
 

 

 

 
 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة             

  République Algérienne Démocratique et Populaire                         

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 ...........    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع:

 العلوم السياسية قسم
 

  مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 
 يةميدان الحقوق و العلوم السياس                                 

       تعاون دوليالتخصص: علوم سياسية                                     الشعبة:  
 إشراف األستاذ)ة(:تحت                         الطالب)ة(:              من إعداد 

 لقرع بن علي                                              بوسيف نجاة   
 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا                   أودية مياسة               األستاذ)ة(  
 مشرفا مقررا             لقرع بن علي           (     األستاذ)ة  
 مناقشا                بوجحفة رشيدة         (     األستاذ)ة  
 

 0303/سبتمبر/ 30:تاريخ المناقشة
 0302/0303السنة الدراسية :

 

 التعاون األورو مغاربي في مجال مكافحة االرهاب



 

 

 

 

 

 

 

إنسانة في الوجود.......إلى من سهرت الليالي و عانت  و حت   لتال و  و ال وتي   لىأغ إلى

ألجلي.........إلتتتى متتتن  نستتتا ي   وأنتتتافت إرى تتتي وويوتتت  إلتتتى جتتتان ي فتتتي  تتت  الل  تتتات  

 الصعاب.......إلى من شجعا ي و دعما ي ل صائ ها................الى أمي ال  ون 

ح جدتي المرحومة الغالية سك ها هللا فسيح ج اته وجع  فتي إلى والدي العزىز الغالي؛ الى فو

 اهدي هذا العم  .....  ي رها نوفا و حياءا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

أت دم لخالص الشكر و العرفان إلى أسااذي المشتر  التد اوف ل ترن لتن علتي علتى 

ام و إشرافه و دعمه لي و توجيهاته الاي أفادني لها  ثيرا فتك ن لته لهتذا  ت  ا حاتر

 .الا دىر

 متتا أت تتدم لشتتكر  تت  أستتاتذو يستتي العلتتوم السياستتية لجامعتتة ع تتد ال ميتتد لتتن لتتادى  

اشكر    من ساعدني في انجتا   إنمساغاني على مجهوداتهي الم ذولة  ما   أنسى 

 لعيد.  أوهذا العم  من يرىب 
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تهدفها البيئة العالمية منذ نهاية تعتبر ظاهرة اإلرهاب من أكثر التهديدات خطورة التي تس

،حيث أصبحت تهدد الكيان الدولي و بشكل خاص الحياة اليوميةة لننسةان  الحرب الباردة

في أي مكان للعمل و هي بشةكل اةات تصةادت فةي افهةدال و ال ةيت و اإليةديولونيات بةين 

بب واحد اإلفراد و النمااات و في الح ي ة هي ظاهرة مع دة ندا يصعب إرنااها الى س

يحةةةدد بةةةدايتها و يحكةةةت مسةةةارهاجافمر الةةةذي ينعةةةل دراسةةةة الظةةةاهرة اإلرهابيةةةة واليةةةات 

موانهتها يأخذ منطل ات و اتناهات متعددة ومتنواة، ما شكل منهةا تهديةدا امنيةا مسةتندا 

بالنسبة لالتحاد افوروبي واإلتحاد المغاربي وب ية دول العالت و قد استفحلت في السنوات 

تفيدة من الت دت العلمي و التكنولوني و أصبحت تهدد كل الدول الغنية منها و افخيرة مس

الف يرة ،و تماشت إلى البعد اإلقليمي و العةالمي و أصةبحت تهديةدا امنيةا اسةتراتينيا يهةدد 

امن نميع افمت حيث ال يكاد يمر الينا يوت دون إن تطالعنا وسائل اإلاةالت المسةمواة و 

قيات نزء أو منمواة بأحد افامال اإلرهابية التةي تبةث الراةب و المرئية الم روءة ان 

الفزع في النفس و تدمر افموال و الممتلكات العامة و الخاصة وبأمن  وسةالمة المرافة  

 العامة التي تخدت ماليين الناس في كل أنحاء العالت ج

و أصةبحت  كما أن قضايا محاربة اإلرهةاب أصةبحت فةي م دمةة االهتمامةات العالميةة    

،و نظةرا لخطةورة ظةاهرة اإلرهةاب  تستحوذ الى النزء الرئيسي مةن التفةااالت الدوليةة

التي تهدد المنتمعات الغربيةة منهةا و العربيةة اضةطرت الةدول إلةى تبنةي سياسةة تعاونيةة 

مختلفة من انل موانهة هذه الظاهرة وهذا ما سنتطر  إليه في بحثنا بالتعرل الةى هةذه 

اليبها و أسبابها ثت التعرل الى واقع اإلرهاب في اإلتحةاد افوروبةي و الظاهرة و أهت أس

اإلتحاد المغاربي ثت شرح أهت السياسات التي ااتمدها اإلتحاد افورو مغةاربي فةي منةال 

 محاربة هذه الظاهرة ج

 : أهداف الدراسة

الةى  التعم  فظاهرة اإلرهاب من حالل دراسة مفهومها و أسبابها و أسةاليبها و التعةرل

أهت االستراتينيات التي انتهنها كل من اإلتحةاد افوروبةي و المغةاربي لموانهةة ظةاهرة 

 اإلرهاب ج
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التعرل كذلك الى السياسات   التعاونية لالتحاد افورو مغاربي لمعالنة هذه الظةاهرة و 

الوصةول إلةةى دراسةةة الميةةة محيطةةة بالموضةةوع مةةن خةةالل دراسةةة التنربةةة المغاربيةةة و 

 ة في منال مكافحة اإلرهابجافوروبي

  إشكالية الدراسة

ل د أدرك المنتمع الدولي ان اإلرهاب اخطر الظواهر التي تهدد نميع الدولج لهذا تسعى 

هذه الدول إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمةة للتصةدي لةه مةن خةالل ااتمةاد سياسةات معينةة 

 : واليه فاإلشكال المطروح هو

 غاربي في محاربة ظاهرة اإلرهاب ؟كيف ساهم االتحاد األورو م

  األسئلة الفرعية لدراسة

 تتفرع هذه اإلشكالية إلى تساؤالت فراية تسااد الى تفكيك موضوع الدراسة و تبسيطه 

 : و هي كالتالي 

  ما هي أسةباب و اوامةل ظهةور وتنةامي الظةاهرة اإلرهابيةة فةي دول المغةرب

 العربي ؟

  الدول افوروبية؟وما هو واقع الظاهرة اإلرهابية في 

ما هةي اسةتراتينيات كةل مةن االتحةاد افوروبةي واالتحةاد المغةاربي فةي مكافحةة 

 اإلرهاب؟

  وفيما تمثلت  أهت السياسات التعاونية التي انتهنها االتحاد افورو مغاربي فةي

 مكافحة اإلرهاب؟

 الفرضيات العلمية

 كلما تطورت أساليب اإلرهاب وأهدافها صعب تحديد مفهومهج -

كلمةةا كانةةت تليةةات االتحةةاد افورو مغةةاربي فةةي موانهةةة اإلرهةةاب ترتكةةز الةةى تناسةة  -

 النهود المحلية اإلقليمية كلما كانت الفعالية في التصدي لنرهابج

بما أن افمن المغربي مرتبط بافمن افوروبي فةان تفعيةل تصةور إدراك امنةي ال يةأتي  -

 إال بونود هيكل موازي لالتحاد افوروبي
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 اإلطار الزماني و المكاني للموضوع

تركةةةز الدراسةةةة الةةةى التعةةاون افورو مغةةةاربي مةةةن مةةةؤتمر برشةةةلونة  اإلطااار الزمااااني 

غير إن م تضيات الدراسة تتطلب اإللمات بنميةع نوانةب الموضةوع و 8002الى 5991

تستداي الوقول الى مراحل ساب ة الى سبيل تتبع العالقات افورو متوسطية منذ بدايةة 

تسعينات في إطار السياسة المتوسطية النديدة المتنددة لالتحةاد افوروبةي وصةوال إلةى ال

؛و بةةةذلك فاإلطةةةار الزمةةةاني 8002أخةةةر مبةةةادرة وهةةةي االتحةةةاد مةةةن انةةةل المتوسةةةط سةةةنة

المحوري للدراسة يشمل الفترة الممتدة من بداية التسعينات الى غايةة التطةورات افخيةرة 

لالتحاد افوروبةي بةالتزامن مةع اإلحةداث الحاصةلة فةي   الحاصلة في السياسة المتوسطية

 العالت العربي ج

تركز الدراسة أساسةا الةى المنط ةة افورو مغاربيةة أوروبةا و المغةرب اإلطار المكاني   

 العربي وواقع اإلرهاب في كل من دول االتحاد افوروبي و دول االتحاد المغاربيج

 : مبررات اختياري للموضوع ج

  هةةي كمةةا اشةةرنا سةةاب ا هةةي أهميةةة الموضةةوع بااتبةةاره : الموضااوعيةالمبااررات

 اإلرهاب من ال ضايا افساسية المطروحة في العالقات الدوليةج

 الميوالت الشخصية لدراسة مواضيع افمةن و الفضةول الكبيةر  : المبررات الذاتية

ة إلةى لمعرفة افسباب الح ي ية التي أدت إلى قتل اإلنسان فخيه دون مبةاالة إضةاف

إن بعةةن نشةةاطاته الداميةةة و تعةةاود النزائةةر ماسةةاتها التةةي لةةن تنسةةى، و بااتبةةار 

النزائر بلد مغاربي اخترت موضوع التعاون افورو مغةاربي فةي منةال مكافحةة 

 اإلرهابج

 أهمية الدراسة : 

  من خالل هذه الدراسة سيتت طرح قضية اإلرهاب بااتبارها من ال ضايا افساسةية

ا المنتمعات التي تسعى للوصول إلى سياسات تساهت فةي  ال ضةاء التي تعاني منه

الى اإلرهاب جونظرا لهذه افهمية اخترت موضوع التعاون افورو مغةاربي فةي 

 منال مكافحة اإلرهابج 
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 الدراسات السابقة 

من بين الدراسات السابقة التي تناولت موضوع مكافحاة اإلرهااب و التاي اساتندنا إلي اا 

 : ث هيفي هذا البح

فيمةةا يخةةص الكتةةب ااتمةةدنا الةةى كتةةاب المؤلةةل بشةةارة خضةةر بعنةةوان أوروبةةا مةةن انةةل 

الةةذي صةةدر اةةن مركةةز 8002-5991المتوسةةط مةةن مةةؤتمر برشةةلونة إلةةى قمةةة بةةاريس 

دراسات الوحدة العربية حيث تناول بشكل نيد الشراكة افورو متوسطية  و تحليل وثي ة 

مشةةاريع االتحةةاد مةةن انةةل المتوسةةط؛إال أن هةةذه برشةةلونة إضةةافة إلةةى فهةةت الةةدوافع وراء 

 الدراسة لت تبرز مست بل هذه العالقاتج

فيما يخص الرسائل النامعية ااتمدنا الى دراسة قدمتها برباش رتيبة تحت انوان افمن 

و اإلرهاب فةي المغةرب العربةي م اربةة إسةتراتينية ؛م دمةة لنيةل شةهادة المانستير؛قسةت 

 8058؛كليةةة العلةةوت السياسةةي و اإلاةةالت؛00لية؛نامعةةة لنزائةةرالعلةةوت السياسةةية و الدو

والتةةي تحةةدثت اةةن نشةةأة اإلرهةةاب فةةي بةةالد المغةةرب اإلسةةالمي و اسةةتراتينيات مكافحةةة 

 اإلرهابج 

مةةذكرة سةةعدون محفةةوظ الموسةةومة بتعةةاون الةةدولي لمكافحةةة اإلرهةةاب و التةةي أفةةادت  -

 لتحليالت الخاصة بمتغيرالدراسة بشكل نيد نظرا الحتوائها الى العديد من ا

حنيح أمال الموسةومة باالتحةاد افوروبةي ك ةوة معياريةة فةي المتوسةط أفةادت الدراسةة  -

 كونها تتناول بالتفصيل العالقات افورو متوسطيةج

 مقاربات الدراسة 

تركز هذه الم اربة الى التنسي  العسكري لردع أي تهديةد؛ ابةر مقاربة األمن اإلقليمي  

متدرنةةة ؛تهةةدل إلةةى تنسةةي  السياسةةات الدفاايةةة بةةين أكثةةر مةةن طةةرل؛ اتخةةاذ خطةةوات 

وصوال إلى تبني سياسة دفاايةة موحةدة؛ ت ةوت الةى ت ةدير موحةد لمصةادر التهديةد وسةبل 

موانهتها؛ كما أنها تعبر ان سياسة منمواة من الدول تنتمي إلى إقليت واحد؛ تسعى إلى 

وانهة أي تهديد؛ واليه فان امن الةدول دخول في تنظيت ونعاون اسكري لدول اإلقليت للم

 مرتبطا بالدرنة افولى بأمن اإلقليت ج
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 : مناهج الدراسة

من خالل دراسةة و وصةل  خصةائص ظةاهرة اإلرهةاب و : المن ج الوصفي و التحليلي

 أسبابها واواملها في كل من دول اإلتحادافوروبي و اإلتحاد المغربيج

فساسةةية فةةي دراسةةة العلةةوت السياسةةية حيةةث تةةت ;ج اويعتبةةر مةةن المنةةاه: الماان ج المقااارن

استخدامه في إبراز أونه التشابه و االخةتالل فةي كةل مةن سياسةات اإلتحةاد افوروبةي و 

 اإلتحاد المغاربي في موانهة اإلرهابج

وذلك من خالل دراسة تليات مكافحة اإلرهاب المعتمةد اليهةا فةي كةل :من ج دراسة حالة

 إلتحاد المغاربيجمن اإلتحاد افوروبي و ا

 : صعوبات الدراسة

ل د وانهتنا في هذا البحث ادة صعوبات و اراقيةل قةد توانةه أي باحةث أهمهةا تشةابك و 

تع ةةد الموضةةوع كونةةه قةةديت النشةةأة وتختلةةل فيةةه المفةةاهيت ولحةةد السةةااة ال يةةزال يعةةرل 

 تطورات سريعة يصعب الى الباحث اإللمات بنميع نوانب الظاهرة المدروسة ج

أيضا قلةة المرانةع و ان ونةدت فهةي بةالمرانع افننبيةة ممةا اسةتداى االاتمةاد الةى  و-

 الترنمةج

 : خطة الدراسة

تةةت تنةةاول هةةذه الدراسةةة مةةن خةةالل ت سةةيت البحةةث إلةةى إطةةار مفةةاهيمي أي مةةدخل نظةةري 

وفصةلين حيةث نةاء  الفصةل  ; لظاهرة اإلرهةاب؛نبين مفهةوت اإلرهةاب و أسةبابه و تثةاره

تحليةةل الظةاهرة اإلرهابيةةة فةي المنط ةةة افورو مغاربيةة؛ قسةةت إلةى مبحثةةين افول بعنةوان 

المبحث افول بعنوان واقع اإلرهاب في المنط ة المغاربية حيث نبين فيه تنامي و انتشار 

ظاهرة اإلرهاب في البلدان المغاربية  ومخرنات لنشاط اإلرهاب فيهةا؛ والمبحةث الثةاني 

ة افوروبية كذلك نبةين فيةه أسةباب انتشةار اإلرهةاب فةي بعنوان واقع اإلرهاب في المنط 

 افوساط افوروبيةج

إمةةا الفصةةل الثةةاني الةةذي نةةاء بعنةةوان سياسةةات المنط ةةة افورو مغاربيةةة  فةةي مكافحةةة 

اإلرهاب وبروز التعاون افورو مغاربية ي سةت إلةى ثةالث مباحةث المبحةث افول بعنةوان 

مكافحة اإلرهاب؛ والمبحث الثاني بعنوان نهود  نهود واستراتينيات الدول المغاربية في

واستراتينيات االتحاد افوروبي في مكافحة اإلرهاب جوالمبحث الثالث بعنوان السياسات 

 التعاونية افورو مغاربية في مكافحة اإلرهابج
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ف هةاء نظةرا يشير مصطلح اإلرهاب الكثير من الخالل بين الدول و المنظمات و كةذلك ال

لعدت ونود تعرل واحد متف  اليه ؛فنه يعتبر مةن بةين المفةاهيت الغامضةة التةي ال يمكةن 

تحديدها بسهولة فما يعتبره البعن إرهابا ينظر إليه البعن افخر الى انه امل مشروع 

إضافة إلى ونود العديد من الصعوبات التي حالت دون الوصول إلى إيناد تعريل محدد 

بينهةا تعةدد أشةكاله و أهدافةه و تنةوع الةدوافع و أسةباب ارتكابةه إضةافة إلةةى لنرهةاب مةن 

 ونود تشابك كبير بين مفهوت اإلرهاب و مفاهيت أخرى متشابهةج

 تعريف اإلرهاب -أوال

يعد اإلرهاب ظاهرة شديدة الخطةورة تهةدد أمةن و اسةت رار الةدول و تفةو  خطةط التنميةة 

يط بمفهةةوت اإلرهةةاب لعةةدت ونةةود إنمةةاع بةةين بشةةتى أنوااهةةا و نظةةرا للصةةعوبة التةةي تحةة

العلمةةاء و البةةاحثين حولهةةا و تةةداخل مفهةةوت اإلرهةةاب مةةع العديةةد مةةن المفةةاهيت افخةةرى 

 المتصلة في المعنى مثل )العنل السياسي النريمة المنظمة الخ(ج

 :التعريل اللغوي 

 كلمةةة اإلرهةةاب فةةي معناهةةا اللغةةوي رهةةب و هةةي مصةةدر للفعةةل الربةةااي ارهةةب يرهةةب

ورهةب  خةال و رهبةه أيضةا بةالفتح و 1إرهابا بمعنى أخال يخيل إخافة  يراب إراابةا 

رهب بالضت و  اإلرهاب مأخوذ من رهب بالكسر يرهب رهبة رهبةا وهةو بمعنةى أخةال 

مةةع تحةةرز و اضةةطراب وترهبةةه بمعنةةى تواةةده و ارهبةةه رهبةةة واسةةترهبه بمعنةةى أخافةةه 

ومةن ثةت قيةل للراهةب راهةب فنةه يثيةر وفزاه والرهبةة تعنةي طةول الوقةل و اسةتمراره 

 الخول و الفزع لدى المخالفين من الناس ج

 التعريل الف هي: 

منةةذ ظهةةور مصةةطلح اإلرهةةاب إلةةى ا ن و الف ةةه ينتهةةد و يبحةةث الخطةةى مةةن انةةل إينةةاد 

 : تعريل نامع مانع لنرهاب إال انه لت يننح في هذه المهمة حتى ا ن لعدة أسةباب منهةا

 اب يعاني الكثير من الغمون كما يفت ر إلى درنة من الي ين جأن مصطلح اإلره
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أنهةةةةا ظةةةةاهرة وصةةةةفها أسةةةةهل مةةةةن تعريفهةةةةا و ي ةةةةول    Arnoldويالحةةةظ ارنولةةةةد

سةةيرنكادورباني :بربمةةا كةةان تعريةةل اإلرهةةاب صةةعبا لكةةن مفعولةةه قةةد يكةةون فةةي بعةةن 

يحمةةل  افحيةةان امةةرأ ملموسةةا تمامابجومةةا يمكةةن قولةةه ان كةةل باحةةث فةةي منةةال اإلرهةةاب

 ج 2أولويات معينة و أفكار محددة تسيطر الى ذهنه في تحديد مدلول فكرة اإلرهاب

بأنةه العمةل اإلنرامةي الم تةرن بالراةب أو العنةل أو الفةزع   Sottileف ةد ارفةه سةوتيل

ب صد تح ي  هدل معةينجو مةا يسةنل الةى هةذا التعريةل انةه يعةرل اإلرهةاب باسةتخدات 

كان يسعى العمل العنيل إلى تح ي يها و هو أمر محل نظرا العنل دون تحديد الغاية التي 

الن العنل قد يسعى إلى تح ي  ارن مشروع كم ارنة المحتل أو من انةل رد الظلةت أو 

 تحرير المصير ج

فعةل العنةل أو : انةه امليةة راةب تتةألل مةن ثالثةة اناصةر هةي Walterو يعرفه والتر

نانمةةة اةةن أقصةةى درنةةات خةةول الضةةحايا التهديةةد باسةةتخدامه و ردة الفعةةل العاطفيةةة ال

المحتملةةة واخةةذ التةةأثيرات التةةي تصةةيب المنتمةةع بسةةبب العنةةل او التهديةةد باسةةتخدامه و 

 الخول الناتج ان ذلك ج

الةةى انةةه أي امةةل مةةن أامةةال العنةةل المسةةلح الةةذي  Eric Davidو ارفةةه أريةةك دفيةةد 

يةةة ؛وقةةد ارفةةه افسةةتاذ يرتكةةب لتح يةة  أهةةدال سياسةةية أو فلسةةفية او أيديولونيةةة أو دين

مةارس  25-51شريل بسيوني وهذا التعريل أخذت به لننة الخبراء اإلقليميين في فيينا 

بأنه إستراتينية انل محرمة دوليا تحفزها بوااث ا ائدية و تتوخى أحةداث  5922اات 

انل مراب داخل شريحة خاصة من منتمع معين لتح ي  الوصول الى السلطة او ال يات 

مطلب أو منظمة بغن النظر اما كان م ترفو العنل يعملون من انل أنفسهت أو بدااية ل

 : نيابة ان دولة من الدول ومن الواضح أن تعريل بسيوني يرتكز الى

 البااث الى العمل السياسي  )سياسي حصرا( ج -

 نطا  العمل )النطا  الدولي ف ط(ج -

 م ترل العمل )إرهاب الفرد و الدولة (ج -
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 52ه افمت المتحدة اإلرهاب حيث أصةدرت النمعيةة العامةة ل مةت المتحةدة فةي وقد ارفت

الةذي ربةط بةين تأكيةد قانونيةة النضةال مةن انةل  0001:ال رار رقةت  5998ديسمبر اات 

التحرير الوطني وبةين دراسةة مشةكلة اإلرهةاب الةدولي؛ ومةن ذلةك يب ةى التأكيةد الةى أن 

قةةرارات اديةةدة ل مةةت المتحةةدة هةةو نميةةع  تحديةةد مفهةةوت اإلرهةةاب وفةة  مةةا قةةد نةةاء فةةي 

 افامال و اففعال اإلنرامية أينما وندت و أيا كان من ارتكبها  والتي تعرن للخطر

أرواحا بشرية بريئة أو تةؤدي بهةا إلةى المةوت و تهةدد الحريةات افساسةية او تنهةك بشةدة 

 ج3كرامة اإلنسان و تنعل من اإلرهاب الدولي بالء إنراميا 

ارة العدل افمريكية  الى أنه االسةتخدات الغيةر مشةروع لل ةوة او العنةل ضةد وارفته وز

افشةةخاص او الممتلكةةات ؛مةةن انةةل ترويةةع أو إنبةةار الحكومةةة أو الشةةعب المةةدني او أي 

 طائفة منه لتح ي  أهدال سياسية وانتمااية ج

فعةال و ارل اإلرهاب فةي االتفاقيةة العربيةة لمكافحةة اإلرهةاب؛ الةى انةه كةل فعةل مةن أ

العنل أو التهديد أي كانةت بوااثةه أو أغراضةه ي ةع تنفيةذا لمشةروع إنرامةي نمةااي أو 

فةةردي يهةةدل إلةةى إل ةةاء الراةةب بةةين النةةاس أو تةةرويعهت ب يةةذائهت أو تعةةرين حيةةاتهت أو 

حةةريتهت أو أمةةةنهت للخطةةةر أو إلحةةةا  الضةةةرر بالبيئةةةة أو افمةةةالك العامةةةة أو الخاصةةةة أو 

 ج4احد الموارد الوطنية للهالك االستيالء اليها أو تعرين

 : تمييز اإلرهاب عن بعض المصطلحات المشاب ة له-ثانيا

 : العنف-ا

يشير العنل إلى كل سةلوك يةؤدي إلةى الضةغط الةى إرادة المننةي اليةه مةا اةادا التمديةد 

والتي من شةأنها تح ية  ضةغط إرادي مثةل ال ةوى النسةدية و الطبيعيةة و النفسةية كمةا ان 

ال يمارس من خالل تنظيت محكت له ا يدة أو فكةر و إنمةا غالبةا مةا يمةارس  العنل العادي

بشةةكل فةةردي أو مةةن حةةالل اصةةابات منظمةةة لكنهةةا محةةدودة النشةةاط كالسةةرقة و ا ائديةةة  

 ج5فكرية أو من خالل احد أنهزة الدولة فيما يعرل ب رهاب الدولة 
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 : حركات التحرر الوطني-ب

حركةات التحةرر الةوطني نتينةة الخلةط والتشةويه الةذي ال يفر  الكثيرون بين اإلرهةاب و

ت وت به وسائل اإلاةالت الغربيةة و امليةة نةزع الشةراية مةن حركةات التحةرر و افامةال 

التي ت وت بها و نعتها بأنها أامال إرهابية ادوانية ال أخالقية ال سياسية لذا ينبغي التمييز 

حاول تح ي  مصةيرها وبةين افامةال بين افنشطة التي تمارسها حركات سياسية ثورية ت

 اإلرهابية اإلنرامية ج

 : الجريمة المنظمة-ج

تعرل النريمة المنظمة بأنها تلك النريمة التي تتكون من تنظةيت إنرامةي هيكلةي يتكةون 

مةن شخصةية فةأكثر تحكمةةه قوااةد معينةة مةةن أهمهةا قااةدة الصةةمت و يعمةل هةذا التنظةةيت 

عبر نشاطه حدود الدول و يستخدت العنل أو اإلفساد بشكل مستمر لفترة غير محدودة و  ي

أو االبتزاز او الرشوة في تح ي  أهدافه ويسعى للحصول الى الربح المادي ويلنا لعملية 

 ج6غسيل افموال لنضفاء الشراية الى اوائد النريمة

 الجريمة السياسية -د

ة ضةةد الشةةكل التعةةرل النريمةةة السياسةةية الةةى أنهةةا نشةةاط إنرامةةي خطيةةر تكةةون مونهةة

السياسةةي لمنمواةةة مةةن اففةةراد شةةريطة أن يكةةون الةةدافع إلةةى هةةذا اإلنةةرات منزهةةا مةةن 

الغايةةةات الشخصةةةية والتفرقةةةة بةةةين اإلرهةةةاب و النريمةةةة السياسةةةية مسةةةالة محسةةةومة فةةةي 

الخاصةة بمكافحةة اإلرهةاب  5909المنتمع الدولي الى افقل منذ معاهدات باريس اةات 

نرائت اإلرهاب و النةرائت افخةرى التةي ترتكةب بغةرن  والتي استبعدت بصورة قاطعة

دنيء مةن نطةا  النةرائت السياسةية و الةى الةرغت مةن أن النريمةة  اإلرهابيةة و النريمةة 

السياسية قد تتوحدان أحيانا  الهدل الذي ترميان إليه ف نهما يختلفان فةي ا ليةات المعتمةدة 

تخل انةةه الةةى مسةةتوى الةةرأي العةةات فةةي تح يةة  ذلةةك و كةةذلك فةةي الصةةدى و التةةأثير الةةذات 

                                                                                                                                                    

00. 
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الدولي وا ن كان يتعاطل أحيانا مةع النريمةة السياسةية فانةه ينمةع الةى اإلدانةة الكليةة و 

 ج7غير المشروطة للنريمة اإلرهابية من حيث وسائلها و ال من حيث أهدافها

 : أسباب ظاهرة اإلرهاب -ثالثا

 األسباب السياسية : 

ت أسةباب ظةاهرة اإلرهةاب منهةا العةدوان واسةتخدات ال ةوة تكاد العوامل السياسية تكةون أهة

النتهاك االست الل السياسي للدول أو سةيادتها أو سةالمتها اإلقليميةة   التةدخل فةي الشةؤون 

