإلقميمية والدوليػػة المعتمدة لديػػيا، كما لمشخصيات والبعثات الدبموماسيػة والق
تخاذ  توجب اإلتفاقيػة بأف تتعيد الدوؿ األعضاء فييا بالعمؿ والتعاوف لمنع ومكافحػة اإلرىاب وا 
تدابير معينػة تتمخص بالقبض عمى مرتكبي الجرائـ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب لمقانوف الوطني 

البرلماني العربي وأف تتعاوف الدوؿ واألطراؼ في المعاىدات في عمى وفؽ توصيات اإلتحاد 

                                                           
دراسة في القانوف –، مفيـو جرائـ اإلرىاب الدولي وآليات مكافحتيا عبد الستار عمي جبر كاظـ الشمرم -1

 .152المرجع السابؽ، ص  -الدولي الجنائي
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مجاؿ تبادؿ الخبرات وتوفير المساعدات الفنية إلعداد برامج مشتركة مؤيدة إلدانة اإلرىاب في 
 1جميع أشكالو وصوره وضرورة التصدي لو مف خبلؿ إستراتيجية شاممة.

ت األىمية في مجاؿ تحقيؽ شراكة وتعد الجامعة العربية مف أىـ التنظيمات العربية ذا
إستراتيجية بيف الدوؿ العربية والتي مف بينيا الجزائر مف خبلؿ السعي قدما إلى تحقيؽ األمف 
الداخمي لمدوؿ األعضاء في الجامعة مف خبلؿ محاربة الجريمة المنظمة وتقديـ كؿ التسييبلت 

 البلزمة لذلؾ.
عربية بشكؿ أكثر عمقا عندما طالبت كؿ مف وقد أثيرت مسألة اإلرىاب في جامعة الدوؿ ال

 1991تشريف الثاني  27بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا مف مجمس األمف في 
إصدار قرار يطمب فيو مف ليبيا تسميـ إثنيف مف مواطنييا مشتبو في تورطيـ في حادث تفجير 

لمحاكمتيـ أماـ المحاكـ  1988الثاني  طائرة الركاب فوؽ مدينة لوكربي األسكتمنديػػة في كانوف
  2األمريكيػة.

قرارا تضمػػف قمؽ الجامعة مف إتخاذ اإلرىابييف  1988وقد أصدرت الجامعة العربيػػة عاـ 
بعض الدوؿ منطمقا لتدبير مؤامراتيـ ونشر أفكارىـ اليدامة مستفيديف مف إقامتيـ فييا، وأداف 

 3رر:المجمس اإلرىاب بجميع أشكالو وصوره و ق
  حث الدوؿ التي تأوي اإلرىابييف عمى تقديػػر اآلثار السيئة لتواجد اإلرىابييف فييا وما

 يمثمػو نشاطيـ مف خطورة عمى األمف العربػػػػي.
  عادة النظر فيما يتيحو ليـ مف دعوة ىذه الدوؿ إلى التوقؼ عف إيواء اإلرىابييف وا 

 ة نشاطيـ اليداـ.إمكانيات وما تقدمو مف تسييبلت تساعدىـ في ممارس
                                                           

ي مكافحة اإلرىاب في منطقة غرب المتوسط، مرجػع سابؽ التعاوف الدبموماسي ف محسػف الياشمي خنيػػش، -1
 .73ص 

بتسميـ المشتبو بيـ إلى ىولندا بحضور  1999أدت الضغوط السياسية إلى قياـ ليبيا في الخامس مف أفريؿ  -2
ممثميػف عف األمـ المتحدة والسعوديػػة وجنوب إفريقيا ومصر، وتمت محاكمتيـ مف قبؿ محكمة أسكتمنديػة، 

ببراءة أحدىـ وحكمت عمى الثاني بالسجف المؤبد، وقد أصدر مجمس األمف إثر ذلؾ قرارا بتعميؽ الحظر وحكمت 
المفروض عمى ليبيػا وفي خطوة متقدمػػة أعمنت ليبيا مسؤوليتيا عف الحادث وعف إلتزاميا الكامؿ بتعويض عوائؿ 

والتي نتج عنيا  2003أفريؿ  15 ضحايا الحادث عبر مذكرة التي تقدمت بيا إلى مجمس األمف الدولي في
 إصدار مجمس األمف قراره الخاص الجزاءات المفروضة عمى ليبيا.

 .150األمف العربي المقومػػات و المعوقػات، مرجع سابؽ، ص  ،محمد األميف البشػػرم -3
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  مطالبة ىذه الدوؿ بإتخاذ ما يمـز مف ترتيبات قانونية لرصد تحركات اإلرىابييف وحرصيـ
وتسميـ الدوؿ العربية ذات العبلقة قوائـ بأسمائيـ وتسميميـ إلى الدوؿ التابعيف ليا 

 بإعتبارىـ مطموبيف لمعدالة.
 ىذا الموضوع وتقديـ تقريػػر بشأنو إلى  تكميؼ األميػػف العاـ لجامعة الدوؿ العربيػػة بمتابعة

المجمس في دورتػػو القادمػػػة، وقد سعت جامعة الدوؿ العربيػة إلى مكافحة اإلرىاب مف 
خبلؿ المشاركػػة في الجيود الدولية لمحد مف ىذه الظاىرة التي تعد جريمة يعاقب عمييا 

 ماؿ اإلرىابيػة.القانوف وذلؾ إدراكا منيا لمنتائج المترتبػة عمى وقوع األع
أدت إلى حدوث تحوؿ جذري في  2001سبتمبػػر  11وما تجدر اإلشارة إليو أف أحداث 

جيود مكافحة اإلرىاب عمى المستوى الدولي، وقد نحجت الجيود القانونية الدولية في دفع 
األعماؿ اإلرىابية نحو اإلنحسار لكف ذلؾ ليس دليبل عمى إقتبلع اإلرىاب ألف اإلرىاب شبح 

صعب اإلمساؾ بو حيث ال يوجد تعريؼ موضوعي متفؽ عميو لو، كما أف لئلرىاب أسبابو ي
اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتي ال يمكف القضاء عميو إال بمعالجتيا وبذلؾ فإف المنيج 
القانوني لف يجدي وحده في مقاومة اإلرىاب والبد مف إنتياج سياسات لمتنمية والتطور 

شاعة روح العدالة والقانوف في العبلقات الدولية.الديمقراطي  1وا 
  

ومف أىـ اإلنجازات التي تحققت في مجاؿ مكافحة اإلرىاب في الوطف العربي القرارات 
واليادفة  1998 – 1982التي أصدرىا مجمس وزراء الداخمية العرب في دوراتو الممتدة مف عاـ 

 إلى تعزيز التعاوف األمني بيف الدوؿ العربيػة.
وقد توالت الجيود في أساليب الوقاية مف الجريمة وجرائـ اإلرىاب بشكؿ خاص إلى أف 
صدرت اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب والتي كانت نتاجا لمجيود لمجمس وزراء الداخمية 

عمى توقيع ىذه اإلتفاقية التي  22/4/1998ومجمس وزراء العدؿ العرب الذي توج باإلتفاؽ في 
ب مكافحة اإلرىاب وحددت كذلؾ الجرائـ اإلرىابيػة التي ينبض منيا ومبلحقة حددت أسالي

 2مرتكبييا في جميع أجزاء الوطف العربي ومف أىـ ما جاء فييا في مجاؿ الوقايػة مف اإلرىاب:

                                                           
 .236، اإلرىاب الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوض، المرجع السابؽ، ص عمي بف فايز الجحني -1
، جرائـ الفساد، غسيؿ األمواؿ، السياحة، اإلرىاب اإللكتروني، المعموماتية، مكتبة صطفى يكسؼ كػػافيم -2

 .119، ص 2013المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عماف، األردف، 
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  تعيد الدوؿ العربيػة بعدـ تنظيـ أو تمويؿ أو إرتكاب األعماؿ اإلرىابيػة أو اإلشتراؾ فييا
لصور وعمييا الحيمولة دوف إتخاذ أراضييا مسرحا لمقياـ بأي فعؿ مف بأية صورة مف ا

ىذه األفعاؿ بما في ذلؾ العمؿ عمى منع تسمؿ العناصر اإلرىابية إلييا أو إيوائيا أو 
 إقامتيا أو تدريبيا أو تسميميا أو تقديـ أي تسييبلت ليا.

 األسمحة والذخائػر  إلتزاـ الدوؿ العربية بتطوير األنظمة المتصمة بالكشؼ عف حركة
والمتفجرات ومراقبتيا وخاصة عبر الجمارؾ والحدود، وتمتـز في ذلؾ بتطوير وتعزيز 
إجراءات المراقبة وتأميف الحدود والمنافذ الشرعية لمنع حاالت التسمؿ أو الدخوؿ بوثائؽ 

 مزورة.
 ات إلتزاـ الدوؿ بحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائؿ النقؿ العاـ والبعث

 الدبموماسية.
  إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحميؿ البيانات الخاصة باإلرىاب واإلرىابييف وتحديث ىذه

 القاعدة بإستمرار في إطار التعاوف والتنسيؽ العربي والمحمي.
  تعزيز أجيزة اإلعبلـ اآللي عمى المستوييف المحمي والعربي لكشؼ أىداؼ الجماعات

حباط  مخططاتيا وبياف مدى خطورتيا عمى أمف المجتمع وكيانو والتنظيمات اإلرىابية وا 
 اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي.

  إلتزاـ الدوؿ بحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائؿ النقؿ العاـ والبعثات
 الدبموماسية.

  إلتزاـ الدوؿ العربيػػة بمنع ومكافحة الجرائـ اإلرىابيػة طبقا لمقوانيف الداخميػة لكؿ منيا
والعمؿ عمى الحيمولة دوف إتخاذ أراضييا مسرحا لتخطيط أو تنفيذ الجرائـ اإلرىابيػة أو 

ع تسمؿ العناصر الشروع فييا بأي شكؿ مف األشكاؿ بما في ذلؾ العمؿ عمى من
 أو إقامتيا عمى أراضييا فرادى أو جماعات. اإلرىابيػة إلييا

 عناصرىا والمساعدة بيػة وقيادتيا و الجماعات اإلرىا تبادؿ المعمومات حوؿ أنشطة وجرائـ
في القبض عمى المتيميف في الجرائـ اإلرىابيػة أو الشروع أو اإلشتراؾ فييا سواء 

 بالمساعدة أو اإلتفاؽ أو التحريض.
  تتعيد الدولة الموقعة عمى اإلتفاقيػة بتسميـ المتيميف أو المحكوـ عمييـ في الجرائـ

 كؿ مساعدة ممكنة في ىذا الشأف. اإلرىابية إلى الدوؿ الطالبة وتقديـ
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  حمايػػة الخبراء والشيود وذلؾ بإتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لحمايتيـ مف أي عبلنية
 تؤدي إلى تعريضيـ لمخطر الناتج عف اإلدالء بالشيادة أو تقديـ خبػػػرة.

ة يعتبر مجمس وزراء الداخمية العرب أىـ المنظمات الدولية األمنية المتخصصة التابع
لجامعة الدوؿ العربية وييدؼ إلى مكافحة الجريمة وتحقيؽ األمف الداخمي واألمف اإلقميمي فيما 

 1بيف الدوؿ العربية وذلؾ عف طريؽ دعـ التعاوف وتحقيؽ التكامؿ األمني العربي.
لقد برزت فكرة إنشاء مجمس وزراء الداخمية العرب خبلؿ المؤتمر األوؿ الذي عقد بالقاىرة 

تقرر إنشاء ىذا المجمس في المؤتمر الثالث لوزراء الداخمية بالدوؿ العربية الذي عقد و  1977في 
تخذت اإلجراءات البلزمة لوضع مشروع  1980بمدينة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية عاـ  وا 

  2النظاـ األساسي لممجمس.

 4218رار رقـ وتـ التصديؽ عمى نظامو الداخمي مف قبؿ مجمس جامعة الدوؿ العربية بالق
في  3ليحؿ محؿ المنظمة العربية لمدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة 1982سبتمبر  23بتاريخ 

ممارسة اإلختصاصات المتعمقة بمجاؿ األمف العربي بمفيومو الشامؿ ومكافحة الجريمة، ويعد 
                                                           

 .249غسيؿ األمواؿ في القانوف الجزائي، مرجع سابؽ، ص  مفيد نايؼ الدليمي، -1

، التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية لمتعاوف الدولي لمكافحة شحاتػةعالء الديػػف  -2
المخدرات التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية لمتعاوف الدولي لمكافحة المخدرات، 

 .199-198مرجع سابؽ، ص 

د الجريمة التي كاف مقرىا يقع بالقاىرة مف أىـ المنظمات العاممة تعتبر المنظمة العربية لمدفاع اإلجتماعي ض -3
في مجاؿ مكافحة الجريمة ومعاممة المذنبيف، حيث وافؽ مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى إتفاقية إنشاء وكالة 
متخصصة يطمؽ عمييا إسـ "المنظمة الدولية العربية لمدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة وذلؾ بموجب القرار 

، وقد 1960أفريؿ  10بدور إنعقاده العادي الثالث والثبلثيف في  1685صادر عف جامعة الدوؿ العربية رقـ ال
أصبحت إتفاقية إنشاء المنظمة نافذة بعد أف تـ إيداع وثائؽ التصديؽ عمييا مف معظـ الدوؿ العربية األعضاء 

ا وتـ تعديؿ إسـ المنظمة فيما بعد بحذؼ كممة في الجامعة ومف ثـ قامت المنظمة بمباشرة النشاطات الموكمة إليي
الصادر عف  3512الدولية ليصبح إسميا المنظمة العربية لمدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة بموجب قرار رقـ 

، اإلرىاب الدولي تجريما بكادم المحمدم حسنيف، أنظر: 1976سبتمبر  5مجمس جامعة الدوؿ العربية في 
 . 162ومكافحة، المرجع السابؽ، ص 

آلت مياـ المنظمة العربية لمدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة إلى مجمس وزراء الداخمية العرب بناء عمى توصية 
وقد وافقت الجمعية العامة عمى ذلؾ،  1988جويمية  05في  45المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي بدورتو رقـ 

 .221السابؽ، ص ، الجيود الدولية لمكافحة الجريمة، المرجع ناديػة دردارأنظر: 
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لدوؿ قادة رؤساء اقمة بعد مؤتمر  مجمس وزراء الداخمية العرب أعمى سمطة أمنية عربية مشتركة
 العربية.

ة الدوؿ العربيػة وبالنظػػر إلى أف جريمة اإلرىاب حديثة نسبيا فمـ ينص عمييا ميثاؽ جامع
الدوؿ العربية تتعرض إلى إرىاب مستمػر، وتـ فيما بعد إعتماد اإلتفاقيػة  عمى الرغـ مف أف

ؿ في إجتماعيا العدجمس وزراء الداخميػة ومجمػس وزراء العربيػة لمكافحة اإلرىاب بقرارا مف م
ودخمت حيز  22/4/1998المشترؾ المنعقد بمقر األمػػانة العامة لجامعة الدوؿ العربيػة بتاريخ 

منيا وصادقت الجزائػػر عمى ىذه اإلتفاقيػة  40تطبيقا لنص المادة  7/5/1999النفاذ إعتبارا مف 
 . 9/3/1999في 

المنضمة إلييا وكثرة التحفظات عمى  و تتميز اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب بقمة الدوؿ
بنودىا والعثرات التي تعيؽ تطبيقيا تقمؿ مف مرجعيتيا القانونية عمى المستوى الدولي، وبالتالي 
 1فإنو يحوؿ دوف إعتماد تعريفيا كتعريؼ مرجعي إضافة إلى القصور الذي يعتري ىذا التعريؼ.

فقد صدر عف الجامعة العربية في إضافة إلى ىذه اإلتفاقية فيما يخص مكافحة اإلرىاب 
قرارا تضمف قمؽ الجامعة مف إتخاذ اإلرىابييف مف بعض الدوؿ منطمقا لتدبير مؤامراتيـ  1998

ونشر أفكارىـ اليدامة مستفيديف مف إقامتيـ فييا وما تتيحو ليـ ىذه الدوؿ مف تسييبلت ودعـ 
دانة اإلرىاب بمختمؼ صوره وقر  عبلمي ورفض المجمس وا    2ر ما يمي:مالي وا 

  حث الدوؿ التي تأوي اإلرىابييف عمى تقدير اآلثار السيئة لتواجد ىؤالء اإلرىابييف فييا
 وتوظيفيـ وما يمثمو نشاطيـ مف خطورة عمى األمف القومي العربي.

  عادة النظر فيما تتيحو ليـ مف دعوة ىذه الدوؿ إلى التوقؼ عف إيواء اإلرىابييف وا 
 ف تسييبلت تساعدىـ في ممارسة نشاطيـ اليداـ.إمكانيات وما تقدمو ليـ م

  جراءات إدارية لرصد تحركات مطالبة ىذه الدوؿ بإتخاذ ما يمـز مف ترتيبات قانونية وا 
اإلرىابييف المعنييف وحصرىـ، وتسميـ الدوؿ العربية ذات العبلقة قوائـ بأسمائيـ 

 وتسميميـ لمدوؿ التابعيف ليا بإعتبارىـ مطموبيف لمعدالة.

                                                           
، اإلرىاب الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، الطبعة أحمد حسنيف سكيداف -1

 .41، ص 2005األولى، 

 .247الجيػود الدوليػة لمكافحة الجريمة، مرجع سابؽ، ص  ناديػة دردار، -2
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 يؼ األميف العاـ بمتابعة ىذا الموضوع وتقديـ ما يمـز بشأنو إلى المجمس في دورتو تكم
  1القادمة.

إستطاعت اإلتفاقيػػة العربيػة لمكافحة اإلرىاب أف توفؽ بيف األنظمة القضائيػػة المختمفة 
لتي تمـز لدى الدوؿ العربيػة مف باب حسف التعاوف فيما بينيا وذلؾ بإعتماد اإلستبانات القضائية ا

كؿ دولة متعاقدة أف تطمب إلى أي دولة أخرى متعاقدة القياـ في إقميميا نيابة عنيا بأي إجراء 
قضائي متعمؽ بدعوى ناشئة عف جريمة إرىابية كاإلستماع إلى شيادة الشيود أو تبميغ الوثائؽ 

القضائية إذا القضائية أو إجراء المعاينة وفحص األشياء غير أف لمدوؿ حؽ رفض تنفيد اإلنابة 
كانت الجريمة محؿ إتياـ أو تحقيؽ أو محاكمة لدى الدولة المطموب إلييا تنفيذ اإلنابة أو كاف 

 2مف شأف الجريمة المساس بسيادة الدولة المكمفة بتنفيذه أو بأمنيا أو بالنظاـ العاـ.
ة التي كذلؾ تسمح أحكاـ التعاوف القضائي في اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لمدول

ينعقد إختصاصاىا عمى جريمة ما بأف تطمب إلى الدوؿ التي يوجد المتيـ في إقميميا محاكمتو 
عف ىذه الجريمة وذلؾ شرط أال يترتب عمى نقؿ اإلختصاص أي مساس بحقوؽ المتضرر مف 
الجريمة وأف يكوف لممتضرر حؽ المجوء إلى قضاء أي مف الدوليتيف لممطالبة بالتعويض عف 

 3لجريمة لحقوقو المدنية.إنتياؾ ا
وقد ألزمت اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب كؿ دولة متعاقدة أف تقدـ لمدولة األخرى 
مساعدات أخرى ضرورية في عممية التحقيقات بالجرائـ اإلرىابية، فشممت اإلتفاقية العربية تدابير 

لقاء القبض اإل حترازي والتشديد عمى منع تعاوف بيف الدوؿ مثؿ التبادؿ الدوري لممعمومات وا 
 4اإلنتقاؿ عبر الحدود ومنع التحريض إضافة إلى تسميـ المجرميف والمتيميف بأعماؿ إرىابية.

                                                           
لمنشر و التوزيع، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، التنظيـ الدولي، دار الثقافة  سييؿ حسيف الفتالكم، -1

 .273، ص 2007

2
-  Mahmoud Samy, The league of arab states : The United nations and regional 

organization in the fight against terrorism, International cooperation in counter terrorism: 

the united nations and regional organization in the fight against terrorism, Ed giuseppe Nesi 

ashgate england 2006 p 159. 