الداخلية لدول أخرى محاولة فرن السيطرة الى الشعوب و ما يننت ان ذلك من تهنير 

ي تنتهنهةةا الةةدول ال ويةةة  احةةتالل ج سياسةةة  التوسةةع و الهيمنةةة التةة8افهةةالي اةةن ديةةارهت 

أراضي الغير بةال وة يعةد مةن افسةباب الرئيسةية فةي العصةر الحةديث لممارسةة اإلرهةاب 

 المشروع بمختلل الوسائل لطرد المحتل فنه غاصب و محتلج

 األسباب االقتصادية: 

تؤدي المشاكل االقتصادية  التي تعاني منهةا بعةن المنتمعةات مةن تضةخت وف ةر وبطالةة  

لى إصابة بعن أفرادها باإلحباط و العداء اتناه المهيمنين الى اقتصاد هذه المنتمعةات إ

و بالتةةالي تتولةةد لةةدى هةةؤالء الرغبةةة فةةي االنت ةةات و اسةةتعمال العنةةل كوسةةيلة لتغييةةر هةةذه 

افوضاع و يكون من السهل استمالتهت مةن قبةل النمااةات اإلرهابيةة فمنخرطةون فيهةا و 

ا تسةةةتخدت النمااةةةات اإلرهابيةةةة اإلغةةةراء بالمةةةال و السةةةالح و فبأامالهةةةا الخاصةةةة انةةةدم

 التضليل باست الدينج

  األسباب االجتماعية 

من بةين افسةباب االنتماايةة لظةاهرة اإلرهةاب هةي االسةتعباد والف ةر و التفةاوت الطب ةي 

وادت المساواة بين أطرال المنتمع الناتج ان السياسةات االقتصةادية و االنتماايةة التةي 

خضع لثوابت تحكمها و الذي خل  التفرقة و ادت المساواة بةين أفةراد المنتمعجانتهةاك ال ت

                                                 
 .22؛ص1ل شر و الاو ىع(؛إ6012)ال اهرو :داف الكااب ال دىث ؛ ؛الجوي اإلرهاب مكافحة حكيي غرىب؛ 7
 .19(؛ص6011؛1إ ؛)عمان داف ال شر و الاو ىع ؛اإلرهاب أسباب ى ي؛ ألوم مد حسن  8
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ح ةةو  اإلنسةةان و حرياتةةه افساسةةية و الحةةس النمةةااي و التعةةذيب و االنت ةةات والتهنيةةر 

 ج9اإلنباري و الطرد النمااي 

 األسباب الدينية : 

ا هةذه نتينةة الفهةت الخةاط  توند العديد من افسباب الدينية التي ت مع خل  اإلرهاب وتنش

للدين من قبل البعن و االلتباس في فهت النهةاد الةذي أمةر بةه  ال ةران الكةريت الةذي نهةى 

انه بل و حذر منه ومن أاظت هذه افسباب نند تدني الةوازع الةديني  الغلةو فةي الفكةر و 

فروقةات  النهل بم اصد الشريعة كما قد تمثةل العالقةات الدينيةة المبنيةة  الةى اخةتالل  و

مذهبية احد أهت الدوافع اإلرهابيةة نتينةة التعصةب المةذهبي و الطةائفي و الةذي قةد يحتةا  

 جج10بعن الفئات الدينية  هذه العالقات قد تؤدي إلى تفعيل ممارسة النشاطات اإلرهابية

 األسباب النفسية : 

يةة ف ةد بةدت قدت الماء النفس العديد مةن التبريةرات و التفسةيرات العلميةة لظةاهرة اإلرهاب

الحركة النفسية االهتمات بالسلوك اإلرهةابي و تفسةيره منةذ أواخةر السةتينات إلةى منتصةل 

الثمانينات و قد كانت معظت التفسيرات ال تخر  من تصور مدرسة التحليةل النفسةي التةي 

تزامها سينموند فرويد و الذي يركز الى أن السلوك اإلرهابي إنما يخر  من الالواةي 

و الذي اختزله وظل مكبوتا منذ مراحل الطفولة المبكرة فهناك مةن يةرى إن  اند اإلنسان

هناك ظرول مهيةأة إمةا انتماايةة أو بيئيةة  تكوينيةة )نفسةية فيزيولونيةة( هةي التةي تولةد 

 جلدى بعن اففراد طاقات العنل ضد ا خرين 

ح ية  أهدافةه و حيث تتنوع افساسيات النفسية التي تدفع اإلرهابي إلى ارتكاب النةرائت لت

يمكن حصرها فةي شةعور الفةرد بالفشةل فةي موانهةة أابةاء الحيةاة و اإلحبةاط و اليةأس و 

افت ةةاد المعنةةى الح ي ةةي للحيةةاة ؛ ن مةةة الفةةرد الةةى المنتمةةع ممةةا يولةةد الكراهيةةة و الح ةةد و 

االستعداد لل يات بأي امل لالنت ةات مةن المنتمةع و الالمبةاالة و الفةراو الروحةي و اخةتالل 
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 ةةيت وافت ةةاد الشةةخص فهميةةة دوره فةةي افسةةرة و إخفاقةةه فةةي تح يةة  ذاتةةه و إثبةةات ذاتةةه ال

 ج11وونوده

 : آثار اإلرهاب -رابعا

يعتبر اإلرهاب من أبشةع النةرائت اإلرهابيةة التةي مةن شةأنها زازاةة افمةن و االسةت رار  

  افرواح لدى المنتمعات لذا يترتب الى النرائت اإلرهابية أثار خطيرة تؤدي إلى إزهةا

البشرية ونشر الذار و الخول بين الناس و ما ينتج انه من تهريب و دمار الممتلكات و 

ما يخلفه من خسائر مادية معرقلة للةدول و المنتمعةات فةي اسةتكمال مسةيرتها و مةن بةين 

 : هذه ا ثار

 اآلثار السياسية : 

يةة بةالتمز  و التفكةك من أخطار اإلرهةاب الةى الناحيةة السياسةية أنةه يهةدد الوحةدة الوطن

ومن خالل السلطات المحلية متعددة و ان سات الدولةة إلةى دول اةدة فضةال اةن النيةل اةن 

سمعة الدولة و هيبتها إمات الرأي العات  المحلي و الخارني و يعطي ذلك فرصة ل اةداء 

و المتربصين بنعلها هدل لهةت لنضةعال مشةاركتها و تأثيرهةا الةى المسةتوى اإلقليمةي 

ولي ذلك مةا يةؤدي إلةى ازلهةا و ضةعل االقتهةا مةع الةدول افخةرى و ضةعفها إمةات والد

   ج12الرأي العات العالمي

 اآلثار االقتصادية : 

يعتبر النمةو االقتصةادي أسةاس الخطةط اإلسةتراتينية لحكومةات الةدول لتح ية  الرخةاء و 

و سيادة ال انون الرفاهية للمنتمع؛ و تعتبر مسائل االست رار المنتمعي و أمن المواطنين 

مةةن أهةةت اوامةةل النمةةو االقتصةةادي جوتبةةرر ا ثةةار السةةلبية الةةى اإلرهةةاب نتينةةة كثةةرة 

االتفاقيات الى محاربة اإلرهاب و التأثير الى موارد الدولةة  مةن خةالل تةأثير اإلرهةاب 

الةةى امليةةة االسةةتثمار افننبيةةة و إضةةعال منةةالت الحركةةة التناريةةة داخليةةا و خارنيةةا 

الست رار و الخسائر المادية الناتنةة انةه و الواقعةة الةى المنشةحت الحيويةة و نتينة ادت ا

                                                 
 االجتماعية والبحوث الدراسات مجلة ؛اإلفهالي للورد جيالسيكولو ال روفي  سعاد شرناعي عزىزو؛11

 .62(؛ص6012)2؛عدد
 اإلفهابحول موحون م دم في ال دوو العلمية ) ؛اإلسالمية الشريعة في الكلية مقاصد على اإلرهاب خطر"م مد المدني لوساق؛12

 .12(؛ص6002ا اولر 69؛الرىاض؛ األم يةالعرلية للعلوم  جامعة ناىف مر ز الدفاسات وال  وث؛ (؛و ح وق ا نسان 



 : اإلطار المفاهيمي لظاهرة اإلرهاب

 

13 

 

افنهزة و المعدات و زيادة اإلرها  المادي للفةرد نةراء الخسةائر الماديةة التةي يتعةرن 

 لها نتينة افامال اإلرهابيةج

ل فبةدال مةن أن يةتت تحويةل نف ةات اكبةر لتوسةيع منةاالت التنميةة يةتت  تحويلهةا الةى المنةةا

افمنةةي إضةةافة إلةةى تةةأثير العمليةةات البشةةرية الةةى ال طااةةات االقتصةةادية بأكملهةةا فتوقةةل 

الموارد المالية التي كانت تضخ في خزينة الدولة ما ي ضي إلى ارتفاع افسعار و ضعل 

 الدخل الفردي و انهيار العملية المحلية ج

يرهةا مةن الةدول هةي و يمكن اإلشارة أيضا إلةى أن الةدول التةي تمةارس اإلرهةاب الةى غ

افخرى تتكبد خسائر بشرية و مادية خاصة في حالة احتالل أراضةي الغيةر الن امليةات 

 ج13الم اومة ال بد من أن يكون لها أثارها التي ال يمكن تناهلها

 اآلثار األمنية و النفسية : 

حة يؤثر اإلرهاب الى افمن ال ومي من خالل إزها  افنهزة افمنية في امليات المكاف

و التأثير الى شعبية رنال افمةن مةن خةالل ف ةدان الث ةة بةافنهزة افمنيةة و ال ةوانين و 

افنظمة التي تنظت افمن ما يساهت في تكريس ادت الشعور بافمن و الطمأنينة و ال ل  و 

الخول و الذار و بالتالي تفشةي اإلمةران النفسةية الناتنةة اةن العمليةات اإلرهابيةة مةن 

فسر  وتهديد االست رار النفسي لدى افشخاص نتينة ال ل  واالكتئاب مةا تهنر وتشتت ا

يةنعكس الةى سةلوكهت افمةةر الةذي يةؤدي إلةى ضةةعل العالقةات االنتماايةة ال ائمةة الةةى 

أسةاس الث ةة فةةي الغيةر كمةا  أن للنةةرائت اإلرهابيةة تأثيراتهةا النفسةةية الةى افطفةال الةةذين 

ن الضةةحايا مةةن أسةةرة الطفةةل مةةا يةةؤدي إلةةى يشةةاهدونها أمةةامهت و بشةةكل خةةاص إذا كةةا

 ج14اضطرابات نفسية و اصبية وسلوكية تدفع به إلى العدوانية

 

 

                                                 
 .122(؛ص6009داف الكااب ال انوني؛ ؛)ال اهرو:العام الدولي القانون ضوء في اإلرهابمسعد ع د الرحمن  ىدان؛13
غير م شوفو يسي العلوم  )مذ رو ماجيسار؛؛ اإلرهاب مكافحة في األمني الحس دور لدف لن ع د هللا ال رلي؛14

 .24-20(؛ص ص 6002-6002 األم يةللعلوم الشرإية ؛جامعة ناىف العرلية 
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مع التحوالت التةي شةهدها العةالت بعةد نهايةة الحةرب البةاردة ظهةرت نملةة مةن التهديةدات 

أهت المناط  افمنية التي تهدد  أمن و است رارا لدول فنند المنط ة المتوسطية اامة بأنها 

تأثرا و تأثيرا الى الصعيد اإلقليمي و الدولي؛وإذا أخذنا الدول المغاربية كعينة من الدول 

الناميةةة ننةةدها تعةةاني مةةن مشةةاكل اديةةدة ؛ أثةةرت الةةى افوضةةاع السةةائدة  فةةي مختلةةل 

النوانةةب فالمنط ةةة المغاربيةةة أمةةات مشةةاكل كبةةرى سياسةةية منهةةا و أمنيةةة ؛منهةةا ظةةاهرة 

ونهةة لةةدول المغاربيةة و افوروبيةةة خوهةي تخةةذة فةي التطةةور بسةراة شةةديدة اإلرهةاب الم

فمشاكل الدول المغاربية ستؤثر حتما في الوضع العات فوروبا و البلدان افوروبية بصفة 

خاصة؛ لذا سنتطر  في هذا الفصل إلى دراسةة واقةع اإلرهةاب فةي كةل مةن دول اإلتحةاد 

ليط الضةةوء الةةى أهةةت أسةةباب تنةةامي انتشةةار افوروبةةي و دول اإلتحةةاد المغةةاربيخ بتسةة

 اإلرهاب في الدول المغاربية و افوروبية و انعكاساتها افمنية و السياسية و االنتماايةج

 المبحث األول   الظاهرة اإلرهابية في المنطقة المغاربية  

 من أهت افزمات و أبشع النرائت التي مرت بها منط ة المغرب العربي الزالت تعاني و 

منها بافخص )النزائرختةونس خالمغةرب(إال و هةي ظةاهرة اإلرهةاب؛ لهةذا خصصةنا فةي 

هذا المبحث دراسة و تحليةل نشةأة الظةاهرة اإلرهابيةة فةي هةذه الةدول و أسةباب تناميهةا و 

 انتشارها ج

 المطلب األول  واقع اإلرهاب في الجزائر وتونس و المغرب

 اإلرهاب في تونس-أوال

بداية التسعينات وضعا سياسيا خطيرا اتست بالفوضةى ممةا أدى الةى  قد اانت النزائر منذ

اندالع أامةال انةل سةراان مةا تحولةت إلةى إرهةاب افت ةد لكةل المبةررات و راح يحةدث 

 الهلع و الراب نظرا لما اقترفه من نرائت بشعة؛مستندة الى تأويالت خاطئة للدين

 في بعن افحيانجوتبريرات سياسية ساهمت فيها أطرال خارنية و داخلية 

 تطور الحركات اإلسالمية في الجزائر-1

 الحركة اإلسالمية المسلحةMIA  : 

تعتبر أول حركة إسالمية مسةلحة فةي النزائةر تأسسةت الةى يةد :بمصةطفى بةويعليب فةي 

تحت است الحركةة اإلسةالمية لمكافحةة الشةرور إال انتماايةة ؛واليةه  5921ديسمبر  89
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نةوان بالنهةةي اةن المنكةةرب؛ وقةات مؤسسةةها بةويعلي بخلةة  حةررت الحركةة بيانهةةا افول بع

نمااةة ضةةد كةةل مخةةالل لةةدين؛ وتعالةةت الةةى إثرهةةا مونةةة مةةن االاتةةداءات الةةى النسةةاء 

 اللواتي يرتدين اللباس الغربي و الى كل من يتعاطى الكحولج

لكةةةن سةةةراان مةةةا تحةةةول بةةةويعلي و نمااتةةةه اةةةن المطالةةةب افخالقيةةةة إلةةةى المطالةةةب 

اشر بتكوين نمااة مسلحة سعت الى االستحواذ الى افسةلحة و الةذخائر السياسيةخحيث ب

 لتطبي  برنامنها المسلح الذي رسمه لها مؤسسها ببويعليب كما يلي :

اغتيال منمواة من المسؤولين السياسةيين و العسةكريين مةن بيةنهت الةرئيس الشةاذلي بةن -

 ؛ والوزير افول احمد بن النديد؛ شريل مساادية؛ واللواء اطايلية و مصطفى الشلوفي

 1ابد الغانيج

 تفنير بعن المباني مثل فند  افوراسي؛ مطار هواري بومدين م ر نريدة المناهدج-

ولتنفيذ برنامنها اإلنرامي قامت الحركة باالستحواذ الى كميات معتبةرة مةن افسةلحة و 

 ;5921اةات المتفنرات بعد امليات إرهابية منها ؛مهانمةة مدرسةة الشةرطة بالصةومعة 

ااضةاء  فةي نمعةة 1وهي أهت املية بالنسبة للحركة الى نانب امليات أخةرى كاغتيةال 

قرب افربعاء بوالية البليدة من نفس العةات و الةى الةرغت مةن الحركةة لةت تسةتطع تطبية  

برنامنها إال أنها استطاات بسط خليات في مختلل مناط  العاصمة و المدن الساحلية و 

 ث لمصالح افمنجتننب امليات البح

 :النبهة اإلسالمية لنن اذ 

ضةمنت  5929مةارس  09سست كحزب سياسي وتت اإلاالن الرسةمي اةن قيامهةا فةي تأ

هيئة التأسيس: اباس مةدني ؛بلحةا  سةحنون ؛ف يةه مرانةي؛ إمةات ابةد البةاقي ؛وقةد شةملت 

د كان االتناه النبهة منذ تأسيسها تيارات مختلفة وهي : االتناه السلفي؛اتناه النزارة ؛وق

الغالب في النبهة هو التيار المتشدد الذي تزامةه الةي بلحا ؛وقةد اسةتغلت النبهةة و فةي 

 ظرول ما المسوو الديني لتعبير ان المظالت االنتمااية و السياسية و

االقتصادية التي تعانيها النماهير؛ كما سعت النبهة إلةى ت ةديت برنةامج يةداو إلةى إحةالل 

ولونيات افخرى)الديم راطية(؛حيث لت تكن تؤمن بهذه افخيرة؛كذلك اإلسالت محل افيدي

                                                 

:  لية العلوم 3فسالة د اوفاه غير م شوفو)جامعة الجزائرجية القوم الوطني في الجزائر,ياسترات م صوف لخضافي, 1

 .311( ص 2112/2113السياسية و ا عالم 
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املت من انل وحدة الصةل و تخلةيص اإلنسةان مةن نزاتةه افنانيةة حتةى لةو كلفهةا ذلةك  

 الصدات بعنل مع الدولةج

 : الباقون الى العهد 

تأسسةةت بمبةةادرة مةةن بسةةعيد مخلةةوفيبخ بقمةةر الةةدين خربانبخبأسةةامة مةةدنيب فةةي نويليةةة 

نشةطت بصةورة مكثفةة  5998خ كانت أولى املياتها اإلرهابية المعلنة في فيفةري 5995

فبالعاصةةمة و ضةةواحيها و اسةةتفادت مةةن المتطةةواين الفةةارين مةةن السةةنن تازولةةت بباتنةةة 

رفضةةت دائمةةا مبةةدأ الهدنةةة وشةةنعت إرهةةاب النمااةةة اإلسةةالمية المسةةلحة  5991نةةانفي 

 ج5999حلت هذه المنظمة سنة 

 ية للنهاد المسلحالنبهة اإلسالمFIDA) ) 

مةةن قبةةل النزائةةريين خ ضةةمت اناصةةر إرهابيةةة مث فةةة و ذات  5990تأسسةةت منةةذ سةةنة 

 تكوين نامعي ونهت نشاطها ضد الشخصيات السياسية الفنانين المث فين و الصحافيين ج

هو نتا  حركات التمةرد التةي شةهدتها النبهةة تأسةس بتزكيةة النيش اإلسالمي لنن اذ :-خامسا

رابح كبيرب مثله تيار النزارة خ امل هةذا التيةار الةى محاولةة حصةر الموانهةة مةع من ب

النظةةات وونةةه لةةه اتهامةةات بشةةان المنةةازر التةةي ترتكةةب بحةة  المةةواطنين وضةةع أاضةةاؤه 

 ج2؛ ليستفيدوا من إنراءات قانون الرحمة5999السالح و قرروا وقل ال تال سنة  

هي أكثر النمااات اإلرهابية تطرفا ؛ تعمل بنظةات (:GIAالنمااة اإلسالمية المسلحة )-سادسا

حرب شاملة و دون حدود مونهة ضد نميةع فئةات المنتمةع إشةعارها الةدموي المعةرول 

بشعار الالءات الثالث ) ال حوار؛ال هدنة؛ ال صلح(جأسسها ابد الح  المداو أبو اةدالن 

أبشةع صةور ؛وضةعت النزائةريين حيةث  شةهدت النزائةر فةي زمانهةا 5998في أكتةوبر 

كمةا  5992-5999ال تل و المنازر التي راح ضةحيتها بالعشةرات و المئةات بةين سةنتي 

إن فشلها في توحيد نبهة النهاد تحت رايتها زاد من حدة الوسائل اإلرهابية المستعملة و 

أساليب العنل و كان من نتائج ذلك بث مشاار الكره تناه النمااات المسلحة من طةرل 

                                                 
 . 220م صوف لخضراوي ؛ مرجع سالق ص 2
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اةن داةت الحركةات اإلسةالمية ؛وبةدا فةي تكةوين نمااةات الةدفاع اةن الشعب الذي توقل 

 ج3النفس و النمااات الوطنية 

 أسباب تنامي اإلرهاب في الجزائر-2

لتةةداخلت افسةةباب و الظةةرول التةةي أدت إلةةى انفنةةار افوضةةاع فةةي النزائةةر متغيةةرات 

 اقتصادية انتمااية سياسية ث افيةج

 ة :افسباب االقتصادية و االنتمااي-أ(

الةى اثةر انتهةاء حةرب التحريةر النزائريةةة المةدمرة انتهنةت النزائةر إسةتراتنية تنمويةةة 

سريعة و فعالة في مرحلة هواري بومدين و قد انعكست الظرول المتتاليةة التةي نسةدتها 

الح بةةة النفطيةةة الةةى قةةوى اإلنتةةا  افمةةر الةةذي انعكةةس بةةدوره الةةى افوضةةاع المعيشةةية 

 للشعب النزائريج

كسةت سةوء إدارة الشةاذلي بةن نديةد الةى افوضةاع االقتصةادية التةي سةادت منهةا كما انع

 ج4اإلهمال الشبه الكامل لل طااات الحيوية وانهيار أسعار النفط في افسوا  الدولية 

كمةةا ارفةةت نسةةبة البطالةةة بةةين أواسةةط الشةةعب تناميةةا كبيةةرا فحسةةب البيانةةات الرسةةمية 

مةن إنمةالي قةوة  00ك الع ةد بلغةت نسةبة البطالةة للحكومات الرسمية النزائرية أوائةل ذلة

الةى الشةريحة العمريةة مةا بةين   10اامل وتزداد هةذه النسةبة لتصةل الةى  1خ8العمل ل 

ااما كذلك تدهور ال وة الشرائية  و ظهور التفاوت التفاوت الطب ةي الةذي راف ةه  50-01

الرشةةوة ومختلةةل انتشةةار الف ةةر وانهيةةار الخةةدمات االنتماايةةة تطةةورت معهةةا ممارسةةات 

أشةةكال النهةةب  كمةةا أن السياسةةات االقتصةةادية التنمويةةة المتبعةةة مةةن طةةرل الدولةةة غةةداة 

 .االست الل أدت إلى نتائج سلبية بسبب ما تطلبته من موارد  مالية ضخمة 

 

 

                                                 
 .229/000ص ص  6012؛ 1؛داف د اىر انوو ؛الجزائر ؛إ 0111الى 0381؛ كرونولوجيا الجزائر من  فالح لشير3
لط اعة و ال شر و الاو ىع  األمينال اهرو ؛داف سوسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر؛ع صر العياشي ؛ 4

 .02-06( ص ص 1999؛1؛إ
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انهو فيظل هذه افزمة االقتصادية التي شهدتها البالد ابر الشعب النزائةري اةن غضةبه 

او فيمةةا  5922الظةةرول المعاشةةة فيمةةا اةةرل بانتفاضةةة اكتةةوبر ون مةةه اةةن افوضةةاع و

 يطل  اليه انتفاضة الخبز و النوع و التي من أهت أسبابها :

 ارتفاع أسعار المواد االستهالكية و الغذائيةج -

 انخفان دخل النزائر من العملة الصعبة في ظل افزمة البترولية العالميةج -

 دجتنامي أزمة المديونية في البال -

 ارتفاع نسبة البطالة وبين الفئات الشبابية الذي يمثل ثلث السكانج-

واليه ف د مثل العامل االقتصادي البنية الرخوة و المالئمة لنمو افزمة في النزائر وفيما 

ونةةدت الحركةةات و التنظيمةةات اإلسةةالمية وفةةي م ةةدمتها نبهةةة اإلن ةةاذ اإلسةةالمية سةةبيال 

ائةةري الةةذي انفصةةل و ابتعةةد أكثةةر فةةأكثر اةةن الدولةةة لتفااةةل بةةين أواسةةط الشةةعب النز

 البيروقراطية ل ظل انزها ان تلبية مطالبها االنتمااية المتزايدة باستمرارج

 ب(افسباب الث افية:

تبةةدو أزمةةة الهويةةة مةةن اخطةةر افزمةةات التةةي وانههةةا المنتمةةع النزائةةري فةةي مةةا بعةةد 

ي الهوية اإلسالمية و إلى تيار مفرنس االست الل ف د ان ست إلى نفسه إلى تيار اروبي داا

يداو إلى افريكانية النزائر استنادا إلى ال وى السياسية للبربر وقد أضرمت في نامعةات 

النزائر وتيزي وزو منط ة ال بائل إضرابات و مظةاهرات اارمةة محاولةة مةنهت لضةغط 

ة البربريةة داخةل الى الدولة النزائرية لالاترال الرسةمي بكيةانهت الث ةافي وإحيةاء الث افة

 البالدج

ولموانهةةة هةةذا التصةةدع فةةي المنتمةةع النزائةةري تصةةاادت الحركةةات اإلسةةالمية معتبةةرة 

اإلسةةالت كع يةةدة سةةماوية يمكنةةه فةةن وحسةةت مثةةل هةةذا االن سةةات و التشةةتت الةةذي تشةةهده 

ج وبالفعل وند مشروع النبهة اإلسالمية لنن اذ مالذ النمةو فةي أواسةط المنتمةع 5النزائر

ري المفتت)الفسةاد؛التغريب الث ةةافي اللغةوي السةاح ؛انز نهةةاز الحكةت اةةن إدارة النزائة

البالد(جوالةذي كةةان متلهفةةا لمشةةروع بةةديل يلبةةي احتياناتةةه مةةن ادالةةة و مسةةاواة انتماايةةة 

 جججججج؛ وهذا ما ركز اليه افصوليون في النزائرج

                                                 

(؛ 1991 أ اولر؛)102؛؛الدولية  ؛ السياسة العرلي المغرب على انعكاساتهاو الجزائر احمد مصطوى العملة احداث

 5ص ص ؛112-114
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  (افسباب السياسية:

ا الةةى شةةراية الحةةزب الواحةةد)ممثال بحةةزب كةةان النظةةات النزائةةري غةةداة االسةةت الل قائمةة

–نبهةةة التحريةةر(؛ ومةةا صةةاحب ذلةةك مةةن احتكةةار لسةةلطة وحصةةرها فةةي نخبةةة سياسةةية 

اسكرية ؛أدت الى غياب المشاركة السياسية في إطار شراي مؤسسي حيث كان المفهوت 

؛ومع مرور الوقت فشلت النبهة حتى في االستمرار 6السائد هو التعبئة و ليس المشاركة 

فةةي التعبئةةة النماهيريةةة بسةةبب الركةةود و الترهةةل و الفسةةاد الةةذي أصةةابها ؛ممةةا أدى الةةى 

ان طااها ان النماهير حيث باتت هذه افخيرة تشكك فةي مصةداقيتها  كةل ذلةك أدى الةى 

زيادة و توسيع الفنوة بين الدولة ونظامها السياسي بكل اناصره من نهة وبين المنتمةع 

 و قواه السياسية 

مااية من نهة أخرى؛ اتسمت بالطابع العدائي المتبادل؛تحول فيما بعد إلى قةانون و االنت

فااةةل فةةي الحيةةاة السياسةةية النزائريةةةج وفةةي ظةةل هةةذه الظةةرول قةةات الةةرئيس بشةةاذلي بةةن 

نديةةةدب بةةة االن مشةةةروع إصةةةالح الةةةى المسةةةتوى السياسةةةي تةةةت فيةةةه المصةةةادقة الةةةى 

حيث أقرت التعددية الحزبية ؛وهو  10وكان من أهت بنوده ما حوته المادة  5929دستور

ما زاد من تفاقت حدة الصراع؛حيث أصبح فيه الصراع السياسي أو الصراع الى السلطة 

المحةةور لمةةا يحةةدث فةةي النزائةةر و بالفعةةل ظهةةر الةةى السةةاحة السياسةةية اةةدد كبيةةر مةةن 