 .49اإلرىاب الدولي، مفيومو، اآلثار السمبية المترتبة عميو، مرجع سابؽ، ص  أيمف حبيب، -3

 .131مرجػػع سابؽ، ص الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، ، عبػػاس شافعة -4
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وضمف إطار التعاوف وضعت اإلتفاقية إستراتيجية تعاوف أمني لمكافحة اإلرىاب المرتكب 
   1 :ت إرىابية تقتضػيمف قبؿ األفراد التابعيف لمجموعا

اإلرىابيػة وبالحؤوؿ دوف  وؿ المتعاقدة بعدـ تنظيـ أو تمويؿ أو إرتكاب األعماؿتعيد الدأكال: 
إتخاذ أراضييا مسرحا لمتخطيط أو تنظيـ أو تنفيذ الجرائـ اإلرىابيػة وبمنع تسمؿ العناصر 
اإلرىابية أو إقامتيا عمى أراضييا وبتطوير وتعزيز األنظمة المتصمة بإجراءات المراقبة وتأميف 

 المنافذ البرية والجوية لمنع حاالت التسمؿ.الحدود و 
قامة تعػػاوف فعاؿ بيف األجيػػزة المعنية ثانيا:  القبػػض عمى مرتكبي الجرائػـ اإلرىابيػة وتسميميـ وا 

 وبيف المواطنيف لمواجية اإلرىاب.
وف إتخاذ الجيات األمنيػة كافة التدابير واإلجراءات األمنية والتي مف شأنيا الحؤوؿ د ثالثا:

وصوؿ أسمحة ومتفجرات إلى أيدى اإلرىابييف وتبادؿ المعمومات المتعمقة بأنشطة الجماعات 
اإلرىابية وقيادتيا وعناصرىا وأماكف تمركزىا وتدريبيا ووسائؿ ومصادر تمويميا وتسميحيا 

 ووسائؿ اإلتصاؿ والدعايػة التي تستخدميا.
 خبرات المتعمقة بمكافحة الجرائـ اإلرىابيػػة.إجراء وتبادؿ الدراسات والبحوث العممية وال رابعا:

وضعت لجنػة وزاريػة مشتركة مف مجمس وزراء العدؿ والداخمية العرب آلية لتنفيذ أحكاـ 
اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب وتحقيؽ أىدافيا تضمنت إثنيف وخمسيػف بندا يفصؿ مجاالت 

عمى أف يتولى المكتب العربي لمشرطة الجنائية التعاوف األمنيػة والقضائية بيف الدوؿ العربيػة 
متابعة تنفيذ الدوؿ العربية لئلتفاقية وتقديـ تقرير سنوي لمجمس وزراء الداخمية والعدؿ العرب بيذا 
الشأف، وقد زود المكتب بقاعدة بيانات حوؿ التنظيمات والعناصر اإلرىابية داخؿ الدوؿ العربيػة 

 2اء الضالعيف في أعماؿ إرىابية.وخارجيا وأعدت قائمة سوداء بأسم

                                                           
 .4و  3اإلتفاقيػػة العربية لمكافحة اإلرىاب، المادتػػاف  -1

، الجيود العربيػة في مكافحة اإلرىاب، مجموعة مؤلفيف أكاديمية نايؼ العربية لمعولـ عمي بف فايػػز الجحني -2
 .187األمنية، اإلىاب و العولمة، مرجػػع سابؽ، ص 
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عتمدت الدوؿ المشػاركة في المؤتمر الحادي عشر لممسؤوليف عف مكافحة اإلرىاب  وا 
عددا مف التوصيات التي مف شأنيا أف تواكب  2008سبتمبر  26و  25المنعقد في تونس في 

 1اإلستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرىاب أبرزىػا:
 ممنظمات اإلرىابية.تجفيؼ المنابػع المالية ل 
  مواجية تطور األساليب التي تعتمدىا المنظمات اإلرىابية مف خبلؿ إجراءات عديدة

كّسف التشريعات التي تكفؿ مكافحة اإلستخداـ غير المشروع لؤلنترنت والتقنيات الحديثة 
 التي تستخدميا المنظمات اإلرىابية ألىداؼ ترويجية.

 ة والحؤوؿ دوف تشكيميا مف خبلؿ معالجة المشاكؿ مواجية نشػػوء الجمعيات اإلرىابيػ
اإلجتماعيػة واإلقتصادية التي تخمؽ البيئة المناسبة لتنامي الجرائـ اإلرىابية وتحصيف 
المجتمع مف التأثيرات السمبية لئلرىاب وتوفير فرص العمؿ والرعاية لمشباب لتفادي 

ػػات الدينية والتربويػػة واإلىتماـ بالمؤسسالذي يعتمده اإلرىاب التضميؿ الفكري 
 2واإلجتماعيػة في مجاؿ التوعية ضد اإلرىاب.

لكف بدوره لـ يقتصػر اليدؼ مف اإلتفاقية العربيػة عمى توطيد التعاوف بيف الدوؿ العربية 
في مجاؿ مكافحة اإلرىاب بؿ تعدى ذلؾ ليدعـ ويتبنى الجيود الدولية لمكافحة اإلرىاب، فقد 

تعريؼ الجريمة اإلرىابية  العربية لمكافحة اإلرىابف المادة األولى لئلتفاقية ربطت الفقرة الثالثة م
 باألدوات الدولية المتعمقة باإلرىاب.

وعبلوة عمى ذلؾ إلتقى مجموعة مف الخبراء في جامعة الدوؿ العربية بعد صدور القرار 
راءات مف أجؿ موائمة إج وواشنطف عقب ىجمات نيويورؾ 2001الصادر في العاـ  1373

مكافحة اإلرىاب عمى الصعيديف العربي واإلقميمي مع مضموف القرار الدولي، وبالفعؿ تبنت 

                                                           
دار الفكر  -دراسػة مقارنة–مكافحة اإلرىاب في الفقو اإلسبلمػي والقانوف ، جينذيػػر سعيد مصطفى السػػكر  -1

 .208والقانػػوف لمنشر و التوزيع، مصر، الطبعة األولى، ص 
دراسػة حوؿ تشريعات مكافحة اإلرىاب في دوؿ الخميج العربيػة واليمف، األمـ المتحدة مكتب المخدرات  -2

عمى الساعة  30/10/2018)لوحظ يـو  10/06/2012ر يـو ، نش11، ص 2009والجريمة، نيويورؾ 
 سا متوفر عمى: 19:45

http://www.unodc.org/documents/terrorisme/publications/stady_ct_legislation_gulf_yemen/ar

arabic.pdf 

 

http://www.unodc.org/documents/terrorisme
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الجامعة سمسمة مف التوصيات الصادرة عف مجموعة الخبراء والتي تتضمف إرشادات حوؿ كيفية 
، كما تبنت توصيات األمـ المتحدة المتعمقة بوضع إتفاقية شاممة لمكافحة 1373تطبيؽ القرار 

شترطت الدوؿ العربية أف تتضمف اإلتفاقية الشاممة لمكافحة اإلرىاب تعريفا محددا ا إلرىاب وا 
لئلرىاب يميز بيف اإلرىاب وحؽ الشعوب في مقاومة اإلحتبلؿ والعدواف ويقر بإرىاب الدولة 
ويديف اإلرىاب بجميع أشكالو بغض النظر عف الدوافع والغايات مف ورائو ويشدد عمى الحاجة 

عالجة العوامؿ المسببة لئلرىاب والسيما اإلحتبلؿ وحرماف الشعوب مف تقرير مصيرىا وحؽ إلى م
  1الدولة في السيادة عمى أراضييا.

وعمى مستوى آخر قدمت جامعة الدوؿ العربية تقرير إلى األمانة العامة لؤلمـ المتحدة 
 1373اشى مع القرار يفضؿ الجيود التي بذلتيا الجامعة مف أجؿ مكافحة اإلرىاب والتي تتم

 وغيره مف القرارات المتعمقة بكافحة اإلرىاب.
تأييدىـ  2014سبتمبر  7حديثا أعمف وزراء الخارجيػة العرب في إجتماعيـ المنعقد في 

الذي يطالب الدوؿ األعضاء بالتحرؾ  2014أفريؿ  15الصادر في  2170لقرار مجمس األمف 
مالي لممتطرفيف المرتبطيف بالقاعدة في العراؽ و سوريا لوقؼ تدفؽ الدعـ الموجستي والعسكري وال

ودعا مجمس وزراء الخارجية الدوؿ العربيػة التي لـ توقع أو تصادؽ عمى اإلتفاقيػة العربية 
المتعمقة بمكافحة اإلرىاب مؤكدا عمى ضرورة تشكيؿ قوة حفظ سبلـ عربيػة وتفعيؿ إتفاقية الدفاع 

وزراء الخارجية إلى أف المطموب ىو إتخاذ قرار واضح حاسـ العربي المشترؾ، كما أشار مجمس 
قتصاديا ليذه الظواىر اإلرىابيػة ، وتأتي ىذه 2لمواجية شاممة عسكريا وسياسيػا وفكريا وثقافيا وا 

التوصيات وسط إتيامات موجية لبعض الدوؿ العربية والخميجية بتدريب المتطرفيف وتمويميـ 
ستجبلبيـ إلى العرا  3ؽ و سوريا.وتسميحيـ وا 

                                                           
 .200أيموؿ و ما بعدىا، مرجع سابؽ، ص  11رىاب قبؿ ىجمات ، مكافحة اإلقيدا نجيب حمد -1
أطمع  2014أيموؿ  7وزراء الخاريجة العرب يقرروف إتخاذ كؿ اإلجراءات لمواجية "داعػػش" العربي الجديد،  -2

 عمى:سا متػػوفر  21:40عمى الساعة  30/10/2018عميو يـو 
http://www.alaraby.co.uk/politics/le061b0b-aeef-4aea-8810-720f6d23773b. 

، أطمع عميو يـو 2014أفريؿ  18ومسؤولية منع تحولو أمريكيا إلى حؽ يراد بو باطؿ،  2170القرار  -3
 سا متوفػر عمى: 21:43عمى السػػاعة  30/10/2018

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/322358. 

 



416 
 

كما إعترفت الجمعية العامة في مناسبات مختمفة بالحاجة إلى التعاوف األوثؽ بيف أجيزة 
األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية كما أكدت ذلؾ مع وجوب أف يكوف ذلؾ التعاوف مع 
منظماتيا المتخصصة المختمفة وطمبت مف السكرتاريات المعنية لتمؾ المنظمات تكثيؼ تعاونيا 
أكثر فأكثر لكي ترفع مف شأف قدراتيا لخدمة المصالح المشتركة لكمتا المنظمتيف في المياديف 

 السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية والثقافية واإلدارية.
وفي ميداف منع الجريمة والعدالة الجنائية فإف لؤلمـ المتحدة تعاونا قائما منذ زمف بعيد مع 

ة يرجع تاريخو لممبادرة المشتركة التي تبنتيا منظمة الدفاع اإلجتماعي، وقد جامعة الدوؿ العربي
وضع تعاوف ذو كفاءة عمى مدى السنيف مع كؿ مف مجمس وزراء العدؿ العرب عبلوة عمى 

 ـ المتحدة التاسع الذيمجمس وزراء الداخمية العرب وبخاصة فيما يتعمؽ باإلعداد لمؤتمر األم
، وقد شارؾ مجمس وزراء الداخمية العرب بنشاط في المؤتمر 1995ؿ عقد في القاىرة في أفري

( كما 1994مارس  24-20اإلقميمي التاسع في اإلجتماع التحضيري لغربي آسيا في عماف )
إجتماعات مختمفة أخرى لمجنة الخاصة  دحضروا مؤتمر األمـ المتحدة التاسع إضافة إلى عق

 بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
ذا المجاؿ توصؿ اإلجتماع العاـ إلى عدد مف القرارات اليامة لتوثيؽ التعاوف بيف وفي ى

األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربيػػة فقد وافؽ قسـ منع الجريمة والعدالة الجنائية مع مجمس 
وزراء الداخمية العرب وجامعة الدوؿ العربية عمى زيادة تعاونيـ في المجاالت المختمفة مثؿ 

ات الفنية والجريمة المنظمة بما في ذلؾ الجرائـ ذات الصمة بالمخدرات واإلرىاب المساعد
ستراتيجيات منع الجريمة وجمع البيانات والتحميؿ و التقويـ.  وا 

وتعتبر المنظمة الدولية العربية لمدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة إحدى النتائج اليامة 
مة المذنبينف، وقد وافؽ مجمس جامعة الدوؿ لمتعاوف األمني في مجاؿ مكافحة الجريمة ومعام

عمى  10/4/1970بدور إنعقاده العادي الثالث والثبلثيف في  1685العربية بموجب القرار رقـ 
إتفاقية دولية بإنشاء وكالة متخصصة في نطاؽ الجامعة العربية يطمؽ عمييا إسـ المنظمة الدولية 

 العربية لمدفاع اإلجتماعي ضد الجريمة.
ت ىذه اإلتفاقية نافذة وقامت المنظمة بمباشرة نشاطيا بعد أف تـ إيداع وثائؽ وقد غد

 التصديؽ عمييا مف معظـ الدوؿ العربية األعضاء في الجامعة.
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عمى تعديؿ إسـ المنظمة  3512وافؽ مجمس الجامعة العربية بقراره رقـ  9/9/1976وفي 
اع اإلجتماعي ضد الجريمة وقد تحدد بحذؼ كممة الدولية ليصبح إسميا المنظمة العربية لمدف

الغرض مف إنشاء المنظمة بموجب نص المادة األولى بأنو توثيؽ التعاوف بيف الدوؿ األعضاء 
بيدؼ الوقاية مف الجريمة ومكافحتيا ومعالجتو آثارىا وذلؾ في المجاالت التشريعية والقضائية 

مف  4التيذيبية، وقد نصت المادة واإلجتماعية والشرطية وفي مجاالت المؤسسات اإلصبلحيػة و 
 1:المنظمة لتحقيؽ أىدافيا كما يمي إتفاقية اإلنشاء عمى الوسائؿ الكفيمة بقياـ

  إجراء الدراسات والبحوث العممية المتعمقة بأسموب وعوامؿ اإلنحراؼ والجريمة وبواعثيا
ستنباط وسائؿ الوقاية والعبلج الخاصة بيا وخاصة فيما يتعمؽ منيا باألح داث وا 

صبلحيـ.  ومعاممتيـ وا 
  قتراح األنظمة المبلئمة لممؤسسات اإلصبلحية والعقابية دراسػة التدابير والعقوبات وا 

 ومعاممة المذنبيف والرعاية البلحقة.
  جراء البحوث الجنائية واإلجتماعية التي تطمبيا حكومات الدوؿ األعضاء إبداء المشورة وا 

يف واألخصائييف في النواحي العممية الخاصة وتقديـ المعرفة في مجاؿ إعداد الباحث
 بمكافحة الجريمة.

  تأميف وتنمية التعاوف بيف أجيزة الشرطة في الدوؿ األعضاء في مجاؿ مكافحة الجرائـ
 ومبلحقة المجرميف في حدود األنظمة والقوانيف المعموؿ بيا في كؿ دولة عضو.

 عيـ وتنمية المؤسسات الشرطية تقديـ المعونة التي تطمبيا الدوؿ األعضاء مف أجؿ تد
 التي تساىـ في مكافحة الجرائـ.

  تنسيؽ الجيود التي تبذليا الدوؿ األعضاء والمنظمات والييئات الدولية المعنية في سبيؿ
نتاج المخدرات  مكافحة المخدرات وعمى وجو الخصوص في مجاالت الزراعة وا 

رة غير مشروعة ومنع تيريبيا وصناعتيا واإلتجار فييا وتعاطييا واإلدماف عمييا بصو 
 مف تمؾ الدوؿ أو إلييا. 

إف مشروع اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب تضمف عددا مف المنطمقات واألىداؼ 
والمقومات واآلليات التي تحدد األسس التي تقوـ عمييا سياسية مقاومة اإلرىاب والسبؿ الكفيمة 

                                                           
 .147تجريـ و المكافحة، مرجع سابؽ، ص ، اإلرىاب الدولي بيف الحسنيف حمدم بكادم -1
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د العربي والدولي لتطويؽ ىذه الظاىرة والحد مف بتحقيؽ حد أقصى قدر مف التعاوف عمى الصعي
 1األخطار التي تشكميا عمى الدوؿ المختمفة.

عتبرت أف األعماؿ  وقد خرجت اإلستراتيحية بمفيوميا الحديث والشامؿ عف اإلرىاب وا 
اإلرىابية ىي أعماؿ عنؼ منظـ يسبب رعبا وفزعا عمى أف يكوف واضحا كما أشارت أنو بعيد 

لكفاح المسمح والذي ىو حؽ لمشعوب الخاضعة لئلحتبلؿ األجنبي مف أجؿ تحرير كؿ البعد عف ا
ستقبلليا وفقا لميثاؽ وقرارات األمـ  أراضييا المحتمة والحصوؿ عمى حقيا في تقرير مصيرىا وا 
المتحدة، وقد حددت اإلسراتيجية فيما يتعمؽ بالسياسة الوطنية لكؿ دولة عدة إجراءات و تدابير 

إلرىاب يبرز في مقدمتيا زيادة دعـ الدولة لؤلسرة بما يكفؿ التربية السميمة لمنشىء لموقاية مف ا
والشباب وتكثيؼ إستخداـ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة لتنمية الوعي الوطني والقومي وأف الدوؿ 
ممتزمة بإتخاذ تدابير فعالة وحازمة لمكافحة اإلرىاب بمختمؼ صوره وأشكالو وذلؾ مف خبلؿ 

 .وف إتخاذ أراضييا مسرحا لتخطيط وتنظيـ أو تنفيذ أعماؿ إرىابيةالحيمولة د
كما أكدت اإلستراتيجية عمى ضرورة قياـ الدوؿ العربية بتشديد إجراءات المراقبة لمنع  

تسمسؿ عناصر اإلرىاب والتخريب أو تيريب الذخيرة و المتفجرات وتطالب الدوؿ األعضاء 
نائية لتشديد العقوبات عمى مرتكبي األعماؿ اإلرىابية بضرورة تحديث قوانينيا وتشريعاتيا الج

 2وتجميد ومصادرة كافة األمواؿ الموجية إلى ىذه األعماؿ.
كما تطرقت اإلستراتيجية إلى موضوع تحديث وتطوير أجيزة األمف مف خبلؿ دعميا 
 بالمؤىميف وتوفير ما تحتاجو معدات وتقنيات حديثة وكذلؾ وضع خطط وقائية لمنع أي عمؿ
إرىابي كما لـ تغفؿ اإلستراتيجية جانب البحث العممي الذي يتناوؿ دراسة و تحميؿ ما يقع مف 
أعماؿ إرىابية ومتابعة التطور المحمي والعالمي لمظاىرة ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تحديد واجبات 

                                                           
، )تاريخ 2014مارس  21، الجيود العربية المشتركة لمكافحة اإلرىاب، جريدة الزماف البغدادية، عماد عمػػك -1

 سا( متوفر عمى: 13:15عمى الساعة  16/04/2019اإلطبلع 
http://www.azzaman.com/?p=66181 

ي والدولي مف الحرب عمى تنظيـ داعش، بحث مقدـ إلى ندوة بيت ، قراءة في الموقؼ اإلقميمعماد عمك -2
 11/02/2019، تـ اإلطبلع عميو يـو 25/11/2015الحكمة حوؿ التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب بتاريخ 

 سا متوفػر عمى: 21:33عمى الساعة 
http://www.baytalhikma.iq/news_print.php?ID=394. 
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قامة تعاوف فعاؿ بيف تمؾ األجيزة وفيما بي ف األجيزة المعنية بمكافحة اإلرىاب بشكؿ دقيؽ وا 
 1المواطنيف.

وعمى صعيد التعاوف العربي فقد تضمنت اإلستراتيجية عدة بنود أىميا تعزيز التعاوف بيف 
مجاؿ إجراءات البحث  الدوؿ األعضاء لمنع ومكافحة اإلرىاب وتقديـ المساعدة المتبادلة في

ـ حري و القبض عمى األشخاص الخارجيف والمتيميف أو المحكو عمييـ في جرائالجنائي والت
اإلرىاب، كما أكدت اإلستراتيجية عمى أىمية تبادؿ الخبرات والخبراء والتقنيات الحديثة 
والمعمومات في مجاؿ التعامؿ األمني مع الجماعات اإلرىابية ومواجيتيا، وتختص األمانة العامة 
لمجمس وزراء الداخمية العرب بمتابعة مستجدات ظاىرة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا والتنسيؽ بيف 

 الدوؿ العربية بيذا الشأف.
أما عمى صعيد التعاوف العربي الدولي فذلؾ يتحقؽ وفقا لئلستراتيجية مف خبلؿ تعزيز 

وتقوـ األمانة العامة لمجمس  ،التعاوف مع المنظمات والييئات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب
بمكافحة اإلرىاب والتنسيؽ  وزراء الداخمية العرب بمتابعة المؤتمرات والمقاءات الدولية الخاصة

بيف الوفود العربية المشاركة فييا، إال أنو عمى الرغـ مما تـ إنجازه في إطار التعاوف العربي 
لمكافحة اإلرىاب فإنو ما لـ يتـ إيجاد آليات لرصد وضماف التنفيذ سيظؿ أثر ىذه اإلجراءات 

ت رئيسية ينبغي التغمب عمييا ىامشيا ومف ثـ فمف الواجب لفت اإلنتباه إلى وجود عدة صعوبا
 2بداية لتفعيؿ عممية مكافحة اإلرىاب الدولي بكافة صوره ومظاىره ومف أىميا:

ال توجد فعاليات عربية متخصصة في مكافحة اإلرىاب والتصور المطروح لـ يرؽ بعد إلى  أكال:
 إرساء أسس مشتركة لمكافحة اإلرىاب.