ن ةاذ افحزاب السياسية كان أبرزها من حيث قوة افحزاب اإلسالمية منسدة في نبهةة اإل

 اإلسالمية ج

واقراردسةتورنديد للةةبالد وقةانون االنتخابةةات النديةةدة 5929و الةى اثةةر انتفاضةة اكتةةوبر

خضةةعت التنربةةة الديم راطيةةة فةةي النزائةةر و لةة ول مةةرة منةةذ االسةةتفتاء الشةةعبي الةةى 

؛ول ةةد اكةةس 5990؛نسةةدته انتخابةةات بلديةةة ومحليةةة تمةةت فةةي نويليةةة 5998االسةةت الل

تغلغل الظاهرة افصولية في  10ية لنن اذ في هذه االنتخابات بنسبة نناح النبهة اإلسالم

 النزائر وهو ما لت يكن بحسبان ببن نديدبحيث لت يعط وزنا لنسالميين منذ البداية و 

 

                                                 
 .112-112مرجع نوسه؛ ص ص 6
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اات د ان لل وى الديم راطية ث ال اكبر منها ؛وهو ما اثبةت تعةدت صةحتها نتةائج النتخابةات 

 ج7افولى

ة اإلسةالمية لنن ةاذ الةى الشةارع النزائري؛حيةث شةهد منةذ تلةةك ل ةد انعكةس ننةاح النبهة

الفترة اددا من االحتنانات و المسيرات مسةت اةددا مةن شةوارع المةدن الكبرى؛وكانةت 

مونهةةة لنظةةات و المحاولةةة لضةةغط اليةةه لتعنيةةل بانتخابةةات رئاسةةية و تشةةريعية مسةةب ة و 

النةيش و بةين اإلسةالميين (  بالفعل توالت افحداث )موانهةة مسةلحة بةين قةوات افمةن و

و ح  ةت نبهةة اإلن ةاذ نصةرا  5995إلى أن أنريت االنتخابات النيابية في نهايةة ديسةمبر

 81صةةوتا؛ نبهةةة ال ةةوى االشةةتراكية   0810888م عةةدا  522كبيرا)نبهةةة اإلن ةةاذ  

 صوتا(ج5158919م عدا  51صوتا نبهة التحرير الوطني   150115م عدا 

النيش ب لغةاء تلةك النتةائج و توقيةل المسةار االنتخةابي فةي نةانفي  لكن تت التدخل من قبل

جوتل ت تلك الحملة اات االت واسةعة ل اضةاء النبهةة ومةنهت قادتهةا ابةاس مةدني 5998

والي بلحا ؛وأنبرت المدرسة العسكريةببن نديدب ت ديت است الته والى اثةر ذلةك دخلةت 

 ج8كل مناط  البالد البالد في دوامة من العنل المسلح شملت تدرينيا

 نتائج اإلرهاب في الجزائر -3

 ل د ترتب ان افزمة النزائرية أثارا ادة مست :

 أ(الخسائر البشرية 

تالل افرواح البشةةرية  5998ل ةةد خلفةةت افامةةال اإلرهابيةةة فةةي النزائةةر ومنةةذ بدايةةة 

؛اةدد 101خ81وحسب المعطيات الرسمية التي قدمتها الحكومة تنذاك فكانت اةدد ال تلةى 

؛أما ادد المف ودين ف د اختلفت الت ةديرات حسةب النهةات التةي ت ةدمها 509خ85النرحى 

أو  000خ500وإنماال ووف  لمصادر ح و  اإلنسان الدولية فان الخسائر البشرية قةدرت

وكما وصفه بعن المراقبين الى انةه أبشةع  5999ما يزيد وتندر اإلشارة انه و في اات

 ج9نازر النمااية خاصة ضد سكان الريلافاوات ؛حيث توسعت الم

 

                                                 
 .119(؛ص؛1992)جوىلية 112؛ن؛؛السياسةالدوليةالمسل ويالجزائر والع ف اإلسالميون عامود؛ ألوم مد سعد  7
 .40ص؛؛ مرجع سابق ع صرالعياشي8
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 ب(الخسائر االقتصادية  

ل د تعرضت البنية ال اادية إلى مستوى تخريب االي؛قدر بمئات الماليين بةل الةدوالرات 

وحسةةةةةةب مصةةةةةةادر رسةةةةةةمية نزائريةةةةةةة فةةةةةةان حصةةةةةةيلة الخسةةةةةةائر الماديةةةةةةة تنةةةةةةاوزت 

 5992غاز اةات  ملياردوالروهو رقت يزيد ان قيمة صادرات البالد من نفط و1خ88نحو

مليار دوالرجل د شةهدت الةبالد خةالل تلةك الفتةرة مونةة االيةة مةن  91خ9والتي لت تتناوز

 امليات التخريب أثرت الى العمليات التنموية سلباج

وقد أثرت ظاهرة اإلرهاب الى االقة النزائر بدول النوار المحيط بها و الى االقاتها 

ر اإلرهةةاب؛إال أن فهةةت العةةالت بعةةد أحةةداث الخارنيةةة؛حيث اتهمةةت النزائةةر انهةةا بتصةةدي

؛إن اإلرهةةاب وبةةاء اةةابر لل ةةارات؛وان النزائةةر رغةةت تناهةةل المنتمةةع 8005سةةبتمبر55

 الدولي قاومت اإلرهاب بشنااة وبمفردهاج

 اإلرهاب في تونس-ثانيا

تونس إحدى دول شمال إفري يا المطلة الى البحر افبين المتوسط؛والتي يشهد لشةعبها  

الى الظلت خاصة ان التاريخ التونسي حافال بالثورات المشابهةجافمر الةذي ينفةي بثوراته 

الم والت الغربية  ان الثورات العربية النةادرة و الشةعوب المسةتكينة ؛فالشةعب التونسةي 

خر  من صةمته لتغييةر الحكةت االسةتبدادي للةرئيس زيةن العابةدين بةن الةيجو اليةه سةيتت 

 ليل الحركات السببية لظاهرة اإلرهابية في تونس جالتطر  في هذا المطلب الى تح

 أسباب اإلرهاب في تونس-1

 أ(افسباب افمنية والسياسية لنرهاب في تونس

منذ افشهر افولى من نناح الثورة أدت الى بروز ادة مؤشرات تدات ازدهار اإلرهةاب 

منيةة التةي أدت في تونس ؛فاإلرهاب يبدأ فكرا ثت يصبح امةال وان مةن ابةرز افسةباب اف

 إلى اإلرهاب في تونس يمكن حصرها فيما يلي:

تفكيك نهةاز امةن الدولةة :ينةتعش اإلرهةاب دائمةا فةي الةدول التةي تضةعل فيهةا السةلطة  -

بسبب الثروات أو مراحل انت الية ويزدهر أكثر في حالة س وط الدولة و تفككها فنه دائما 

ول لتنظيمةةات اإلرهابيةةة هةةو أنهةةزة يبحةةث اةةن الفةةراو فةةي النانةةب افمنةةي فالعةةدو اف

المخابرات ال وية التي ترصد حركاته و تنهن املياته قبل أن تنفةذ و ينةب اإلقةرار ان 

نهاز امن الدولة التونسي كان فعاال ضد اإلرهةاب مشةكلته كانةت فةي ان الةرئيس السةاب  
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النانةب زين العابدين يونه اناصره أيضا نحو المناضلون السياسيون و الح وقيون وهةو 

المرفون دستورا و أخالقا و كانت اناصره تطب  افوامر و إن تفكيكه و أبعاد ضباطه 

 ج 10أدى الى ثغرة كبيرة في أنهزة افمن التونسية

تسةةرب السةةالح الليبةةي إلةةى تةةونس هةةو المهةةدد افول ل مةةن ؛ تسةةر بالسةةالحو فوضةةى ليبيةةا

أسةةةةلحة و قنابةةةةل و  فاإلرهةةةةاب كمةةةةا يحتةةةةا  بشةةةةر لتنفيةةةةذ فهةةةةو يحتةةةةا  قبةةةةل ذلةةةةك إلةةةةى

متفنراتجوليس سرا السالح الذي تستخدمه المنمواات اإلرهابية في تةونس هةو السةالح 

الليبيجبفالكالشةينكول ب و باالربةةي نةيب أسةةلحة روسةةية الصةنع دخلةةت الةى تةةونس ابةةر 

الحدود الننوبية مع ليبياجوفي هذت البلد الش ي  تت تدمير الحكومة و النظات و الدولةة معةا 

س تةونس أو مصةةر مةثال حيةةث حافظةت الدولةةة الةى انهزتهةةا سةليمة مةةن نةةيش الةى اكةة

وامةةن إمةةا الحالةةة الليبيةةة فهةةي حالةةة خاصةةة نةةدا حيةةث بةةدا يةةدخل السةةالح إلةةى تةةونس منةةد 

 ج11افحيان افولى لس وط دولة معمر ال ذافي

لعامةل الثالةث فةي تغذيةة اإلرهةاب فةي تةونس يتمثةل فةي تننيةد الشةباب النهاد نحةو سةوريا؛ ا

 التونسي و إرساله إلى الشات لم اتلة النيش العربي السوريج

و ل د تت إطال  سراح إرهابيين تلطخت أياديهت بالدت وتبين فيما بعد أنهت شاركوا فةي كةل 

 العمليات اإلرهابيةج وأيضا من بين افسباب افمنية غياب دولة ال انون وادت احترات 

اد وتيةةرة االات ةةاالت التعسةةفية والخطلجاةةدت وتطبيةة  ال ةةوانين و افنظمةةة المحليةةةجازدي

 تمكين المعت لين من الدفاع ان أنفسهت وتوكيل محاميين لدفاع انهتجادت محاكمة 

الم بون اليهت بتهت سياسية وسحبهت لمدة طويلة بدون إحكاتجزيادة الرقابة افمنيةة الةى 

 المواطنين وتكميت اففواه ومنع حرية التعبيرج 

 ية  ب(األسباب السياس

هنةةاك العديةةد مةةن افسةةباب التةةي دفعةةت إلةةى انتشةةار اإلرهةةاب فةةي تةةونس ومةةن بةةين هةةذه 

 افسباب نذكر:

                                                 
 ؟ معالجتها يمكن كيفو يغذيها من تونس في اإلرهاب أسبابفىاض الصيداوي 10

http://www.org/debat/schouart-asp=418565 
 
 
 المرجع نوسه فىاض الصيداوي؛  11
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هيمنة النخبة الحاكمة الى منتمع المال و افامال لدولة التونسيةجحرمان ال وى السياسية 

 من حرية العملجوادت ونود إنماع حول ال ضايا السياسية و المصيريةج

سي لح و  اإلنسان حيث لت يبد أي احترات لسيادة ال انون وهو ما كةان انتهاك النظات التون

احد افسباب الهامة التي أدت إلةى انتشةار اإلرهةابج لنظةات لةت يتةرك أي منةال أو هةامش 

 ج12لفئات وسيطة بين الدولة والشعب

اةةدت ونةةود تعدديةةة سياسةةية ؛واالفت ةةار إلةةى  قةةدر مةةن حريةةة التعبير؛واةةدت ونةةود تةةداول 

سةةلطة يةةؤدي إلةةى حرمةةان ال ةةوى السياسةةية و االنتماايةةة مةةن التغييةةر السياسةةي ح ي ةةي ل

الشرايج والتي تتناهةل افقليةات وقمةع النمااةات المعارضةة هةذا كلةه يةؤدي الةى تهيئةة 

 التربة المناسبة لنرهابج 

كذلك التي خل ت أزمة الث ة ندارا االيا بين النظات والشةعب وبةات الشةعب مصةمما الةى 

فةي الحريةة والخةالص مةن ح بةة االسةتبدادجول د مةارس العديةد مةن مةن رمةوز بلوو هدفه 

النظةةات الحةةاكت و حاشةةية الةةرئيس مةةا يطلةة  اليةةه إرهةةاب دولةةة منظت؛حيةةث ارهةةب النةةاس 

بعصا افمن فانتشر الفسةاد السياسةي و االنتمةااي و المةالي و افخالقةي وسةيطرت الةى 

 افمةنخيراتها متكئة في ذلك الى اصا تونس طب ة إقطااية تتحكت في م درات البالد و 

 ج13الغليظة

اإلحباط السياسي فتونس لت تكتفي بتهميش النمااات اإلسالمية و اةدت االكتةراث لهةا بةل 

وقفت في ونهها و حصرت نشاطها حيث أنها تداي الديم راطية و حرية الرأي فان هذه 

ن مةا يتحةول افمةر نمااةة إصةالحية سةراا أوافمور إذا ناءت في صالح تيار إسةالمي 

يولةةد  أنإلةةى المنةةع و ال مةةع و التصةةدي مهمةةا كانةةت النمااةةة معتدلةةة ؛وهةةذا مةةن شةةانه 

 المنظمات السرية ؛و التونهات المناهضةج 

 المجموعات و الخاليا اإلرهابية في تونس-2

 النمااة اإلسالمية الم اتلة:-

طةار  معروفيبفةي من أقدت و اخطةر المنمواةات اإلرهابيةة فةي تةونس والتةي أسسةها ب 

سنوات التسعينات وتعد هذه النمااةة مةن النمااةات التةي انضةمت إلةى ال ااةدة فةي بةالد 

                                                 
 .02.ص6012؛1عمان؛إ-األفدن الج ادفىة ل شر و الاو ىع؛ الربيع العربي؛ فيص  م مد ع د الغواف؛12
  04-00فيص  م مد ع د الغواف ؛المرجع نوسه؛ص ص13
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المغةةرب اإلسةةالمي وكانةةت معاديةةة لةةرئيس التونسةةي السةةاب  لخضةةواه للغربجوتعتبةةر 

بمثابةةة تهديةةد ح ي ةةي حيةةث بةةدأت ال ااةةدة تتبنةةى هنماتهةةا و كانةةت البدايةةة  8009أحةةداث 

اللذان كشفا ال ناع اةن تواطةأ كبيةر؛ حيةث  8009نانفي00و8001سبتمبر 80بهنومي 

أن نل المنفذين للهنومين كانوا تونسيين؛إال أن خطة الهنومين ناءت من الخار  و ل ةد 

ضةةمت الشةةبكة كةةذلك منمواةةة مةةن الم ةةاتلين مةةن النزائةةرجومن يومهةةا املةةت الحكومةةة 

اب بمسةاادة مةن اإلتحةاد التونسية الى تشديد إال من ببعثها حمالت تحسيسةية ضةد اإلرهة

 افوروبي والواليات المتحدة افمريكية لت وية الروابط من نديد و حفظ السالت لبالدهاج

بعةةد هةةذه افحةةداث التةةي ااشةةتها تةةونس وانشةةغال الشةةعب و الدولةةة فةةي الوضةةع السةةائد و 

استح اقات الثورة أدى إلى تمركز ادد من المنمواةات المسةلحة فةي منةاط  مختلفةة مةن 

س؛مستغلة حالة بالفوضىبلتهريب كميات ضخمة من افسلحة الةى داخةل النمهوريةة تون

وكالة افناضول ل نباء رصدت أهت الخاليا المسلحة التي أالنت السةلطات التونسةية فيمةا 

 يلي نبذة ان تلك الخاليا المسلحةج

 كتائب ا بة بن نافع:-

 85اب  الةةي العةةرين فةةيكشةل انهةةا رسةةميا ولةة ول مةةرة وزيةةر الداخليةةة التونسةةي السةة

اندما أالن في ندوة صحفية ان اكتشال افنهزة افمنية لخليةة إرهابيةة  8058ديسمبر 

كانةةت تسةةتعد لتركيةةز معسةةكر بالمنط ةةة الغربيةةة للةةبالد الةةى لحةةدود النزائريةجوحسةةب 

الروايةةة الرسةةمية ف ةةد اكتشةةال الخليةةة بعةةد أن قةةات اناصةةرها ب تةةل احةةد افمنيةةين بمنط ةةة 

ن محافظة ال صرين غرب تونس؛حيث قال الةي لعةرين أن الخليةة كانةت تريةد فريانة م

نزائةريين  0كانت خاضعة لنشةرال  أنهاتأسيس فرع لتنظيت ال اادة في تونس موضحا 

ولها االقة بأمير تنظيت ال ااةدة بةالمغرب العربةي و المداوبابةد المصةعب ابةد الةودودب 

وزارة الداخليةة ونةود خاليةا إرهابيةة فةي جواقر لعرين في أول ندوة صحفية تؤكةد فيهةا 

تونسبان كتائب ا بة بةن نةافع التةي تشةكلت مةن بضةع اشةرات كةن اإلرهةابيين تركةزت 

بالمناط  النبلية الى الحدود مع النزائر وكانت تستعد لتركيز تنظيت تحت انوان:إحيةاء 

بنةى فيةه أي النهاد و فرن الشريعة اإلسالميةب؛ولت تصدر الخليةة أي بيةان رسةميا لهةا تت
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املية من العمليةات لتةي حةدثت بتةونس او خارنهةا كمةا لةت تصةدر بيةان تأسيسةيا لهةا ولةت 

 ج 14تصدر أي وثي ة من نهات أخري تثبت ونود هذه الكتيبة 

 النناح العسكري لتيار أنصار الشريعة:-

سةبتمبرفي نةدوة صةحفية لةوزارة الداخليةة إذ 82بدا الحديث انه رسةميا ولة ول مةرة فةي 

ت تيةةةار أنصةةةار الشةةةريعة فةةةي تةةةنس بامتالكةةةه لننةةةاح اسةةةكري اشةةةرل الةةةى اغتيةةةال اتهةةة

المعارضةةين شةةكري بلعيةةد ومحمةةد البراهةةي إلةةى نانةةب قتةةل ثمانيةةة ننةةود تونسةةيين الةةى 

الحدود النزائرية والتنكيل بنثثهتجو قالت وزارة الدالية حينها إن نمااة أنصار الشريعة 

هةا تحةت كأنو  المةاليافمنةي و العسةكري و بتونس تتكةون مةن أربعةة أنهةزة الةداوي و 

إشرال افمير أبو ايان الذي يعد المؤسةس لتيةار أنصةار الشةريعة كمةا اتهمةت بالسةعي 

 إلى االن ضان الى الحط ب وة السالح و إاالن أول إمارة إسالمية في شمال إفري ياج

 :فراتأسد نند بن  -

 8001ظهرت ل ول مرة منذ اات

 تستهدل نظات الرئيس الساب  زين العابدين بن اليجفي املية مسلحة كانت 

؛ اندما ذكر الةي 8058وأايد ذكر المنمواة المسلحة ل ول مرة ا ب الثورة ديسمبر 

بعن المعت لين من المنمواة المسةلحة بنبةل الشةعانبي لهةت صةلة بمنمواةة  أنلعرين 

 بأسد بن فراتبج

 المتبايعون الى الموت:-

الناسةةفة فةةي تةةاريخ تةةونس و الثانيةةة التةةي تسةةتخدت أسةةلوب  أول خليةةة تسةةتخدت افحزمةةة

العمليات االنتحارية في تونس بعد التفنير االنتحاري الذي استهدل كنيس يهودي بنربةة 

اةةات كمةةا ت ةةول وزارة الداخليةةة إن هةةذه الخليةةة اسةةتهدفت احةةد أهةةت  8008ننةةوب تةةونس

بيةب بورقيبةة؛و تمكنةت هةذه افقطاب السياحية بتونس و قبر الرئيس التونسي الراحةل الح

لحلية من إدخال اشد أساليب تنظيت ال ااةدة فتكةا فةي تةونس مةن خةالل تننيةد شةابين لل يةات 

 ج15بعمليات انتحارية 
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 اإلرهاب في المغرب-ثالثا

شهدت المملكة المغربية تفاقت ال ضايا ذات الطبيعة اإلرهابية حيث ارفت المغرب تفكيك 

ور نوع نديةد مةن النةرائت اإلرهابيةة مةا يعةرل باإلرهةاب ادة خاليا إرهابية ومن ثت ظه

 النهادي الذي تطور ابر مراحل لتعبير ان أهدال و شعارات ال اادة ج

 القاعدة في المغرب-1

شهدت المملكة المغربية منةذ سةتينيات ال ةرن الماضةي صةدمات انيفةة مةا بةين مةا يعةرل 

ال هذه الحركة ميالد حةركتين همةا ان زو أسفربحركة الشبيبة اإلسالمية والنظات الملكي 

 بحركة العدل واإلحسانب و بحركة اإلصالح و التنديدبج

ومةةع إقةةرار التعدديةةة الحزبيةةة فةةي المغةةرب كةةان للحةةركتين حضةةور ملحةةوظ فةةي الحيةةاة 

السياسية المغربية؛نتينة لتطبي  الكبيةر الةى لتيةار اإلسةالمي فةي المغةرب تةت تأسةيس مةا 

مية مةةن قبةةل م ةةاتلي حةةرب أفغانسةةتان مةةن المغاربةةة هةةدل يسةةمى بنمااةةة الشةةبيبة اإلسةةال

إرسةةاء داةةائت الدولةةة المغربية؛ومةةد يةةد العةةون لتنظةةيت ال ااةةدة محليةةا و إقليميةةا لطالمةةا هةةذا 

 ج16التنظيت تشكل من مغاربة أفغان يعملون تحت لواء و زاماء تنظيت ال اادة

يةةةةةةةث ذهةةةةةةةب النهةةةةةةةاديون لمحاربةةةةةةةة قةةةةةةةوات التحةةةةةةةالل فةةةةةةةي العرا ؛ح 8000فمنةةةةةةةذ

انصةرمغربي مةةن الةذهاب إلةةى هنةاك لم اتلةة ننةةود التحاللجحيةث بةةدأت 500تمكنحةوالي

 مئات المغاربة بالعودة إلى بالدهت واالهتمات بالشأن الداخلي فيما الذي يعتبرونه ال يطا ج

ل ةةد ارتةةبط اسةةت ال ااةةدة فةةي الغةةرب بالنمااةةة اإلسةةالمية الم اتلةةة التةةي يعةةود أصةةلها الةةى 

ول ةةد تأسسةةت منةةذ النهةةاديين ال ةةدامى باففغةةانب الةةذين ذهبةةوا لمحاربةةة السةةلفية النهادية؛

 ؛والذين اادوا إلى المغرب بعد نهاية الحربجتت  5920الروس في أفغانستان سنة

  8001تأسيسها من طةرل ابةد الكةريت المنةاتي الةذي أصةبح بعةد ننةاح هنومةات مدريةد

 قائد اإلمارات النهادية في أوروبا والمغربج

لديهما نفس اإليديولونية ال ائمةة الةى السةلفية النهاديةة (G.I.C.M)ال اادة و إن منظمي

 التي تحث الى الكفاح المسلح لنيل افهدال السياسية المشتركة والمتمثلة في: تأسيس

                                                 

ر غير )م افلة اساراتيجية(؛ )فسالة م دمة ل ي  الماجساي العربي المغرب في اإلرهابو مناألفتي ة لرلاش؛ 12

.02(؛ ص6016؛02م شوفو؛  لية العلوم السياسية و العاليات الدولية؛ جامعة الجزائر  
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دولةةة إسةةالمية و لكنهةةا تختلةةل حةةول طبيعةةة الهةةدل فبنسةةبة لل ااةةدة المسةةتهدل هوبالعةةدو 

 ج17ننبية بينما هوب العدو ال ريبب أي النظات المغربيالبعيدب أي الغرب و المصالح اف

 ل د مرت النمااة اإلسالمية المغاربية الم اتلة منذ تأسيسها بثالث محطات هي:

(حيةث إن تنظةيت ال ااةدة لةت 8008-5992المحطة افولى تتحدد فةي الفتةرة الممتةدة بةين)

خلفيةه ب مكانهةةا ان يكةن يرغةب فةي اسةتهدال المغةرب ب ةدر مةا كةان يتعامةل معةه ك ااةدة 

تسهل أمور أاضاؤها كتسهيل انت ةالهت إلةى أوروبةا وهنةك حةدثان يشةيران ان لهةذا الةدور 

خةةالل هةةذه المحطةةة يتعلةة  الحةةدث افول بمحاكمةةة احةةد اففغةةان المغاربةةة وهةةو بالةةي 

االتب؛حيث اتهت بسرقة وثائ  رسمية منها نوازات سفر؛وكان هذا افخير قد وظل مةن 

ااةةة اإلسةةالمية المغاربيةةة الم اتلةةة لل يةةات بةةذلك؛ ويةةرتبط الحةةدث الثةةاني قبةةل أاضةةاء النم

والتةةي كانةةت تظةةت ثالثةة سةةعوديين متةةزونين بمغاربيةةات 8008بتفكيةك الخليةةة النائمةةة فةي

ظلوا سنوات يتن لون بةين المغةرب و أفغانسةتان التةي كةانوا ي يمةون بهةا قبةل سة وط نظةات 

باسةةتبعاد الةةتهت المونهةة إلةةيهت بخصةةوص  ؛رغةت إصةةرار هةةذه الخليةة8008طالبةان نهايةةة

 ج18رغبتهت في استهدال است رار المغرب لت ينفو صلتهت بال اادة

(حيةث لةت يعةد 8001-8008المحطة الثانية تتحدد هذه المحطةة مةن الفتةرة الممتةدة بةين )

دور النمااة الم اتلة م تصرا الى توفير الدات بل تعةداه إلةى المشةاركة فةي تنفيةذ بعةن 

ت التخريبية ضد بعن لدول ا ابا لها الى تعاونها مع الواليات المتحدة افمريكية العمليا

تتةدر  االاتةداءات التةي اسةتهدفت مدينةة الةدار  اإلطارفي حربها ضد اإلرهاب؛وفي هذا 

 ج8001مارس55؛وتلك التي استهدفت هنومات مدريد8000ماي51البيضاء في 

؛حيةث 8001سالمية المغاربيةة الم اتلةة سةنة المحطة الثالثة تنطل  في مسار النمااية اإل

 ةانت ال نزء من 8000تندد دورها مرة أخرى نراء تفااالت س وط نظات صدات حسين

نشةةةاطات ال ااةةةدة إلةةةى بةةةالد الرافةةةدين حيةةةث بلةةةور كةةةل منبأسةةةامة بةةةن الدنب وب أمةةةين 

الظواهريب إستراتنية نديةدة أصةبحت تةراهن الةى كسةب المعركةة فةي العةرا  وإلحةا  

هزيمة بالواليات المتحدة افمريكية وإقامة دولة إسالمية ببغداد و تشكل مةدخال لنسة اط ال

                                                 

؛)م شوفات المؤسسة الوإ ية لالتصال ؛ ال شر القاعدة الى جماعةال من الجزائريون األفغانم مد م دم؛  12

. 20(؛ص6006ح؛1وا شهاف؛إ  

)المغرب: الداف 1؛ إالسياسي االجتماع لعلم المغربية المجلةم شوفات  الجزائر في السياسي اإلسالمم مد ظرىف؛  

 18ال يضاء ؛ نوفم ر1990(؛ص600.
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افنظمة الطاغوتية في العالت العربي و لبلوو هذا الهدل ي تضةي تزويةد العةرا  بم ةاتلين 

؛ووف  هذا التصور ااتبةرت ال ااةدة المغةاربيين سةواء فةي بةالد المغةرب العربةي أو فةي 

ن بشةري ب مكانةه تغذيةة الحةرب فةي العرا ؛وفةي هةذا اإلطةار أضةيفت أوروبا بمثابة خزا

الى مهمتي النمااة لمغربية الم اتلة مهمة نديدة وهي است طاب الم اتلين المغاربة سواء 

 في داخل المغرب او في أوروبا من انل إرسالهت إلى العرا ج

إلسةالمي الخيةار افكثةر يبدو اختيار اندما  النمااية في تنظيت ال اادة في بالد المغرب ا

واقعيةةة و ذلةةك ل سةةباب ذاتيةةة وأخةةرى موضةةواية ؛ذاتيةةا و حسةةب السةةلطات المغربيةةة 

فالنمااةة الم اتلةةة ضةعفت ضةةعفا شةديدا ولةةت يعةد ب مكانهةةا االسةتمرار فةةي تهديةد اسةةت رار 

المغرب؛اغلب قياداتها اات لت وهذا ما نعلها منهارة تنظيميا ؛بااتبةار ان اغلةب أاضةاء 

 ا التنفيذي أو رؤساء لنانها معت لون في السنون الغربية او افوروبيةج منلسه

أما العامل الموضواي؛يتمثل في ميالد قاادة النهاد فةي بةالد لمغةرب اإلسةالمي؛ والةذي 

؛واحتةةةواء 19مةةةن بةةةين أهدافةةةه تنميةةةع السةةةلفيين النهةةةاديين فةةةي منط ةةةة المغةةةرب العربةةةي

إلسةةالمية التونسةةية ل اتلةةة والنمااةةة الليبيةةة التنظيمةةات النهاديةةة بال طريةةةب كالنمااةةة ا

 الم اتلة إلى االندما  في صفول تنظيت ال اادةج

المطلااااااااااب الثااااااااااااني   مخرجاااااااااااات النشااااااااااااط اإلرهاااااااااااابي فاااااااااااي دول المغااااااااااارب 

 العربي)الجزائر؛تونس؛المغرب(

مةن  إفري يةاتختلل تأثيرات الظةاهرة اإلرهابيةة فةي المغةرب العربةي و خاصةة فةي شةمال 

ينةةةةةةةة لالخةةةةةةةتالل حةةةةةةةدتها و نشةةةةةةةاطها خاصةةةةةةةة بعةةةةةةةد هنمةةةةةةةات دولةةةةةةةة فخةةةةةةةرى نت

؛والتي كان لها انعكاسا سلبيا الى ادة أصعدة أمنية ؛سياسية؛اقتصةادية 8005سبتمبر55

وهةةةذا مةةةا حةةةول المنط ةةةة تحةةةت ضةةةغط كبيرجسةةةنحاول فةةةي هةةةذا المبحةةةث التطةةةر  إلةةةى 

 لمغاربيةج  االنعكاسات افمنية و السياسية واالقتصادية لظاهرة اإلرهابية الى المنط ة

 االنعكاسات األمنية للظاهرة اإلرهابية على المغرب العربي -1

إن تهديد امن دول المغةرب العربةي يعتبةر مةن أهةت واخطةر التةأثيرات و خاصةة فةي ظةل 

تزايةةد اةةدد الهنمةةات اإلرهابيةةة التةةي ارفتهةةا دول المنط ةةة؛وبافخص فةةي النزائةةر أثنةةاء 
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المغاربية في هذه الفترة من حالة الالأمن؛وما ترتب العشرية السوداء؛ وما اايشته البلدان 

 ج20ان ذلك ظهور العديد من التظيمات اإلنرامية المنظمة؛وتطور سائلها و أساليبها

من أهت االنعكاسات الةى السةاحة افمنيةة هةو ظهةور حركةات إسةالمية م اتلةة فةي منط ةة 

لنهودهةةا فةةي  لسةةاحل و الصةةحراء؛أره ت دول المغةةرب العربةةي خاصةةة لنزائةةر نتينةةة

 تامين حدودها لمشتركة مع المناط  لتي شهدت ميالد هذه الحركات ج

ل د قامت هذه الحركات بالعديد من افامال اإلرهابية أبرزها ما قامت به حركة بالتوحيةد 

و النهادب حينما قامت باختطال الدبلوماسيين النزائريين في مالي؛والتهديد بتصةفيتهت إذ 

جفةةي هةةذه 21زائريةةة الطةةال  سةةراح اةةدة قيةةادات فةةي هةةذه الحركةةةلةةت تسةةتنب السةةلطات لن

الحالة يتأكد أن اإلرهاب يتسبب في نشوء حالةة تكةون افولويةة فيهةا باالاتبةارات افمنةي 

في الدول المعنية مما يعطي مشرواية كبيرة لتعزيز إنراءات افمن انل منع و مكافحةة 

إلى إطال  سةلطات افنهةزة افمنيةة اإلرهاب؛ويؤدي هذا الوضع في الكثير من الحاالت 

فةةي دول المغةةرب بمةةا فةةي ذلةةك اسةةتحداث قةةوانين نديةةدة لمكافحةةة اإلرهةةاب و السةةماح 

ل نهةةزة افمةةن بةة نراءات تتنةةاوز أحيانةةا الصةةالحيات الةةواردة فةةي قةةوانين لطةةوار  و 

 قوانين مكافحة اإلرهاب المعمول بها في هذه الدولجومن بين هذه ال وانين نند في

المتعلةةة  بمحاربةةةة تبيةةةين افمةةةوال و تمويةةةل  05-01ائةةةر التةةةي اصةةةدرتال انونرقتالنز

المتعلة  00-00اإلرهاب ومكافحتها المعدل و المتمتج أما في المغةرب صةدر قةانون رقةت 

ي ضةةةي تشةةةديد 8000لسةةةنة   91بمكافحةةةة اإلرهةةةابجوفي تةةةونس صةةةدر ال ةةةانون رقةةةت 

 نع وقوع العمليات اإلرهابيةجاإلنراءات افمنية بشكل غير مسب  ك نراء وقائي لم

 االنعكاسات السياسية لظاهرة اإلرهابية على المغرب العربي

أهت نتينة سياسية لنرهاب في المنط ة هو ظهور إرهاب ذو بعةد إقليمةي و اةالمي اةابر 

لل ةارات؛أي انةه تنةةاوز البعةد المحلةةي ابتةداء مةن منط ةةة السةاحل و دوال النوار؛وأصةةبح 

دوليجكمةةا ان هنةةاك صةةلة وثي ةةة بةةين اإلرهةةاب وأداء النظةةات  ابةةر قةةومي؛ابر وطنةةي و

السياسةةي؛الن مكافحةةة اإلرهةةاب تطلةةب مةةن النةةات السياسةةي تعزيةةز مبةةاد  الديم راطيةةة و 
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احترات ح و  اإلنسان وذلةك لغايةة حرمةان ال ةائمون بهةذه افامةال اإلرهابيةة مةن الحنةج 

 التي يتعللون بها لتنفيذ املياتهت اإلرهابيةج

فةةان افنظمةةة السياسةةية التةةي تةةوفر ضةةمانات كافيةةة لمواطنهةةا لممارسةةة الح ةةو  و واليةةه 

الحريات وتتيح لنفسها فرصة تهيئة المنتمةع للمسةاهمة فةي حربهةا ضةد اإلرهاب؛أمةا فةي 

 الحالة العكسية فان ذلك يسااد الى توفير بيئة خصبة لعمل النمااات اإلرهابيةج

لمغرب العربي إصةالحات سياسةية هامةة خاصةة وفي هذا اإلطار نتينة ل يات بعن دول ا

فةةي النزائةةر اسةةتطاات هةةذه افخيةةرة احتةةواء الظةةاهرة اإلرهابيةةة نتينةةة لسياسةةة لوئةةات ثةةت 

المصالحة الوطنية التي أالن انها رئيس النمهورية؛ونتينة كذلك لنصالحات السياسةية 

و التةةي ال تةةزال و االقتصةةادية التةةي أالنةةت انهةةا الحكومةةات المتعاقبةةة منةةذ التسةةعينات 

 ج22متواصلة إلى حد ا ن

إن اإلصالحات السياسية المحةدودة التةي نةرت بالخصةوص فةي النزائر؛تةونس؛المغرب 

كانةت فةةي اغلبهةةا نتانةا لضةةغوط أمريكيةةة و  8005سةةبتمبر55فةي فتةةرة مةةا بعةد هنمةةات 

 غربية الى النظت الحاكمة في تلك الدول من انل الحد من انتشار مونة التطرل في تلك

الدول فضال ان منع النمااات اإلرهابيةة مةن اسةتغالل المنةاس السياسةي المحةت ن فيهةا و 

الممارسات االستبدادية لتلك الةنظت مةن انةل التةرويج ففكارهةا وهةو مةا يةؤدي غالبةا إلةى 

 انت ال الخطر اإلرهابي إلى  الدول الغربية ذاتها؛الى غرار ما حدث في هنمات

ن ومدريةد و غيرهةا إال أن هةذه اإلصةالحات السياسةية ؛ثت هنمةات لنةد8005سبتمبر55 

 ظلت بعيدة ان الوصول إلى ديم راطية كاملة في كافة لدولج

والى العكةس مةن ذلةك فةان الحةرب الةى لنمااةات اإلرهابيةة فةي دول المغةرب العربةي 

أفرزت تأثيرات سلبية الى أنظمة الحكت السيما في منال احترات ح و  افسان و تعزيةز 

لمشرواية ؛نتينة  لل وانين التي سنتها هذه الدول قصةد مكافحةة الظةاهرة اإلرهابيةة مبدا ا

والتي شملت أحكاما متشةددة فةي موانهةة اإلرهةاب ؛تتنةاقن مةع مةا يةنص اليةه اإلاةالت 

العالمي لح و  اإلنسان و المواثي  ذات الصلة وهو ما يدقه بالنمااات اإلرهابية كما هو 
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لوضةةع و تأييةةد الةةرأي العةةات بغيةةة تفةةوين نهةةود المصةةالحة الشةةأن بةةالنزائر اسةةتغالل ا

 ج23الوطنية و ضرب االست رار النسبي المح  

 االنعكاسات االقتصادية لظاهرة اإلرهابية على المغرب العربي

تتسةةبب العمليةةات اإلرهابيةةة فةةي انعكاسةةات اقتصةةادية سةةلبية خطيةةرة السةةيما فةةي منةةال 

حكت ما يترتةب اةن تلةك العمليةات مةن أثةار خاصةة السياحة و الن ل و االستثمار؛ و ذلك ب

 وان اغلب العمليات تستهدل افنانب و المراكز افمنية و الدفااية ج

وكنتينةةة لةةذلك تعةةل الدولةةة الةةى زيةةادة اإلنفةةا  المخصةةص لل طةةاايين المةةذكورين الةةى 

 حساب ال طااات افخرى كالبحث و التعليت ومختلل ال طااات التنموية افخرىج

ا لمةةا سةةب  تشةةير الدراسةةات افمنيةةة و االقتصةةادية ان انعكاسةةات الظةةاهرة الةةى وتأكيةةد

االقتصةةاد تتبةةاين مةةن دولةةة ل خةةرى حسةةب كفةةاءة كةةال فةةي التعامةةل مةةع تةةداايات تلةةك 

 ج24العمليات؛ وحسب درنة الت دت االقتصادي

 إلةىوما أا بهةا مةن تطةورات الحةرب الةى اإلرهةاب 8005سبتمبر55وقد أدت هنمات 

مات واسع في أدبيات الت االقتصاد بما تسببه العمليةات اإلرهابيةة مةن انعكاسةات نشوء اهت

 اقتصاديةج

في الدراسات االقتصادية الى ان العمليات اإلرهابية تسةبب فةي  اإلنماعوهناك حالة من 

نتةةائج اقتصةةادية سةةلبية سةةريعة الةةى الدولةةة المستهدفة؛السةةيما فةةي منةةاالت السةةياحة و 

قطاع الن ل و ال طاع افمني الدفااي؛حيث يزداد اإلنفا  المخصةص  المعامالت المالية و

لهذين مما يؤثر سلبا الى اإلنتانية داخةل االقتصةادجو يزيةد مةن تكلفةة رأس المةال؛ويرفع 

افنور و يحول أنشطة البحوث و التطوير إلى ال طااين العسكري و افمني ؛كما يتسبب 

قتصةةادي فةةي الدولةةة السةةيما  إذا زاد اإلنفةةا  ذلةةك فةةي التةةأثير سةةلبا الةةى معةةدل النمةةو اال

العسكري و افمني ؛كما إن اإلنراءات افمنية المشددة تخفن اإلنتانيةة بسةبب االزديةاد 

النسةةةبي فةةةي الوقةةةت المخصةةةص لتفتةةةيش فةةةي المطةةةارات و المنافةةةذ الحدوديةةةة و منشةةةات 

 ج 25افامال
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عاون و التنميةة االقتصةادية و بالنسبة لدول المغرب العربي و حسب ما ورد في ت رير الت

فةةان تةةأثير العمليةةات اإلرهابيةةة أربكةةت مسةةار التنميةةة بةةدول شةةمال إفري يةةا ؛و حةةدت مةةن 

معةدالت نمةو اقتصةةاديات هةذه الةدول ؛والتةةي سةتعاني مةن دون شةةك صةعوبات كبيةرة فةةي 

 نذب االستثمارات الخارنية ج 

مؤسسة ضةمان الصةادرات  وقد أشار في هذا اإلطار خبراء منظمة التعاون االقتصادية و

الفرنسية كوفاس إن االنعكاسات الثانوية لهذه الماسي يمكن أن تربك مسارات اقتصاديات 

دول شمال إفري يا و بلدان المغرب العربي؛حيث تمكنت في السنوات افخيرة من إحةداث 

ن طة نواية  ولو وفت أسنان المنشار الى مسةتوى االنفتةاح و التحريةر و حتةى التحةديث 

  وانينها و مؤسساتهاجل

بلغةت بالنسةبة للمغةرب 8001حيث حدد الخبراء فةي االقتصةاد إن معةدالت النمةو العةات ل

متسائلين في ذات السةيا  مةا إن كانةت سةتزيد مةع امتةداد 2خ1والنزائر  2خ1وتونس 5خ2

العمليات اإلرهابية كما كان متوقعا قبل العمليات اإلرهابية التي هةزت النزائةر العاصةمة 

 دينة الدار البيضاء المغربيةجو م

النتينةةة التةةي تةةت إثباتهةةا بعةةد ذلةةك ان هةةي انةةه لةةت تشةةهد هةةذه االقتصةةاديات ردة فعةةل سةةليبة 

مباشةةرة و الفتةةة ؛ورغةةت التصةةريح الةةذي أدلةةى بةةه رئةةيس الةةوزراء الخارني؛ابةةد العزيةةز 

ة بالخادت من أن هذه الضربات يمكن أن تةؤثر فةي شةكل الةى نةذب االسةتثمارات افننبية

ونمو طبع الشركات افننبيةة فةي الةبالد؛إال أن شةيئا مةن هةذا لةت يحةدث تنةذاك؛اذ تواصةل 

تدف  ممثلي تلك المنمواات الةى حالةه؛كما اسةتثمرت فنةاد  العاصةمة و المةدن الكبةرى 

باالزدحات مع المتعاملين والسواح ولو بشكل بطيء كمةا الحةال بالنسةبة للمغةرب حيةث لةت 

ابيةةة بالةةدار البيضةةاء مةةن إلغةةاء حنةةز رنةةال افامةةال و السةةياح يعلةةن بعةةد العمليةةات اإلره

افنانب ال في المدينة االقتصادية المستهدفة وال في ب ية المدن السياحية مراكش وأغادير 

و طننة أو غيرها وب ي هذا الوضع أيضا الى تونس التي لةت يتةأثر اقتصةادها بمةا نةرى 

بية أمنةا سةتعاني مةن دون شةك صةعوبات في دول النوار وحسب ت رير فان الدول المغار
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مةةةن ناحيةةةة نةةةذب االسةةةتثمارات المباشةةةرة كةةةذلك الخبةةةراء الةةةذين تحتةةةا  إلةةةيهت لمواكبةةةة 

 ج26االنناز

 المبحث الثاني  واقع اإلرهاب في المنطقة األوروبية

ان مسالة التطرل و اإلرهةاب فةي أوروبةا تتطةور بةوتيرة متفاوتة؛تتصةااد فةي فتةرات و 

خرى؛و الحكومات و المنتمعات افوروبية لت تعد تشهد نواةا واحةدا تنخفن في فترات أ

من اإلرهاب ف ط وال أسلوبا واحةد مةن افسةاليب اإلرهابيةة ؛بةل افمةر تعةدى إلةى ظهةور 

أنواع نديدة من التطرل و اإلرهاب؛ وت نيات و أساليب نديدة تستخدت في تكريس الفعل 

اإلرهةاب االسةالماويبالنهاديبوإرهاب اإلرهابي داخل أوروباجحيث وقعت أوروبا بةين 

اليمين المتطرلج و أصبح المشكل افول حاليا في أوروبا مشكال امنيةا؛ افمةر الةذي اف ةد 

أوروبا بعن التوازنات الى مختلل المستويات افخرى ؛وأصبح كةل شةيء فةي أوروبةا 

ة الخةول؛ مرتبطا بافمن ؛مما ادخل العديد من الةدول و المنتمعةات افوروبيةة فةي دوامة

 واسهت في تزايد نزاة الكراهية و العنل تناه افخرج

 المطلب األول  العالقة بين تنامي اليمين المتطرف و انتشار اإلرهاب في أوروبا

تعتبر ظاهرة اليمين المتطرل ظاهرة قديمة متنددة تسةتمد أفكارهةا مةن النازيةة والفاشةية 

؛ ونةةذورها ضةةاربة فةةي 80ل ةةرن التةةي سةةادت فةةي أوروبةةا فةةي اشةةرينات و ثالثينيةةات ا

أاما  الواقع السياسي و االنتمااي والسياسي؛ كما يستغل التيةار اليمينةي المتطةرل فةي 

 أوروبا العديد من افوضاع لتفسير الصعود المتنامي داخل المنتمعات افوروبيةج

 تعريف الظاهرة وجذورها 

لوصةل موقعهةا فةي اليمين المتطرل مصطلح سياسي يطل  الةى النمااةات وافحةزاب 

المحور السياسي؛ ي وت اليمين الت ليدي الى الحفاظ الى الت اليةد وحمايةة افاةرال داخةل 

المنتمع أمةا اليمةين المتطةرل إلةى نانةب داوتةه للحفةاظ الةى الت اليةد وحمايةة افاةرال 

 يداو إلى التدخل ال سري واستخدات العنل للحفاظ الى الت اليد وافارالج

اليمين المتطرل بمنمواة من افسس اإليديولونية التي لخصةت فةي تشترك كل أحزاب 

 ثالثية أساسية هي:

 السلطوية:التأكيد الى أهمية النظات والسلطة والع اب الشديد لمن يخر  اليهماج -
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الشةةعوبية: الوسةةطاء يحةةددون مضةةمون السياسةةة حتةةى تكةةون معبةةرة اةةن اإلرادة العامةةة -

 للشعبج

 ج27سد فيما بعد في االسالموفوبياالعداء ل نانب: الذي تن-

ل د تت تصوير المهانرين من خالل صور ذهنية محددة من أهمها: تهديد للهوية ال ومية و 

السبب الرئيسي للبطالة و انصر أساسي للنريمةة و اإلخةالل بةافمن االنتمةااي وإسةاءة 

 استخدات خدمات الدولةج

دل إلى تطبي  منمواة مةن السياسةات يترتب ال المباد  السالفة الذكر أنندة سياسية ته

و اإلنراءات أهمها: الحد من الهنر ة ؛ ووضع قيود صارمة للهنةرة ؛التأكيةد الةى مبةدأ 

 افولوية ال ومية )التركيز الى السكان افصليين(ج

يتصل اليمين المتطرل بالتعصب ال ومي لننسه ؛ والتعصب الديني و معةاداة المسةلمين 

لهنرة هي سبب الموب ات في المنتمعات الغربية ؛ولديةه نزاةة و المهانرين ؛ويرى ان ا

متأصةةلة نحةةو رفةةن الرأسةةمالية و الليبراليةةة؛ و ذلةةك خوفةةا مةةن التحةةوالت العمي ةةة الةةى 

 مستوى ال يت و افخال ؛ ويعرل أنصار اليمين المتطرل بتحفظهت ان بعن م تضيات 

ة المسةةيحية التةةي يؤمنةةون بهةةا و مواثية  ح ةةو  اإلنسةةان انطالقةةا مةةن بعةةن الت اليةةد الدينيةة

؛منها التيار المعادي ل قليات و السيما اليهود و المسلمين ؛ويمثةل العةودة افوروبيةة الةى 

 الحتميات الفكرية وافحاديات السياسيةج 

أحةزاب انتماايةة تسةمى باليمةين  إلةىمن الناحية السياسية يمكن ت سةيت اليمةين المتطةرل 

اسةةي تسةةنيل مواقةةل و التعبئةةة المسةةتمرة فةةي صةةفول الشةةعبوي المتطةةرلب هةةدفها افس

أنصارها من انل تسوي  خطاب تحريضي هدفه التشويش اإلاالمي وليس التأثير الفعلي 

فةةي الواقةةعج أمةةا الصةةنل ا خةةر فهةةو ذلةةك الةةذي يتميةةز ب ةةدر مةةن الواقعيةةة السياسةةية ممةةا 

االت ليةةدي؛  اضةةطره إلةةى تعةةديل خطابةةه ليصةةيح أكثةةر قبةةوال لةةدى نةةزء مةةن نةةاخبي اليمةةين

وبالتالي يصبح مالئما لمتطلبات االنخراط في الديم راطية الليبرالية ال ائمة الى التعدديةة 

 و االختاللج

                                                 
275 Mud, C. (2010), The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy, Western 

European Politics,. 
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يعتبةةر التطةةرل اليمينةةي تهديةةدا مباشةةرا ل مةةن المنتمعةةي و ال ةةومي افوروبي؛والنهةةود 

ليةل واضةح السياسية و االستخباراتية المضاافة من انل  تفويضه و الحد منه مةاهر إال د

الى الخطورة التي يمثلها التيار اليميني المتطرل؛كما ان هذا افخير يعتبر تهديدا  للبنية 

السياسية افوروبيةة ال ائمةة الةى ح ةو  اإلنسةان و حريةة التن ل؛فةاليمين المتطةرل يمثةل 

العدو افول ل يت الديم راطيةة وقةيت التعةايش السةلمي ونبةذ العنةل و الكراهيةة المنصةوص 

 ها في الدساتير افوروبيةجالي

ويعتبر اليمين المتطرل كذلك تهديدا ل من و االست رار السياسي داخةل أوروبةا ؛فةاليمين 

المتطرل لت يضيع الفرصة في محاوالتةه باغتيةال مسةؤولين سياسةيين خاصةة فةي ألمانيةا 

؛ومحاوالتةةةه فةةةي خلةةةل الفوضةةةى داخةةةل المنةةةالس و المؤسسةةةات السياسةةةية افوروبيةةةة 

ل افزمةةات السياسةةية التةةي تحةةدث مةةن انةةل تضةةخيمها و تونيةةه الةةراي العةةات و واسةةتغال

 ج  28المحلي

 أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا

يفسةةر صةةعود اليمةةين المتطةةرل فةةي المشةةهد السياسةةي افوروبةةي ن خةةالل نملةةة أسةةباب 

حضارية واقتصادية وسياسية ونفسية فضةال اةن بةث مشةاار الخةول مةن اإلسةالت او مةا 

يسةةةمى باالسةةةالموفوبياجنميع هةةةذه افسةةةباب مهةةةدت لالرت ةةةاء قااةةةدة اليمةةةين المتطةةةرل 

االنتخابيةةة مةةؤخراجيعتبر الةةبعن ان التفسةةير الحضةةاري الث ةةافي هةةو التفسةةير افساسةةي 

لتصااد تلك الظاهرة وهذا ان العداء المنتمعي لدى معظت الغربيين لنسالت  و المسلمين 

البرامج الحزبية  لليمةين المتطرلجكمةا ان اختبةار الةواي حزبية ين تتالقى و تتواف  مع 

 النمعي افوروبي للعلمانية كمنظور للحياة و كأسلوب معيشي مهد الطري  ل بو ففكار

و بةةرامج اليمةةين المتطةةرل المناهضةةة للمسةةلمين أن التفسةةير الرئيسةةي لظةةاهرة تصةةااد  

وبحسب 29و قناع اقتصادي اليمين المتطرل يتمثل في ونود مخاول ث افية تحت غطاء أ

نظرية لطلةب االنتمةااي فةان ننةاح اليمةين المتطةرل االنتخةابي يعكةس مصةادفة أهوائةه 

قطااةةةات انتماايةةةة اريضةةةة ارفةةةت خةةةالل الع ةةةود افخيةةةرة انتشةةةارا متزايةةةدا لمشةةةاار 

                                                 

اإلفهابلدفاسات مكاف ة  األوفوليالمر ز –أوفولاوايع اليمين الماطر  في  62  
http//www.eurparabct.com in 14/07/2020.  
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التعصةةب العرقةةي والث ةةافي و كراهيةةة افنانةةب و الضةةنر مةةن قةةيت الحريةةة و المسةةاواة و 

لتفسةةيرات الث افيةةة تبةةرز مسةةالة الهويةةة حيةةث أن ال لةة  مةةن ف ةةةدان التضةةامنج وضةةمن ا

الخصوصةةةية الهويةةةة يحفةةةز النزااةةةات ال وميةةةة و الهويةةةات الخاصةةةة و ارتفةةةاع الخطةةةاب 

الشوفيني؛ فالعولمة تنتج مشاار قل  ونودي اند شرائح في المنتمعات الغربيةة بمةا فةي 

زامةاء اليمةين المتطةرل لنةذب  ذلك ال ل  من سطوة الواليات المتحةدة و هةو مةا يسةتغله

العمال الذين يشكلون ال اادة افساسية ل حزاب اليسار و دفعهت الى التصةويت ل حةزاب 

اليمةةين لمتطةةرل بسةةبب خطابهةةا النةةاقت الةةى العولمةةة و االقتصةةاد المفتةةوح؛ كمةةا تصةةور 

ة افحةةزاب المتطرفةةة اإلتحةةاد افوروبةةي كتهديةةد للغةةات و الت اليةةد و الخصوصةةية الوطنيةة

لصالح لغة واحدة او منمواة ت اليد محددة سيؤدي إلى إلغاء الهوية  الوطنية كليا ونهايةة 

 التاريخ الوطني لشعوبج

في الم ابل يعت د تخرون أن افسباب االقتصادية تتضافر مةع افسةباب السياسةية والث افيةة 

القتهةةا فةةي تفسةةير الظةةاهرة فيشةةيرون إلةةى ارتبةةاط صةةعود اليمةةين المتطةةرل بالبطالةةة وا

بالهنرة وضمور الطب ات الوسطى فةي الغةرب وربةط ذلةك بالعولمةة النيوليبراليةجوتفسةر 

نظرية الحرمان النسبي صعود اليمين الى انه رغبة فئة من المنتمع في االحتنةا  الةى 

مةةا تعتبةةره ضةةررا الح ةةا بهةةا مةةن نةةراء تحةةوالت افوضةةاع االقتصةةاديةجونناح افحةةزاب 

نتخابات يعةود إلةى التصةويت االحتنةاني للفئةات المةذكورة أكثةر المتطرفة اليمينية في اال

ممةةا يعبةةر اةةن قبةةول الشةةعب لظةةاهرة ؛هةةذا التفسةةير ال يوضةةح صةةراحة ح ي يةةة تشةةابه 

افوضاع االقتصادية و االنتماايةة فةي اةدد مةن البلةدان و لكةن دون الوصةول إلةى نفةس 

 النتائج السياسية من صعود لليمين المتطرلج

ط صعود اليمين إلى للهنرة مما تمثله من تهديد ث افي و امني و اقتصادي تفسير أخر يرب

؛فيمةا كانةت 8055والسيما الهنرة اإلسةالمية التةي تفاقمةت منةذ انتفاضةات العةالت العربةي

مونة الهنرة في الثمانينات مرتبطة بارتفاع معدالت النمو االقتصادي في أوروبةا جوهةذا 

 منرد خيار سياسي مضاد للهنرة بحسب هانز نو ما يؤكد ان ظهور هذه افحزاب هو 

بيتز؛وقد ارتفع أاداء للمهانرين بعد صعود ال ااةدة ثةت دااةش التةي أدت هنماتهةا داخةل 