وؿ سبؿ ووسائؿ مكافحة اإلرىاب ومعالجة أسبابو ىناؾ خبلفات بيف الدوؿ العربية ح ثانيا:
خاصة فيما يتعمؽ بالعوامؿ األساسية مثؿ األبعاد اإلجتماعية واإلقتصادية لمظاىرة وحوؿ أسموب 

 التعامؿ مع التنظيمات المتطرفة والعناصر اإلرىابية.

                                                           
المرجع  -دراسػة مقارنة–مكافحة اإلرىاب في الفقو اإلسبلمػي والقانوف ، ػػكرجينذيػػر سعيد مصطفى الس -1

 .215السابؽ، ص 
مفيـو جرائـ اإلرىاب الدولي وآليات مكافحتيا دراسػة في القانوف ، عبػد السػتار عمي جبر كاظـ الشػمرم -2

 .151الدولي الجنائي، مرجع سابؽ، ص 
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وف تحقيؽ حد تعتبر مشكمة تعريؼ مفيوـ اإلرىاب أىـ المشكبلت التي تقؼ عقبة وحائبل د ثالثا:
 أدنى مف التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب وكذلؾ في الحاالت اإلقميمية كالحالة العربية.

التعاوف في مكافحة اإلرىاب عربيا تعترضو عقبات فنية مف أىميا إختبلؼ القوانيف في  رابعا:
ؿ المعمومات الدوؿ المختمفة والتي قد تجعؿ مف تسميـ اإلرىابييف مثبل أمرا صعبا أو تمنع تباد

ألسباب تتعمؽ باألمف القومي والسيادة الوطنية كما توجد خبلفات أخرى حوؿ كيفية مواجية 
مصادر الظاىرة وحوؿ مجاالت تبادؿ المعمومات والتعاوف اإلعبلمي وىؿ األولوية لؤلسموب 
األمني في معالجة الظاىرة أو لؤلسموب العممي الذي يعالج مصادر الظاىرة وأسبابيا حيث 
تتدخؿ اإلرادة السياسية لمدوؿ المختمفة فتؤدي إلى إختبلؼ وجيات النظر حوؿ معالجة اإلرىاب 

 ومف ىذا القبيؿ ىناؾ خبلفات حوؿ فكرة المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرىاب.
ولما كاف اإلرىاب أصبح ظاىرة دولية ىدفيا في المقاـ األوؿ زعزعة اإلستقرار واألمف في 

دـ والتقنية في طرا كبيرا  ليس فقط عمى جيود التقالمدنييف كما أنو يشمؿ خالمجتمع وتيديد حياة 
العالـ أجمع بؿ عمى السبلـ و األمف الدولييف فإف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب تعتبر إنجازا 
ىاما لمدوؿ العربية في مجاؿ التعاوف األمني لمكافحة اإلرىاب بصورة جماعية فعالة إنطبلقا مف 

ئ القانوف الدولي و المواثيؽ والمعاىدات الدولية ولـ تغفؿ اإلتفاقية اإلشارة في ديباجتيا إلى مباد
لتزاما بالمبادئ  مبادئ الشريعة اإلسبلمية السامية حيث نصت عمى أف الدوؿ العربية الموقعة...وا 

ساني لؤلمة العربية األخبلقية والدينية السامية وال سيما أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وكذا بالتراث اإلن
التي تنبذ كؿ أشكاؿ العنؼ واإلرىاب وتدعوا إلى حماية حقوؽ اإلنساف وىي األحكاـ التي 
تتماشى معيا مبادئ القانوف الدولي وأسسو التي قامت عمى تعاوف الشعوب مف أجؿ إقامة 

 السبلـ.
فعاؿ بيف المجالس وتشكؿ اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب نموذجا فريدا وىاما لمتعاوف ال

الوزارية القائمة في نطاؽ جامعة الدوؿ العربية حيث أنيا أوؿ إتفاقية تصدر عف إجتماع مشترؾ 
لمجمسيف وزارييف منيا ىما مجمس وزراء الداخمية والعدؿ العرب وقد وقعتيا جميع الدوؿ العربية 

وتخموا مف أي تحفظ  بدوف إستثناء كما صادقت عمييا ثماني دوؿ وبذلؾ أصبحت سارية المفعوؿ
عمى أية مادة مف موادىا األمر الذي يعبر عف اإلتفاؽ التاـ عمى جميع ما جاء بيا وأىـ ما فييا 
ىو أنيا تثبت لمعالـ أجمع أف الدوؿ العربية كميا مجتمعة تنبذ كؿ أشكاؿ اإلرىاب والعنؼ 

عمييا الشريعة اإلسبلمية  إنطبلقا مف المبادىء األخبلقية و الدينية السامية التي تقررىا وتحرص
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وىي بذلؾ تنفذ التيمة التي حاوؿ الغرب لصقيا باإلسبلـ و العرب حيث تسعى وسائؿ اإلعبلـ 
 لدييـ عمى تصوير المسمميف والعرب عمى أنيـ إرىابييف. 

لكف عند مناقشة الجيود العربية لمكافحة اإلرىاب تظير لدينا جممة مف المعوقات التي 
 1مشترؾ لمكافحة اإلرىاب ومف أىميا:اوف العربي التعرقؿ و تعيؽ التع

مشكمة تسميـ مرتكبي األعماؿ اإلرىابية والتي تجد أساسيا في القرار الصادر بالموافقة عمى  -1
مف مجمس جامعة الدوؿ العربية والتي أشارت في  1952سبتمبر  14إتفاقية تسميـ المجرميف في 

مف دوؿ الجامعة الدوؿ العربية الموقعة عمى ىذا اإلتفاؽ المادة األولى منيا إلى "تقـو كؿ دولة 
بتسميـ المجرميف الذي تطمب إلييا إحدى ىذه الدوؿ تسميميـ" ثـ أشارت المادة الرابعة مف 
اإلتفاقية إلى إستثناء مرتكبي الجرائـ السياسية مف مبدأ التسميـ ونصت عمى أنو "ال يجري التسميـ 

يمة السياسية ىو أمر متروؾ لمدولة المطموب إلييا التسميـ عمى أف في الجرائـ السياسية كوف الجر 
 :يكوف التسميـ واجبا في الجرائـ اآلتية

 .جرائـ اإلعتداء عمى المموؾ و رؤساء الدوؿ أو زوجاتيـ أو أصوليـ أو فروعيـ 
 .جرائـ اإلعتداء عمى أولويات العيد 
 .جرائـ القتؿ العمد 
 .الجرائـ اإلرىابية 

ي اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب وفي إتفاؽ القواعد لمسموؾ "مدونة جد أيضا فو وت
في الدورة الثالثة عشر لمجمس وزراء الداخمية العرب والذي يتضمف  االسموؾ" الذي تـ إقرارى

تبادؿ المعمومات األمنية عف رؤوس اإلرىاب في الخارج وأماكف تدريبيـ والتعاوف في تسميـ 
 بيف.اإلرىابييف المطمو 

العبلقة بيف اإلرىاب والديف اإلسبلمي إذ تؤكد الرؤية العربية عمى أف اإلرىاب ظاىرة ال ديف  -2
ليا وال وطف وأنو عمؿ دخيؿ عمى المبادئ اإلسبلمية يفرض ضرورة توعية الشعوب بماىية 
السموؾ اإلسبلمي وضرورة أف يستمر اإلطار الذي يجب أف تخضع إستراتيجية مكافحة اإلرىاب 
عمى أف تكوف أحكاميا و مفاىيميا مف قواعد اإلسبلـ وآدابو وتشريعاتو إذ أف اإلرىاب يتعارض 
مع قيمنا الدينية و موروثنا اإلجتماعي ومف ثـ فالتنظيمات اإلرىابية ال يجوز وصفيا باإلسبلمية 

                                                           
ة الجنائيػة الدولية والجيود الدولية في الجريمة المنظمة عير الوطنية، مرجع دور الشػرط، عبد اهلل نػػكار شعت -1

 .60سابؽ، ص 
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ذات اإلرىاب ظاىرة عالمية وليس في حقيقتو سوى جريمة ألنيا تنظيمات ترتدي عباءة الديف، ف
أىداؼ مشبوىة وبغيضة ال عبلقة ليا باألدياف أو الجنسيات أو األوطاف ففي كؿ حضارة وكؿ 

 لغة وكؿ وطف يوجد اإلرىاب الذي أصبح ظاىرة عابرة لمحدود.
مشكمة تعريؼ اإلرىاب إذ تـ التوصؿ إلى تعريؼ إجرائي مف قبؿ األمانة العامة في أوت  -3

ؿ منظـ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو يسبب رعبا أو وينص عمى أف اإلرىاب ىو كؿ فع 1989
فزعا مف خبلؿ أىماؿ القتؿ أو اإلغتياؿ أو حجز الرىائف أو إختطاؼ الطائرات أو السفف أو 
غيرىا مف األفعاؿ يخمؽ حالة مف الرعب و الفوضى واإلضطراب والذي يستيدؼ تحقيؽ أىداؼ 

خطي مشكمة كافحة اإلرىاب تعريفا إجرائيا لتة لمسياسية، وقد طرحت اإلستراتيجية األمنية العربي
اإلتفاؽ عمى تعريؼ محدد وما يعيبو أنو ليس تعريفا سياسيا وال قانونيا بؿ ىو تعريؼ إجرائي 
لتجاوز الخبلفات ويطرح ىذا التعريؼ مشكمة ضرورة اإلتفاؽ عمى خطوط فاصمة وواضحة 

يو اإلستراتيجية العربية والتي تميز بيف لمتمييز بيف الكفاح المسمح واإلرىاب وىو ما أكدت عم
فصائؿ المقاومة الوطنية ضد اإلحتبلؿ التي تستحؽ كؿ دعـ وتشجيع وبيف جماعات اإلرىاب 

 التي يتـ مبلحقتيا و تصفيتيا.
مشكمة تبادؿ المعمومات حيث أنو مجاؿ يثير حساسيات بيف األجيزة األمنية في مختمؼ  -5
 مومات معينة أو إرساؿ معمومات ناقصة أو غير صحيحة.مف قبيؿ حجب مع العربيةدوؿ ال
يأخذ التعامؿ مع اإلرىاب في العادة أسموبيف في الوطف العربي ىما األسموب األمني وىو  -6

أسموب مطموب عمى المدى القصير ويتمثؿ في محاولة الوصوؿ إلى اإلرىابييف قبؿ أف يتحركوا 
أما األسموب العممي وىو أسموب مطموب عمى لضرب ىدفيـ أو ضبطيـ بعد إرتكاب جريمتيـ، 

اوؿ عبلجيا مف الجذور إقتصاديا المدى الطويؿ ويتمثؿ في البحث عف أسباب الظاىرة ويح
خطارىا بدأت الجيود العربية بالتركيز  ،سياسيا و إجتماعياو  وفي إطار مواجية ظاىرة اإلرىاب وا 

ي الوطف العربي تنطمؽ مف خبلؿ عمى كبل المستوييف وىناؾ مف يرى أف مكافحة اإلرىاب ف
فالمكافحة عف طريؽ المنع وىي أف يتمكف رجاؿ األمف مبدأيف رئيسيف ىما المنع و القمع، 

 1المعنييف مف إحباط أو منع العممية اإلرىابية قبؿ الوقوع أصبل.

                                                           
عمـ اإلجراـ والسياسة الجنائية، دار العمـو لمنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، دوف طبعة،  منصكر رحمػاني، -1

 .229، ص 2006
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أما عممية القمع قتنطمؽ مباشرة بعد نجاح العممية اإلرىابية حيث يجب أف تتحرؾ القوى 
ت ممكف وبفعالية شديدة وبأقؿ ية لضبط اإلرىابييف الذيف شاركوا في العممية في أسرع وقاألمن
ائر ألف ىذا سيؤدي إلى إعادة الثقة في نفوس المواطنيف وعامة الناس ويعمؿ في نفس الخس

الوقت عمى ردع اإلرىابييف مف إرتكاب المزيد مف الجرائـ خوفا مف التعرض لئلعتقاؿ أو القتؿ 
 لقوى األمنية التي تباشر عممية المكافحة عف طريؽ القمع.  مف قبؿ ا

إف الرؤية العربية لمكافحة اإلرىاب ىي رؤية وليدة مازالت تحتاج إلى المزيد مف الدعـ 
الرسمي والشعبي إلنجاح مسيرتيا وتدعيـ مسيرة التعاوف العربي المشترؾ ولف تحقؽ األىداؼ 

عقبات والمعوقات التي تعيؽ العمؿ العربي المشترؾ المنوطة بيا دوف التغمب عمى عدد مف ال
 لمكافحة اإلرىاب.

ف اإلرتقاء بالرؤية العربيػة لمكافحة ظاىرة اإلرىاب ال يتـ إال مف خبلؿ التعاوف كما أ
والعمؿ العربي المشترؾ بيف الدوؿ العربية لمكافحة اإلرىاب بإعتبارىا أعضاء في الجماعة 

وؿ تحقيؽ وحماية مصمحتيا الجماعية المتمثمة في حماية أنظمتيا الدولية ييميا في المقاـ األ
 ومعاقبة المجرميف عمى الجرائـ التي إرتكبوىا ضد اإلنسانية جمعاء.

يؤخذ عمى اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب أنيا أحالت في أحكاميا المتعمقة إال أنو 
طراؼ دوف أي إشارة إلى القانوف الدولي بإجراءات مكافحة اإلرىاب إلى القانوف الوطني لمدوؿ األ

لحقوؽ اإلنساف كما أعطت اإلتفاقية سمطات واسعة لمسطمة التنفيذية والقوى األمنية بداعي حفظ 
األمف دوف إخضاع قراراتيا ألي رقابة قضائية مسبقة أو ضماف حؽ المتضرريف في الطعف 

وقمع  رالتعبيا يسمح بمنع حريػة ضائيػة وىذا مباإلجراءات المتخذة بحقيـ أماـ المراجع الق
 السياسية بحجة الحفاظ عمى األمف. المعارضة
باإلضافة إلى ذلؾ لـ تأت اإلتفاقية عمى ذكر حقوؽ المعتقميف خاصة حؽ الحماية مف  

اإلعتقاؿ التعسفي والتعذيب األمر الذي يؤدي إلى تعارض عدد مف نصوص اإلتفاقية مع 
األعضاء بموجب القانوف الدولي اإلنساني و قانوف حقوؽ اإللتزامات المترتبة عمى الدوؿ 

 اإلنساف.
مف ىنا إعتبرت منظمة العفو الدوليػة في تقريرىا أف تنفيذ اإلتفاقية العربية سيعيد الدوؿ 
إلى الوراء بدؿ أف يسير بيا إلى األماـ في إحتراـ اإللتزامات المترتبة عمييا بموجب قانوف 

در اإلشارة إلى أنو في السنوات القميمة الماضية إتخذت الحكومات ومعايير حقوؽ اإلنساف، وتج
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العربية بعض الخطوات اإليجابية مف أجؿ إدخاؿ إصبلحات عديدة في مضمار حقوؽ اإلنساف 
بما في ذلؾ إعتماد قوانيف جديدة تنص عمى ضمانات أوسع والتصديؽ عمى المزيد مف 

مف وصيات التي قدمتيا منظمة العفو الدولية وغيرىا المعاىدات الدولية لحقوؽ اإلنساف وتنفيذ الت
نشاء ىيئات لحقوؽ اإلنساف ووضع برامج لتعميـ حقوؽ  ىيئات أو منظمات حقوؽ اإلنساف وا 

 اإلنساف.
 الحمكؿ البديمة في مكافحة الخاليا اإلرىابية النائمة المطمب الثالث:

فرؽ بيف نا وال تحدودا وال وطالخبليا اإلرىابية النائمة مشكمة العصر بحؽ فيي ال تعرؼ 
نوع مف الحرب المدمرة والوحشية غير  ا، فييفيو يجد ريحي ابنارى لـ يكتويأحد وكؿ منا إف 

المعمنة لذلؾ فقد تضافرت الجيود الدولية مف أجؿ التخفيؼ مف وطأتيا وال أقوؿ القضاء عمييا 
قوؼ بوجو ىذا التيار إذ أقرت عمى نيائيا فقد ىب المجتمع الدولي ممثبل بييئة األمـ المتحدة لمو 

التدابيػػر الراميػػة وما زاؿ مستمرا إلى اآلف قرارا بعنواف " 1982جدوؿ أعماليا السنوية منذ عاـ 
 1.إلى معالجػػة الظركؼ المؤديػة إلى انتشار اإلرىػػػاب"

لدوؿ وفي ىذا القرار نددت األمـ المتحدة باإلرىاب وعدتو مف الجرائـ الدولية وطالبت ا 
تخاذ السبؿ الكفيمة لمنعو والتعاوف فيما بينيا  األعضاء في ىيئة األمـ المتحدة بسف القوانيف وا 

ولـ يقؼ األمر عمى المستوى الدولي بؿ عمى المستوى اإلقميمي يجرى األمر عمى  ،لموقوؼ ضده
ر ضمف إطا 1977جانفي  27قدـ وساؽ فأوروبا قد وضعت إتفاقية أوروبا لقمع اإلرىاب في 

اإلتحاد األوروبي وكذلؾ منظمة المؤتمر اإلسبلمي الذي أدانت اإلرىاب في مؤتمر القمة 
اإلسبلمي التاسع وعمى المستوى العربي إتفؽ وزراء الداخمية العرب في اإلجتماع الثالث عشر 

وىو اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب، عمى إقرار مشروع  1996لممجمس في جانفي 
ا في إجتماع وزراء الداخمية العرب وكذلؾ يوجد تعاوف عربي لمكافحة اإلرىاب مف يناقش سنوي

خبلؿ مجمس وزراء اإلعبلـ ومجمس وزراء الداخمية العرب في وضع اإلتفاقيات والقوانيف لمنع 
 2اإلرىاب.

                                                           
 .184جػػع سابؽ، ص ، مر ، اإلرىاب وحدود التمكيف لحقوؽ اإلنسافعكاشرية رقية -1
، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة الميكانيزمات الجديدة لمواجية الجريمة المنظمة، سػػالـ بكفميػح -2

-02المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط، أياـ 
 .188، ص 2008مارس  03-04
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نتيجة ألساليب متعددة منيا ماىػي  يا ىيووسائم اعمى إختبلؼ أىدافي الخبليا اإلرىابيةإف 
جتماعية ونفسيػة ومف المتفؽ عميو أف دراسػػة ىذه األسباب ميمة سياس ية وأخرى إقتصػادية وا 

صعبة ألنيا تستمـز التعمؽ في معظـ المشكبلت المعقدة التي تواجو األفراد و المجتمع والتي 
تكمف فييا أسباب اإلرىاب وقد تذرع بعض الباحثيف بيذه الصعوبة ورأو مف المستحسف التركيز 

دوف تحديد أسبابو ولكف ىناؾ مف  ذ تدابيػػر عممية لمكافحة خبليا اإلرىاب النائمةخاعمى إت
زالتيا يجب أف يسبقا العمؿ عمى إتخاذ تدابيػػر لمنع الخبليا  الفقياء مف رأى أف تحديد األسباب وا 

 1.اإلرىابية النائمة
ومكانتيا ودائرة بحسب قدراتيا الذاتية  ؾ نشطت الدوؿ في مكافحة الخبليا اإلرىابيةلذل

إىتماماتيا إال أنو عمى الرغـ مف تمؾ الجيود فإنو ال تزاؿ ىناؾ مساحة كبيرة مف العمؿ لمكافحة 
جتثاثو مف جذوره.  2ىذا الداء الوبيؿ وا 

ال تكفي  جة األمنية لمواجية ظاىرة الخبليا اإلرىابيةإف المتخصصيف يروف أف المعال
 أبعاد متعددة فالقضاء عمييا مركبة ومعقدة ذات بحاؿ مف األحواؿ خاصػػة وأنيا مشكمة 

الحقيقية ومف خبلؿ تعاوف جاد عمى مختمؼ  ماواإلرىابييف ال يتـ إال مف خبلؿ معالجة أسبابي
   3المستويات.