أوروبةةةا إلةةةى إي ةةةاد و تسةةةخين وتيةةةرة الصةةةراع اإلسةةةالمي الغربةةةي مةةةن الةةةواي النمعةةةي 
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 افوروبةةةي النديةةةد فةةةي قضةةةية دااةةةش هةةةو احتواءهةةةا الةةةى اةةةدد كبيةةةر مةةةن المةةةواطنين

افوروبيين؛ وهنا تظهر قضية اقتران ظاهرة تصااد اليمين المتطرل افوروبي بظاهرة 

 ج30تصااد نسبة التحا  أوروبيين بحركة دااش

الالفةةت فةةي تصةةااد افحةةزاب اليمينيةةة فةةي السةةنوات افخيةةرة هةةو إشةةارة العديةةد مةةن هةةذه 

يديولونيةةة الةةى افحةةزاب إلةةى اإلسةةالت أو النهاديين؛وهةةذا دليةةل انت ةةال التركيةةز مةةن اف

مليةون مسةلت 11؛وهذا التطور الى قذر كبير من الخطورة لالن يستهدل قرابة 31اففراد

في ال ارة افوروبية وحةدهاجوأخطرها فةي الموضةوع هةو انت ةال الكثيةر مةن التونهةات و 

السياسةةات مةةن الهةةامش إلةةى التيةةار السياسةةي الرئيسةةي محتلةةة مكانةةة محوريةةة فيةةهج هةةذا 

يعةا متزايةدا مةع الةرأي العةات ويضةفي الشةراية الةى خطةاب افحةزاب الموضع يمنح تطب

المتطرفة المعادية للمسةلمين حتةى ولةو بطري ةة غيةر مباشةرة ؛وبعةد أحةداث شةارلي ايةدو 

تغيةةرت طبيعةةة ومةةنهج االسةةالموفوبيا فباتةةت افحةةزاب الرئيسةةية افوروبيةةة تسةةلت نميةةع 

 تطرلجافحداث التي تحصل في أوروبا كما يفعل اليمين الم

وال تغيةةب العوامةةل النفسةةية اةةن محاولةةة تفسةةير الظةةاهرة وهةةي تركةةز الةةى الخصةةائص 

الشخصية و التونهات ال يمة لداامي اليمين المتطرل ويرى بثيودور ادورنوب ان الفكر 

المتطرل ينبع من الطبيعة النفسية ل فراد التي ال تستطيع العيش في منتمع متعدد وتميل 

جإما سيمون ليبست فيؤكد الى إن أفراد طب ةات الةدنيا يتعرضةون 32لتفكير وف  نمط ثابت

للعديد من الخبةرات مثةل الع ةاب و التةوتر والتةي تنعلهةت أكثةر إنتانةا للعةداوات التةي يةتت 

التعبير انها في صورة مختلفة مثل التحيز الديني و السلطويج إما الدراسات النفسية التي 

ليةةات تصةةبح كةةبش فةةداء أمةةات إحبةةاط اففةةراد تهةةتت بصةةرااات النمااةةات فتؤكةةد ان افق

المنتمين افغلبية نتينة الفت ادهت المكانة أو لموارد وهو افمر الذي يالحظ في التونهات 

 العدوانية تناه افقلياتج

                                                 
في:مجموعة مؤلوين نادىة م مود مصطوى)اشرا ( تطرف؛ وتجدد صعود اليمين الم أوروبا؛ مسلمو فكري مروو30

()مر ز ال ضافو 1ت رىر فلع س وي )العددو التغيير الحضاري؛ اإلسالميقضايا و نظرات: تجديد الوعي بالعالم 

 .24ص (6012للدفاسات السياسية؛مافس

http//www.researchgate.net/puplication/306413474-mslmw awraba wtjdd-swd-alymn-
almttrf. 
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وأخيرا يبرز تفسير سياسي ينطل  من أزمة افحزاب الت ليدية أو أحزاب الوسط وهةو مةا 

 تي يؤمن مؤيدوها إن افحزاب الت ليدية لت تعد مؤهلة تعرل بنظرية السياسة النديدة ال

لالستنابة للمشكالت التي تطرحها المنتمعات الحالية وان المناس السياسي يميةل بالتةدر  

إلى إضعال الروابط الحزبية الت ليديةججوأصبحت افحزاب الت ليدية افوروبية غير قادرة 

التعامةةةل مةةةع افحةةةزاب اليمينيةةةة  الةةى تح يةةة  أغلبيةةةة مسةةةت رة لةةةذلك هةةةي منبةةورة الةةةى

 المتطرفةج

 المطلب الثاني  أهم الحركات والتنظيمات اليمينية في أوروبا

تعةةد ظةةاهرة انبعةةاث الحركةةات و التنظيمةةات اليمينيةةة المتطرفةةة إحةةدى الظةةواهر ال ديمةةة 

المتنددة التي شهدتها أوروبا خالل الع دين افخيرين ؛حيث تشير اإلحصائيات إلى ونود 

يةةد مةةن الحركةةات ذات التونةةه اليمينةةي المتطةةرل فةةي مختلةةل أنحةةاء أوروبةةا؛ وهةةذه العد

الظةةاهرة ال ت تصةةر الةةى دولةةة دون افخةةر فمنةةذ مطلةةع التسةةعينات حتةةى اللحظةةة الراهنةةة 

يالحظ انبعاث هذه الحركات في المنتمعات افوروبية المعاصرة و ان تفاوتةت و تباينةت 

الخةتالل المنتمعةات و تبةاين أنظمتهةا االقتصةادية و أسبابها و مظاهرها و نتائنها تبعةا ل

السياسية ؛كان بعضها وراء تنفيذ العديد من أامال العنل و الهنمات اإلرهابية التي راح 

ضحيتها المئات من افشخاص خاصة من افنانةب و افقليةات؛ وتعتبةر هةذه الحركةات و 

ة التةةي سةةادت فةةي أوروبةةا فةةي التنظيمةةات امتةةداد للحركةةات و التنظيمةةات النازيةةة و الفاشةةي

 ال رن العشرين؛ ومن أشهر هذه الحركات نذكر:

 النازيين الندد:-

هةي حركةة دوليةة سياسةية أيديولونيةة انصةةرية متطرفةة توصةل بالنازيةة وتسةمى أيضةةا 

بالفاشية تنتشر هذه الحركة في الدول التي غالبية سكانها مةن البشةرة البيضةاء خاصةة فةي 

لحركة أنها تتبع أهدال و مباد  االشتراكية ال ومية أو النازية أوروبا؛ومعرول ان هذه 

؛والةذي 5959وهي هي فكر حزب العمال الوطني االشتراكي افلماني  الذي تأسس اات 

تحةت قيةادة زايمهةا ادولةل هتلةر و ت ةوت ركائزهةا 5911الةى5900حكت ألمانيا من اةات 

ه وال ومية؛باإلضةافة إلةى العنصةرية الى مبدأ ال يةادة ؛الدولةة الشةمولية ؛االقتصةاد المونة

افيديولونية ومعاداة الساميةج والنازية النديدة تهدل إلى إحياء أفكار و ت اليد االشتراكية 
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ال ومية كونها النظات السياسي افنسب حسب النازيين الندد و تسعى إلى تعزيز هةذا مثةل 

 اداة اإلسالتجال ومية و الفاشية والعنصرية و العداء وإرهاب افنانب ومع

وتستخدت الحركات النازية النديدة رموز النازية مثل الصليب المع ول والتشيد بابادولل 

هتلةةرب؛ ولهةةا االقةةات بمختلةةل الحركةةات المتطرفةةة التةةي تةةؤمن بتفةةو  النةةنس افبةةين؛ 

جكما تتنافى هذه الحركات بشةكل واضةح فةي  33وتنشط هذه الحركات ضمن شبكات دولية

بين مختلل الفئات االنتمااية؛ تةرتبط  هةذه الحركةات اضةويا ب ةوى  ادد من افشكال و

يمينية متطرفة ناشطة و فاالة في المنتمع تتمتع بحرية العمل و لهةا بعةن الممثلةين فةي 

البرلمانةةات و منةةالس النةةواب و المحافظةةات وبسةةةبب ذلةةك تحصةةل الةةى الةةدات المةةةالي 

البيولةوني للنةنس افبةين أو العةر  للممارسة نشاطها و يعت د النةازيون النةدد بةالتفو  

االري؛ويعتبةةةرون اخةةةتالط افننةةةاس نريمةةةة كبةةةرى لةةةذلك فهةةةت يرفعةةةون شةةةعاربالثورة 

البيضاءب؛ويؤمنون إن العنةل هةو الوسةيلة لضةمان سةيادة العةر  افبةين و تةرتبط اةادة 

الكراهيةةة العنصةةرية بكراهيةةة افنانةةب التةةي تسةةتهدل أي شةةخص يختلةةل بةةاي شةةكل مةةن 

ي ألمانيةةا تونةةه النازيةةة النديةةدة اةةداءها ضةةد اليهةةود وتعت ةةد بونةةود مةةؤامرة افشةةكال ففةة

يهودية  تهدل لسيطرة الى العالت و تدمير الث افة االرية ؛لهذا فهانس النازيين الندد هو 

 كشل المؤامرة اليهودية الماسونيةج

دد حيةةث يعتبةةرون محرقةةة اليهةةود كذبةةة تةةدخل ضةةمن هةةذه المؤامرة؛كمةةا إن النةةازيين النةة

؛لذلك فهةت  34يعارضون الهنرة ويحملون المهانرين مسؤولية تدهور الوضع االقتصادي

يستهدفون المواطنين مةن ذوي البشةرة الداكنةة والمعارضةين السياسةيين وممثلةي الث افةات 

افخرى؛وقةد تزايةد نشةاطها و ذاع صةيتها خاصةة بعةد أحةداث الحةادي اشةر مةن سةةبتمبر 

سةةائل فنهةا تتفة  نميعةا تحةةت شةعار واحةد هةو التهديةةد و ؛فةرغت تباينهةا فةي العمةال و الو

الخطر الطي يمثله الونةود اإلسةالمي الةى الحضةارة افوروبيةة و قيمهةا فةي قلةب ال ةارة 

                                                 

.on site:Nazism-; NeoPeater John -33 
http://www.jewishvirtualibarary.org/jsource/judiaca/ejud00020015014689.html ;in  : 12-

04-2013. 
 الرالط : على؛ أوروبا في الرعب ثيروني الجدد النازيونم هر؛  ه ة34
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ذاتها؛واليه ترى هذه الحركات انه ينب الى السياسة افوروبية ان تتصدى لهذا الخطةر 

ا ؛وتعرل أفكارها انتشارا بةين ابر تحنيت هذا الونود مرحليا أو ال ضاء اليه استراتيني

لشباب خصوصا والى نطا  واسةع حيةث تصةاادت مشةاار ال وميةة المتشةددة والخةول 

الى الهوية الث افية بسبب الهنرة وتنةامي النفةوذ اإلسةالمي ؛وكانةت هةذه الحركةات وراء 

سلسلة من أامال العنل بما في ذلك نرائت قتل ضد افقليةات و افنانةب و المهةانرين و 

تخدت النةةةازيون النةةةدد اةةةدة أسةةةاليب لتةةةرويج و الداايةةةة لالفكةةةارهت مثةةةل لموسةةةي ى و يسةةة

 ج35المظاهرات إلىاالنترنت و مواقع التواصل االنتمااي باإلضافة 

 حلي ي الرؤوس:-

ي صد بحركة حلي ي الرؤوس أولئك الذين يحل ون شعر رؤوسهت ؛ويتميزون بزي خةاص 

لسياسةية  إلةى نمااةات اليمةين المتطةرل ذات و ينتسبون من خةالل أفكةارهت و مةواقفهت ا

النزاة العدوانية كما يتميزون بكراهية افخر و رفن التعايش بين الث افات ؛ظهرت هذه 

الحركة في لندن في السةتينات مةن ال ةرن العشةرين بةين شةباب الطب ةة العاملةة و انتشةرت 

لت ؛كانةت فةي البدايةة فبمناط  أخرى في المملكة المتحدة وبعدها في بلدان أخرى مةن العةا

اةةةن حركةةةة شةةةبانية ذات طةةةابع موسةةةي ي وأسةةةلوب حيةةةاة خاصةةةة بعيةةةدة اةةةن السياسةةةة و 

العنصرية الى غاية التسعينات اندما أبدى البعن مةن حلي ةي الةرؤوس حركةة انصةرية 

بدأت في االنتشار في مختلل أنحاء أوروبا؛خاصة بعد انهيار اإلتحةاد السةوفيتي و تةردي 

ة و االنتماايةةة فةةي اةةدد مةةن البلةةدان خاصةةة الةةدويالت المنبث ةةة اةةن افوضةةاع االقتصةةادي

اإلتحةةاد السةةوفيتي؛وتتكون هةةذه النمااةةات غالبةةا مةةن خرينةةي السةةنون و العةةاطلين اةةن 

العمةةةةةةل و الننةةةةةةود المسةةةةةةرحين و المةةةةةةراه ين ومشةةةةةةنعين كةةةةةةرة ال ةةةةةةدت المتعصةةةةةةبين 

افبين مما يعتبرونةه بالهوليكانزبترتكز إيديولونيتهت الى الدفاع ان الننس افوروبي 

هنوت من افقليات و المهانرين مثل اليهةود و الغنةر و المسةلمين؛وكانت هةذه الحركةات 

وراء العديد من أامال العنةل و اإلنةرات مثةل مهانمةة المسةلمين فةي الصةرب ومضةاي ة 

كةان هنةاك 5998الغنر في المنر؛كما شهدت ألمانيةا سلسةلة مةن أامةال العنةل فةي اةات 

نريمةةة قتةةل 59حريةة  مفتعةةل ؛و199هنمةةة انصةةرية ؛بمةةا فةةي ذلةةك 8100أكثةةر مةةن 

                                                 
 ؛ على الرالط:أوروبا الى ويزحفون بقوة يعودون الجدد النازيوناحولين؛  سهام35

http://www.almassea.press.ma/node/345.  
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ارتكبهةةا حلي ةةي الةةرؤوس وفةةي ا ونةةة افخيةةرة بةةرزت روسةةيا بااتبارهةةا النبهةةة النديةةدة 

لنشاط حلي ي الرؤوس المتطرفة حيث أصبحت نواة لهةذه الحركةات التةي ت ةول أن هةدفها 

 ج36تطهير روسيا من افارا  افخر

ب اليمين أو اإلرهاب افسد فةي إيطاليةا ارتباطةا وثي ةا بالفاشةية و وفي إيطاليا يرتبط إرها

 تتمثل أهت تنظيماتها في:

 نمااة النظات النديد :-

كمنمواةةةة سياسةةية مسةةةت لة  بعةةد انشةة اقها اةةةن الحركةةة االنتماايةةةة 5911نشةةأت اةةات 

اإليطالية رسمت نفسةها كنبهةة وطنيةة فاشةية وطنيةة نديةدة  ورغةت تركةز اهتمامهةا الةى 

نظات الث افي السياسي إال أنها كانت تنظيت ثوري يتست بالتعددية و اتساع الهياكل ؛ينطل  ال

الخط الفكري للمنظمة من إن النظات الديم راطي خصت و ادو انطالقا من ذلك سعت إلى 

تأكيد أفكارها و مبادئها بطري ة شراية من انل الوصول لسلطة جإرادة الب اء اند الثورة 

الةةى ح هةةا فةةي اللنةةوء إلةةى العنةةل المضةةاد؛ونظرا لتنةةامي خطورتهةةا أضةةفت الشةةراية 

 ج800037أصدرت الحكومة اإليطالية قرارها بحلها و مصادرة أموالها في اكتوبر

 المركز الث افي:-

يعتبر من اخطر الحركات و المراكز التي تكونت في ح بة الثمانينات ؛ بعد انهيار العديةد 

يةةا سةةعى هةةذا المركةةز إلةةى اسةةت طاب افشةةخاص ذوي مةةن التنظيمةةات المتطرفةةة فةةي إيطال

االحتيانةةات المتطرفةةة إال أنهةةا تحنةةت اةةن تنفيةةذ أامةةال العنةةل فنهةةا لةةت تحةةن بالتأييةةد  

 ج 38الكافي

يتميز اليمين المتطةرل فةي فرنسةا بالعنصةرية والكراهيةة الشةديدة ل نانةب ومةن فرنسا  

 أهت التنظيمات:

 اتحاد العمل ال ومي افوروبي:-

يعتن  الفكر الفاشةي؛ امةد إلةى نشةر أفكةاره مةن خةالل نريةدة بأوروبةا  5991سنة ظهر 

لنابيهةةدل إلةةى طةةرد لمهةةانرين و إاةةادتهت إلةةى أوطةةانهت؛ويرى اةةن هتلةةر كةةان مح ةةا فةةي 

                                                 
36 Robert mare ;a subcture of a destroyd idiology,in 
Http://www.oocities.org/petrin/skinhead.htm. 

 .200-222(؛ص ص6009؛)ليروت: داف ال ه  الل  اني ؛ الدولية والمتغيرات الجديد الدولي  النظامخلي  حسين ؛  37
 .220(؛ص1992؛)عمان: دائرو الم شوفات و الط عوالغربي العربي العالمين في اإلرهاباحمد ىوسف الا  ؛38



 ليل الظاهرة اإلرهابية في المنطقة األورو مغاربية تح                            الفصل األول 

 

42 

 

أخرى؛ويعتبةر اتحةاد العمةل ال ةومي افوروبةي مسةؤوال  أننةاساات اده بتفو  ننس الى 

المرتبطة باسةرائل ؛وقةد  أولمكاتب اليهودية ان االاتداءات التي وقعت ضد المنشات و ا

وقةدت زايمةه للمحاكمةة ؛إال أن 5920تت حضر نشاد اتحاد العمل ال ومي افوروبةي اةات 

حل اإلتحاد لت يحةل مشةكلة المنظمةات المتطرفةة إذ اسةتمرت منظمةة أخةرى فةي املياتهةا 

طةةاات التةةي المونهةةة ضةةد افقليةةات حيةةث وقعةةت ااتةةداءات الةةى المعابةةد والم ةةابر و الم

 يأتونها ؛كما وقعت ااتداءات الى بعن أبناء افقليات افخرى من بينهت العربج

 -منظمة نيل الهوية: 

النيل النديد للفكرة ال ديمة ؛شعارها فرنسا  أنهتمنظمة متطرفة تتكون من شباب ي ولون 

تةؤدي للفرنسيين ي ود هذه المنمواة شاب يداىب فيليب فةاودون ب وهةو قائةد فرقةة غنةاء 

طابع الروك؛ قامت هذه المنظمة بسلسلة من افامال االنت امية  ضد المسلمين في فرنسةا 

قات اناصر من هذه المنظمة بالتظاهر فو  بناية مسند فةي طةور البنةاء 8058؛ففي سنة 

فةةي مدينةةة ببواتييةةهب؛تعبيرا اةةن رفضةةهت قةةرار بنةةاء هةةذا المسةةند؛ رافعةةين الفتةةات تحمةةل 

 ةجشعارات مناهضة للهنر

 بريطانيا  وفي بريطانيا ظ رت تنظيمات المتطرفة أبرزها 

 رابطة الدفاع اإلننليزية:

؛وهي رابطةة تنمةع اةدد مةن االننليةز الةذين يناهضةون باإلسةالت 8009تأسست منذ سنة

المتطةةةرلب حسةةةب قولهت؛تهةةةانت المسةةةلمين و افنانةةةب مةةةن الهنةةةود و الباكسةةةتانيين فةةةي 

أنهةةةةةت يهةةةةةددون الن ةةةةةاء العنصةةةةةري للبلةةةةةدان  ضةةةةةواحي المةةةةةدن البريطانيةةةةةة ؛ وتعتبةةةةةر

افوروبية؛وت ول أنها تسعى إلى المحافظةة الةى الث افةة اإلننليزيةة الخالصةة ؛وتشةكل مةا 

يسةةمى برابطةةة الةةدفاعب قةةوة ضةةغط الةةى لحكومةةة كةةي تغيةةر سياسةةتها اتنةةاه المهةةانرين 

ارات خصوصا المسلمين ؛وينشط أاضاء هذه المنظمة في المدن المختلفة ؛ويرفعةون شةع

الكراهية و يعتدون الى افنانب خصوصا في شرث لندن حيث تكثر الناليات افسيويةج 

كمةةا أنهةةا تةةرتبط بعةةدد مةةن الةةروابط فةةي فرنسةةا وهولنةةدا وتسةةعى إلةةى إقامةةة رابطةةة الةةدفاع 

 ج  39افوروبية

                                                 
39 Mathew Goodwi ;The Roots Of Exterm The English Defence League and Counter Jihad 
Challeng ;On Site 
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 التنظيمات الج ادية اإلسالمية في أوروبا  -

  الشريعة في بلنيكا؛ ويشةنع  من انل بلنيكا:هو تنظيت سلفي يهدل إلى تطبي

الى حمل السالح وتدريب أاضاؤه اليه؛ ويةؤمن م ةاتلين لنبهةة النصةرة فةي 

سوريا؛ وللمنمواات المتطرفة افخرى ويخطط لالرتكاب أامال انل داخل 

 بلنيكاج 

  المنمواةةة الم اتلةةة اإلسةةالمية المغربيةةة:كان لهةةا دور مهةةت فةةي الهنمةةات الةةى

 ج8001مدريد في اات قطارات العاصمة االسبانية

  نمااة الشريعة اإلسالمية: تتنافى نشاطات هذه النمااة خصوصا في برلين ؛

ومنةةاط  أخةةرى فةةي ألمانيةةا ؛وتحةةاول فةةرن منتمةةع اسةةالماوي متشةةدد داخةةل 

 المنتمع افلمانيج

  نمااةةة بالةةدين حةة ب:هي نمااةةة سةةلفية نهاديةةة تةةدات تنظةةيت دااةةش ؛ تتبنةةى

د قةةرار وزاري وتنشةةط هةةذه المنمواةةة فةةي خطابةةات الكراهيةةة تةةت حظرهةةا بعةة

 كولونياج

  منظمة أنصار افسير:وهو تنظيت سلفي ينشط داخل السنون افلمانية و ينتمةي

 غالبيتهت إلى منمواات نهادية ي ضون ا وبة السنن في السنون افلمانيةج  

  النمااة اإلسالمية الليبية الم اتلةة: م رهةا ننةوب مدينةة بمانشسةترب هةي نةزء

 لحركة اإلسالمية المتطرفة العالمية التي تست ي أفكارها من تنظيت ال اادةجمن ا

  نمااةة المهةانرين: أسسةها الداايةة بامةر بكةريب وداةا إلةى تطبية  الشةةريعة

اإلسالمية في بريطانيا؛وصةدر قةرار بحظةر النمااةة بمونةب قةوانين مكافحةة 

 ج8050اإلرهاب اات 

                                                                                                                                                    

http//wwwchthamhouseorg/Sites/Default/Files/Public/Research/Europe/031pb-
Goodwin.pdf. 
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 او هةةذه المنمواةة إلةى تطبيةة  منمواةة مسةلمين ضةد الحمةةالت الصةليبية: تةد

الشريعة اإلسالمية داخل المنتمةع البريطةاني؛ وهةدفها البعيةد المةدى هةو إقامةة 

 ج40إمارة إسالمية في قلب أوروبا

 ال جمات اإلرهابية الدامية التي عرفت ا أوروبا 

وقعةت تفنيةرات مدريةد؛وهي سلسةلة مةن التفنيةرات 8001مارس اات 55:في8001اات

  595كك الحديديةةةة فةةةي العاصةةةمة االسبانية؛وأسةةةفرت اةةةن سةةة وطالتةةةي اسةةةتهدفت السةةة

 مصابا وتت تونيه االتهات لخلية تستلهت أفكار تنظيت ال اادةج 5911قتيالو

وقعةةت تفنيةةرات لنةةدن؛ وهةةي سلسةةلة تفنيةةرات 8001نويليةةة اةةات  09: فةةي 8001اةةات

أربعةة مةن استهدفت قطارات اإلنفا  فةي العاصةمة البريطانيةة وحافلةة مةن طةاب ين ؛ونفةذ 

 اخرينج900شخصا وإصابة 10المتشددين هذه الهنمات التي أسفرت ان م تل 

وقعت تفنيرات ستوكهولت إذ انفنرت قنبلتةان فةي 8050ديسمبر اات 55: في 8050اات

وسط العاصمة السويدية ممةا أسةفر اةن م تةل االنتحةاري و إصةابة شخصةين؛ وتبةين مةن 

شةةر  أوسةةطية ؛اسةةتاء ممةةا ااتبةةره صةةمتا  التح ي ةةات ان منفةةذ الهنةةوت متشةةدد مةةن أصةةول

 سويديا الى إهانة  نبي اإلسالتج

وقع حادث فرانكفورت؛ا ذ أطلة  متشةدد مةن 8055: في الثاني من مارس اات8055اات

أصل الباني النار في مطار فرانكفورت بألمانيا مما أدى الى م تل شخصين وإصابة اثنين 

ل حافلة تابعة لل وات النويةة افمريكيةة  فةي تخرين  وتبين أن الناني كان يحاول استهدا

 المطارج وال ي ال بن اليه وصدر ضده حكت بالسنن مدى الحياةج

؛وقعت ثالث امليات في تولةوز ومونتبةان 8058مارس اات55و59:بين  و 8058اات 

في فرنسا؛ أسفرت ان م تل سبعة اشخص وإصابة خمسة تخرين وقد وقع الهنةوت افول 

ولةةوز واسةةفر اةةن مصةةرع ننةةدي فرنسةةي؛ ووقةةع الهنةةوت الثةةاني مةةارس غفةةي ت55فةةي 

مةارس 59مارسواسفر ان مصرع ننديين في مونتبان؛ ووقع الهنةوت افخيةر فةي 51في

و أسفر ان مصرع أربعة أشخاص من بينهت ثالثةة أطفةال فةي مدرسةة يهوديةة وتبةين ان 

                                                 
و  اإلفهابلدفاسة مكاف ة  األوفوليو مصادف تموىلها؛ المر ز  أوفولاخافإة الجماعات الماطرفة في  40

            . http//www.europarabct.com                                      ؛وحدو  الدفاسات و الا افىرا ساخ افات 
             :. 
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اص منفةةذ هةةذه لحةةوادث شةةخص واحةةد متشةةدد يةةداى محمةةد مةةراح؛ وقةةد ل ةةي حتفةةه برصةة

 الشرطةج

فةةتح مسةةلح النةةار الةةى المتحةةل اليهةةودي بالعاصةةمة 8051مةةاي مةةن81: فةةي 8051اةةات

البلنيكية بروكسل مما أسفر ان م تةل أربعةة أشةخاص و ال ةي ال ةبن الةى المةتهت وهةو 

 فرنسي من أصل نزائري؛ له صلة بتنظيت الدولة اإلسالميةج

رنسةةية بةةاريس؛التي وقعةةت هنمةةات فةةي العاصةةمة الف 8051نةةوفملر 50: فةةي 8051اةةات

قتةيال  غةالبيتهت مةن الشةباب   500تعرضت لسلسلة هنمات متزامنة؛ أسفرت اةن سة وط

نريحةةاج واسةةتهدفت الهنمةةات مسةةرح باتةةاكالن فةةي بةةاريس وإسةةتاد دو 010إضةةافة الةةى 

فةةرانس واةةدد مةةن الم ةةاهي ومطةةاات العاصةةمة وتةةت تونيةةه االتهةةات لمتشةةددين مةةن أصةةول 

 مغربيةج 

دهست شةاحنة ي ودهةا متشةدد حشةدا مةن النةاس فةي 8051سمبرمن دي59:في 8051اات 

اخةرينج 10سخصةا وإصةابة 58السو  بالعاصةمة افلمانيةة بةرلين ؛ممةا أسةفر اةن م تةل 

وقتل منفذ الهنةوت ويةداى أنةيس العةامري الح ةا برصةاص الشةرطة االيطاليةة فةي مدينةة 

 ج805141ديسمبر80ميالن في 
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 خالصة الفصل األول 