وسعيا إلحتواء الظاىػرة اإلجرامية عممت الدولة الحديثة عمى وضع قواعد السياسة الجنائية 
معدة طبقا إلختيارات إيديولوجية لمواجية المسائؿ التي ليا عبلقة التي ىي عبارة عف إستراتيجية 

بالوقاية مف الجريمة وقمعيا وغالبا ما تأتي بعد تصور ودراسػة لمظاىرة اإلجرامية ووسائؿ 
 4مواجيتيا عمى مستوى الييئات التشريعية والقضائية والشرطية والمجتمع المدني.

بيف الفشؿ الذريع لمواليات المتحدة في حربيا ت 1373عػاما عمى صدور القرار  11وبعد 
عمى اإلرىاب وعمى األقؿ في أفغانستاف وفي العراؽ، كما أف المقػػاربة األمريكية لمحاربة اإلرىاب 

في  تي عالجت أسباب اإلرىاب والذي يكمفجاءت مقاربة عسكريػة بعكس المقاربة األوروبية ال
                                                           

1 -  Jean Christophe Martin, Les régles internationales relatives à la lutte contre le 

terrorisme, op cit, page 349. 
دراسة في - 2001سبتمبر  11، الواليات المتحدة األمريكية ومكافحة اإلرىاب الدولي بعد نجيـ حكتيػػتف -2

 .151، مرجع سابؽ، ص الخمفيات واألبعاد
 .09اإلرىاب الفيـ المفروض لئلرىاب المرفوض، مرجع سابؽ، ص ، عمي بف فايػػز الجحني -3

4
-  Marie Christine sordino, Droit Pénal General, Ed Ellipsés, Paris France 2002 page 10. 
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العنصرية واألميػػة، وبالتالي وجب معالجة تمؾ اآلفات  الفقر و البطالة واإلحتبلؿ واإلستعمار و
  1والعمؿ عبر نظػاـ إجتماعي.

وتتميػز ىذه اإلستراتيجية الحديثة في كونيا تعنى بإجراءات وتدابيػر الوقاية بدرجة ال تقؿ 
عف أساليب المكافحة و التصدي حيث نصت عمى ضرورة التوسع في دراسػة العوامؿ المؤدية 

مختمؼ الجريمة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية مما يساعد عمى معالجة الجريمة مف إلى إرتكاب 
تجاىاتيا وتحقيؽ األمف بمفيومو الشامؿ، وفضبل عف اإلستراتيجية فقد إعتمدت الدوؿ  أبعادىا وا 

خطة إعبلمية نموذجية شاممة لتوعية األفراد ضد أخطار اإلرىاب وىي تيدؼ إلى الوقايػة مف 
   2والتبصير بخطورة التيارات المموثة الوافدة التي تستيدؼ إفساد المجتمع. أخطار اإلرىاب

تقػػرر إتخاذ التدابيػػر التالية الرامية إلى معالجػة الظروؼ المؤديػة إلى إنتشار اإلرىاب ومف 
بينيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصػر الصراعات الطويمة األمد التي لـ تحؿ بعد وتجريد ضحايا 

نتياكات حقوؽ اإلنساف اإلرىاب،  بجميع أشكالو ومظاىره مف إنسانيتيـ وغياب سيادة القانوف وا 
والتمييز عمى أساس اإلنتماء العرقي والوطني والديني واإلستبعاد السياسي والتيميش اإلجتماعي 
واإلقتصادي واإلفتقار إلى الحكـ الرشيد مع التسميـ بأنو ال يمكف أف تشكؿ أي مف ىذه الظروؼ 

 3ة أو تبريرا ألعماؿ اإلرىػػػاب:ذريع
ستخداميا عمى أفضؿ وجو في مجاالت مف قبيؿ  -1 مواصمة تعزيػػز قدرات األمـ المتحدة  وا 

منع نشوب الصراعات و التفاوض والوساطة والتوفيؽ و التسوية القضائية وسيادة القانوف وحفظ 
ف نشوب الصراعات طويمة األمد السبلـ وبناء السػػبلـ مف أجؿ المساىمة في الحيمولة بنجاح دو 

التي تستعصي عمى الحؿ وحميا بالوسائؿ السممية ونحف نسمـ بأف حؿ ىذه الصراعات بالوسائؿ 
 السممية سيسيـ في تعزيز مكافحة اإلرىاب عمى الصعيد العالمي.

مواصمػػػة وضع ترتيبات في ظؿ مبادرات األمـ المتحدة وبرامجيا لتعزيز الحوار والتسامح  -2
لتفاىـ فيما بيف الحضارات والثقافات والشعوب واألديػػاف وتعزيز اإلحتراـ المتبادؿ لؤلدياف والقيـ وا

                                                           
تحديث المنظومات التشريعية بما يضمف نجاعة العمؿ الوقائي والقمعي في مواجية الجريمة ، عكسػة إسعاد -1

 .248، ص مرجع سابؽممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، ، الالمنظمة
 .322إستراتيػػجية مواجيػػة اإلرىاب، مرجع سػػابؽ، ص ، مػػػازف شندب -2
 – 468مكافحػة اإلرىػػاب الدولي اإلتفاقيات والقرارات الدوليػػة واإلقميػػمية، مرجع سابؽ، ص  خميػػػؿ حسيػػف، -3

469. 
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و المعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشيير بيا وفي ىذا الصدد نرحب بقياـ األميف العاـ 
 بمبادرات مماثمة تـ إتخاذىا في أنحاء أخرى مف العالـ.

والعدالة والتنمية البشريػػة ولمتسامح العرقي والوطني والديني وإلحتراـ الترويج لثقافة السبلـ  -3
جميع األدياف أو القيـ الدينية أو المعتقدات أو الثقافات عف طريؽ القياـ حسب اإلقتضاء بوضع 
وتشجيع برامج لمتثقيؼ والتوعية العامة تشمؿ جميع قطاعات المجتمع وفي ىذا الصدد نحث 

لمتربية والعمـ والثقافة عمى اإلضطبلع بدور رئيسي بعدة طرؽ مف بينيا  منظمة األمـ المتحدة
 الحوار بيف األديػػاف وداخميا والحوار بيف الحضػػػارات.

موالة العمؿ عمى إتخاذ ما قد يكوف ضروريا و مناسبا ومتفقا مع اإللتزامات المنوطة بنا  -4
وف التحريض عمى إرتكاب عمؿ إرىابي بموجب القانوف الدولي مف تدابيػػر تحظر بمقتضى القان

 أو أعماؿ إرىابية وتمنع ذلؾ.
تكرار تأكيد تصميننا عمى كفالة تحقيؽ األىداؼ والغايات اإلنمائية المتفؽ عمييا في  -5

المؤتمرات الرئيسية و مؤتمرات القمة التي تعقدىا األمـ المتحدة ومف بينيا األىداؼ اإلنمائية 
وقت المناسب ونؤكد مف جديد إلتزامنا بالقضاء عمى الفقر و تعزيز لؤللفية بشكؿ كامؿ وفي ال

 النمو اإلقتصادي المتواصؿ و تحقيؽ التنمية المستدامػػة والرفاء العالمي لمجميع.
السعي إلى تحقيؽ وتعزيز خطط التنمية واإلدماج اإلجتماعي عمى جميع الصعد بوصفيا  -6

أف إحراز نجاح في ىذا المجاؿ والسيما فيما يتعمؽ  أىدافا قائمة بحد ذاتيا إنطبلقا مف إدراؾ
ببطالة الشباب أمر يمكف أف يحد مف التيميش وما يستتبعو مف شعور بالغبف يغذي التطرؼ 

 وتجنيد اإلرىابييػػػف.
تشجيع منظومة األمـ المتحدة ككؿ عمى رفع مستوى التعاوف والمساعدة المذيف تقدميما  -7

قانوف وحقوؽ اإلنسػػػاف والحكـ الرشيد دعما لمتنمية اإلقتصادية بالفعؿ في مجاالت سيادة ال
 واإلجتماعية المتواصمػة.

النظر في القياـ عمى أساس طوعي بوضع أنظمة وطنية لتقديـ المساعدة تمي إحتياجات  -8
ضحايا اإلرىاب وأسػرىـ وتيسر إعادة حياتيـ إلى مجراىا الطبيعي وفي ىذا الصدد نشجع الدوؿ 

تطمب إلى الكيانات المختصة التابعة لؤلمـ المتحدة مساعدتيا في إقامة أنظمة وطنية عمى أف 
مف ىذا القبيؿ وسنسعى أيضا إلى النيوض بالتضامف الدولي ودعما لمضحايا وتشجيع المجتمع 
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دانتو، األمر الذي يمكف أف يشمؿ  المدني عمى المشاركة في حممة عالمية لمكافحة اإلرىاب وا 
 جمعية العامة إستكشاؼ إمكانية إنشاء آليات عممية لتقديـ المساعدة إلى الضحايا. القياـ في ال

إنطػبلقا مف اإلنتقادات الشديدة التي وجيتيا إستػراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة 
إلى أم حد يمكف اإلرىاب إلى مجمؿ اإلجراءات التي إعتمدىا مجمس األمف لمكافحة اإلرىػػاب 

ضاء عمى اإلرىاب ىذه اإلستراتيػجية قدمت الحمكؿ أك البدائؿ المنتجة كالجدية في القالقكؿ أف 
ستئصاؿ جذكره؟  1كا 

في عممية تقييـ إستراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب ىناؾ مسألتاف ال يمكف 
المتحدة وىو ما  إغفاليما: األولى أف ىذه اإلستراتيجية قد صدرت بقرار مف الجمعية العامة لؤلمـ

يعني أف بنودىا عبارة عف مجموعة مف التوصيات غير الممزمة والثانية أنيا صدرت بموافقة كؿ 
 2الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة ذلؾ أف القرار الذي صدرت بموجبو لـ يخضع لمتصويت.
رؤى ولعؿ أفضؿ تقييـ تخضع لو ىذه اإلستراتيجية ىو التقييـ المطمؽ مف المقترحات وال

التي أوردتيا بخصوص مكافحة اإلرىاب ومقارنتيا بالمطالب والتدابير التي وردت في قرارات 
 مجمس األمف السابقة الذكر.

وقبؿ المباشػػرة في تقييـ ىذه اإلستراتيجية نسارع إلى القوؿ بأف قرار الجمعية العامة 
تصاص اإلتفاقية قد قاؿ بشكؿ صريح وواضح أف مسألة تعريؼ اإلرىاب ىي مف إخ 60/288

الشاممة لمكافحة اإلرىاب حيث جاء في ديباجة القرار إف الجمعية العامة تؤكد مجددا كذلؾ عـز 
الدوؿ األعضاء عمى بذؿ جميع الجيود مف أجؿ التوصؿ إلى إتفاؽ بشأف إتفاقية شاممة تتعمؽ 

براـ تمؾ اإلتفاقية  فييا المرتبطة  بوسائؿ منيا حؿ المسائؿ التي لـ يبتباإلرىاب الدولي وا 
بالتعريؼ والنطاؽ القانونيف لؤلعماؿ التي تشمميا اإلتفاقية حتى تكوف أداة فعالة في مكافحة 

 3اإلرىاب.

                                                           
 .210مرجع سابؽ، ص  -دراسػة مقارنة –، السياسػة الجنائية أكػػـر نشأت إبراىيػػـ -1
ستراتيجيات مكافحتو، مقاربة إعبلمية، مرجع سابؽ محمد مسعكد قيراط -2 ، اإلرىاب دراسة في البرامج الوطنية وا 

 .82ص 
 حتو، مجمة الدفاع الوطني، مرجع سابؽ.، اإلرىاب و الجيود الدولية واإلقميمية لمكافإلياس أبك جكدة -3
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ىناؾ وفيما يتعمؽ بالتدابيػػر الرامية إلى معالجة الظروؼ المؤدية إلى إنتشار اإلرىاب 
واآلليات واألفكار التي المسألة األولى فتتمثؿ باإلجراءات  1مسألتيػف يجب التوقؼ عندىما،

إقترحتيا اإلستراتيجية لمعالجة أسباب اإلرىاب، فالصراعات والمنازعات الدولية الطويمة األجؿ 
تحؿ بعد يمكف أف تحؿ بالوسائؿ السممية المرتػكزة عمى التفاوض والوساطة والتوفيؽ لـ التي 

امة عمى أسس دينية أو إثنية أو والتسوية القضائية وحفظ السبلـ وبنائو في حيف أف المنازعات الق
عنصريػة يمكف أف تحؿ بالحوار والتسامح والتحالؼ بيف الحضػػارات وبالترويج لثقافة السبلـ 
والعدالة والتنمية البشريػة فضبل عف تحسيف التفاىـ بيف الثقافات وكفالة إحتراـ األديػػاف والقيـ 

 2الدينية والمعتقدات والثقافات.
تصادية واإلجتماعيػة المولدة لبيئة ينتعش فييا اإلرىاب فحميا يكوف أما المشاكػؿ اإلق

بسمسمة مف اإلجراءات والخطط الكفيمة بالقضاء عمى الفقر و معالجة مشكمة البطالة وتعزيػز 
وبالنسبة إلى مشكمة غياب سيادة  النمو اإلقتصادي المتواصؿ وتحقيؽ التنمية المستدامة والرفاه

المستمرة لحقوؽ اإلنساف فمنظمة األمـ المتحدة تشجع عمى رفع مستوى  القػانوف واإلنتياكات
حتػراـ حقوؽ اإلنساف وتكريس الحكـ الرشيػد.  3سيادة القانوف وا 

وأما المسألة الثانية فتتمثؿ بعدـ ذكر اإلستراتيجية لئلحتبلؿ األجنبي كواحد مف األسباب 
ستعممت بدال عف ذلؾ عبػػارة ال  4صراعات الطويمة التي لـ تحؿ بعد.التي تولد اإلرىاب وا 

نما إذ نعرض ىذه المقاربة  إلى أف إستراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة  فمئلشارةوا 
اإلرىاب إنما صدرت بقرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي وفرت كؿ القرارات التي 

بلؿ األجنبي في سياؽ عرضيا أصدرتيا في موضوع تدابيػر مكافحة اإلرىاب كانت تذكر اإلحت

                                                           
ستراتيجية المواجية "رؤية في أنثروبولوجيا الجريمة" مرجع محمد يسرل، إبراىيـ عبس -1 ، اإلرىاب األسباب وا 

 . 110سابؽ، ص 
ستراتيجية التعامؿ، مرجػع سابؽ، ص ، عمػػاد عكاد -2  .351اإلرىاب وا 
في مكافحة اإلرىاب، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، كمية ، عبػاسة طاىر، الحموؿ البديمة يكسؼ مريف -3

 .285، ص 2018، 01، العدد 17الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحمف ميػػرة، بجايػة، المجمد 
 . 70جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص ، عالء الديف ذكي مرسي محمد -4
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الذي صدرت بموجبو اإلستراتيجية  60/288ال بؿ إف القرار  1،لؤلسباب الكامنة وراء اإلرىاب
المولدة لئلرىاب فمقد أكدت فقد أشار في ديباجتو إلى اإلحتبلؿ األجنبي كسبب مف األسباب 

أجؿ حؿ الصراعات  الجمعية العامة عـز الدوؿ األعضاء عمى مواصمة بذؿ كؿ ما بوسعيا مف
نياء اإلحتبلؿ األجنبي والتصدي لمقمع والقضاء عمى الفقر و تعزيػػز النمو اإلقتصادي  وا 
المتواصؿ والتنمية المستدامة واإلزدىػار العالمي والحكـ الرشيد وحقوؽ اإلنساف لمجميع وسيادة 

أو القيـ الدينية أو القانوف وتحسيف التفاىـ فيما بيف الثقافات وكفالة إحتراـ كافة األدياف 
 2المعتقدات أو الثقافات.

مف قوانيف األمـ المتحدة رفع مستوى  55مف بيف األىداؼ التي وضعت في المادة 
 3الظروؼ اإلقتصادية والتقدـ اإلجتماعي عمى أساس خمؽ ظروؼ مف اإلستقرار و الرفاىية.

ر ضروري إلقامة أجواء إف وجود نظـ فعالة وذات كفاءة ونزيية لمعدالة الجنائيػة ليو أم
 4مف اإلستقرار اإلجتماعي والسبلـ والمحافظة عمى تمؾ األجواء لتبقى.

لقد بقيت الصمة بيف الجريمة والتنمية في أجندة مؤتمرات األمـ المتحدة عمى منع الجريمة 
ـ ومعالجة الجناة لفترة العشريف سنة الماضية وكانت إحدى مواد األجندة الرئيسية في مؤتمر األم

حيث جرى تبنى المبادىء الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار  1985المتحدة لعاـ 
 5التنمية والنظاـ اإلقتصادي العالمي الجديد.

أخذ المؤتمر التاسع لؤلمـ المتحدة في قراره الخاص بالتوصيات عمى  1995و في عاـ 
عممية التقدـ الديمقراطي وتقوية حكـ  الموضوعات اليامة األربعة لممؤتمر أخذ مذكرة بأىمية

                                                           
ع اإلجتماعي في مواجية الجريمة، دار الوفاء لدنيا لمطباعة و النشر، دوف الدفا، محمد سالمة محمد غبارم -1

 . 118، ص 2006طبعة، 
اإلرىاب: التشخيص و الحموؿ، دار العبيكاف، الرياض، السعودية، ، عبد اهلل بف الشيخ المحفكظ بف بيو -2

 .49ص  2008
أطروحة مقدمة لنيؿ درجة  -دراسة مقارنة–ة النظرية العامة لمتدابير اإلحترازي، عبد اهلل سميماف سميماف -3

 .285، ص 2008دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، 
المجتمع المدني و الحرب عمى اإلرىاب، ترجمة حاـز إبراىيـ، مركز دراسات الوحدة العربية، ، كاستكرم سيف -4

 .196، ص 2011عماف، األردف، 
ركة الشعبية لمواجية اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، المشا، جماؿ جرجس مجمع -5

 .93، ص 2006
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القانوف وزيادة الشفافيػة في الدوؿ، وأوصى بأف تؤيد المجموعة الدولية مثؿ تمؾ الجيود كجزء مف 
 1مشاركتيا لمتنمية المعيشية.

الشؾ في أف التنمية التي تعيش طويبل تحتاج إلى بيئة تنعـ بحكـ القانوف واإلحتراـ 
ويمكف ضماف مثؿ ىذه البيئة فقط بإيجاد نظاـ عادؿ لمعدالة الجنائيػة  لمحقوؽ األساسية والحريات

حتراـ حقوؽ اإلنساف األساسية ات متمشية مع المبادىء األساسية امبني عمى تشريع لعادلة وا 
الديمقراطيػػة والحكـ السميـ كمتطمبات مسبقة لمجتمع قابؿ ف إضافة إلى نظاـ قضائي غير متحيز

 2.معيشي طويؿ البقاء وسبلـ و أمفلمحياة والنمو وتقدـ 
حتراـ حكـ القانوف  في ضماف التنمية المعيشية الباقية ألمر إف أىمية الحكـ السميـ وا 

معترؼ بو ويسمع صداه في وثائؽ سياسة وحدات األمـ المتحدة وغيرىا مف المنظمات العالمية 
يمقراطية والحياة األفضؿ أف الد العامةأكدت الجمعية  152/46وفي ممحؽ القرار  3ذات الصمة،

لئلستقرار وتنفيذ  إطار السبلـ، وتشكؿ الجريمة حجر عثرة و تيديد يمكنيا أف تنتعش فقط في
األحكاـ بطريقة سميمة آمنة أف منع الجريمة والعدالة الجنائية ىما إسياماف مباشراف لمحفاظ عمى 

والحكـ السميـ إنما ىي ظروؼ األمف والسبلـ ولذلؾ فإف تحسف مستوى الديمقراطية ورفع شأنيا 
 4ضرورية لنجاح أي برنامج أو إستراتيجية لمتنمية.

إف تحسف الحكـ ورفع مستواه ىو شرط أساسي وضروري لنجاح أي برنامج أو إستراتيجية 
وكما  قؿ التنمية داخؿ التحكـ في الدوؿلمتنمية وربما كاف الحكـ أكثر المتغيرات أىمية في ح

لتنمية التابعة لمنظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية فإف حكـ القانوف أوضحت لجنة مساعدات ا
عامؿ ضروري لمتمويؿ الذي لو أثره عمى المجتمع واإلقتصاد وىذا يتطمب إنشاء وكاالت أمينة 

                                                           
اإلرىاب: التشخيص و الحموؿ، دار العبيكاف، الرياض، السعودية، ، عبد اهلل بف الشيخ المحفكظ بف بيو -1

 .49ص  2008
ستراتيجية مواجيتيا، عبد الكريـ الردايدة -2  .232مرجع سابؽ، ص ، الجرائـ المستحدثة وا 
، مرجع ، عمـ اإلرىاب األسس الفكرية ونفسية واإلجتماعية والتربوية لدراسة اإلرىابمحمد عكض الترتكرم -3

 .327سابؽ، ص 
، ص  مرجػػع سابؽ - دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة –، المفيـو القانوني لئلرىاب محمد داككد يعقكب -4

149. 
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دارة محاكـ تضمف ىذه القضايا تعالج  لتنفيذ القوانيف والنظـ وتطبيؽ قرارات وأحكاـ المحاكـ وا 
 1لة.بسرعة وبتكاليؼ معقو 

وكانت خطة األمـ المتحدة لمتنمية تبدي إىتماما خاصا في سياساتيا لتنمية القدرات لمحكـ 
الذي لو أثره عمى أفضمية الوسائؿ لدعـ أىداؼ إزالة الفقر وتحسيف البيئة والمساواة بيف الجنسيف 

تنمية والمعيشة ومف بيف المجيودات التي تيدؼ بشكؿ خاص مف جانب برنامج األمـ المتحدة لم
لتحسيف الحكـ ودعمو تمؾ النشاطات التي يقوـ بيا المكتب اإلقميمي ألوروبا والكمونولث لمدوؿ 

 2المستقمة في تنفيذ برنامج إقميمي لدعـ تقوية الديمقراطيػػة والحكـ واإلسياـ.
وأكدت الفيدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف أنيا ستتابع سف تشريعات مكافحة اإلرىاب في 

ؿ العالـ ومدى إلتزاميا بالمعايير الدولية عف طريؽ المجمس الدولي لحقوؽ اإلنساف مختمؼ دو 
وشددت عمى أف مكافحة اإلرىاب يجب أف تتـ مف المنبع بتعزيز الديمقرطية و ترسيخ مبادىء 

 3العدالة اإلقتصادية واإلجتماعية.
ات المتغيرة لمدوؿ منذ بدأ التسعينيات إستجاب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لئلحتياج

األعضاء وذلؾ بوضع الناس في محور أىدافو التنموية التي تتمحور حوؿ الناس واضعة البشر 
وأجياليـ القادمػة ىدفا وسبيبل لمتنمية إنيا تنمية تعنى بإحتياجاتيـ األساسية بما في ذلؾ الحاجة 

يمة مف الناحية الصحية إلى اإلعتماد عمى الذات وتوسعة الفرص أماميـ لمعيش حياة طويمة وسم
وأف يكونوا متعمميف وحمايتيـ مف األخطاء اإلجتماعية وتوفير الموارد البلزمة ليـ لمعيش الكريـ 
إنيا تنمية تدعـ دور الجميع في عممية لتنمية دوف تفرقة، وتيدؼ التنمية البشرية المستدامة إلى 

 4بلقة.إيجاد بيئة يمكف مف خبلليا لكؿ البشر العيش حياة آمنة وخ

                                                           
دولي في مجاؿ العدالة الجنائيػػة ومنع الجريمة، مجموعة مؤلفيف أكاديمية نايؼ ال التعاوف التقني العربي -1

 .72، ص مرجع سابؽالعربية لمعمـو األمنيػة، 
 .145مرجع سابؽ، ص ، مستقبؿ اإلرىاب في ىذا القرف، حمد فالح العمكشأ -2
منية المفسرة إلنتشار ظاىرة ، تحديد األسباب النفسية واإلجتماعية اإلقتصادية السياسية واالغالـ يمينة -3

 .237ص  مرجع سابؽ،اإلرىاب، 
، تحديد األسباب النفسية واإلجتماعية اإلقتصادية السياسية واالمنية المفسرة إلنتشار ظاىرة غالـ يمينة -4

 .237ص  نفس المرجع السابؽ،اإلرىاب، 
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إف التنمية البشرية المستدامة موجية نحو الحمايػة ضد إنتياؾ كرامة اإلنساف وتعزيز 
 1وتدعـ فرض متساوية أماـ الجميع.

إف تنمية ىذا النوع ال يمكف أف تحدث في ظؿ فراغ أساسي إذ أنيا تعتمد عمى أنمطة 
يات البلزمة كي تشارؾ إدارية جيدة لمدولة تعطي العديد مف قطاعات المجتمع المدني الصبلح

 2وبشكؿ فعاؿ في عمبلت التنمية التي تؤثر عمى حياتيـ.
إف التحدي الذي يواجو كافة المجتمعات ىو إيجاد أنظمة إداريػة تعزز و تدعـ التنمية 

 البشريػة المستدامة السيما بالنسبة ألكثر الناس فقرا وأكثر الفئات تيميشا.
لثقة واإلستيعاب والتسامح وبالتالي فإف توسيع االشمولية و إف األنظمة اإلداريػة الجيدة تعنى 

إلتزاـ  كما أفنطاؽ الخيارات أماـ الناس يعتبر مف الدعائـ األساسية ألنظمة اإلدارة الجيدة، 
المنظمة بالتنمية مرتبط بإلتزاميا لتعزيز إحتراـ مبدأ رفاىية الناس، فالنظاـ اإلدراي الجيد ىو 

ى التنمية البشرية كيدؼ المراد تحقيقو وليس نموذجا يطبؽ بحذافيره الذي يستطيع اإلبقاء عم
  3عمى مميزات وظروؼ الثقافات والمجتمعات.أشكاؿ ويعتمد أوال وقبؿ كؿ شيء  متخذا عدة

إذا ما أريد لمتنمية اإلجتماعية أف تدـو فبل بد مف ضماف الكرامة والرفاىية واألمف 
ف العدؿ شرط أساسي وـ عميو النظاـ اإلداري والتنمية كما أقاإلنساني وبالتالي فإف العدؿ أساس ي

لئلستقرار اإلجتماعي وبناء الثقة اإلجتماعية واألمف والسبلـ والتنمية المستدامة لفترة طويمة األجؿ 
التي تتطمب أف يتمكف الناس مف اإلعتماد عمى األمف في ظؿ نوع مف اإلستقرار في العبلقات 

 إلقتصادية وحماية الكرامة اإلنسانية.اإلجتماعية والسياسية ا
وعمى ىذا فإف البرنامج اإلنمائي يركز إىتمامو وبشكؿ متزايد عمى تقديـ الدعـ في مجاؿ 
ضفاء طابع األمف  تعزيز التنمية والعدؿ، فالقضاء المستقؿ مف شأنو تدعيـ سيادة القانوف وا 

اية الحقوؽ المدنية وتقديـ الدعـ واإلستقرار عمى العبلقات اإلجتماعية واإلقتصادية وضماف حم
نشاء محاكـ التحكيـ وبناء قدرات المؤسسات  الفني لوضع اإلجراءات والقواينف القضائية وا 

                                                           
، مرجع سابؽ، انوف دراسة مقارنة، مكافحة اإلرىاب في الفقو اإلسبلمي و القنذير سعيد مصطفى السكرجي -1

 .122ص 
 .180مفيـو اإلرىاب في الشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ، ص ، ىيثـ عبد السالـ محمد  -2

3 -  Bart De Schutter, Bibliography on International Criminal law, Library of congress، New 

York 2010، page 47. 
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اإلجتماعية كما أف ىناؾ إقرارا بأف جيود التنمية ال تكوف مستدامة في ظؿ عدـ سيادة القانوف 
ستقبلؿ النظاـ القانوني وليذا فإف الكثير مف المشاريع في ىذا المجاؿ ترتكز عمى زي ادة فعالية وا 

 1وتطوير األدوات القانونية لحماية الحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والمدنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 مكافحة اإلرىاب في الوطف العربي ، إستراتيجية التربية األمنية في مجاؿملخضر بف دادة، فايزة صحراك  -1
ختبلؼ المعايير عند التطبيؽ  .233، مرجع سابؽ، ص مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو وا 
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 خالصػػػة الفصؿ الثاني
لقد خمصػنا في ىذا الفصؿ إلى أف األجيػػزة التي تعمؿ عمى محاربػة الخبليا اإلرىابيػة 

منعيا عديدة ومتنوعػة، حيث توجد أجيزة تقـو بنشاطاتيا عمى المستوى العالمي وأجيزة النائمة و 
 أخرى تقوـ بنشاطاتيا عمى المستوى اإلقميمي وأخرى عمى المستوى العربػي.

األنتربوؿ الذي يعتبر المنظمة العالمية العاممة عمى المستوى العالمي ىي  ف األجيزةإ
حة الخبليا اإلرىابية النائمػة حيث يختص بتسميـ المجرميف الوحيدة المتخصصة أصبل في مكاف

لعممية، نشر اإلحصاءات الجنائيػة شخصيتيـ إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات افي  تحقيؽالو 
لى ىيئة األمـ المتحدة التي ليا دور في محاربػة الخبليا اإلرىابية النائمة ومنعيا عف إضافة إ

بإبراـ  والتي قامت بدورىامستواىا والمختصة بمكافحة الجرائـ،  طريؽ األجيزة المتواجدة عمى
العديد مف المعاىدات لمكافحة بعض أنواع الجرائـ وعقدىا لمؤتمرات األمـ المتحدة لمنع الجريمة 

 ومعاممة المذنبيف التي تعقد مرة كؿ خمس سنوات.
إلى جانب األجيزة  إلى وجود أجيزة عمى المستوى اإلقميمي تقـو بمكافحة الجرائـ إضافة

العالمية وىي اإلتحاد األوروبي الذي يضـ مجموعة مف األجيزة التي تنحصر ميمتيا في مكافحة 
منظمة الدوؿ األمريكية، ىذه األجيزة اإلتحاد اإلفريقي و  الجرائـ إضافة إلى المجمس األوروبي و

 في مقدمتياكثر خطورة قامت بإبراـ العديد مف اإلتفاقيات التي تيدؼ إلى مكافحة الجرائـ األ
 الخبليا اإلرىابيػة النائمة.

في صمب  الخبليا اإلرىابيةكما وضعت المنظمػات اإلقميمية العربيػة واإلسبلمية مكافحة 
إىتماماتيا ونشاطاتيا فتبنت اإلتفاقيات والبروتوكاالت وخطط العمؿ المنسجمة مع قرارات مجمس 

تزامات عمى الدوؿ وتعزيز الدوؿ لعممياتيا عمى الحدود األمف الدولي والتي ترتب مجموعة مف اإلل
 والتعاوف في المجاؿ اإلستخباراتي.

وأخيرا دوف أف ننسى الدور الذي لعبتو و تمعبو التدابير الوقائية الرامية إلى معالجة 
 الظروؼ المؤدية إلى إنتشار الخبليا اإلرىابية النائمة.
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  خاتمػػة
ئمة ليست جيشا ظاىرا تعمف عميو الحرب مف أي كاف في زماف أو إف الخبليا اإلرىابية النا

مكاف معيف إنما يتطمب لمواجيتيا تبعا لتعقيد وخفية نشاطيا، إعتماد طرؽ ووسائؿ عدة ذات 
طابع وقائي وردعي، ورغـ أف الخبليا اإلرىابية ليست بجيش إال أنيا أعمنت حربا ضروسا عمى 

مفت الخسائر الكثيرة والضحايا العديديف وىذا ما نبو وحذا المجتمعات واألنظمة القانونية و خ
بالمجتمع الدولي لضرورة وضع خطط و أساليب لمحد منيا بإرساء قواعد سياسية دولية 

 لمكافحتيا تقوـ عمى أساس التعاوف الدولي.
ا الشؾ بأف ليذه النصوص القانونية قيمة كبيرة لمكافحة الخبليا اإلرىابية المتنامية إال أني

ال تكفي فيما إذا بقيت مجرد حبر عمى ورؽ بؿ تقتضي مف المجتمع الدولي اإللتزاـ الفعمي بتنفيذ 
 فحواىا لضماف تحقيؽ النتائج المرجوة مف وضعيا.

بإيجاز تقع مسؤولية القضاء عمى الخبليا اإلرىابية النائمة عمى عاتؽ جميع أشخاص 
ىا القاسية عمى العالـ أجمع األمر الذي يقتضي القانوف الدولي نظرا لخطورة ىذه الظاىرة وآثار 

 اإللتزاـ بالتعاوف الدولي في ىذا الموضوع.
 ومف الطبيعي أف تنتيي ىذه الدراسة إلى نتائج أوردىا بصيغة مختصرة فيما يمي:

أظيرت الدراسة غياب تعريؼ دقيؽ لجريمة اإلرىاب والخبليا اإلرىابية النائمة عمى المستوى  -1
الرؤى المختمفة بيف دوؿ المجتمع الدولي وتجنب االتفاقيات الدولية وضع تعريؼ  الدولي بسبب

 محدد لممقصود لكؿ منيما واعتمدت أسموب إدراج خبليا اإلرىاب النائمة ضمف جرائـ اإلرىاب.
ىي نتاج عدد مف العوامؿ النفسية  اإلرىاب والخبليا النائمة ةأظيرت الدراسػػة أف ظاىر  -2

ومف ثـ فإف أية معالجة جادة ليذه  ،لظروؼ السياسية واإلقتصادية والثقافيةواإلجتماعية وا
 توليدالظاىرة تتطمب إصبلحا حقيقيا في جممة ىذه العوامؿ و الظروؼ التي تساعد عمى 

يـ الواقع ىرة اإلرىاب والخبليا النائمة في أي مجتمع يتطمب فففيـ ظا ،المتطرفيف واإلرىابييف
دراكو حت  .ى يتسنى معرفة اآللية التي تنتج ىذه الظاىرةاإلجتماعي وا 

الدولي الجديد ىي جماعة ىيكمية مكونة أكثر مف  اإلرىابية النائمػة وفقا لئلطار الخبليا -3
 شخصيف ومنشأة لمدة مف الزمف يعمموف معا مف أجؿ إرتكاب جريمة إرىابيػة.

شكاال عدة منيا التعاوف الثنائي إف لمتعاوف الدولي في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة أ -4
واإلقميمي والدولي ونجاح التعاوف األمني بيف الدوؿ يعتمد عمى تحقيؽ أىداؼ ىذا التعاوف التي 
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ال يمكف تحقيقيا إال إذا وجدت الرغبة األكيدة والنوايا الصادقة لدى كافة األطراؼ ويمكف القوؿ 
 .تحقيقيا المؤسسات األمنيةعى إلى أف تمؾ األىداؼ تتمثؿ في حقيقتيا غايات تس

أظيرت الدراسػة وجود إختبلؼ واضح بيف المنيج العربي و األوروبي واإلفريقي وحتى  -5
األمريكي في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة وأنو يجب إزالة تمؾ الفوارؽ لتحقيؽ أكبر قدر مف 

 التعاوف الدولي في مكافحتيا.
حدة قد عممت وبشكؿ جاد و مكثؼ إلحتواء ىذه الظاىرة أظيرت الدراسػػة أف األمـ المت -6

ومحاولة مكافحتيا فقد وضعت وطورت وكاالتيا المتخصصة العديد مف اإلتفاقيات الدولية لتمكف 
ومحاكمة المسؤوليف  الخبليا اإلرىابية النائمةالمجتمع الدولي مف إتخاذ اإلجراءات البلزمة لقمع 

 لدولي عمى إزالة ىذا الخطر.جتمع اعاكسة بذلؾ تصميـ الم اعني
أظيرت الدراسػة أنو إذا كانت معالجة القضايا اإلرىابية قد إستحوذت عمييا الجمعية العامة  -7

لؤلمـ المتحدة و اعتبرتيا تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف فإف مجمس األمف قد أسيـ ىو اآلخر في 
وتوزعت معالجة مجمس األمف ، النائمة خبليا اإلرىابتعزيز الحممة الدولية القانونية لمكافحة 

عبلنات  الخبليا النائمةلمسألة  في قرارات تناولت حاالت وأوضاع بمداف محددة وقرارات وا 
بصورة شاممة خاصة وأف المعالجة كانت في مرحمة ما قبؿ  الظاىرةإستيدفت القضاء عمى 

سبتمبر  11عد أحداث حمة ما بمختمفة عف المعالجة القانونية لمر  2001سبتمبر  11أحداث 
2001. 

التعامؿ مع الخبليا يحتاج جيد استخباري ووعي مجتمعي، ووعي أظيرت الدراسػػة أف  -8
 .المواطف وحسو األمني ىو خط دفاع يمعب دورا ىاما في أمف البمد واستقراره

ت إف عممية مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة بآدائيا الحالي سوؼ تستنزؼ أمواؿ ومقدرا -9
كما أف تخبط الدوؿ المشاركة في الحرب العالمية عمى الخبليا اإلرىابية النائمة يبدو  ،العالـ

مكانات ىائمة لمنازلة عدو غير منظور يجيد اإلختباء  واضحا رغـ أنيا نزلت بثقؿ كبير وا 
 والتخفي، كما تبدو فييا شبو ميزومة حينما تفاجأ بضربة ىنا أو ىناؾ أو نشاط غير متوقع فيي
إذا ما رصدت أو استأصمت خمية إرىابية أو ضربت حاضنة مف حواضف التطرؼ تشكمت 

 عشرات الخبليا والبؤر والحاضنات.
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 اإلقػػػػتراحات
لـ يتبقى لنا إال أف نقرر القوؿ في خضـ ما يجرى حاليا عمى الساحة الدولية مف أحداث 

د بالتيديد و الوعيد وتؤثر بشكؿ أو ومجريات في ظؿ إنقياد العالـ خمؼ قوة منفردة تحقؽ ما تري
بآخر في مسار الجيود الدولية القانونية بالصورة التي تبلئميا بأف العالـ لف يسمـ مف الخبليا 
اإلرىابية النائمة كتيديد خطير ولف يتـ القضاء عمى ىذه الظاىرة الخطيرة بؿ أنيا محتممة 

 اإلزدياد والتوسع ولنا أف نقترح اآلتي:
قية دولية شاممة لمكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة تضع الحدود المعقولة وتبيف وضع إتفا -1

التزامات األطراؼ الدولية ومف كافة النواحي القانونية لتجعؿ مف ميمة مكافحة الخبليا اإلرىابية 
 النائمة ميمة إنسانية تقع عمى عاتؽ المجتمع الدولي واإلنسانية بأجمعيا.