 إالاهرة اإلرهاب الدولي من بين الظةواهر التةي حظيةت ب ةدر هائةل مةن التعةاريل؛تعد ظ

لت تح   حتى ا ن اإلنمةاع الةي أي تعريل؛بةالرغت ان هةذا المفهةوت بلة  سةيطه فةي  أنها

و يعتبر ظهور اإلرهةاب فةي دول  ح ل المؤتمرات و الندوات التي تعنى بالمسائل افمنية

 إلىانه يختلل من دولة  إاله مثل باقي المناط  في العالت منط يا مثل اأمرالمغرب العربي 

ت و انتشةةار أخةةرى تبعةةا لالخةةتالل ظةةرول كةةل دولةةة سياسةةيا و انتماايةةاج كمةةا ننةةد قيةةا

 ىبنةلاادة أسباب المتمثلةة فةي طبيعةة  إلىبالد المغرب العربي يعود الظاهرة اإلرهابية فب

شةعوب المغةرب العربةي كانةت تعةاني  إن إذالسياسية و االنتمااية و االقتصادية السةائدة 

السياسي أي حصر كل السةلطات واوامةل العةيش الكةريت فةي يةد  اإلقصاءمن التهميش و 

بةين  اإلرهابيةةت ارب افيةديولونيات و أفكةار التنظيمةات  إلى باإلضافةالدولة ال الشعب؛ 

 أثةارامخلفةة  بلدان المنط ة هذا ما سةهل انتشةار الظةاهرة اإلرهابيةة وزادهةا قةوة و توسةعا

 ال المغرب العربي بشكل كبيرج أثرتاقتصادية و انتمااية و سياسية 

اإلرهةاب النديةد الةذي ينتمةي  نمطا مةن أنمةاط ل وطاناإلرهاب الدولي اابر  أصبحوقد 

 النيل الثالث في تطور الظاهرة اإلرهابية؛و التةي كانةت فةي بدايةة مةا ارفتةه أوروبةا إلى

 تةأثرتي تشكيل مونات انل ذات طابع قومي متطرلجوقةد أواخر ال رن التاسع اشر ف

المنط ة افوروبية بظاهرة اإلرهاب مثلها مثل باقي افقاليت ؛بعدما استفحلت الهنومات و 

الكبرى جوالى غرار أحزاب اليمةين المتطةرل   افوروبيةالعمليات  اإلرهابية في المدن 

الةى أسةاس ا ائةدي أي ان مصةدره اإلرهةاب  منشةأ إنفي الدول افوروبية ترى أوروبا 

تنامي صوت اليمين المتطرل يعكس في  إن إالهو اإلسالت المتواند في ال ارة افوروبيةج

النظت السياسية افوروبية فصعود تيار اليمين المتطرل في أوروبةا ال يرنةع  أزمةالواقع 

كمة لليمةةين مسةتح أزمةةةيعبةةر اةن  إنمةاالحانةة الشةةعبية لةه فحسةةب و  أوقونةه الذاتيةةة  إلةى

حد سواء؛ فهذا التنامي ل حزاب اليمينةي يطةرح تحديةد او تهديةدا  إلى أوروباالمعتدل في 

 لمكتسبات الحداثة وقيت التنوير في المنتمعات الديم راطية الغربية ج
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ضمن الفصل افول يب ى اإلرهاب داخل أوروبا و في  دول المغةرب  إليهكما تت التطر  

تهديدا لحياة الدول و البشرية بصفة اامة؛ ففةي منط ةة المغةرب العربةي تفاقمةت  العربي 

العنةةل و النريمةةة و اإلرهةةاب هةةي العنةةوان البةةارز فةةي  أصةةبحالتهديةةدات افمنيةةة  حيةةث 

الوسةةائل اإلاالميةةة وارفةةت نمةةوا واسةةعا فةةي المنط ةةة؛ وفةةي أوروبةةا شةةهدت النمااةةات 

ت داميةة منهةا هنمةات مدريةد وبةاريس؛ وتسةتمر المحلية اإلرهابية تزايةدا كبيةرا و هنمةا

النرائت في تهديد المنتمعات افوروبية مما استداى ضرورة مكافحةة هةذه الظةاهرة ؛ف ةد 

موانهةة اإلرهةاب  إطةارحاولت بلدان المغرب العربي في هذا الشةأن تعزيةز التعةاون فةي 

ي في ادة منةاالت وتنظيت ال اادة في بالد المغرب اإلسالمي و هذا الى المستوى الوطن

سياسات و استراتنيات من انل  افوروبيافمنية ؛السياسية ؛ال ضائية جكما تبنى االتحاد 

نفسةةها ال  أوروبةةامحاصةةرة النمااةةات اإلرهابيةةة  و العمةةل الةةى تطوي هةةا حيةةث ونةةدت 

مساادة الشةركاء المتوسةطيين ومةن بيةنهت  إلىتستطيع حل مشاكلها بمفردها وهي بحانة 

 إلةىط ة المغاربية في منال تطوي  اإلرهابج ولهذا سةعى االتحةاد افوروبةي شركاء المن

مةةن  وأصةةبحنيرانةةه  بةةأمنمةةرتبط  أمنةةه أننةةه بةةات يةةدرك ف افصةةدقاءخلةة  حةةزات مةةن 

ال ةومي لدولةة اةن بةاقي لةدول لمنةاورة هةذا مةا دفةع باالتحةاد  افمةنالصعب الفصل بةين 

ظاهر افساسية لمكافحة التهديدات و الى الم إحدىتامين حدوده وااتبرها  إلىافوروبي 

مغاربي في مكافحةة اإلرهةاب؛ وهةذا  اإلرهاب؛ لذلك ظهرت فكرة التعاون افورو رأسها

 في هذا الفصلج  إليهما سنتطر  

 الدول المغاربية في مكافحة اإلرهاب  تواستراتجياالمبحث ألول  ج ود 

 تليةاتحلةول و  لنينةادود المحليةة  تنسةي  النهة إلةىل د بةادرت دول االتحةاد  المغةاربيى 

لل ضةةاء الةةى اإلرهةةاب ؛  فوضةةعت اسةةتراتنيات واليةةات و اطةةر تعاونيةةة مشةةتركة فةةي 

السياسةي  أوالعسةكري  أو افمنةيمكافحة الخطر المشترك )اإلرهاب(؛ سواء في النانةب 

مكافحةة اإلرهةاب التةي ااتمةدها  تليةات؛ وفي هذا المبحةث سةنتعرل الةى  الدبلوماسي أو

 التحاد المغاربيج ا
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ما لت يننح في تح ي ه اتحاد المغرب العربي قد ننح فيه تنظةيت  إلىبداية البد من اإلشارة 

ال اادة في لت شمل النمااات اإلرهابية و اندمانها في تكتل واحد ابةر كافةة هةذه البلةدان 

اربيةة بسةبب ادت التكامل و االنسنات السياسي لهةذه البلةدان المغ إلىوهذا ما يؤدي بدوره 

غياب اإلرادة السياسية و الخالفات الثنائية؛ وهدا ما حدث بةين النزائةر و المغةرب حةول 

اةةةدت ونةةةود بةةةوادر التعةةةاون االنتمةةةااي  إلةةةىقضةةةية الصةةةحراء الغربيةةةة ؛ باإلضةةةافة 

واالقتصادي وحتى الث افي بين هذه البلدان ؛وهةذا مةن شةانه ان يعرقةل أنظمةة وحكومةات 

تراتنيات واليةةات واطةةر تعاونيةةة مشةةتركة مةةن انةةل التصةةدي هةةذه الةةدول فةةي وضةةع اسةة

 جلنرهاب

رغت ذلك ظهرت بعن المحاوالت في شكل ندوات مؤتمرات و لدراسةة الملفةات افمنيةة 

التعةاون العسةكري وتبةادل المعلومةات حةول  إلىالشائكة التي تهدد هذه البلدان؛ باإلضافة 

 ج1مختلل التهديدات المشتركة

فريةل أ 80و افمني تت تعزيزه بعد انتماع طرابلس في  الستخباراتي فيما يخص التعاون

لموانهة تهديد ال اادة ؛حيث ااتمدت بلدان المنط ة الخمسة نظاما نديةدا لتعزيةز  8009

التنسي  بين أنهزتها االستخباراتية ؛كما ااتمدوا الى خطة لتبادل المعلومةات و التعةاون 

النزائةري  ل منمنط ة و ذلك بمشاركة المدير العات في مالح ة التنظيمات المسلحة في ال

 الوطني الساب  في ل منب و المدير العات إدريسبالي تونسيب ونظيره المغربي بشرقي 

الساب  في ليبيةا بناصةر المبةروك  ل مناللننة الشعبية  وأمينتونس بابد الستار بذورب  

 احمدبج دالموريتاني بمحمد ولد الشيخ محم افمنابد هللاب ومدير 

مكافحةة اإلرهةاب فةي بلةدانهت  تلياتالنزائري  افمنوفي هذا الشأن ارن ممثلي نهاز 

؛وقةةدت المشةةاركون معلومةةات اةةن تنظةةيت ال ااةةدة فةةي بةةالد المغةةرب اإلسةةالمي؛ ومواقعةةه 

 تكنولونيا االتصاالت التي تستخدمها النمااات المسلحةج إلىباإلضافة 

 

                                                 

؛ بلدان المغرب العربي تعزيز التعاون االستخباراتي بعد اجتماع طرابلس لمواجهة تهديد القاعدة خشانة  فشيد -0

 ن العن20/00/6002؛صحيفة الحياة اللندونية 
http://wwwlibyaforum.org/archive 
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والى الرغت من استمرار الخالفات السياسية التةي تشةل مؤسسةات االتحةاد المغةاربي منةذ 

سةةنة ؛ وفةةي م ةةدمتها النةةزاع المغربةةي و نبهةةة البوليزاريةةو ؛ فةةان تصةةااد  58مةةن  أكثةةر

خطر التفنيرات اإلرهابية ساهت في تكةريس ت ةارب بةين بلةدان المنط ةة لموانهةة الخطةر 

 ج2دة في بالد المغرب اإلسالميالمشترك المتعل  بتنظيت ال اا

 افبعةةادال ةةانوني  سةةخرت دول المغةةرب العربةةي ترسةةانة قانونيةةة متعةةددة  اإلطةةارو فةةي 

املية المنع ومكافحة اإلرهاب في المنط ة وتختلل  إلىتتضمن قوانين وتشريعات تهدل 

 أخرىج  إلىالتشريعات الوطنية ال انونية لمنع مكافحة اإلرهاب من دولة 

مكافحةة اإلرهةاب ب صةدار النصةوص ال انونيةة  إطةارزائر: لت تكتل النزائر في الن-أوال

إقةةرار اديةةد مةةن النصةةوص  إلةةىالمتعل ةةة بالوئةةات والمصةةلحة الوطنيةةة فحسةةب؛ بةةل تعةةداه 

ال انونية الرداية المتعل ة بمكافحة الظاهرة اإلرهابية مةا بعةد ارتكةاب النريمةة اإلرهابيةة 

؛ والةذي صةدر بعةد 3المتعل  بمكافحة اإلرهاب00 -89المرسوت التشريعي رقت فأصدرت

المعةةدل  55-91المعةةدل ل ةةانون اإلنةةراءات النزائيةةة ؛ و االمةةررقت 50-91رقةةت  افمةةر

إرهابيةة  أوتخريبيةة  بأامةالقانون الع وبات ؛والذي اقر ا وبات قاسية الى كل من ي وت 

اإلاةدات؛  إلةىنن المؤبد ؛ حيث تت رفع ا وبة الى سبيل المثال من لس4الدولة بأمنماسة 

سةةنة لكةةل مةةن ي ةةوت بنةةرائت تتضةةمن أنشةةطة 80سةةنوات لةةى50 إلةةىومةةن السةةنن المؤقةةت 

 بتأسةيسإنرامية إرهابية تخريبية تهدد امن الدولة ؛ويعاقب بالسنن المؤبةد كةل مةن ي ةوت 

 أوالتخريةةب  أامةالارتكةاب  أو؛ ويكةةون هةدفها ترهيةب إليهةاينتمةي  أومنظمةة  أونمعيةة 

ذلك الحنز و الحرمان من الح و  الوطنية لفترة تتراوح بين سنتين  إلىضال العنل؛ وي

 ج5سنوات50و 

المعةدل و المةتمت؛ المتعلة  بمحاربةة تبيةين افمةوال  05-01ال ةانون رقةت: إلىباإلضافة 

وتمويل اإلرهاب و مكافحتها؛ والذي كان له فضةل كبيةر فةي محاربةة الظةاهرة اإلرهابيةة 

                                                 

 2 المرجع نوسه.
 الرسمية الجريدة ا فهاب ؛لمكاف ة ماعلق  1996س ام ر20المؤفخوي:02-96مرسوم تشرىعي فيي  

 3)الجزائر(العد20)1996/10/04(.

 4 المادو 22مكرفو من يانون الع ولات.
 5 المادو 22مكرفو 09من نو  ال انون. 
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اإلرهابية؛وكذا المسةتخدمة  افامالالغير المشرواة المترتبة ان  وتنفيل منابع افموال

 ج6في تمويلها

المغرب بدورها نصوص تشريعية هامة في منال مكافحة اإلرهةاب  أقرتالمغرب: -ثانيا

المتعلة  بمكافحةة اإلرهةاب 82/01/8000بتةاريخ 00-00يأتي فةي م ةدمتها ال ةانون رقةت

إرهابية خاصة تلك اففعال التي تمةس النظةات العةات  أاماالوالذي حدد اففعال التي تعتبر 

بمختلةل  صافشةخاوتستخدت فيها وسائل الترهيب والعنل؛ وتشمل أفعةال االاتةداء الةى 

صةةورهت )التزويةةر و التخريةةب واالختطةةال باسةةتعمال افسةةلحة و المتةةانرة بهةةا(؛ حيةةث 

 ج 7لمؤبدا إلىسنة وقد تصل 80الى 50سنت لها ا وبة قاسية تتراوح مدتها من

ذلةك ااقةب المشةرع المغةاربي الةةى كةل مةن ي ةوت بت ةديت مسةاادات لمرتكةةب  إلةىإضةافة 

درهت للشةخص 000ج100سنة وغرامة مالية من 80الى01اففعال اإلرهابية بالسنن من

بالع وبةةات التةةي ت ةةع الةةى مسةةيري هةةذه افشةةخاص االاتباريةةة  اإلخةةاللاالاتبةةاري دون 

استخدمت في ذلك تسةهيالت توفرهةا  إذا أوالة العودة وتضاال الع وبات المذكورة في ح

 ج8وظيفة الناني

-519محاربة مصادر تمويل اإلرهاب اصدر المغةرب الظهيةر الشةريل رقةت  إطاروفي 

و مراقبتهةةةا  االئتمةةةان؛ المتعلةةة  بممارسةةةة نشةةةاط مؤسسةةةات 81/08/5998فةةةي 90-05

ليةة مشةتبه فةي مصةدرها ام أيةةوالذي أناز للوكيل العات للملك ح  طلب معلومات حول 

مشتبه في كونها مرصةودة مةن انةل تمويةل امليةة إرهابيةة ؛ حينهةا  أونه غير مشروع ف

 يمكن تنميد افموال و اتخاذ تدابير متعل ة بالتح ي ج

تونس: سيرا الى الخطى التي قامت بها النزائر في منال مكافحة اإلرهةاب؛ سةعت -ثالثا

 كفيلة وأحكاتإضافة بنود  إلىاإلرهاب فعمدت  تونس الى تعزيز قوانينها في مكافحة

مكةةرر مةةن قةةانون الع وبةةات؛ المضةةافة 18بتنةةريت و محاربةةة الظةةاهرة؛ مةةن بينهةةا المةةادة 

التةةي ورد فةةي المةةادة المةةذكورة اففعةةال  إذج5990بم تضةةى التعةةديل الةةذي قامةةت بةةه سةةنة 

                                                 

 6 ال انون فيي 04-01الماعلق لم افلة ت ييض األموال وتموى  اإلفهاب و مكاف اها؛ المؤفخ في 02ف راىر6004.
 7 ال انون المغرلي فيي02/02الم وذ لم اضى ال هير الشرىف فيي100-02-01المؤفخ في62 ماي6002.

 8 المادو 619؛ المرجع نوسه.
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للنيةل مةن  نمةااي يهةدل أونةرائت إرهابيةة؛ والمتمثلةة فةي كةل امةل فةردي  أنهةا لوص

 افشخاص او الممتلكات مستخدما أسلوب الترويعج

واستكماال للنهود التي بذلتها تونس في منال مكافحة اإلرهاب أصدرت بعد ذلك ال ةانون 

و المتعلةة  بمكافحةةة اإلرهةةاب؛ ومنةةع امليةةات غسةةيل افمةةوال فنرمةةت  8000-91رقةةت

ال ائمةةة الةةى أسةةاس  لافامةةاالعنةةل و التحةةرين اليةةه ؛ وكافةةة  أشةةكالبم تضةةاه كافةةة 

 ج9التعصب الديني

المطلب الثااني  آلياات الادول المغاربياة لمكافحاة اإلرهااب علاى المساتود االقتصاادي و 

 االجتماعي

المشةكل االقتصةةادية و االنتماايةةة التةةي تعةةاني منهةا الةةدول خاصةةة العربيةةة )كةةالف ر و  إن

ء الى ال وة و العنةل لضةرب ونمااات هذه الدول للنو اففرادالبطالةججج( هي التي تدفع 

للتعبير ان مشاارهت ان هذا الوضةع ال اسةي الةذي  أومصالح مستغليها وناهبي خيراتها 

 تعاني منهج

وشةةكل العامةةل االقتصةةادي دافعةةا أساسةةيا مةةن الةةدوافع التةةي تحةةرك اإلرهةةاب فةةي المغةةرب 

تةةدمير باقتصةاد دولةةة مةةا اةن طريةة   اإلضةةرار إلةةىالعربةي؛ فالعمليةةات اإلرهابيةةة تهةدل 

منشاتها االقتصادية الهامة؛ والتي تعتمد اليها هذه لدول في اقتصادها كمهانمة المنشةات  

 الراب و الفزع بين المتعاملين معهاج إثارة إلىالسياسية ؛وذلك يهدل 

وفةةي حالةةة منط ةةة لمغةةرب العربةةي فةةان حالةةة سةةوء  افوضةةاع االنتماايةةة و االقتصةةادية 

تخل  ظةرول تةؤدي لتطةرل و العنةل  أنولكنها يمكن ؛ لنرهابليست المصدر الوحيد 

و اإلرهةةاب ؛وهنةةاك اةةدة اوامةةل التةةي سةةاهمت فةةي امليةةة التطةةرل و اإلرهةةاب بسةةبب 

اإلرهاب و التطرل يغلب في  أنالظرول االنتمااية القتصادية السيئة ؛ومن المعرول 

ايةةة يكةةون النةةاس فةةي موانهةةة  الظةةرول االنتما أيةةنالغالةةب فةةي المنةةاط  الحضةةرية ؛

الناس الةذين يعةانون مةن التهمةيش الف ةر و البطالةة و يعةانون  إنيمكن ال ول  إذالمنحطة؛ 

من الناس الذين  يتمتعون بكل شروط الحياة  أكثر يتأثرونمن الظرول الصعبة هت الذين 

  اإلرهابيةاستعمال العنل و االنخراط في النمااات  إلىالحسنة؛ وبالتالي هذا ما يدفعهت 

                                                 

 9 ال انون 6002-24الماعلق لمكاف ة اإلفهاب وم ع عمليات غسي  األموال.
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لنزائةةر و التةةي كانةةت تعةةاني مةةن تةةدهور فةةي المنةةال االقتصةةادي منةةذ بدايةةة مةةثال فةةي ا

التسعينات بسبب غياب االستثمارات الضرورية لتنديد التنهيزات و المعدات و صيانتها 

ال ةرون ال صةيرة المةدى تشةكل  إنتفاقت الديون الخارنية و اخطةر مةا فيهةا  إلى؛إضافة 

 ج10ونيةالمدي أزمةالنزء افكبر فيها؛ ما يخل  

فان الحكومة املت الى تعيين رئيس الحكومة برضا مالةكب واسةتبداله بةالرئيس السةاب  

 رأسةهاسةنلت حكومتةه فشةال فةي صةون الحريةات لعامةة و الةى  أيةنببلعيد ابد السةالتب 

حريةةة الصةةحافة و إدارة االقتصةةاد؛ خاصةةة وان بعثةةة صةةندو  الن ةةد الةةدولي التةةي زارت 

بةةدال مةةن تح يةة  نمةةو 10ة خفةةن الةةدينار بنسةةبة بضةةرور أوصةةت 5990النزائةةر فةةي 

فةةي نفةةس السةةنة ؛ وسةةنل 1فةةان النةةاتج الةةداخلي الخةةات ترانةةع بنسةةبة 5990لعةةات 8م ةةدار

مليةار 590حةدود  إلةىووصةل العنةز فةي الميزانيةة 51اإلنتا  الزرااي انخفاضا بم دار 

 دينارج

أسعار النفط لت تند  مليون دوالر وترانع81ارتفاع نسبة الديون في نفس السنة بلغت  أما

الندولةة ضةمن  اةادةإلسوى االتفا  مةع صةندو  الن ةد الةدولي وذلةك  أخرالحكومة خيار 

برنامج التصحيح الهيكلي لالقتصاد الوطني حيث تضمن ادة مباد  تصحيحية؛ بعد ذلةك 

اقتصاد السو  في اهد رئيس الحكومة بم داد سةيفيب بعةد اسةت الة برضةا  إلىتت االنت ال 

الذي قات بدوره بعدة إصالحات ساادت الى إاةادة التوازنةات الكبةرى لالقتصةاد مالكب و

الةةةوطني و امتصةةةاص الحنةةةز المتةةةراكت خةةةالل السةةةنوات السةةةاب ة؛ وتحسةةةين افوضةةةاع 

 افمنيةج افوضاعوانعكاسات  المتأزمةاالنتمااية 

 بةةدوره فةةي أالةةنويحةةيب رئيسةةا للةةوزراء؛ و لةةذي أوبعةةد تعيةةين باحمةةد 5991فةةي بدايةةة 

من حملة الحكومةة لمكافحةة اإلرهةاب فةي ظةل حالةة الطةوار   الهدلان 85/05/5992

هةةو محاربةةة وم اومةةة وقضةةاء الةةى النمااةةات اإلرهابيةةة الةةى ارن الواقةةع؛ وحمايةةة 

الةةةبالد؛ ووف ةةةا  أنحةةةاءالمنشةةةات االقتصةةةادية والمبةةةاني اإلداريةةةة و المةةةواطنين فةةةي نميةةةع 

واسةةعة لمكافحةةة اإلرهةةاب و التةةي  سةةتراتنيةإللمسةةؤولين النزائةةريين فةةي الةةبالد تةةت شةةن 

 تهدل لى ما يلي:

                                                 

 ن الم افن؛المواجهة الاشرىعية لجرائي اإلفهاب في الاشرىع المصري و ال انو احمد ع د الع يي مصطوى المصري؛ 10

.612ص (؛6002/6000 لية ال  وق جامعة الزيا ىق د اوفاه؛ )اإروحة  
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تعبئةةة السةةكان ضةةد اإلرهةةاب مةةن خةةالل التوايةةة ونمةةع المعلومةةات ؛التصةةدي لتشةةكيل -

؛ بعيةدا اإلرهةابيين إلةىشبكات الدات من لنهات الرسمية وكذلك الغير الرسمية للوصةول 

بالسةةكان  مأهولةةغيةةر  اةن المةدن و المراكةةز الحضةارية ؛ حصةر اإلرهةةابيين فةي منةاط 

ومنها تنسيد الخطةط التكتيكيةة ؛تةامين المنةاط  الحضةارية و المنةاط  المحيطةة بهةا مةن 

 افمةةنخةةالل تكثيةةل تح ي ةةات بمسةةاادة صةةواريخ بةةاتريوت؛ تعزيةةز التعةةاون بةةين قةةوات 

الةةةوطني ؛حمايةةةة الهياكةةةل االنتماايةةةة و  افمةةةنوالةةةدرك و الوحةةةدات العسةةةكرية لحةةةزات 

 افمةةنلث افيةةة مةةن خةةالل إقامةةة لةةوائح محةةددة بمةةا فةةي ذلةةك إمكانيةةة نةةذب االقتصةةادية و ا

الخاص و هيئات المراقبة؛ ممارسة الضغط المستمر الى النمااات اإلرهابيةة التةي تنفةذ 

 ج11المخابرات و امليات البحث و التدمير

 المبحث الثاني  ج ود واستراتيجيات االتحاد األوروبي في مكافحة اإلرهاب

ب تهديدا كبيرا لالتحاد افوروبي خاصة بعةد الهنمةات المتتاليةة التةي حةدثت شكل اإلرها

في كل من مدريد ؛ لندن؛ بلنيكا ؛ فرنسةا  ومةا خلفتةه مةن خسةائر بشةرية و ماديةة ؛يعت ةد 

تةةت 8000ت ةةدما فةةي مكافحةةة اإلرهةةاب ؛فمنةةذ سةةنة أحةةرزاالتحةةاد افوروبةةي  أنالكثيةةرون 

ب تت االتخاذ العديد من اإلنراءات اإلضافية تمنةروبا صدور الوثي ة افمنية افوروبية بأو

 ومباد  ال انون الدولي ج اإلنساناالتحاد افوروبي باحترات ح و   إستراتينيةوارتبطت 

  اإلرهاب  وكاالت االتحاد األوروبي في مكافحة األولالمطلب  

 (Europolاالوروبول  )-أوال

نهةاز ي ةوت بمسةاادة  نشاءإل افوروبية في يعتبر االوروبول تح ي ا لدول لطموحات الدو

خاصة في منال تنسي  التح ي ةات و  فمنبالمتابعة ال ضائية و  ةالمكلفالسلطات الوطنية 

افبحاث وخل  بنك للمعلومات لت ييت و االستغالل المركزي للمعلومات ؛ وتةتلخص مهةات 

االتحةةاد الةةى  االوروبةةول فةةي تحسةةين سةةبل التعةةاون الشةةرطي بةةين الةةدول افاضةةاء فةةي

 الدولي وي وت في سبيل ذلك بما يلي: لننراتالخطيرة   افشكالمستوى مكافحة كل 
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؛ تنميةع وتحليةل المعلومةات ؛ تبلية  المصةالح افاضةاءتسهيل تبادل التعةاون بةين الةدول 

؛ تسةهيل اإلنراميةةالمختصة افاضاء بالمعلومات التي تخصةهت حةول مختلةل افنشةطة 

 ل افاضاء؛ تسيير نمع المعلوماتجالتح ي ات في الدو

يعتبةةةر االوروبةةةول هيئةةةة أوروبيةةةة بمونةةةب ال ةةةرار الةةةذي أصةةةدره المنلةةةس افوروبةةةي 

لةةدول افاضةةاء بغيةةة مواكبتهةةا  السةةتخباراتي؛ مهمتةةه الرئيسةةية  ت ةةديت الةةدات 8009سةةنة

رفةع اإلمكانيةات و الخبةرات مةن انةل تعزيةز امةن  إلةىالدوليةة الكبةرى؛ إضةافة  ل حداث

معلومةةات حةول النمااةات اإلرهابيةةة والعمةل الةةى  إلةىد دول افاضةاء والوصةةول نةدو

تحليها ثت تبلي  المصالح المختصة بالمعلومات التي تحصةلوا اليهةا والتةي تخصةهت حةول 

مختلةةل افنظمةةة اإلنراميةةة وبةةذلك تسةةهيل التح ي ةةات و تسةةيير الوصةةول الةةى مرتكبةةي 

 النرائت الدوليةج

ولية تعمل الى تسيير و مراقبة الحدود وقد ظهر نتينة  انعدات تعتبر االوروبول شرطة د

ونود شرطة دولية تعمل الى مراقبة الحدود؛ غياب شرطة دوليةة يسةمح لعناصةرها مةن 

البحث ابر العالت ان افدلة وتوقيل المنرمين؛ انعدات ونود شرطة  تتعدى مهامها إقليت 

 ج 12لدولة التي تنتمي اليها

بمونةب الركيةزة الثالثةةة ؛هةذه الهيئةة التحاديةةة  تأسيسةهاتةةت (Eurojust (االوروجيسات