ات مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة سواء عمى المستوى الداخمي أو يجب أف تعتمد سياس -2
الدولي عمى فيـ األسباب الكامنة أو الدافعة إلييا، إذ أف الجماعات اإلرىابية ال تعمؿ بمعزؿ عف 
البيئة التي تتواجد فييا كما يجب تجنب اإلعتماد الكمي عمى اإلجراءات األمنية في مكافحتيا ألف 

نما يقمؿ مف فرص إرتكاب الجرائـ اإلرىابية أما القضاء عمييا  ذلؾ ال يؤدي لمقضاء عمييا وا 
جتماعية وفكرية وعقائدية تيدؼ إلى تحقيؽ العدالة  قتصادية وا  فيتطمب إجراءات سياسية وا 

 اإلجتماعية بيف األفراد عمى المستوى الداخمي وبيف الشعوب عمى المستوى الدولي.
بحاث بإجراء دراسات عممية ميدانية لجميع جوانب ظاىرة اإلرىاب قياـ الجامعات ومراكز األ -3

والخبليا النائمة بدءا مف البيئات اإلجتماعية التي أفرزت عناصر التنظيمات والخبليا اإلرىابية 
وأحواؿ أسرىـ مف حيث المستوى التعميمي و الثقافي والدخؿ المالي وصوال إلى تحميؿ نتائج ىذه 

مماء الديف والتربوييف وعمماء النفس واإلجتماع والباحثيف مف جميع جوانب الدراسات عمى أيدي ع
قتراح اآلليات الفاعمة لممواجية.  الظاىرة وا 

إعادة الدور الحيػادي لمنظمة األمـ المتحدة في قيادة أي عمؿ دولي لمكافحة خبليا اإلرىاب  -4
جتناب المكافحة النائمة ويتوقؼ ذلؾ أساسا عمى إحتراـ الدوؿ الكبرى لقواعد ا لقانوف الدولي وا 

الفردية لمظاىرة مع السعي إلى إحداث تنمية حقيقية شاممة في المجتمعات والدوؿ الفقيرة ورفع 
يجاد حؿ عادؿ وشامؿ لمنزاعات واألزمات الدولية التي  الظمـ والغبف عمى األمـ الميضوـ حقيا وا 

 تساعد عمى إنتشار الخبليا اإلرىابية النائمة.
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يؿ دور منظمة األنتربوؿ في مكافحة الخبليا اإلرىابية النائمة مف خبلؿ إلزاـ الدوؿ تفع -5
األعضاء في ىذه المنظمة إلى تفعيؿ دورىا داخؿ ىذه المنظمة بإعتبار أف أي إنحسار لدورىا 
يعطي فرصة لممئات مف اإلرىابييف لئلفبلت مف رقابة األجيزة األمنية ومف قبضة العدالة 

 الجنائية.
الدولي بيف أجيزة األمف والمخابرات في الدوؿ المختمفة وتكثيؼ  اإلستخباراتي  تعزيز التعاوف -6

الجيود في تبادؿ الخبرات والمعمومات فيما بينيا وتسييؿ إجراءات التعاوف األمني القضائي مما 
 ورصدىا والقضاء عمييا. ىـ في سرعة التصدي لياتو الخبليايسا
قيؽ المزيد مف التوحيد بيف قوانيف الدوؿ وممارستيا فيما يتعمؽ ينبغي التشجيع عمى تح -7

باإلختصاص القضائي الجنائي كما ينبغي أف تسعى الدوؿ إلى وضع معاىدات تسميـ دولية 
نفاذىا بفعالية سواء كانت جزءا مف إتفاقي ات متعددة األطراؼ أو إقميمية أو إتفاقات ثنائية وا 

ضافة لذلؾ  الضالعيف في خبليا اإلرىاب النائمة ـ المجرميفالمتعمقة بتسميوتوسيع عبلقاتيا  وا 
تسميـ تزيؿ اليمكف أيضا أف تنظر الدوؿ األعضاء في صياغة إتفاقيات متعددة األطراؼ بشأف 

جراءات التسميـ الحالية.  الفجوات والثغرات الموجودة في المعاىدات القائمة وا 
حتماالت دراسة خريطة التوتر الديني بحسب مناطقو و  -08 رصد بؤرىا لمعرفة أسباب حدوثيا وا 

قتراح آليات المواجية بإعتبار اف ليس كؿ المناطؽ تشيد توترا دينيا  تفجر خبلياىا النائمة وا 
فبعضيما يرتفع فيو مؤشر السخونة الطائفية أو الدينية أو القومية وبعضيا اآلخر تسوده عبلقات 

في حاؿ تنشيط عوامؿ اإلختبلؼ الكامنة فيو  ىادئة مف الود والتعاوف وبعضيا مرشح لمتوتر
 وتحرؾ خبلياه النائمة.

نطبلقا مف كؿ ما تقدـ نرى أف القضاء عمى  ستئصاؿ شأني الخبليا اإلرىابية النائمةوا   اوا 
و أف تتسـ جيود ىو أمر ممكف وليس بمستحيؿ لكف الوصوؿ إليو يتطمب أمرا جوىريا وى

وىما الجدية والتعاوف فكؿ الجيود التي بذلت لحد اآلف لـ بسمتيف رئيستيف البد منيما  مكافحتيا
تستوؼ شروط الجدية كما لـ تستوؼ شروط التعاوف الحقيقي فبل يمكف أف يتحقؽ التعاوف في 
ظؿ الفرض والضغط واإلجبار والتفرد ومخالفة نصوص ومبادئ القانوف الدولي بكؿ فروعو 

 .وتشعباتو
ا فإنو ال وبيف معالجة أسبابي الخبليا اإلرىابيةمكافحة أما بالنسبػة لمسألة العبلقػة بيف 

ما لـ تعتمد الدوؿ كؿ الدوؿ إلى القياـ بخطوتيف  اوشػػرورى يمكف التخمص مف الخبليا اإلرىابية
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أف تتفؽ ثانيا سباب الجوىريػة التي تولد الخبليا اإلرىابية النائمة و رئيستيف أف تتفؽ أوال عمى األ
  ات التي مف شأنيا إزالة ىذه األسباب.عمى اآلليات واإلجراء
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 .2018يا الحديثة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، والتكنولوج
شكالياتو في ضوء المواثيؽ الدولية والتشريعات عبد الصػمد سكر -089 ، مواجية اإلرىاب وا 

 .2018المقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصػر، الطبعة األولى، 
األسباب والنتائج في عصر العولمة: تساؤالت  اإلرىاب بيف عبد العاطي أحمد الصيػاد، -031

تبحث عف إجابة، مجموعة مؤلفيف أكايديمة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، اإلرىاب و العولمة، 
 .2002جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، 

صادرة عف ، اإلرىاب الدولي مع دراسة القرارات العبد العزيز مخيمر عبد اليادم -030
 .2000المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، 

، اإلرىاب الدولي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، عبد العزيز مخيمر عبد اليادم -038
2001. 
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، المفيوـ القانوني لجرائـ اإلرىاب الداخمي والدولي، منشورات عبد القادر زىير النقكرم -033
 .2008بي الحقوقية، لبناف، الطبعة األولى، حم

ت ، المفيوـ القانوني لجرائـ اإلرىاب الداخمي و الدولي، منشوراعبد القادر زىير النقكزم -034
 .2008الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 

حموؿ، ، التعاوف العربي في مكافحة اإلرىاب: المعوقات و العبد القادر محمد قحطاف -035
 .2006جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

، الجرائػػـ المستحدثػػػة واستراتيجية مواجيتيا، دار الحامد لمنشر عبد الكريػػـ الردايدة  -036
 .2013والتوزيػػع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

مكافحة اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ، القانوف الدولي لعبد اهلل األشعؿ -037
 .2002دوف طبعة، 

، اإلرىاب، التشخيص والحموؿ، شركة العبيكاف عبد اهلل بف الشيخ المحفكظ بف بيو -038
 .2008لؤلبحاث والتطوير الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

ثة، مجموعة مؤلفيف أكاديمية نايؼ التقنية والجرائـ المستحد ،عبد اهلل عبد العزيز يكسؼ -039
التوزيع، وسبؿ مواجيتيا، دار حامد لمنشر و العربية لمعموـ األمنية، الظواىر اإلجرامية المستحدثة 

 .2014 عماف، األردف، الطبعة األولى،
، مذكرات في قانوف المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، عبد اهلل محمد ىكارم -041

 طبعة، دوف سنة نشر. القاىرة، مصر، دوف
، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرىاب الدولي، عبد اهلل نكار شعت -040

 .2017 مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى،
، دور الشػرطة الجنائيػة الدولية والجيود الدولية في الجريمة المنظمة عبد اهلل نػػكار شعت -048
 .2017ر الوطنية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، القاىرة، الطبعة األولى، عي

، مكافحة اإلرىاب الدولي عبر المواجية األمنية وتسميـ المجرميف عبد اهلل نػػػكار شعت -043
 .2018عبر الحدود، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

، أحكاـ اإلنابة القضائية في القانوف الدولي، دار الوفاء المصرية، يعبد المنعـ شكق -044
 .2002اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، 
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، اإلرىاب الدولي ومظاىره القانونية و السياسية في ضوء عثماف عمي حسف كيسي -045
 .2011أحكاـ القانوف الدولي العاـ، دار الكتب القانونية، مصر، دوف طبعة، 

الجريمة اإلرىابية، دار الجامعة الجديدة، صاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، ع -046
 .2005اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

، اإلرىاب والبنياف القانوني لمجريمة، دار المطبوعات الجامعية، عطا اهلل إماـ حسنيف  -047
 .2004اإلسكندرية،  الطبعة األولى، 

دولية لمشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة ، المنظمة العكرـك عادؿ -048
 .2013المنظمة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 

سبتمبر مع تحميؿ نصوص  11، األمـ المتحدة و اإلرىاب قبؿ و بعد عالء الديف راشد -049
 .2005لنيضة العربية، مصر، الصكوؾ العالمية لمكافحة اإلرىاب، دار ا

، اسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، جريمة اإلرىاب در عالء الديف زكي مرسى -051
 .2010اإلسكندرية، مصر، دوف طبعة، 

، التعاوف الدولي في مكافحة الجريمة، إيتراؾ لمنشر و التوزيع، عالء الديػػػف شحػاتة -050
 .2002القاىرة، مصر، 

، التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لبلستراتيجية الوطنية حاتةعالء الديف ش -058
لمتعاوف الدولي لمكافحة المخدرات، إيتراؾ لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 

2000. 
، التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لئلستراتيجية الوطنية عالء الديف شحاتة -053

 .2000افحة المخدرات، إيتراؾ لمنشر و التوزيع، القاىرة، الطبعة األولى، لمتعاوف الدولي لمك
أضواء عمى اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، جامعة نايؼ  عمي بف فايز الجحني، -054

 .1999العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، دوف طبعة، 
ىاب المرفوػض، دار حامد لمنشػر روض لئلر ، اإلرىػػاب الفيـ المفعػػمي بف فايػز الجحني -055

 .2014التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، و 
التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب، األبعاد و المعوقات، عمي بف فايز الجحني،  -056

 .2008جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، 
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د، الطاغية، المثقؼ، الدار العربية لمعموـ ناشروف، ، اإلرىاب وصناعو، المرشعمي حرب -057
 .2015لبناف، الطبعة األولى، 

، اإلجراـ اإللكتػػػروني دراسة مقارنة، مشورات زيف الحقوقيػػة، لبناف، عػػمي عدناف الفيؿ -058
 .2011الطبعة األولى 

بابو وأثره في ، جذور اإلرىاب، دراسة تحميمية ألسعمي قابكسة، بمعيد أحمد الزرقاني -059
 .2018العالـ اإلسبلمي، دار حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، إيتراؾ لمطباعة عمي يكسؼ شكرم -061
 .2008والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 

ستراتيعمػػاد عكاد -060 جية التعامؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، الطبعة ، اإلرىاب وا 
 .2019األولى، 
، الدار المنيجية لمنشر عماد محمد ذياب حفيظ -068 ، اإلرىاب بيف المفيـو والبلمعمـو

 .2016والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 
لجزائية، دراسػة مقارنة، ، مكػػافحة جرائـ اإلرىاب في الشريعات اعمػػر سعػػد اليكيػػدم -063

 .2011دار وائؿ، عماف، األردف، الطبعػػة األولى، 
، السياسة الجنائية المنتيجة في مواجية جريمة اإلرىاب، دراسة في عمراني كماؿ الديف -064

إطار التشريع الدولي والوطني والفقو اإلسبلمي، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 
 .2018الطبعة األولى، 

، المعاييػػر القانونيػػة و الدوليػػة لمكافحة اإلرىاب، ضحايا في عكض شقيػػؽ عكض -065
 .2016مرمى اإلرىاب، دار الفكر الجػػامعي، اإلسكندريػة، الطبعػة األولى، 

، الجيود العربية لمكافحة جريمة اإلرىاب، دار الثقافة لمنشر غساف صبرم كاطع -066
 .2011ف، الطبعة األولى، والتوزيع، عماف، األرد

، عمـ الجريػػمة، دار صفاء لمنػشر و التوزيع، عماف، غنػػي نػػاصر حسيف القريشي -067
 . 2011األردف، 
، األمف الوطني، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة فايػػز محمد الدكيػرم -068

 .2013األولى، 
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ة في ظؿ اإلتفاقيات الدوليػة والقوانيػف الوطنية، دار ، الجريػػمة المنظمفائػػزة يكنس -069
 .2002النيضة العربيػة، القاىرة، مصر، 

، ترجمة ىشاـ الحناوي أسس فرانؾ بكلتر، كينيث ج.م.كدكنيس، دافيف.ب.شكلنز -071
 .2017مكافحة اإلرىاب، المكتب العربي لممعارؼ القاىرة مصر، الطبعة األولى، 

دراسة تحميمية ألسبابو وأثره في  العالـ –، جذور اإلرىاب أحمد الزرقػاني قابػػكسة، بمعيػد -070
 .2018دار حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  -اإلسبلمي

وما بعدىا، منشورات  2001أيموؿ  11، مكافحة اإلرىاب قبؿ ىجمات قيدا نجيب حمد -078
 .2017حمبي الحقوقية، لبناف، الطبعة األولى، 

، المجتمع المدني و الحرب عمى اإلرىاب، ترجمة حاـز إبراىيـ، مركز رم سيفكاستك  -073
 .2011دراسات الوحدة العربية، عماف، األردف، 

، الوسيط في شرح قانوف مكافحة اإلرىاب، دارسة قانونية مقارنة، متخصصة كمػػاؿ أحمد -074
 .2017صر، الطبعة األولى، في القوانيف العربية واألجنبية، دار النيضة العربية، القاىرة، م

، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانوف الدولي العاـ، المؤسسة الجامعية كمػػاؿ حماد -075
 .2003لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 

–، جريمة الخطؼ في قانوف مكافحة اإلرىاب وقانوف العقوبات كماؿ عبد اهلل محمد -076
 .2012دار حامد لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  -نةدراسة مقار 

، موسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسة والنشر، بيروت، الكيالني عبد الحميد -077
 لبناف، الطبعة األولى، دوف سنة.

، غسؿ األمواؿ وعبلقتو بمكافحة اإلرىاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة ليندا بف طالب -078
 .2011إلسكندرية، مصر، دوف طبعة، الجديدة، ا

، استراتيجية مواجية اإلرىاب، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، الطبعة مازف شندب -079
 .2014األولى 
، الدار العربية ، داعش )ماىيتو، نشأتو، إرىابػو، أىدافو، إستراتيجيتو(مػػػازف شندب -081

 .2014بيروت، لبناف، الطبعة األولى،  لمعموـ ناشػػروف
التوزيع، محموعة دراسات، دار حامد لمنشر و ، القانوف الدولي الجنائي، مػػازف ليمك راضي -080
 .2011اف، األردف، الطبعة األولى، عم
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، سيكولوجية العنؼ واإلرىاب، رؤية تحميمية لمسموكيات اإلرىابية، ماىر محمكد عمر -088
يات المتحدة االمريكية، الطبعة األولى، منشورات أكاديمية متشجاف لمدراسات النفسية، الوال

2007. 
، ترجمة محمد خمفانا لصوافي وآخروف، مكافحة تمويؿ مايكؿ جاككبسكف كماثيك ليفيت -083

التيديدات عبر الحدود الوطنية، الطبعة األولى، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
 .2009اإلمارات العربية المتحدة، 

الجريمة، دار حامد لمنشر أساليب البحث الجنائي في الوقايػػة مف حسف سعد،  محجكب -084
 .2014التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، و 

، الشػػرطة ومنع الجريمة، دار حامد لمنشر و التوزيع، عماف، محجكب حسف سعد -085
 . 2014األردف، 
مسح احتياجات الدوؿ العربية مف ، نتائج محسف عبد الحميد أحمد كمجمػػكعة مؤلفيف -086

المساعدات التقنية في مجاؿ منع الجريمة والعدالة الجنائية، التعاوف التقني العربي الدولي في 
مجاؿ العدالة الجنائية ومنع الجريمة، أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية، دار الحامد لمنشر 

 .2014والتوزيع، عماف، األردف الطبعة األولى، 
حديات األمنية، دار حامد لمنشر التعاوف األمني العربي والت ،محسف عبد الحميد أحمد -087

 .2014التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، و 
التوزيع، ، دار حامد لمنشر و األمف العربي المقومػػات و المعوقػات ،محمد األميف البشػػرم -088

 .2014عماف، األردف، الطبعة األولى، 
دار الحامد لمنشر  -دراسة مقارنة –العدالة الجنائية ومنع الجريمة حمد األميف البشرم، م -089

 .2014و التوزيع، الطبعة األولى، 
، عمـ اإلجراـ و السياسة الجنائية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، محمد الرازقػي -091

 .2004لبناف، الطبعة الثالثة، 
وزراء الداخمية العرب ومواجية ظاىرة اإلرىاب الدولي، مجمس  ،محمد السيد عرفة -090

 .2015أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، 
 ، مف أجؿ نظرية معرفية لئلرىاب، دار إبف النديـ لمنشر والتوزيع، الجزائرمحمد الطيبي -098

 .2008الطبعة األولى، 
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نترنت في عصر العولمة، عماف، األردف، دار ، إدماف األمحمد النكبي محمد عمي -093
 .2009صفاء لمنشر، 

، اإلرىاب واآلليات الدولية لمكافحتو، دراسة مقارنة بيف القانوف محمد أميػػر رضكاف سيد -094
الدولي العاـ والشريعة اإلسبلمية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

2018. 
األمف الجمػػاعي والتطورات الدوليػة المعاصػرة، دار النيضة العربية،  محمد بف صديػػؽ، -095

 .2012القاىػرة، مصػر، 
، اإلرىاب اإللكتروني محمد بف عبد اهلل آؿ فايع العسيرم، حسف بف أحمد الشيرم -096

وبعض وسائمو والطرؽ الحديثة لمكافحتو، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
 .2012 السعودية،

دراسة –، إدارة األزمات ومواجية الكوارث ومكافحة اإلرىاب محمد حافظ الرىػكاف -097
 .2014دار ىبل لمنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية،  -تطبيقية
، أسباب اإلرىاب، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، محمد حسف أبك يحي -098

 .2011الطبعة األولى 
دراسػة تحميمية تأصيمية مقارنة، –، المفيػوـ القانوني لئلرىاب حمد داككد يعقػكبم -099

 .2011منشورات زيف الحقوقية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، 
، الجريمة المنظمة وصداىا عمى األنظمة العقابية، دار النيضة محمد سامي الشػكا -811

 .القاىرة، مصر، دوف طبعة، دوف سنةالعربية، 
، السياسة الجنائيػة في مواجية غسيؿ األمواؿ، دار النيضة العربية، محمػػد سامي الشػكا -810

 .2009الطبعة األولى، 
، اإلرىاب الدولي بيف الغموض والتأويؿ، دار الجامعة الجديدة، محمد سعادم -818

 .2009اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
جتماعي في مواجية الجريمة، دار الوفاء لدنيا ، الدفاع اإلمحمد سالمة محمد غبارم -813

 .2006لمطباعة و النشر، دوف طبعة، 
تجفيؼ منابع اإلرىػػاب، مؤسسة الدراسات الفكريػة المعاصػرة، بيروت، محمد شحػػركر،  -814

 .2008لبناف، الطبعة األولى، 
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امعي، الج، موسػػوعة القانوف الجنائي لئلرىاب، دار الفكر محمد صالح العادلي -815
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رؤية قانونية –ريكية ، مكافحة اإلرىاب في اإلستراتيجية األمياسيف طاىر الياسرم -883

 .2011دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى،  -وتحميمية
نتياؾ حقوؽ اإلنساف يامف محمد منيػػسي -884 –، مكافحة اإلرىاب بيف سيادة الدستور وا 

 .2018دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى،  -دراسػة مقارنة
، اإلرىاب الدولي ومسؤولية شركات الطيراف، منشأة المعارؼ، د البنايحي أحم -885

 .1994اإلسكندرية، دوف طبعة، 
، الجريمة الدولية المنظمة في القانوف الدولي، مكتبة الوفاء يكسؼ حسف يكسؼ -886

 .2011القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 
الدار العممية ودار الثقافة، عماف، األردف، ، الجريمة المنظمة، يكسؼ داكد ككركيس -887
2001. 
التوزيع، نوني، دار ىومة لمطباعة والنشر و ، إتفاقيات التعاوف القضائي والقايكسؼ دالندة -888

 .2005الجزائر، 
ستخداـ األنترنت ألغراض يكنس محمد معرب -889 ، اإلطار القانوني لئلرىاب اإللكتروني وا 

 .2012بية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، إرىابية، جامعة نايؼ العر 
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 الرسائؿ ك المذكرات -ثانيا
 رسائؿ الدكتكراه -أ

، المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع أحمد عبد العظيـ مصطفى المصرم -10
وؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المصري والقانوف المقارف، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه في الحق

 دوف سنة.مصر،  ،ةالقاىر 
اإلرىاب في القانوف الجنائي، أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في  محمد مؤنس محب الديف، -18

 .1983-1982 مصر، الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة،
تعويض المجني عمييـ عف األضرار الناشئة عف جرائـ  رباب عنتر السيد إبراىيـ، -13

 مصر الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة،اإلرىاب،  أطروحة لنيؿ درجة 
2000-2001. 
دراسة مقارنة في –تسميـ المجرميف بيف الواقع و القانوف  ىشاـ عبد العزيز مبارؾ أبك زيد، -14

أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة  -القانوف الجنائي الدولي
 .2005-2004مصر، المنوفية، 

 -دراسة مقارنة–المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب  محمد إبراىيـ محمد دركيػػش، -15
-2005 مصر، أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنوفية،

2006. 
العبلقة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة وسبؿ المواجية  أحمد إبراىيـ مصطفى سميماف، -16

مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في عموـ الشرطة، أكاديمية الشرطة، كمية الدراسات العميا أطروحة 
 .2007-2006مصر، 

، المواجية التشريعية لمجرائـ اإلرىابية، رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى طارؽ محمد نكر تيمؾ -17
 .2007-2006 مصر، درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة،

، سياسة الحرب عمى اإلرىاب و تأثيرىا في األمف اإلنساني، دراسة يػر عبد العظيـبف صغ -18
، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو 2001سبتمبر  11سياسية تحميمية في أحداث 

السياسية، تخصص تنظيمات سياسية و إدارية، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة محمد 
 .2008-2007ئر، الجزاخيضر بسكرة، 
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أطروحة  -دراسة مقارنة–، النظرية العامة لمتدابير اإلحترازية عبد اهلل سميماف سميماف -19
 .2008-2007مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، 

دمة أطروحة مق -دراسة مقارنة–، اإلرىاب في القانوف الجنائي عمي محمد عامر العجمي -01
 .2009-2008 مصر، لمحصوؿ عمى درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة طنطا،

، جرائـ اإلرىاب عمى المستوى الدولي و المحمي أسامة حسيف محي محاؿ عبد العاؿ -00
 مصػر درسة تحميمية، أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة،

2008-2009. 
بية اإلرىاب في القانوف المصري ، السياسية الجنائية الحديثة لمجاأشرؼ سيد أبك زيد -08
 مصر المقارف، أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس،و 

2008-2009. 
ة أطروح -دراسة مقارنة–المواجية التشريعية والجنائية اإلرىابية  سعيد محمد غانـ العكيـ، -03

 .2009-2008 مصر، لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة،
–، السياسة الجنائية لمواجية الجرائـ اإلرىابية صباح عبد الرحمف حسف عبد اهلل الغيض -04

أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية  -دراسة مقارنة في القانوف الوطني والدولي
 .2009-2008 ،جامعة القاىرة، مصرالحقوؽ، 

، التعاوف الدولي في اإلجراءات الجنائية، رسالة لمحصوؿ عمى أحمد محمد السيد عبد اهلل -05
 .2010-2009 مصػر، درجة الدكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة،

 -دراسة مقارنة–، المواجية التشريعية لظاىرة اإلرىاب خالد جماؿ حامد عبد الشافي -06
-2009الحقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية 

2010. 
، الظاىرة اإلرىابية بيف القانوف الدولي و المنظور الديني، أطروحة مقدمة عبػػاس شافعة -07

مـو لنيؿ شيادة دكتوراه عموـ في القانوف تخصص قانوف دولي وعبلقات دولية، كمية الحقوؽ والع
 .2011-2010السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، الجرائـ اإلرىابية بيف القانوف والشريعة اإلسبلمية في ضوء محمد بيجت مصطفى الجزار -08
أحكاـ القضاء، أطروحة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة 

 .2011-2010 مصر، الزقازيؽ،
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دراسة –، الحماية الجنائية لممبلحة البحرية مف اإلرىاب محمد عبد اهلل محمد محمكد عزت -09
 مصر رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، -مقارنة
2011-2012. 
 -ةدراسة مقارن–، الجوانب اإلجراية لمكافحة الجريمة اإلرىابية فيصؿ فراج المطيرم -81

 مصر أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية،
2011-2012. 
التعاوف الدولي في مكافحة جرائـ اإلرىاب، أطروحة مقدمة لنيؿ ، عمػػار تيسيير بحبكح -80

 .2012-2011مصر، شيادة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
، مكافحة اإلرىاب بيف القانوف الدولي والتشريعات الوطنية، أطروحة مقدمة مراد قريبيػػز -88

 1لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الدولي و العبلقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر
 .2013-2012الجزائر، 

الممارسات  ، آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بيف فاعمية القانوف الدولي وواقعلكنيسي عمي -83
الدولية االنفرادية، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

 .2013-2012الجزائر، 
، المواجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع الجزائري المقارف إدريػس خكجة نضيرة -84

فرع عموـ جنائيػة، كمية الحقوؽ ية أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ تخصص عمـو قانون
 .2015-2014 الجزائر، العمـو السياسية، جامعة جيبللي ليابس، سيدي بمعباس،و 

–، األحكاـ اإلجرائيػة لموقاية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب فركحات سعيػد -85
طروحة لنيؿ شيادة دراسػة قانونية تحميمية عمى ضوء القانوف الدولي و التشريع الجزائري ، أ

الدكتوراه عموـ في الحقوؽ تخصص قانوف دولي جنائي، كمية الحقوؽ و العموـ السياسية، جامعة 
 .2016-2015 الجزائر، جيبللي ليابس، سيدي بمعباس،

، تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف في إطار مكافحة اإلرىاب عطك محمد -86
 01دكتوراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة ال

2015-2016. 
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، الجريػمة المنظمة العابػػرة لمحدود، أطروحة لنيؿ شيادة دكتػوراه عبػػاسي محمد األميػػف -87
عموـ، تخصص القانوف العاـ، كمية الحقوقو العمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة ابي بكر بمقايد 

 .2017-2016 زائر،الج تممساف،
، جرائـ اإلرىاب الدولي في ميزاف الشريعة جمعة فرج عبد الغني عمي شرؼ الديف  -88

الحقوؽ اإلسبلمية والقانوف الدولي الجنائي، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، كمية 
 2017-2016مصر، جامعة اإلسكندرية، 

ي في منطقة الساحؿ اإلفريقي، أطروحة لنيؿ ، مكافحة اإلرىاب الدولعيػػػساكم سفياف -89
شيادة الدكتوراه، كمية الحقوؽ و العموـ السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ 

 .2018-2017الجزائر، 
 مذكرات الماجستير -ب
، اإلرىاب وحدود التمكيف لحقوؽ اإلنساف، مذكرة تخرج مقدمة لنيؿ شيادة عكاشرية رقية -10

 الجزائر تخصص حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، جامعة فرحات عباس، سطيؼ،الماجستير 
  .بدوف سنة

اإلرىاب الوقاية و العبلج دراسة إستطبلعية لدور الحماية الفكرية في  سالـ سالـ براؽ، -18
الوقاية مف اإلرىاب، مشروع بحث مقدـ إستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير 

 ي لمدراسات األمنية، المعيد العالي لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، دوف سنة.المركز العرب
، التخطيط اإلستراتيجي لمكافحة اإلرىاب، بحث مقدـ عبد الكريـ بف خالد حبيب الشمرم -13

إلستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في مكافحة الجريمة، تخصص سياسة جنائية، المركز 
نية و التدريب، المعيد العالي لمعموـ األمنية، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو العربي لمدراسات األم

 .1989-1988األمنية، الرياض، السعودية، 
دور التنسيؽ في فعالية مكافحة اإلرىاب، دراسة ميدانية عمى  ،خالد عبد العزيز المييزع -14

تطمبات الحصوؿ عمى درجة ضباط األجيزة األمنية بمدينة الرياض، دراسة مقدمة استكماال لم
-2001 الرياض، السعودية، الماجستير في العموـ الشرطي، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية،

2002. 
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، اإلرىاب في القانوف الدولي، دراسػة قانونية مقارنة، أطروحة حسػػف عزيز نكر الحمػك -15
ف العاـ، األكاديمية العربيػة مقدمة إستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة ماجستير في القانو 

 .2007-2006المفتوحة في الدانمارؾ، ىمسنكي، فمندا، 
، التعاوف الدولي وقوانيف مكافحة اإلرىاب الدولي، مذكرة مقدمة لنيؿ أماؿ بف صكيػػمح -16

شيادة الماجستير في القانوف الدولي العاـ، تخصص العبلقات الدولية وقانوف المنظمات الدولية 
 .2009-2008 الجزائر،حقوؽ والعمـو السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، كمية ال
اإلرىاب في قانوف النزاعات المسمحة الدولية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة غبػػكلي منى،  -17

 ،الماجستير في العموـ القانونية، تخصص قانوف دولي، كمية الحقوؽ، جامعة الحاج لخضر
 .2009-2008 الجزائر، باتنة،
دور الدوؿ و المنظمات العالمية و اإلقميمية في مكافحة اإلرىاب  ،بػػكضياؼ إسمياف -18

الدولي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي و العبلقات الدولية، 
 .2009-2008كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

دراسة –لممتيميف بالجرائـ اإلرىابية ، الحد مف الضمانات اإلجرائية فتيحة بف ناصر -19
رسالة مقدمة إستكماال لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ،  -مقارنة

 .2009-2008 مصر، جامعة اإلسكندرية،
، المواجية التشريعية لئلرىاب في دولة إبراىيـ محمد جاسـ عبد اهلل الجالؼ الزغابي -01

، رسالة لنيؿ درجة 2004لسنة  1وفقا لممرسوـ بقانوف إتحادي رقـ اإلمارات العربية المتحدة 
  .2009-2008 مصر، الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة،

، اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكرة مقدمة لتيؿ ذنايب آسية -00
دولية وقانوف المنظمات الدولية، كمية الحقوؽ، شيادة الماجستير في القانوف العاـ فرع عبلقات 

 .2010-2009 ، الجزائر،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة
، سياسة المشرع في مواجية ظاىرة اإلرىاب، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ضيػػؼ مفيػػدة -08

خوة إلالماجستير في قانوف العقوبات والعموـ الجنائية، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة ا
 .2010-2009 الجزائر، منتوري قسنطينة،

جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ، عالء الديف ذكي مرسي محمد -03
 .2010-2009 مصر، الماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية،
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مقدمة  رسالة -دراسة مقارنة–، غسؿ األمواؿ وعبلقتو بمكافحة اإلرىاب ليندا بف طالب -04
إستكماال لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، مصر 

2009-2010. 
، رسالة مقدمة 2008 -2001، أثر التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب راكز محمد جبر -05

-2009لمطمبات الحصوؿ عمى شيادة الماجستير في الحقوؽ، جامعة اليرموؾ، األردف، 
2010. 
سبتمبر  11، الواليات المتحدة األمريكية ومكافحة اإلرىاب الدولي بعد نجيـ حكتيػػتف -06

مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية  -دراسة في الخمفيات واألبعاد- 2001
عة والعبلقات الدولية، تخصص العبلقات الدولية، كمية العموـ السياسية والعبلقات الدولية، جام

 .2010-2009، السنة الجامعية 3الجزائر 

، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب الدولي، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة إسعكف محفكظ -07
الماجستير في القانوف تخصص القانوف الدولي العاـ، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ، قسـ 

 .2011-2010 ، الجزائر،القانوف العاـ، جامعة محمد خيضر بسكرة
، المواجية القانونية و األمنية لجرائـ اإلرىاب، محمد المؤذف الدكسرم حسيف بف عبد اهلل -08

مصر رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة حمواف، 
2010-2011. 
مقدمة لنيؿ مذكرة  -مقاربة إستراتيجية–، األمف واإلرىاب في المغرب العربي برباش رتيبة -09

 .2012-2011، 3شيادة الماجستير في العموـ السياسية والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر 
، الجزائر واإلتفاقيات الدولية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب، مذكرة قػػاسي مصطفى عبد الحؽ -81

 المؤسسات مقدمة إستكماال لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف العاـ، تخصص الدولة و
 .2012-2011، 01جامعة الجزائر  العمومية، كمية الحقوؽ

التعاوف الدبموماسي في مكافحة اإلرىاب في منطقة غرب  محسػف الياشمي خنيػػش، -80
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ظاىرة اإلرىاب وتأثيرىا عمى حقوؽ اإلنساف، مجمة حقوؽ اإلنساف  فييمة بمحمزم، -58

، سبتمبر 02العدد ، ، كمية الحقوؽ، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـوالحريات العامة
2018. 
، مجمس األمف و مكافحة اإلرىاب الدولي في ضوء الصراع بيف اإلعتبارات كليي المختار -59

العدد الثالث  جامعة الجمفة، الجزائر، والقانونية، مجمة الحقوؽ و العموـ اإلنسانية، السياسية
 .2018عشر، جواف 

، جياد النكاح بيف ضوابط الشريعة اإلسبلمية وقواعد الشرعة ، طكاىرية منىيكسؼ مريػػف -61
    .2018، 24د عدالمغرب، الدولية في المعالجة، مجمة المنارة لمدراسات القانونية و اإلدارية، 

 المقاالت اإللكتركنية -ب
، )تاريخ 2017فيفري  23الجزائر جنبت أمريكا تيديدات إرىابية حقيقية، نشر بتاريخ  -01

 سا( متوفر عمى :  20:15عمى الساعة  24/04/2017اإلطبلع 
www.fibladi.dz 

عمى الساعة  11/04/2018تاريخ اإلطبلع (رىابية النائمة، ىذه أساليب عمؿ الخمية اإل -18
 متوفر عمى: (سا 33:21

https://www.youtube.com/watch?v=sDN42ndSrUE 

كز الدراسات مر الندوة العممية حوؿ استعماؿ األنترنت في تمويؿ اإلرىاب وتجنيد اإلرىابييف  -13
)تاريخ  المممكة العربية السعودية، ، الرياض،جامعة نايؼ العربية  لمعموـ األمنيةو البحوث، 

 متوفر عمى :سا (  14:15عمى الساعة  18/05/2018اإلطبلع 
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56069 

http://www.fibladi.dz14/
http://www.fibladi.dz14/
https://www.youtube.com/watch?v=sDN42ndSrUE
https://www.youtube.com/watch?v=sDN42ndSrUE
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56069


468 
 

، )تاريخ 14/04/2014، أسرار الخبليا النائمػة، مقاؿ منشور بتاريخ أحمػد الشػكبكي -14
 سا(، متوفر عمى: 16:30عمى الساعة:  10/06/2018اإلطبلع 

https://egyptnewsmagazine.blogspot.com/2014/04/sleepercellspy.html 

 

 جويمية  30المعركة الحديثة، نشر يوـ الخميس .، اإلرىاب اإللكتروني..أمجد المنيؼ -15
 سا( متوفر عمى : 23:00عمى الساعة:  21/07/2018تاريخ االطبلع  )،2015

today/2015/07/30-http://www.alarabiya.net/ar/saudi 

، اإلرىاب االلكتروني في عصر المعمومات، عبد اهلل بف عبد العزيز بف فيد العجالف -16
 متوفر عمى: ) سا 18:38عمى الساعة  21/07/2018تاريخ اإلطبلع (

http://www.shaimaaatalla.com 

 يـونشر  ،..اإللكتروني.. أدواتو وآثاره..أساليب الوقاية والعبلج اإلرىػػػػاب بدر أحمػػػػػد، -17
 متوفر  عمى: (،سا 13:00عمى الساعة  21/07/2018)تاريخ االطبلع  16-01-2017

http://www.assakina.com 

، دراسة عف مواجية استخداـ اإلرىابييف لشبكة اإلنترنت، دوف تاريخ نشر مكشمنيرة غ -18
 ( متوفر  عمى :سا 18:05عمى الساعة  21/07/2018إلطبلع )تاريخ ا

http://gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=204832 

، شبكػة 2009ماي  18، خػػبليا نػػائمة أـ قنابؿ موقوتػة؟ مقاؿ منشػور بتاريخ عػػمي الكػاش -19
 سا( متػوفر عمى: 10:36عمى السػاعة  12/10/2018المنصػور )تاريخ اإلطبلع  

https://www.alnoha.com/visitor16/5laya.htm 

، الخبليا النائمة توقظ اإلرىاب في أوروبا، مقاؿ منشور بتاريخ جاسػػـ محمد -01
 سا( متوفر عمى: 13:34عمى الساعة  12/10/2018)تاريخ اإلطبلع  16/07/2016

https://alarab.co.uk/انخاليا-انىائمت-تىقظ-اإلرهاب-في-أوروبا 

عمى  12/10/2018ع تاريخ اإلطبل)ماىي الخبليا النائمة،  سكاليؼ أحكاـ الدجانػي، -00
 متوفر عمى: سا( 14:40 الساعة 

https://sawaleif.com/116412-ما-ىي-الخبليا-النائمة؟ 

 01/06/2018توسيع مكافحة اإلرىاب وتصفية الخبليا النائمة ، مقاؿ منشور بتاريخ  -08
 متوفر عمى: سا(  15:40عمى الساعة  12/10/2018ع تاريخ اإلطبل)

https://www.addustour.com/articles/1014207-بوتيف-توسيع-مكافحة-اإلرىاب-وتصفية-الخبليا
 النائمة-

https://egyptnewsmagazine.blogspot.com/2014/04/sleepercellspy.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/07/30
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/07/30
http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.assakina.com/
http://www.assakina.com/
http://gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=204832
http://gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=204832
https://www.alnoha.com/visitor16/5laya.htm
https://www.alnoha.com/visitor16/5laya.htm
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://sawaleif.com/ما-هي-الخلايا-النائمة؟-116419
https://www.addustour.com/articles/1014207بوتين-توسيع-مكافحة-الإرهاب-وتصفية-الخلايا-النائمة-
https://www.addustour.com/articles/1014207بوتين-توسيع-مكافحة-الإرهاب-وتصفية-الخلايا-النائمة-
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عمى الساعة  12/10/2018تاريخ اإلطبلع )الخبليا النائمة ودورىا الخفي،  را حداد،تما -03
 متوفر عمى: سا( 14:05

https://www.raialyoum.com/index.php/تمارا-حداد-الخبليا-النائمة-ودورىا-الخ/ 

المغرب يتخذ إجراءات خاصة لمواجية الخبليا اإلرىابية النائمة، مقاؿ  سيد المختار، -04
 سا( 15:20عمى الساعة  12/10/2018تاريخ اإلطبلع  ، )30/01/2017منشور بتاريخ 
 متوفر عمى:

https://arabic.rt.com/news/861128--المغرب-يتخذ-إجراءات-خاصة-مواجية-الخبليا-اإلرىاب
 #/النائـ

خمية نائمة شماؿ القوقاز ىذا العاـ، مقاؿ منشور  20مكافحة اإلرىاب الروسية، إكتشاؼ  -05
متوفر  (سا 10:40عمى الساعة  14/10/2018تاريخ اإلطبلع  ، )10/10/2017بتاريخ 
 عمى:

https://www.youm7.com/story/2017/10/10/-مكافحة-اإلرىاب-الروسية-اكتشاؼ-20-خمية-نائمة
 شماؿ-القوقاز-ىذا/3450128

تشريعات مكافحة اإلرىاب في دوؿ الخميج العربيػة واليمف، األمـ المتحدة دراسػة حوؿ  -06
 تاريخ اإلطبلع) 10/06/2012نشر يـو  ،2009لمخدرات والجريمة، نيويورؾ مكتب ا

 سا متوفر عمى: 19:45عمى الساعة  30/10/2018
http://www.unodc.org/documents/terrorisme/publications/stady_ct_legislation_gulf_y

emen/ararabic.pdf 

 7وزراء الخاريجة العرب يقرروف إتخاذ كؿ اإلجراءات لمواجية "داعػػش" العربي الجديد،  -07
 عمى:متػػوفر ( سا 21:40عمى الساعة  30/10/2018تاريخ اإلطبلع  ، )2014أيموؿ 

http://www.alaraby.co.uk/politics/le061b0b-aeef-4aea-8810-720f6d23773b 

، 2014أفريؿ  18بو باطؿ،  ومسؤولية منع تحولو أمريكيا إلى حؽ يراد 2170القرار  -08
 متوفػر عمى: (سا 21:43عمى السػػاعة  30/10/2018 )تاريخ اإلطبلع

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/322358 

خطػره عمى األمة، مجمة البياف، العراؽ،  ، اإلرىاب الفكري وعبد اهلل بف نافػع الدعجػػاني -09
 سا( متوفر عمى: 21:25عمى الساعة  18/12/2018)تاريخ اإلطبلع 

http://www.albayanmagazine.com 

https://www.raialyoum.com/index.php/تمارا-حداد-الخلايا-النائمة-ودورها-الخ/
https://arabic.rt.com/news/861128-المغرب-يتخذ-إجراءات-خاصة-مواجهة-الخلايا-الإرهاب-النائم/
https://arabic.rt.com/news/861128-المغرب-يتخذ-إجراءات-خاصة-مواجهة-الخلايا-الإرهاب-النائم/
https://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-20-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B0%D8%A7/3450128
https://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-20-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B0%D8%A7/3450128
http://www.unodc.org/documents/terrorisme/publications/stady_ct_legislation_gulf_yemen/ararabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorisme/publications/stady_ct_legislation_gulf_yemen/ararabic.pdf
http://www.alaraby.co.uk/politics/le061b0b-aeef-4aea-8810-720f6d23773b
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/322358
http://www.albayanmagazine.com/
http://www.albayanmagazine.com/
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، قراءة في الموقؼ اإلقميمي والدولي مف الحرب عمى تنظيـ داعش، بحث مقدـ عماد عمك -81
 )تاريخ ،25/11/2015إلى ندوة بيت الحكمة حوؿ التعاوف الدولي في مكافحة اإلرىاب بتاريخ 