 افشةةكالبهةةدل مكافحةةة كةةل  82/08/8008ب ةةرار مةةن المنلةةس االتحةةادي فةةي  تأأنشةة

وتعزيةةز التعةةاون ال ضةةائي فةةي منةةال المكافحةةة و تسةةهيل تنسةةي  امةةل  لننةةراتالخطيةةرة 

النرائت الخطيرة بمةا  التح ي ات و المتابعة ال ضائية في فضاء الدول افاضاء بخصوص

 اإلنراتفيها نرائت تبيين افموال ؛كما ان اختصاصات االورونيست  تشمل كل أنواع 

مثةل اإلرهةاب ؛المتةانرة الغيةر الشةراية فةي المخةدرات؛ تزويةر العملةة؛ غسةيل افمةوال 

 المعلوماتي و غيرهج اإلنرات؛

 إلىتهدل  أنهاسطي كما متو في الفضاء االورو اإلنراتهي وكالة مختصة في كل أنواع 

العمل الى خل  نمااة دولية محترفة ذات تكوين االي مةن ال ضةاة والمحةامين والكتةاب 

                                                 

 أمال حجيج؛ ن و يوو أوفو ماوسطية لشرإة وتسيير ال دود؛ مجلة دفاتر السياسة و القانون ؛ 

 12العدد16؛)6014(؛ص640.
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تهيئةةة مختلةةل اإلمكانيةةات و تطويرهةةا و  إلةةى باإلضةةافةوهةةذا مةةن انةةل تح يةة  العدالةةة 

 الحصول الى المعلومات من انل التعاون لل ضاء الى النريمةج

ائية وشةةةرطة الةةةدول المنةةةاورة للمتوسةةةط والةةةدول وتنسةةة  بةةةين مختلةةةل السةةةلطات ال ضةةة

الةةةدول افاضةةةاء لالشةةةتراك فةةةي  أمةةةاتافاضةةةاء فةةةي االتحةةةاد افوروبةةةيج؛ فةةةتح المنةةةال 

تح ية  العدالةة و م اضةاة   إلةىالتدريبات المخصصة لل ضاة والمحامين و الكتاب ؛السعي 

 المنرمين من ت ديت الحماية لشهود وت ديت المساادات لضحاياج

مكةةن ال ةةول ان االورونيسةةت وكالةةة أوروبيةةة تنشةةط فةةي المنةةال افمنةةي بصةةفة امومةةا ي

الةةى محاربةةة النريمةةة بكافةةة أنوااهةةا مةةن خةةالل الحصةةول الةةى المعلومةةات  وتعتاامةةة؛

 ج 13دول افاضاء  من انل تسهيل امل افنهزة ال ضائية إلىوتامين وصولها 

يةد هويةات لمهةانرين واخةذ وقالت الوكالة في بيان ان حرس الحةدود سيسةاادون فةي تحد

 أنالبيةةان  وأضةةالالبصةمات ويةةراف هت مترنمةةون وخبةةراء فةةي تحليةل الوثةةائ  المةةزورةج 

ضةابط كمةا سةيتت  100اكثر من  إلىادد حرس الحدود المنتشرين سيزداد تدرينيا ليصل 

سفن واربات  إضافية وغيرها من المعداتج وهةي تعمةل الةى لتعةاون مةع الةدول  إرسال

 انل تحديد ومعالنة أي تهديد امني محتمل الى حدود االتحاد الخارنيةجافاضاء من 

االوروبول  واالورونيست  وكةاالت أوروبيةة مسةت لة تعمةل الةى  إناموما يمكن ال ول 

ل شةخاص  افمةنوذلةك مةن خةالل: تةوفير  أشةكالهاتامين الحدود ومكافحةة النريمةة بكةل 

؛ العمل الةى تعزيةز التعةاون فةي ل منلمي وتسهيل انت الهت مع لحفاظ الى المستوى العا

منةةالي ال ضةةاء و الشةةرطة؛ التنسةةي  بةةين كةةل مةةن ال طةةاع ال ضةةائي و الشةةرطة ؛ تعزيةةز 

التعةةاون بةةين ضةةفتي المتوسةةط مةةن خةةالل داةةت االشةةتراك فةةي مشةةروع التةةدريب ال ضةةائي 

ول متوسطي؛ العمل الى تطوير اإلمكانيات المتاحة من انل تبادل المعلومةات حة االورو

؛ التعةاون و التخطةيط مةن انةل أفرادهةاالنمااات اإلرهابية وبالتالي تضيي  الخنا  الى 

 ج 14تسيير وإدارة امن الحدود
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 المطلب الثاني  استراتيجيات االتحاد األوروبي في مكافحة اإلرهاب

الرئاسةةة البريطانيةةة  أثنةةاءاالتحةةاد افوروبةةي فةةي مكافحةةة اإلرهةةاب  إسةةتراتينيةتةةت تبنةةي 

محةةاور ركةةزت الةةى: الحمايةةة؛ المطةةاردة  أربعةةةحيةةث تبنةةت 8001حةةاد فةةي نةةوفمبرلالت

؛االستنابة؛ و الوقاية؛ تتواف  هذه المحاور افربعةة مةع االلتةزات االسةتراتيني افوروبةي 

و السةةماح لشةةعوبها بةةالعيش بحريةةة  أمانةةا أكثةةرلمحاربةة اإلرهةةاب االميةةا ؛ونعةةل أوروبةةا 

 جاإلنسانح و   امل يحترت إطاروامن وادالة ضمن 

الحمايةةة: ان محةةور الحمايةةة مرتكةةز الةةى ت ليةةل ن ةةاط الضةةعل وتعزيةةز أواصةةر  -أوال

الةةدور  اإلسةةتراتينيةالهنمةةات؛ تضةةع  تةةأثيرالمنتمةةع وت ويةةة البنةةى التحتيةةة والت ليةةل مةةن 

الرئيسي في الحماية الى اات  الدول افاضاء؛ وفي الوقت نفسه تعرل المنةاالت التةي 

تعاون افنهزة الحكومية مع الوكاالت المختلفة من انل تعزيز الم ةدرات ت إنمن خاللها 

 المحليةج

مزيةةد مةةن العمةةل منهةةا فااليةةة السةةيطرات  إلةةىحةةددت الوثي ةةة منةةاالت مهمةةة فةةي حانةةة 

الحدودية؛ المزيد مةن الت نيةات فةي تبةادل المعلومةات الخاصةة بالمسةافرين؛ وامةن وسةائل 

 الكيمياوية والبيولونية والنووية ؛ والمواد التي تبني الن ل؛ وضمان ادت انتشار افسلحة

 أوصةةةتالنشةةةاط اإلرهةةةابي ف ةةةد  ب ااقةةةةافسةةةلحة الث يلةةةة و الخفيفةةةةج مةةةا فيمةةةا يتعلةةة   

تعزيةز التزامةاتهت وتطبي هةا  إلةىهيئات االتحاد افوروبي والدول افاضةاء  اإلستراتينية

التخطيط  وإااقة؛ ا منةالملذات  من انل مالح ة اإلرهابيين خار  الحدود وحرمانهت من

 اإلرهابي و تننيدهت للمتطواين؛ كذلك تبادل المعلومات وقطع التمويل اإلرهابيج 

طلةةب المنلةةس مةةن سةةلطات االتحةةاد افوروبةةي والةةدول افاضةةاء ان تضةةع منهنةةا الةةى 

أسةاس المخةةاطر مةةن انةل بنةةاء الم ةةدرات لغةرن االسةةتنابة لتهديةةد ومرااةاة مةةا يحتانةةه 

اإلرهاب؛ وابتكار قاادة بيانات مشةتركة لتعةداد المصةادر و افصةول التةي يمكةن ضحايا 

 ان تساهت في هذا الغرنج

مكافحة اإلرهةاب وهةذا بحمايةة افشةخاص و  إستراتينيةوتعتبر كذلك انصر أساسي في 

و المراقبين فةي الحةدود  افمنالممتلكات العامة ؛ وهذا بتننيد اكبر ادد ممكن من رنال 

كن العموميةةة ؛وحمايةةة المسةةتهدفين و كةةةذلك حمايةةة الحةةدود الخارنيةةة وتطةةةوير و افمةةا

 الوسائل التكنولونية و الحديثة و االلكترونية ووسائل المراقبة )وثائ  بيومترية؛ 
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سةةواء فةةي وسةةائل الن ةةل؛ اخةةل  أمنيةةة؛واتخةةاذ إنةةراءات  أمنيةةةاالتصةةاالت( ومخططةةات 

 المطارات  والميناءات ج

محاربةةة التطةةرل و تننيةةد الم ةةاتلين مةةن  إلةةىاالتحةةاد يهةةدل  إنالمتابعةةة: الوقايةةة و -ثانيةةا

؛ تعتمد اإلنراءات افساسية الى الةدول إاالمهتو  وأدواتهت أساليبهتخالل التعرل الى 

افاضاء لذا تختلل كثيرا من بلد لبلد بحسب مستويات ت ييت التهديد اإلرهابي و المصادر 

تنسةي  سياسةات الةدول الةى  إلةىالذي يةداو فيةه االتحةاد  و الطبيعة التاريخية ؛في الوقت

أسةةس مةةن افولويةةات المهمةةة التةةي تشةةمل تطةةوير نهةةج مشةةترك لتحديةةد ومعالنةةة مشةةكلة 

السةةلوكيات؛ والتحةةرين وأسةةاليب التننيةةد فةةي البيئةةات المهمةةة مثةةل المةةدارس و السةةنون 

افوروبيةة للنمهةور ودور العبادة وتطوير خطةة للحةوار بةين الث افةات ؛وبيةان السياسةات 

المعني؛ ودات الحكت النيد والديم راطية و التعليت والرفاهية االقتصادية من خالل بةرامج 

دات؛ كما يةدات االتحةاد بةرامج افبحةاث لتعزيةز الفهةت و االسةتيعاب فةي هةذا المنةال مةن 

 نشاط مكافحة اإلرهاب ؛ ومشاركة التحليل ودات هذه التونهات ج

خاصة لمكافحةة التطةرل وتننيةد الم ةاتلين فةي  إستراتينيةفوروبي تبنى منلس االتحاد ا

و خطةةةةة  اإلسةةةةتراتينية؛ واف ةةةةت الةةةةدول افاضةةةةاء الةةةةى ابتكةةةةار هةةةةذه 8001ديسةةةةمبر

 (لغرن تداول قضايا التننيد و01/51928و الوثي ة 01/05/51925العمل)الوثي ة

النهائيةة مبنيةة جكانت الوثي ة 8001ديسمبر59-51التطرل في المنلس افوروبي بتاريخ

المنلةةس  إاةةالناثنةةاء 8001الةةى العمةةل المننةةز منةةذ الخةةامس و العشةةرين مةةن مةةارس

افوروبةةةي حةةةول مكافحةةةة اإلرهةةةاب؛ بمةةةا فةةةي ذلةةةك لننةةةة التواصةةةل بخصةةةوص التننيةةةد 

 اإلرهابي؛ كان اإلاالن بمثابة تعبير ان الت اطع في كفاءات مكافحة اإلرهاب ج

ولية لتهديةةد اإلرهةةابي؛ قةةات المنلةةس بةةداوة الةةدول شةةم أكثةةراسةةتنابة للمطالبةةة باسةةتنابة 

الةةةذين ينةةةذون الشةةةباب  فةةةرادافوتعطيةةةل نشةةةاطات الشةةةبكات اإلرهابيةةةة  إلةةةىافاضةةةاء 

؛ وضمان تفو   افصوات المعتدلة الى افصوات المتطرفة؛ وفي الوقت نفسه لنرهاب

ات الح ةةو  مةةع احتةةرو العدالةةة و الديم راطيةةة  افمةةنتةةرويج فةةرص متسةةاوية للنميةةع فةةي 

 ج15حريات الفرديةافساسية و ال

                                                 
15 Conseil de l’union europèrenne, strattègiedel’unioneuropèrenevisant à 
luttercontreleterrorisme ,14469/4/05 Rev Bruxelles ;le 30/11/2005. 
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تعنةةي المتابعةةة  مالح ةةة اإلرهةةابيين ابةةر الحةةدود ومةةنعهت مةةن ال يةةات بمخططةةات إرهابيةةة 

بنظةامهت وصةفوفهت؛ وسةد كةل المنافةذ التةي تمةولهت؛  واإلخةاللتستهدل افمةاكن العامةة؛ 

إلرهابيةة ومتةابعتهت ومنعهت من امتالك الوسائل وافسلحة التي يستعملونها في امليةاتهت ا

امةل وحةةدوي ومةةنظت بنمةةع  إطةةاروال ةانون الةةدولي فةةي  اإلنسةةانقضةائيا بةةاحترات ح ةةو  

 قرارات وقل دولي(ج ك صدارنميع الدول لتوحيد سياسات النوار لمكافحة اإلرهاب )

أخرى لمحاربة اإلرهاب فانعكاسات الهنمات و العمليات  كحليةفعل  أوردثالثا االستنابة: 

يمكن تننبها بشةكل نهةائي فينةب العمةل الةى م ابلةة واحتةرات هةذه العمليةات  ة الاإلرهابي

اند حدوثها بالوقول اليها و تسييرها بشكل ال يسةمح بغةرس لةدى المةواطنين الخةول و 

الراب ؛وتننب انتشار هذه العمليات في أماكن وبلدان أخرى مناورة أي تعميمهةا ة هةذا 

وأيضةا بتننيةد  اإلاةالتابةر وسةائل  ل حةداثحصةرية باالتصاالت المباشرة و التغطية ال

رنال الحماية المدنية للمتضةررين و العسةكريين ورنةال المةدنيين ورنةال النظةات العةات؛ 

المراقبة والسراة في االستنابة للحاالت االستعنالية و احتواء افوضاع و تطوير  ونظات

 ج16عوين اائالتهتالوسائل المالئمة لذلك؛ وكذلك التضامن مع المتضررين وت

لمكافحةةة اإلرهةةاب  أمنيةةةوضةةع رؤسةةاء الةةدول افاضةةاء فةةي البرلمةةان افوروبةةي  خطةةة 

د ابحةةبس المةةتهت فةةي أي دولةةة مةةن دول االتحةة أمةةرمةةا نةةاء فيهةةا:  أهةةت 85/09/8005فةةي

 الدول  نميعافوروبي ؛وضع تعريل مشترك للحدث اإلرهابي الذي يتونب الى 

هةةا الداخليةةة  وان تطبةة  الةةى الفعةةل اإلرهةةابي الع وبةةة تعمةةل بةةه فةةي قوانين إنافاضةةاء 

افدنى داخل نميع دول االتحةاد و بةذلك ينةوز تخفيةل الع وبةة ؛و الهةدل مةن ذلةك قطةع 

c دولةةة أوروبيةةة أخةةرى ينةرت قانونهةةا بع وبةةة اقةةل مةةن  إلةىالفرصةة الةةى الفااةةل اللنةةوء

 الدولة التي حدث فيها العمل اإلرهابيج

يعت ةد  وأفةرادمنظمةة  89ل أرصةدةتنميةد 00/50/8005يةة فةي وقررت اللننة افوروب

االةن 55/00/8001انةه بعةد تفنيةرات مدريةد إالإرهابيةة  أامةالساهموا في تمويل  أنهت

 اإلرهةةابضةةد  افمنيةةةاالتحةاد افوروبةةي تضةةامنه مةةع الشةةغب االسةةباني وأضةةال للخطةةة 

لدوليةة المونهةة ضةد سبعة اناصر رئيسية وهةي كتةالي :العمةل الةى ت ويةة االنتهةادات ا

                                                 
16  Ibid 
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؛ زيادة ادد مؤسسات االتحاد افوروبي و زيادة ادد أاضاؤها للتحةري اإلرهابمكافحة 

اإلرهابيين للوصول التي تمولهت؛ حماية وسةائل  أماتوم اضاة المتهمين؛ تضيي  الطري  

حتةى  افاضاءالن ل الدولي و تنهيز نظات فعال لمراقبة الحدود؛ ت وية التنسي  بين لدول 

يةةتمكن االتحةةاد افوروبةةي مةةن تننةةب الهنمةةات اإلرهابيةةة و التعامةةل مةةع تبعاتهةةا؛ تحديةةد 

العوامل التةي تسةاهت فةي تننيةد اإلرهةابيين؛ دفةع دول العةالت الثالةث الةى ت ويةة مكافحتهةا 

وصادقت اللننة افوروبية الى الخطة حيث طلبت من االتحاد افوروبي ب قامة  لنرهاب

و مؤسسةات دول االتحةاد خطةط سةرية  افمةنت وخاصةة بةين رنةال لتبادل المعلومةا تلية

 ج17لشن حملة ضد رنال الدين المتشددين و لغة الخطاب التي تنطوي الى الكراهية

 المطلب الثالث   مكافحة االتحاد األوروبي اإلرهاب و التطرف عبر االنترنت

ت و بلعب االنترنةت العا الرأيالمطبواة و المرئية التصورات لدى  اإلاالتتشكل وسائل 

وسةةائل  أنو السةةلوك؛ ورغةةت  الةةرأيو خاصةةة مواقةةع التواصةةل االنتمةةااي  فةةي تشةةكيل 

قةةد تخضةةع لالسةتخدات مةةنظت ابةةر مةةا  ف نهةاالتواصةل االنتمةةااي اةةادة مةا تكةةون منهولةةة 

نشةةةر تعلي ةةةات الةةةى  تلياتهةةةا؛ومةةن astrotufingيطلةة  اليةةةه الداايةةةة الشةةةعبية الزائفةةةة 

 ل فةراد بأنهةانت و الى وسائل التواصل االنتمااي  تعطي انطبااا الم االت ابر االنتر

اشوائيين من النمهور؛ بينما تكون في الواقع نزءا من حمةالت ممولةة و منظمةة بشةكل 

 نيدج

يسةةتغلون قةةوة وسةةائل التواصةةل االنتمةةااي ابةةر الرسةةائل  دالتننيةةال ةةائمين الةةى  أنكمةةا 

ابر االنترنةت وفةي ظةل غيةاب أي  لتأثر ابلين الخبيثة و التركيز الى استدرا  الشباب ال

لةةوائح منظمةةة وكونهةةا منصةةة مفتوحةةة نسةةبيا و ال ةةدرة الةةى االختبةةاء خلةةل اسةةت مسةةتعار 

ونمااةةات شةةتى بةةدات أنشةةطة التطةةرل و  ل فةةراد؛تسةةمح وسةةائل التواصةةل االنتمةةااي 

مرونةة منصات التواصل االنتمااي افكثر سةهولة و إحدىالمشاركة فيها و يعد بتويترب 

و المنظمةةات التةةي تسةةتخدمه  اففةةرادالوسةةيلة المفضةةلة لةةدى  أصةةبحفةةي االسةةتخدات ؛فل ةةد 

دااش الى سبيل المثال  إلىالم اتلين افنانب المحتملين الراغبين في االنضمات  لنغراء

 ال الحصرج

                                                 

الاعاون الدى لوماسي في مكاف ة اإلفهاب غرب الماوسط؛)مذ رو م دمة ل ي  شهادو  م سن الهاشمي ح ش؛ 12

. 26-21(؛ص ص 6016-6011لعلوم السياسية والعاليات الدولية ؛تخصص دى لوماسية؛)الماجيساير في ا  
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 القانوني وإطارهامكافحة اإلرهاب عبر االنترنت  -أوال

اقتراحا بناءا الى مبادرات الى مسةتوى 8052مبرسبت52دمت المفوضية افوروبية في 

االتحةةاد افوروبةةي لتعزيةةز التعةةاون التطةةواي لم ةةدمي الخةةدمات ؛ لوقةةل نشةةر المحتةةوى 

تلةةك الخاصةةة بمنتةةدى االنترنةةت التةةابع لالتحةةاد  رأسةةهااإلرهةةابي ابةةر االنترنةةت ؛والةةى 

 بيجافوربي؛ ووحدة اإلحالة لمحتويات االنترنت التابعة لالتحاد افورو

يعكس االقتراح أيضا أصداء التطورات الوطنية المستمرة التي تذهب خطوة ابعد من ذلك 

في فرن التزامات مداومة بغرامات كبيةرة الةى مةزودي الخدمةة ؛تهةدل لحملهةت الةى 

إزالةةة المحتةةوى غيةةر ال ةةانوني ومنةةع إاةةادة التحميةةل ؛يةةتت تطبيةة  الالئحةةة  الةةى بم ةةدمي 

معروفة است م دمي خدمات المعلومات التةي تتمثةل فةي ال )(HSPSخدمات االستضافة ب

المعلومةات  إتاحةتخزين المعلومات الم دمة من قبل؛وبناء الى طلب م دت المحتوى؛وفي 

 ج18ثالثة فطرالالمخزنة 

( مةةن تونيةةه االتحةةاد افوروبةةي بشةةان مكافحةةة 85تخةةتص المةةادة الرئيسةةية )المةةادة رقةةت 

النماهير بما في دلك ابر االنترنت وتنص الةى: اإلرهاب بسن تدابير لمكافحة تحرين 

تتخةذ  إن؛  إليهينوز لدول افاضاء اندما يكون من غير الممكن إزالة المحتوى المشار 

 مستخدمي االنترنت داخل أراضيها ج إلىتدابير لمنع وصول هذا المحتوى 

ة الةى إنةراءات شةفافة وتةوفير ضةمانات كافية ب تبةاعوالحنب  اإلزالةينب وضع تدابير 

ونةةه الخصةةوص لضةةةمان قصةةر تلةةك التةةةدابير مةةا هةةو ضةةةروري و متناسةةب و اطةةةالع 

 المستخدمين الى سبب اتخاذ هذه التدابيرج

تسااد ال وااةد النديةدة التةي اقترحتهةا المفوضةية الةى ضةمان إزالةة المحتةوى اإلرهةابي 

احةدة )أي ابر االنترنت بسراة المالمح الرئيسية لل وااةد النديةدة هةي قااةدة السةااة الو

إزالة محتوى المتطرل فةي غضةون سةااة مةن اإلبةالو انةه (؛تعريةل واضةح للمحتةوى 

اإلرهةةابي ؛تةةوخي العنايةةة و الحةةرص؛ زيةةادة التعةةاون ؛ضةةمانات قويةةة ؛زيةةادة الشةةفافية و 

 ج19المساءلة ؛فرن ا وبات مالية قوية و راداة

                                                 
18Amer kapetanovic(ed),A New Virutal Battlefied How to prevent online Radicalization in the Cyber Security 
Realm of Regional Cooperation the Western Balkans,December2018,p91. 
19 State Of the Union:Commission Proposes New Rules to Get Terrorist Content Off the Web 
12/07/2020http://europa.eu/rapid/press-released IP-18-5561 en.htm 
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 كيفية تطبيق دوريات الرقابة عبر االنترنت-ثانيا 

ت ةوت قااةدة بياناتةه  8051د افوروبي في ديسةمبرادى االنترنت التابع لالتحمنت إطال تت 

 التنريبية التي يتت تشغيلها بالتعاون مع شركات بيوتيوبب و بتويتربو بمايكروسوفتب

الةذي ينمةل مؤشةرات انةه ذو طةابع إرهةابي او  وىللمحتة بنمع بصةمات رقميةة )رمةوز(

م ةاطع الفيةديو الةى هةذه  أو الصةور حميةلتح؛وبمنرد تحديد المحتوى يتت منةع  متطرل

المرغةةوب فيةةه   غيةةرى بضةةمان تحديةةد المحتةةو إلةةى التحليةةلالمنصةةات ح؛وتهةةدل فالتةةر 

بسراة اكبر هذه الشركات هي نزء مما يعرل بمنتدى االنترنت التةابع لالتحةاد  وإزالته؛

نملةة  افوروبي؛وتعتزت المفوضية افوروبيةة تشةنيع شةركات االنترنةت الةى ال يةات بةين

 ج 20أمور أخرى ؛برصد المحتوى الى منصاتها بمزيد من التكثيل

مؤخرا ا دت رئيسة الوزراء نيوزيلندا بناسةيندا اردرن بو الةرئيس الفرنسةي بايمانويةل 

فةةةي بةةةاريس؛ حضةةةر االنتمةةةاع قةةةادة الةةةدول و 8059مةةةاي 51مةةةاكرون ب انتمااةةةا فةةةي 

اليةةه نةةداء  أطلةة لةةى تعهةةد ورؤسةةاء تنفيةةذيون لشةةركات تكنولونيةةة مةةن انةةل المواف ةةة ا

 بكرايستشيرسب لل ضاء الى المحتوى اإلرهابي و المتطرل العنيل الى االنترنتج

تعةةةد قمةةةة كرايستشةةةيرس محاولةةةة لوضةةةع حةةةد لل ةةةدرة الةةةى اسةةةتخدات وسةةةائل التواصةةةل 

الهنمةةات  أا ةةابفةةي نشةةر اإلرهةةاب و التطةةرل العنيةةل و التةةرويج لةةه فةةي  االنتمةةااي

كرايستشةيرس فةي نيوزيلنةدا ؛ ف ةد الت ةت اردرن ب ةادة المنتمةع اإلرهابية التي وقعت في 

 ماي لمناقشة مضمون الداوة ج51المدني في 

 بأشةكال اإلرهةابوقد كثفت وكالة االستخبارات افوروبية نهودهةا فةي موانهةة معضةلة 

منةةع العمليةةات اإلرهابيةةة ؛واسةةتنزال تنظيماتهةةا  إلةةىمختلفةةة  ونواةةت نهودهةةا الراميةةة 

 اإلسةتراتينيةفةي المنةاط   أوها الى التننيد ؛سواء داخل االتحاد افوروبةي ووقل قدرات

خاصة ال ست  إفري ياخاصة وفي م دمتها  إفري ياالمحيطة بال ارة افوروبية؛ وفي م دمتها 

 ج21الشمالي المتاخت لالوروبا

                                                                                                                                                    
 

http://europa.eu/rapid/press-released IP-18-5561 en.htm 
20 Matthias Monory,Social media companies launch upload filter to combat terrorism and 
European Digital Reitsextermism,2017. 
21 Digital Watch "Chirstchurch Call Summit", 25/09/2020    https://dig .
watch/events/chirstchurch-call-summit 
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ولة قمع طور االتحاد افوروبي العديد من المؤسسات افمنية و السياسية و ال انونية؛ لمحا

اإلرهاب الى افراضي افوروبية؛ ورغت دلك استمر هذا التهديد لتصااد بوتيرة سريعة 

الفطنةةة؛ وتننةةب -فةةي السةةنوات افخيةةرة ؛ان مبةةاد  العمةةل االسةةتخباراتي افوروبةةي الدقةةة

لالوروبةةا هةةو التعامةةل مةةع اةةودة الم ةةاتلين  ا نةةيلكةةن التحةةدي  اإلنسةةانانتهاكةةات ح ةةو  

 إاادة تأسيس البنية ال انونية التي تضررت بشدة ضد تمويل اإلرهابج افنانب ؛ومحاولة

  اإلرهابالمبحث الثالث   السياسات التعاونية األورو مغاربية في مكافحة 

و است رار المنط ة المتوسطية  بأمنمرتبط  ارتباطا مباشرا  أمنها أنأوروبا تعي نيدا  إن

المغاربيةة (خصوصةةا ؛لةذلك دائمةةا مةةا امومةا و منط ةةة ننةوب غةةرب المتوسةط )المنط ةةة 