 متوفػر عمى: (سا 21:33عمى الساعة  11/02/2019اإلطبلع 
http://www.baytalhikma.iq/news_print.php?ID=394 

، مداخمة بعنواف مف ىي الخبليا اإلرىابية النائمة في تونس وطرؽ الصيداكمرياض  -80
عمى  23/02/2019تاريخ اإلطبلع )التعامؿ معيا، المركز العربي لمدراسات السياسية، تونس، 

 متوفر عمى: (سا 21:33الساعة 
https://www.youtube.com/watch?v=z-pbSyq48kM 

، مداخمة بعنواف عممية الكرؾ تكشؼ خبليا اإلرىاب النائمة، قناة سكاي السيد الدكيرم -88
 متوفر عمى: (سا 10:15عمى الساعة  23/02/2019تاريخ اإلطبلع )نيوز العربية، 

utube.com/watch?v=vx0UbUL06lAhttps://www.yo 

، مداخمة بعنواف خريطة الخبليا اإلرىابية النائمة داخؿ بمجيكا، قناة الغد، ىالة الساحمي -83
 متوفر عمى: (سا 22:36عمى الساعة  23/02/2019تاريخ اإلطبلع )

https://www.youtube.com/results?search_query=صحفيت+تكشف+خزيطت+انخاليا+اإلرهابيت+انىائمت+داخم+بهجيكاا 

، مداخمة بعنواف إجراءات أمنية مكثفة في فرنسا لمقضاء عمى الخبليا ماريا مصارع -84
متوفر  (سا 21:45عمى الساعة  23/02/2019إلطبلع تاريخ ا)اإلرىابية النائمة، قناة الغد، 

 عمى:
https://www.youtube.com/watch?v=Yvk5hhqM4VY 

تزايد العمميات اإلرىابيػة في العالـ الغربي، المظاىر والخمقيات ،  عبد المجيد الجمؿ -85
ت الدينية ، مؤمنوف ببل حدود لمدراسات واألأبحاث، قسـ الدراسا2016-2001والنتائج سبتمبر 

متوفر  )سا 12:00عمى الساعػة  30/03/2019تاريخ اإلطبلع  (،2018فيفري  06المغرب 
 عمى:

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-12/al3alaam.pdf 

، الخبليا النائمة و العائدوف مف مناطؽ التوتر يؤرقوف أجيزة األمف في فادم مطر -86
عمى الساعة  30/03/2019، )تاريخ اإلطبلع 15/02/2019المغرب، مقاؿ منشور بتاريخ 

 سا( متوفر عمى: 14:13
https://www.independentarabia.com/node/8061/-األخبار/انعانم-انعزبي/انخاليا-انىائمت-وانعائذون

 مه-مىاطق-انتىتز-يؤرقىن-أجهشة-األمه-في

http://www.baytalhikma.iq/news_print.php?ID=394
https://www.youtube.com/watch?v=z-pbSyq48kM
https://www.youtube.com/watch?v=z-pbSyq48kM
https://www.youtube.com/watch?v=vx0UbUL06lA
https://www.youtube.com/watch?v=vx0UbUL06lA
https://www.youtube.com/results?search_query=صحفية+تكشف+خريطة+الخلايا+الإرهابية+النائمة+داخل+بلجيكاا
https://www.youtube.com/watch?v=Yvk5hhqM4VY
https://www.youtube.com/watch?v=Yvk5hhqM4VY
http://www.mominoun.com/pdf1/2017-12/al3alaam.pdf
http://www.mominoun.com/pdf1/2017-12/al3alaam.pdf
https://www.independentarabia.com/node/8061/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/8061/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A
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، أىمية العمميات اإلستباقية والكشؼ عف الخبليا النائمة في مكافحة اإلرىاب، جاسـ محمد -87
سا(  12:02عمى الساعة  30/03/2019، )تاريخ اإلطبلع 03/02/2019مقاؿ منشور بتاريخ 

 متوفر عمى:
https://www.roayahnews.com/articles/2019/02/03/7829/-أهميت-انعمهياث-االستباقيت-وانكشف

 عه-انخاليا-انىائمت-في-مكافحت-اإلرهاب

، اإلرىاب و الجيود الدولية واإلقميمية لمكافحتو، مجمة الدفاع الوطني، إلياس أبك جكدة -88
تاريخ اإلطبلع )، 2015، جانفي 91كمية العموـ السياسية و اإلجتماعية، لبناف، العدد 

 متوفر عمى: (سا 11:14عمى الساعة  01/04/2019
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/اإلرىاب-والجيود-الدولية-واإلقميمية-لمكافحتو 

 21، الجيود العربية المشتركة لمكافحة اإلرىاب، جريدة الزماف البغدادية، عماد عمػػك -89
 متوفر عمى: (سا 15:13عمى الساعػة  16/04/2019اإلطبلع  تاريخ ، )2014مارس 

http://www.azzaman.com/?p=66181 

 المكسػػكعات اإللكتركنيةرابعا: 
 موسوعة ويكيبديا الحػرة عمى الموقع : -0

https://ar.wikipedia.org 

 الممتقيات العممية خػػامسا:
، تقييـ الجيود الدولية والعربية في مكافحة اإلرىاب الغفار عبد الصادؽ الدكيؾ عبد -10

)التجربة المصرية نموذجا( ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ دور مؤسسات 
 .ىاب، الرياض، السعودية، دوف سنةالمجتمع المدني في التصدي لئلر 

بحث مقدـ إلى كمية  ،واإلقميمي في مواجية اإلرىابولي ، التعاوف الدمحمد سامػػي الشكا -18
 .1998، مصر، ةالحقوؽ جامعة المنصور 

، التعاوف الدولي واإلقميمي في مواجية اإلرىاب، المؤتمر العممي محمد عيد الغريب -13
 السنوى الثالث: المواجية التشريعية لظاىرة اإلرىاب عمى الصعيديف الوطني و الدولي، كمية

 .1998عة المنصورة، الحقوؽ، جام
، اإلرىاب والعنؼ في ميزاف الشريعة اإلسبلمية والقانوف الدولي، حسف بف محمد سفر -14

 .11/01/2003قطر  -بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي الدولي، الدورة الرابعة عشرة، الدوحة

https://www.roayahnews.com/articles/2019/02/03/7829/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.roayahnews.com/articles/2019/02/03/7829/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/الإرهاب-والجهود-الدولية-والإقليمية-لمكافحته
https://ar.wikipedia.org/
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ة رؤي–، أسباب ظاىرة اإلرىاب في المجتمعات اإلسبلمية عبد اهلل بف محمد عمرك -15
المؤتمر العالمي عف موقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب، جامعة اإلماـ محمد بف سعود  -ثقافية

 .2004 المممكة العربية السعودية، اإلسبلمية، قسـ الثقافة اإلسبلمية، كمية الشريعة،
وضع آليات لمتعاوف األمني لمكافحة اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في أشغاؿ رضا الكافي،  -16

إلى  4وسوـ بػ تكامؿ جيود األجيزة األمنية في مكافحة اإلرىاب خبلؿ الفترة مف الممتقى  الم
 المممكة العربية السعودية.الرياض، معة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، ، جا8/12/2004

، أىمية تكامؿ جيود األجيزة األمنية في مواجية الحدث محمد فاركؽ عبد الحميد كامؿ -17
 -4مية تكامؿ جيود األجيزة األمنية في مكافحة اإلرىاب خبلؿ الفترة مف اإلرىابي، الندوة العم

 .المممكة العربية السعودية، الرياض، 2004/ 8/12
، مقدمة في ظاىرة اإلرىاب واإلىتماـ العربي بمكافحة اإلرىاب، عمي بف فايػػز الجحني -18

الحس األمني، جامعة نايؼ ورقة مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بمكافحة اإلرىاب وتنمية 
 .2005، المممكة العربية السعوديةالعربية لمعمـو األمنية، الرياض، 

، العبلقة بيف اإلرىاب المعموماتي و الجرائـ المنظمة : عبد الحميد إبراىيـ محمد العرياف -19
لفترة مف خبلؿ ا ماىو رد فعؿ القطاع العاـ؟، الدورة التدريبية مكافحة الجرائـ اإلرىابية المعموماتية

 الرياض، الممكمة العربية السعودية، ، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،9-13/4/2006
2006. 
العبلقة بيف اإلرىاب المعموماتي والجرائـ المنظمة،  عبد الحميد إبراىيـ محمد العريػػاف، -01

-9ة المعموماتية، أياـ ورقة بحثية مقدمة في ندوة عممية موسومة بػ مكافحة الجرائـ اإلرىابي
 العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية.، جامعة نايؼ 14/4/2006
، التعاوف التقني والشػرطي كآليتيف مف اآلليات الدولية لمكافحة ليمى إبراىيـ العدكاني -00

كمية  ،الجريمة المنظمة الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر
مارس  04-03-02أياـ الجزائر، الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط، 

2008. 
، دور األنتربوؿ مف خبلؿ أقساميا المتخصصة في مكافحة الجريمة شعػػاشعية لخضػر -08

 المنظمة، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ
 .2008مارس  04-03-02أياـ  الجزائر،  والعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط،
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مكافحة غسيؿ عائدات الجريمة المنظمة في اإلتفاقات الدولية و القانوف زركاؽ نصيػػر،  -03
كمية الحقوؽ ، الجزائري، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر

 .2008مارس  04-03-02أياـ  الجزائر، لعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط،وا
، الميكانيزمات الجديدة لمواجية الجريمة المنظمة، الممتقى الوطني الثالث سػػالـ بكفميػح -04

حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة عمار 
 .2008مارس  04-03-02أياـ  الجزائر، األغواط، ثميجي
، اإلرىاب اإللكتروني في عصر المعمومات، عبد اهلل بف عبد العزيػػػز بف فيد العجالف -05

بحث مقدـ إلى المؤتمر الدولي األوؿ حوؿ حماية أمف المعمومات والخصوصية في قانوف 
 .2008جواف  4و  2يومي  ، مصر،األنترنت المنعقد بالقاىرة

ستراتيجيات مكافحة الجريمة العربي بف ميػػيدم رزؽ اهلل كعيسى لحػػاؽ -06 ، طرؽ وا 
كمية الحقوؽ ، منظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائرالمنظمة، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة ال
 .2008مارس  04-03-02أياـ  الجزائر، والعمـو السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط،

، تحديث المنظومات التشريعية بما يضمف نجاعة العمؿ الوقائي والقمعي في إسعادعكسػة  -07
مواجية الجريمة المنظمة، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا 

-03-02أياـ الجزائر، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط، ، بالجزائر
 .2008مارس  04
، التدابيػر الوقائية والجزائية مف جريمة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، عمػػارة عمػػارة -08

الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو 
 .2008مارس  04-03-02أياـ  الجزائر، السياسية، جامعة عمار ثميجي األغواط،

، الجريمة المنظمة وآليات مكافحتيا عمى المستوى الدولي، الممتقى الوطني صباح مريػكة -09
الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة 

 .2008مارس  04-03-02أياـ الجزائر، عمار ثميجي األغواط، 
لناجعة لمكافحة الوجو اآلخػر لمجريمة المنظمة، الممتقى ، األساليب القانونية اياسيػػف قكتاؿ -81

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتيا بالجزائر، 
 .2008مارس  04-03-02أياـ الجزائر، جامعة عمار ثميجي األغواط، 
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، المجاالت، النتائج( ورقة اإلرىاب المعموماتي )التعريؼ، ذياب مكسػى البداينػة -80 ، المفيـو
، 2008/ 19/11-15عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ اإلرىاب واألنترنت، أياـ 

بالتعاوف مع جامعة عيف  ، الرياض، المممكة العربية السعوديةجامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية
 .2008 مصر، شمس، القاىرة،

، القدرات الوقائية لؤلجيزة األمنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب دانيأكـر عبد الرزاؽ المشي -88
وسبؿ تعزيزىا، الندوة العممية قدرات األجيزة األمنية وأثرىا عمى جيود مكافحة اإلرىاب، الفترة 

 .المممكة العربية السعوديةالرياض،  11/2009/ 4إلى  2مف 
نية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب وسبؿ ، القدرات الوقائية لؤلجيزة األمأكـر عبد الرزاؽ -83

تعزيزىا، ورقة بحثية مقدمة في ندوة عممية موسومة بػ قدرات األجيزة األمنية وأثرىا عمى جيود 
 .2009، المممكة العربية السعوديةالرياض،  4/11/2009-2مكافحة اإلرىاب، 

قة عممية مقدمة في ، تشريػػعات اإلرىاب اإللكتروني واإلفتػػراضي، ور محمد محمػد األلفي -84
 ، جامعة نايؼ30/6/2010-28الممتقى القضائي األوؿ جرائـ اإلرىاب وأمف الدولة، أياـ 

  .2010، المممكة العربية السعودية ،العربية لمعمـو األمنية، الرياض
، اإلرىاب الجديد طبيعتو وخصائصو، الندوة العممية أثر األعماؿ سعد بف عمي الشيراني -85

دمشؽ، مى السياحة، مركز الدراسات والبحوث، قسـ الندوات والمقاءات العممية، اإلرىابية ع
 .6/7/2010و  4سوريا، يومي 

، مدى قصور التعاوف الدولي في مبلحقة الجرائـ الدولية )دراسة محمد لطفي عبد الفتاح -86
الثػػورة والقانوف، حوؿ أزمة تسميـ المجرميف كعائؽ لقياـ التعاوف الدولي( المؤتمر العممي الدولي: 

 .2011 مصر، الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية،كمية 
دور اآلليات الحديثة لمحد مف الجرائـ المستحدثة :اإلرىاب االلكتروني  ،أيسر محمد عطية -87
ورقة عممية مقدمة في ممتقى عممي بعنواف الجرائـ المستحدثة في ظؿ المتغيرات   طرؽ مواجيتوو 

 .2013 ،األردف، ،عماف4/9/2013-2دولية،قميمية والوالتحوالت اإل
، اإلرىاب، األسباب والعبلج، ورقة عممية مقدمة في ندوة عممية عصاـ بف ىاشـ الجفرم -88

لمممكة العربية موسومة بػ موقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، ا
 .2014السعودية، 
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دينية وآليات مكافحة اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في إطار ، المسألة الباقي ناصػػر الديف -89
ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيوـ و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ 

 .2017 الجزء الثاني، مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف،
افع نظرة تحميمية نقدية، ورقة عممية ظاىرة اإلرىاب، األسباب و الدو ، حسف عكريمي  -31

مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيوـ و إختبلؼ المعايير 
 .2017 ،األوؿ زءالجمركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف، عند التطبيؽ، 

ية الدولية واإلقميمية لمكافحة اإلرىاب، ، اإلتفاقيات القانونخديجة زياني، ساميػة بف حجار -30
ختبلؼ فحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكا ا 

 الجزء الثاني مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف، ايير عند التطبيؽ،المع
2017.  
ألمف المجتمعي لمحاربة اإلرىاب األسرة والمجتمع مقاربة ا، داسي سفيػاف، غنك أماؿ  -38

المحمي في مجابية الظاىرة، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب 
مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عايير عند التطبيؽ، بيف مشكمة المفيوـ و إختبلؼ الم

 .2017 الجزء األوؿ، عماف، األردف،
ظاىرة اإلرىاب، األسباب دراسة في األسباب والدوافع، ورقة ، رانيػػة ىدار، أحمد مخمكؼ  -33

عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ 
 الجزء األوؿ، مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف،المعايير عند التطبيؽ، 

2017. 
، اآلليات القانونية لمواجية الجريمة اإلرىابية أو التخريبية في التشريع رضيػة بركايؿ -34

مشكمة الجزائري، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف 
مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف،  عند التطبيؽ،المفيوـ و إختبلؼ المعايير

 .2017 الجزء األوؿ، دف،األر 
، ظاىػرة اإلرىاب دراسة في المفيوـ والماىيػة، ورقة عممية مقدمة في إطار زركقي عائشػػة -35

ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيوـ و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، 
 .2017 وؿ،الجزء األ مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف،
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الجزائر –سيػػاسة مكافحة اإلرىاب بيف األطر القانونية وفعالية الممارسػة ، زىيػػرة مزارة -36
، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة -أنموذجا

ولى، عماف، عند مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة األ، المفيوـ و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ 
 .2017 الجزء األوؿ، األردف،

، اإلرىاب مف المنظور اإلسبلمي بيف دالالت النصوص الشرعية عبد السالـ مككيػػؿ -37
وجدلية السياقات السياسية، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب 

ز الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، مركبيف مشكمة المفيوـ و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، 
 .2017 الجزء األوؿ، عماف، األردف،

ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية  الرؤية العربية لمكافحة اإلرىاب، عمػػاد عمػػك، -38
مركز الكتاب موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيوـ و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، 

 .2017 الجزء األوؿ، ة األولى، عماف، األردف،األكاديمي، الطبع
أسباب اإلرىاب و دوافعو، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة ، غادة كماؿ محمكد سيد  -39

مركز عممية موسومة بػ مكافحة اإلرىاب بيف مشكمة المفيـو و إختبلؼ المعايير عند التطبيؽ، 
 .2017 لجزء األوؿ،ا الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف، األردف،

تحديد األسباب النفسية واإلجتماعية اإلقتصادية، السياسية واألمنية المفسرة ،  غالـ يمينة -41
فحة اإلرىاب بيف إلنتشار ظاىرة اإلرىاب، ورقة عممية مقدمة في إطار ندوة عممية موسومة بػ مكا

ختبلؼ المعايير مشكمة المفيوـ و  يمي، الطبعة األولى، عماف، مركز الكتاب األكاد عند التطبيؽا 
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 ممخص
أشد فتكا ألنيا قوات سرية متخفية بمبلبس مدنية ومف الصعب اإلرىابية النائمػة الخبليا 

في أنيا ليست نائمة كما يشير المصطمح أو يتصور  خطورتيا تكمف كما دىا وعّدتيامعرفة عد
نما ىي يقظة ومحترسة تنتظر اإلشارة لتقوـ بتنفيذ المياـ الموكمة بيا  .البعض وا 

لكشؼ ىذه الخبليا وتدابيػر فعالة ويترتب عمى ذلؾ أف تأخذ الحكومات إجراءات قوية  
يقاؼ نش وأف تجعؿ أمر مكافحة ىذه  اطاتيا قبؿ أف تزؼ ساعة إيقاظياوتجريدىا مف أسمحتيا وا 

، ما يستدعي بالضرورة أف تكثؼ و الدولي الخبليا الجرثومية مف أولويات مياـ األمف الوطني
 .تعاوف دولي سواء قضائيا أو أمنيايود فيما بينيا وبمورة ىذا الجيد في جال

النائمة، التعاوف الدولي، مكافحة الخبليا اإلرىابيػة  : اإلرىاب، الخبليا اإلرىابيةالكممات المفتاحيػة
 النائمة.

Abstract 

The Dormant Terrorist Cells are more lethal because they are secret forces 

disguised in civilian clothes. It is difficult to know how many and what equipment’s 

they have they are, and their danger lies in that they are not asleep, as the term refers 

to some people, but rather vigilant and eager to signal the execution of the tasks 

entrusted to them. 

 As a result, governments must take strong and effective measures to detect, 

disarm and halt their activities before they wake up, and to make the control of these 

bacterial cells a priority of national and international security missions which involves  

International cooperation, whether at the levels of judicial or security systems. 

Keywords: Terrorism, Sleeping Terrorist Cells, International Cooperation, Fight 

against sleeping terrorist cells. 

 

Résumé 

Les cellules terroristes en sommeil sont plus meurtrières car ce sont des forces 

secrètes déguisées en civil Il est difficile de savoir combien et combien elles sont et 

leur danger réside dans le fait qu’elles ne sont pas endormies, comme le terme fait 

référence à certaines personnes. 

 En conséquence, les gouvernements doivent prendre des mesures énergiques et 

efficaces pour détecter, désarmer et arrêter leurs activités avant leur réveil et faire du 

contrôle de ces cellules microbiennes une priorité pour les missions de sécurité 

nationales et internationales. Coopération internationale, judiciaire ou de sécurité. 

Mots-clés: terrorisme, cellules terroristes dormantes, coopération internationale, 

Lutte contre les cellules terroristes assoupies. 