يحاول االتحاد افوروبي استيعاب تلك المنط ة ؛ابر العديد من المبادرات التي يسعى من 

يتحكت في كل صغيرة و كبيرة ؛مما يخةدت مصةالحها ف ةد حةاول ان يكةون الةى  إنخاللها 

 افوروبي مع المنط ة ؛يعتبر تعامل االتحاد  أحداثمر الزمان مركزا و محورا في تسيير 

ال ضايا الشائعة في غرب المتوسط تعامال امنيا ؛ من خالل إضفاء البعد افمني الةى كةل 

 ال ضايا بما فيها ظاهرة اإلرهابج 

 المطلب األول   مبادرات التعاون األمني بين االتحاد األوروبي والدول المغاربية

 إنمةامةن فةراو  تةأتة لةت مؤتمر برشةلون يفكرة الشراكة افورو متوسطية التي تنسدت ف

كانت نتينة لمتغيرات إقليمية و دولية هيأت المناس لطرحها مما استداى من دول االتحاد 

الشةةراكة فةةي منةةاالت متعةةددة منهةةا  مبةةدأنديةةدة تركةةز الةةى  إسةةتراتينيةافوروبةي طةةرح 

 اقتصادية وسياسية وانتمااية ج

 الشراكة األورو متوسطية-أوال 

فةي حةون لبحةر افبةين المتوسةط تطلبةت  افمةنحيطةة ب ضةية الظرول المع دة الم إن

السةائل افمنيةة  وفناقترابا واايا لعملية البناء افمني للمنظومة افمنية افورو مغاريةة؛ 

أصبحت تحتل مكانة هامة في اهتمامات االتحاد افوروبي و شركائه المتوسةطيين بغةن 

كات التهديةةدات؛ نةةاءت المسةةالة و مةةدر افمةةنمشةةترك لمفهةةوت  إدراكاةةن غيةةاب  النظةةر

  افمةنإقامةة  إلةىافمنية لندوة برشلونة بخصةوص الحةوار السياسةي افمنةي الةذي يهةدل 

االسةةت رار فةةي المتوسةةط ؛مةةن خةةالل التعةةاون و الحةةوار و التركيةةز الةةى تحديةةد سلسةةلة 
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  CSCEو التعةاون فةي أوروبةا ب  افمةنإنراءات لبناء الث ة؛ مستمدة من تنربة مةؤتمر 

في المتوسط لمساهمتها  افمن ل نندةبااتبار ان هذه اإلنراءات احد المكونات المهمة  ب

االنشةغاالت افمنيةة  إلةىفي تبديد مدركات التهديد؛  كما تت اإلشارة مةن خةالل هةذه السةلة 

النهوي ؛والعمل الةى الحةد  افمنافوروبية بالدرنة افولى بالتشديد الى ونوب ترقية 

المنظومةةات الدوليةةة و  إلةةىو البيولةةوني ابةةر االنضةةمات  الكيمةةاوينةةووي مةةن االنتشةةار ال

 إلةةىاإلقليميةة للحةد مةن االنتشةةار و تحديةد الترسةانات العسةكرية ؛و نةةزع السةالح ؛إضةافة 

احتةةةرات المبةةةاد  افساسةةةية لل ةةةانون الةةةدولي؛ التةةةزات المشةةةاركين بتنميةةةة دولةةةة ال ةةةانون و 

االلتزامةةةات افخةةةرى التةةةي يفرضةةةها ال ةةةانون ؛ واإلنسةةةانالديم راطيةةةة ؛احتةةةرات ح ةةةو  

 22الدوليج

-51ثت كانت الداوة من نديةد مةن خةالل المحطةة الثانيةة مةن مسةار برشةلونة فةي مالطةا 

برشلونة فيما يخص تدايت إنراءات بنةاء الث ةة  إاالنالى ت يد بمضمون 5999افريل59

ر المشةةةاركين بةةةين الشةةةركاء المتوسةةةطيين و مواصةةةلة الحةةةوار السياسةةةي؛ وإقةةةرا وافمةةةن

التطةةورات الحاصةةلة فةةي  إلةةىبضةةرورة ااتمةةاد إنةةراءات أخةةرى تطةةور تةةدرينيا اسةةتنادا 

شةبكة مراكةز اتصةال للمسةائل السياسةية المتعل ةة  إنشةاءالمنط ة ؛وتشمل هذه اإلنةراءات 

و كيفيةةةة  اإلنسةةةانبةةةافمن ؛ تبةةةادل المعلومةةةات بخصةةةوص افدوات العامةةةة حةةةول ح ةةةو  

االتفاقيةةات الدوليةةة المتعل ةةة بالوقايةةة  إلةةىخصةةوص االنضةةمات االنضةةمات و االنخةةراط ؛وب

ا ةد ملت يةات  إلةى؛والةداوة EUROMOSCOوموسكومكافحة اإلرهاب الدولي أورو 

متوسةةطيين ؛ وتةةت التوصةةل مةةن خةةالل االنتمااةةات  وكةةوين الدبلوماسةةيين االورت إاةةالت

الحةةد مةةن انتشةةار  االنت ةةال مةةن فكةةرة تطبيةة  إنةةراءات بنةةاء الث ةةة كمبةةادرة إلةةىالمنظمةةة 

شةموال  أكثةرإنراءات بنةاء الشةراكة ك ااةدة االشةتراك مفهةوت امةن  إلىافسلحة وت ييدها 

مةةدني نوهريةةا ؛وتشةةمل تةةدابير إضةةافية تتمثةةل فةةي التعةةاون بةةين مصةةالح الحمايةةة المدنيةةة 

 لندارة الكوارث الطبيعية ؛اتفاقيات و ملت يات لمكافحة اإلرهاب ج

 افمةنوهي إنراءات لمخاطبة مسةائل MEDAت من طرل ميدايتت تمويل هذه اإلنراءا

الى مسار برشلونة  MEEPالناات ؛ نظرا لالنعكاسات املية السالت في الشر  افوسط

                                                 

 سلسلة اإروحات؛ لباردةا الحرب نهاية بعد العربية المنطقة في األوروبي االتحاد دول سياساتعلي ال اج؛  

 22د اوفاه)41( )ليروت:مر ز دفاسات الوحدو العرلية ؛6004(؛ ص ص149-142.
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الصلب أي تةدابير اسةكرية المحتةوى  افمنلمخاطبة مسائل   إنراءاتيث يتعذر بناء ح؛

 ج23الت دائتت دت في العملية السلمية والوصول الى اتفاقيات س إحرازدون 

الوزراء من خاللها الةى  أكدف د 5999افريل 51-51المحطة الثالثة لمسار برشلونة  أما

ان االست رار في المتوسةط يتطلةب م اربةة شةاملة متوازنةة لل ضةايا و لموانهةة التحةديات 

ينص الى انتهةا   و االست رار ؛و ل منالنديدة ؛و الى أهمية الميثا  افورو متوسطي 

معزز؛ واتخاذ التدابير لتحسين االقات حسن النوار؛ و التعةاون اإلقليمةي؛  حوار سياسي

 وإنراءات تتعل  بالدبلوماسية الوقائية و ف  م اربة تدرينية تطويريةج

في المحطة الرابعةة لمسةار برشةلونة مةن خةالل مةؤتمر وزراء الخارنيةة   إلىتت التوصل 

حريةةةر نةةةص الميثةةةا  افورو الةةةى صةةةياغة و ت8000نةةةوفمبر51-51المنع ةةةد بمرسةةةيليا 

 وثي ته التونيهية في المحطة الساب ةج ألمانيامتوسطي الذي قدمت 

كةان التأكيةد  8001في االنتماع الوزاري الت ييمي افورو متوسطي ببدبلنب في مةاي أما

 وإمكانيةاتالى العزت لتدايت الحوار السياسي االمني؛ وتننيد التعاون لمكافحةة اإلرهةاب 

 ج24والتعاون في المسائل المتعل ة بحظر أسلحة الدمار الشاملتعزيز الحوار 

 سياسة الجوار األوروبية  -ثانيا

سياسة النوار افوروبية اسةتنابة لرغبةة االتحةاد افوروبةي فةي التعةاون مةع دول  أطل ت

نشر المفوضية افوروبية في  إلىالنوار الشرقية و الننوبية لالتحاد؛ حيث يعود تاريخها 

نديةةد للعالقةةات مةةع  إطةةارلوثي ةةة الرسةةمية ب:أوروبةةا الموسةةعة و النةةوار ؛ا8000مةةارس

؛ وهةةي ناتنةةة اةةن المشةةروع افوروبةةي 25الةةدول المنةةاورة فةةي الشةةر  و دول الننةةوب

سياسة النوار افوروبي؛ وينطوي 8001في  أطل لسياسة الخارنية و افمنية المشتركة 

 ن في حيزهاجمفهوت النوار الى ترسيت الحدود التي يدخل النيرا

يكمن الهدل الرئيسي لسياسة النوار افوروبية في ضمان خلة  بيئةة مزدهةرة مسةت رة و 

في نوار االتحاد افوروبي؛ بمعنى ان السياسة تتضمن تشكيل و تعمي  طويل افمد  منةت

                                                 

المكا ة  6000؛ )الجزائر؛األطلسي الحلفو  أوروبا ؛الجزائر ؛الجزائري منلأل  المتوسطي البعدع د ال وف لن ع ار؛ 

 23العصرىة؛6000(؛ص640.
 شؤون؛ "سطية لا لي  ناائج مؤتمر لرشلونةالشرا ة األوفولية الماو"هيثي الكيالني؛  

 24األوسط؛العدد112؛)فيوري6002(؛ص112.

 25 سهام حروفي ؛ "الهجرو و سياسة الجواف األوفولي" ؛مجلة الفكر؛؛ العدد4؛)د.ت( ص 202.
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للعالقةات بالةدول المنةاورة ؛تشةةتمل هةذه العالقةات بشةكل خةةاص التعةاون فةي الوقايةة مةةن 

؛وارتكةةز المحةةور السياسةةي افمنةةي لسياسةةة النةةوار افوروبيةةة الةةى  نةةيافم  افزمةةات

البيئيةة لالنتشةار افسةلحة النوويةة او  التأثيراتمناقشة التهديدات افمنية ؛سواء من ناحية 

 الهنرة الغير الشراية او النريمة المنظمة او اإلرهاب ج

مغاربيةة فةةي اإلصةةالح وذلةك مةةن خةةالل مسةاادة الةةدول المنةةاورة الشةريكة منهةةا الةةدول ال

؛ وهةذا  اإلنسةانالسياسي؛ خاصة فيما يتعل  بسيادة ال انون؛ الديم راطية واحتةرات ح ةو  

فةي المحةيط المنةاور  افمنالدات ينبع من ضرورة بناء منط ة است رار سياسي و تح ي  

للتعةةاون السياسةةي؛ والتةةي  أمنيةةةحيةةث أاطةةت هةةذه الشةةراكة أهميةةة و أولويةةة 26وروبةةا ؛ف

المخاطر افمنية التي تهدد السلت و االست رارج حيث يتت تشنيع  أهترت اإلرهاب من ااتب

فعالية ؛منها دوريةات بحريةة ي ودهةا الحلةل للكشةل  أكثرالمعلومات االستخباراتية بشكل 

؛ باإلضةافة إنهاضةهاان أنشطة إرهابية محتملة في البحر افبين المتوسط و رداهةا و 

مار الشامل ووسائل تروينها يعتبر مسةالة أساسةية أخةرى ؛كمةا الى منع انتشار أسلحة الد

ترسيت الحةدود التةي يةدخل النيةران فةي حيزهةا ؛  إلىأدى مسار الدات السياسي و افمني 

وظيفةةة مضةةاافة :فصةةل  أمةةاتوالةةى بنةةاء االقةةة بةةين افطةةرال المختلفةةة وهنةةا تكةةون 

 ج27الحدود)ترسيت الحدود ( و العبور) التعاون(

 تحاد من اجل المتوسط  اال-ثالثا 

اادت فكرة المتوسطية لتشةكل اهتمامةا دوليةا و إقليميةا كبيةرا مةن خةالل المبةادرة النديةدة 

االتحاد من انل المتوسط؛ والتي تعبر ان محاولة زرع الث ة و الوفا  بين الدول المعنية 

اهةةا فةةي بهةةذه المبةةادرة؛ و هةةذه المبةةادرة ليسةةت بعيةةدة اةةن اففكةةار و افسةةباب التةةي ذكرن

مةرورا بسياسةة النةوار افوروبيةة ؛حيةث ننةدها  5991الساب  بداية من مسار برشلونة 

مرتبطةةة بةةالمتغيرات الدوليةةة النديةةدة التةةي تسةةتونب إينةةاد سةةبل كفيلةةة بمرانعةةة ن ةةائص 

و االسةت رار فةي  افمنالمشاريع المتوسطية الساب ة وتح ي  الهدل المنشود و هو تح ي  

 فيها المغرب العربيجمنط ة المتوسط بما 

                                                 

 26 لرد فتي ة؛ مرجع سالق؛ ص 612

 27 سهام حروفىي؛ مرجع سالق؛ ص 202.



 مغاربي األوروالتعاون  وبروز اإلرهابفي مكافحة مغاربية  األوروياسات المنطقة س  لفصل الثاني  ا

 

66 

 

هةةذا المشةةروع مةةن المبةةادرة الفرنسةةية باالتحةةاد المتوسةةطب كمبةةادرة  إنشةةاءتبلةةورت فكةةرة 

وفكرة فرنسية فرديةة القةت نةدال داخةل أوروبةا وتحديةدا لةدى الةدول المعنيةة بهةا مباشةرة 

في شكل ابارة ان كلمات في خطةاب لةرئيس الفرنسةي  أل يتمرة كفكرة  أول بدأت؛وقد 

؛وقةةد كررهةةا فةةي اةةدة مناسةةبات 09/08/8001يب وهةةو وزيةةرا لداخليةةة فةةي بسةةاركوز

وزيارات مثل زيارة تونس و لنزائر و المغةرب؛ وقةد تةداولها فةي خطاباتةه دون مشةورة 

منه لشركائه افوروبيين ؛ معبرا من خالل هذا الطرح بان العديد من مشاكل أوروبا تحل 

 ج28ة افخرى من المتوسطبالتنسي  الوثي  مع الدول الواقعة الى الضف

وهو ابارة ان مبادرة او مشروع بوحدة اابرة ال ومية ب م ترحة الى الةدول المشةاطئة 

للمتوسط في ضفته الشمالية و الننوبية ؛ أساسه التعاون و ليس االنةدما ؛ وهةو مةا يعنيةه 

دولةة تنمةع يةربط بةين  أوقيات اتحةاد  إلىدول من االتحاد افوروبي؛ وتداو هذه المبادرة 

متوسطية و دولة أوروبية ؛تشةكل فيمةا بينهةا تنمعةا اقتصةاديا و سياسةيا يةدخل فةي مهامةه 

 و الطاقة و الهنرة و اإلرهابج افمنقضايا 

( الثمةةاني و 82االتحةةاد منانةةل المتوسةةط هةةو منظمةةة حكوميةةة دوليةةة تنمةةع بةةين الةةدول)

حلين الننةوبي و ( مةن السةا51العشرين أاضةاء االتحةاد افوروبةي و خمسةة اشةر بلةدا )

الشةةرقي للبحةةر المتوسةةط؛ و هةةو منتةةدى لتعزيةةز التعةةاون اإلقليمةةي و الحةةوار فةةي المنط ةةة 

 ج29افورو متوسطية

و انطل ت فكرة االتحاد المتوسطي في مؤتمر روما الثالثي بين زاماء إيطاليةا ؛ فرنسةا ؛ 

المتوسةط فةي لالتحةاد مةن انةل  التأسيسي؛و انع د المؤتمر 8009ديسمبر80اسبانيا؛ يوت 

؛و قةةةةةةد وافةةةةةة  المنلةةةةةةس افوروبةةةةةةي فةةةةةةي 8002نةةةةةةوان 51و50بةةةةةةاريس يةةةةةةومي 

 ج30الى قيات االتحاد من انل المتوسط8002مارس51

يتمثل الهدل الرئيسي لالتحاد من انل المتوسط في تعزيز التعاون و التكامل في المنط ة 

البناءة في المنط ة؛ افورو متوسطية ؛وكذا الحوار اإلقليمي و تنفيذ المشاريع الملموسة و 

                                                 

 العلوم ةمجل؛ "اد األوفولي لعد ال رب ال افدو في م ط ة المغرب العرليتطوف سياسات دول ا ت "جعور عدالة ؛ 60
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6.262-262؛ص ص المرجع نوسه   
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.20(ص 6012؛2الجزائر  



 مغاربي األوروالتعاون  وبروز اإلرهابفي مكافحة مغاربية  األوروياسات المنطقة س  لفصل الثاني  ا

 

67 

 

وكذا بت ريب ونهات النظر و خل  مناالت تحاور من خالل سياسة حسن النوار ؛وابر 

التنسي   افمني فيما يتعل  بمكافحة اإلرهاب و الهنرة الغيةر الشةراية  وتنسةي  النهةود 

هةةةا افسةةةباب أبرزفةةةي م اومةةةة النةةةرائت الدوليةةةة؛ ابةةةر معالنةةةة ال ضةةةايا االنتماايةةةة  و

حوار لث افات يمةتص  بتأسيسدية و السياسية لظاهرة اإلرهاب و الهنرة السرية؛ االقتصا

حالة االحت ان و الرفن لدى الضةفتين الشةمالية و الننوبيةة ؛والحةد مةن اوامةل التشةاحن 

االنتمةةااي ؛خاصةةة فيمةةا يتعلةة  بالعةةداء التةةاريخي بةةين الغةةرب و الشةةر ؛ ومةةن ظةةاهرة 

 ج 31افصولياإلرهاب  اإلاالتر التطرل الديني و ما تطل  اليه دوائ

 

 المطلب الثاني  االتفاقيات الدولية بين الدول األورو مغاربية في مجال مكافحة اإلرهاب 

تناولت العالقات افورو مغاربية موضوع اإلرهاب في ادة اتفاقيةات دوليةة؛ مثةل اتفاقيةة 

ة لعةةةةات ؛و االتفاقيةةةةة افوروبيةةةة5995؛ و اتفاقيةةةةة واشةةةةنطن لسةةةةنة 5909ننيةةةةل لسةةةةنة 

؛ولت يخل مؤتمر دولي من ونةود خةالل حةول مفهةوت موحةد لةه ؛ممةا داةا بعةن 5999

الةةدول الةةى التسةةريع فةةي محاربتةةه؛ وهةةو مةةا تطلةةب ان تكةةون الخطةةة المنتهنةةة  مةةن انةةل 

مكافحته الى نفس النطا ؛ مةن خةالل االتفاقيةات و المةؤتمرات و الملت يةات الدوليةة التةي 

نوب  محاربة الظاهرة  اإلرهابية بوصفها ظاهرة اةابرة كانت النزائر تؤكد فيها الى و

 ل وطان ال تعترل بالحدود و الث افاتج

بحيةةث ناضةةلت النزائةةر منةةذ سةةنوات مةةن انةةل اقنةةاع المنتمةةع الةةدولي بتبنةةي رؤيتهةةا و 

م اربتها لمكافحة اإلرهةاب ؛ أيةن ترتكةز هةذه الرؤيةة الةى ثالثةة أسةس رئيسةية مةن انةل 

ثل في :رفن دفع الفدية ؛وادت التفاون مع اإلرهةابيين ؛و داةت مكافحة االرهاب  ؛وتتم

التنميةةةة االقتصةةةادية و االنتماايةةةة لةةةدول التةةةي توانةةةه الظةةةاهرة؛ وتةةةدايت التعةةةاون الةةةى 

المستوى الثنائي بين الدول ؛وال سيما من وضع تليات و اتفاقيات ثنائية ؛الى نانب ترقية 

الى ضةرورة المشةاركة الفاالةة فةي النهةد  التعاون الهيكلي الى المستوى الدولي فتركز

 ج32الدولي لمكافحة اإلرهاب

                                                 

 31 فتي ة لرد؛مرجع سالق؛ص ص 624-620.

  رىي ادفافي؛ "ا فافية ىا احثون  فة اإلفهاب......وىعامدون اتوايية الجزائر"؛ مجلة الجيش؛ العدد 22؛ الجزائر؛ 

 32فيوري 6002؛ص02.
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 في مجال مكافحة اإلرهاب  االتفاقيات الجزائرية مع الدول األوروبية-أوال

اتف ةت النزائةر وإيطاليةا الةى تعزيةز تعاونهمةا فةي منةال -اتفاقيات بين النزائر و إيطاليا

المنظمةةة وتهريةةب المخةةدرات؛ اةةن مكافحةةة اإلرهةةاب والهنةةرة غيةةر الشةةراية والنريمةةة 

فةي قطةاع الةدفاع؛  إسةتراتينيةطري  بروتوكول املي واتف  البلدان الى إرساء شةراكة 

 يخص التكوين والمساادة الت نية وترقية صنااة الدفاع وكذا التزود بالعتاد والتنهيزاتج

وحسةةن  النزائةر وإيطاليةةا الةةى معاهةدة الصةةداقة أبرمةةتوفةي إطةةار التعةةاون بةين البلةةدين 

؛ حيةةث شةةملت العديةةد مةةن المنةةاالت خاصةةة الةةى 8000نةةانفي 89النةةوار الموقعةةة فةةي 

فةي  إرادتهمةاالطرفةان المتعاقةدان الةى  وأكةدومكافحةة اإلرهةاب؛  وافمةنمستوى الةدفاع 

الطرفةان كةذلك الةى توطيةد تعاونهمةا فةي منةال  واتفة محاربة اإلرهاب العةابر للحةدود؛ 

الوقاية من اإلرهاب؛ أما في منال الدفاع ف د اتف  الطرفان التنسي  و تبادل المعلومات و 

 ج33تنظيت دروس تكوينية وتحسين المستوى وتنظيت تدريبات مشتركة لىا

وقعةةت النزائةةر و إيطاليةةا الةةى اتفاقيةةة للتعةةاون فةةي منةةال مكافحةةة  51/09/8050وفةةي 

نةةةيب اإلرهةةةاب اةةةن طريةةة  وزيةةةري خارنيةةةة البلةةةدين بمةةةراد مدلسةةةيب و بفرانكةةةو فراتي

وتتضمن االتفاقية وضع إطار لتعزيز التعاون بين البلدين في المنال افمنةي والتنسةي  و 

مواصةلة الحةوار و تكثيةل التشةاور  إطةارهةذه الزيةارة تنةدر  فةي  إنتبادل المعلومات  ؛

المنصةةةوص اليهمةةةا فةةةي معاهةةةدة الصةةةداقة وحسةةةن النةةةوار والتعةةةاون الةةةذي يةةةربط بةةةين 

 ج34البلدين

 8058بةين النزائةةر و إيطاليةةا منةذ انع ةةاد ال مةةة افخيةرة فةةي نةةوفمبر وقةد ضةةهد التعةةاون 

االنتمةةاع  النةاري سيسةةمح  أن أكةدبةالنزائر ت ةةدما ملموسةا؛ أضةةال الةوزير افول الةةذي 

مةةن خةةالل تخصةةيص  اإلسةةتراتينيةبفضةل االتفاقيةةات التةةي موقةةع اليهةةا بتكثيةةل شةةراكتنا 

ةجأارب الطرفةةان اةةن ارتياحهمةةا أننةةدة هامةةة تتمحةةور حةةول أهةةدال تنمويةةة ذات أولويةة

لمسةةتوى ونوايةةة الحةةوار السياسةةي ال ةةائت بةةين البلةةدين بصةةفة منتظمةةة وبةةوتيرة نيةةدة كمةةا 

                                                 

في:؛ ىاضمن الاصدىق على معاهدو الصداية وحسن الجواف؛ 6002جوان 02في 122-00سي فيي المرسوم الرئا   

  Http:www.vitaminedz.com33 

نا(؛ن ال عن:الجزائر و إىطاليا تويعات على اتواييات لاعاون في مجال مكاف ة اإلفهاب ؛و الىة ا ن اء الكوىاية ) و   

http://www.kuna.net kw/article le print page.Aspscid=2100772 language=ar la date de 
cinsultation 11/09/2018 ?34 
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للت ةدت المحةرز فةي منةال 8050يعكسه التبادل المكثل للوفود الوزارية بةين البلةدين منةذ 

 تعزيز االقتهما في مناالت الدفاع و افمن ومكافحة اإلرهاب ج

أاطةةت ال مةةة الثنائيةةة دفعةا نديةةدا للنهةةود المشةةتركة فةةي منةةال مكافحةةة  وفةي هةةذا السةةيا 

اإلرهاب و التطرل بالمنط ة؛ مع التأكيد من ترقية ال يت المشتركة في إطار حوار مفتوح 

بين الحضارات ؛ وسنل الطرفان بارتياح إاادة تفعيل منمواة االتصال رفيعة المستوى 

 ج 35حول مكافحة اإلرهاب 

فةي  اإلنةراتومكافحةة  افمةنالطرفان اتفاقية في منال  وقع وفرنسا النزائر بين اتفاقيات

؛وفةةي إطةةار مكافحةةة اإلرهةةاب شةةرع الطرفةةان فةةي تبةةادل 8000اكتةةوبر81النزائةةر فةةي 

المعلومات المفيدة المتعل ة ب:االامال اإلرهابية المخطط لها أو المرتكبة و طر  التنفيةذ 

الةةةذين  أفرادهةةةاو  اإلرهابيةةةة؛ النمااةةةات افامةةةال و كةةةذا الت نيةةةة المسةةةتعملة لتنفيةةةذ هةةةذه

يعترضةون ال يةات بأامةةال إرهابيةة او ي ومةةون او قةاموا بتنفيةةذها الةى إقلةةيت احةد الطةةرفين 

وتمس بمصالح الطرل ا خر؛ يدر  الطرفان تعاونهما في إطار االلتزامات المنصوص 

مةات المتعاقةد اليهةا فةي و افمةت المتحةدة و االلتزا افمةنلمنلةس 5090اليها في ال ةرار 

 ج36المنتديات افورو متوسطية

 إصةالحاتفاقية لتعاون المؤسساتي في منال العدالةة ؛تشةمل منةاالت مكافحةة اإلرهةاب و 

المؤسسةةات الع ابيةةةة ؛و التكفةةةل بافحةةةداث وغيرهةةةا  الةةةى هةةةامش زيةةةارة وزيةةةرة العةةةدل 

 تعزيز التعاون  إلىاليها  الفرنسية بكريستيان توبيرا ب ؛وتهدل هذه االتفاقية  التي وقع

الثنائي  ان طري  ترقيةة تبةادل المعةارل والخبةرات بةين البلةدين وذكةر فةي ذات الصةدد 

ومةن قبةل رئةيس  8058ب االن النزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين المبرت سةنة 

 بحأصةالنمهورية ب ابد العزيز بوتفلي ة ب؛والرئيس الفرنسي بفرنسوا هوالند ب  و الةذي 

 ال انوني الذي يدفع بالنانبين إلى المضي قدما في تعاونهما الثنائيج اإلطاربشكل 

                                                 

ىر الاعاون اإلىطالي لمواصلة ال واف السياسي وتطو-ال يان الخاامي المشارك لالشغال  ا جامان الثالث الجزائري  

 الث ائي  ن ال عن:

http://el-messa/dz/ la date de la consultation :11/09/2018.35 
 اإلذاعة الجزائرىة ؛

http://radiologerie.dz/news/ar/article/20150528/41993.htm/-la date de la 
consultation:11/09/2018.36 
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وفي هذا المسعى سنل لوح استعداد النزائر لتعيين وتعزيز هذه االتفاقية في ظل احتةرات 

ومرااةةاة المصةةلحة المشةةتركة للبلةةدين ؛بااتبةةار ان التعةةاون ال ضةةائي أضةةحى فةةي ظةةل 

ستغناء انه؛ خاصة في منال مكافحةة النريمةة المنظمةة العةابرة العولمة أمرا ال يمكن اال

 ج 37لحدود وبونه أخص في منال مكافحة اإلرهاب

وفةةةي االنتمةةةاع الرابةةةع للننةةةة الحكوميةةةة المشةةةتركة النزائريةةةة الفرنسةةةية ؛ المنع ةةةد فةةةي 

؛أالنت ازمها الى مواصةلة الحةوار بينهمةا فةي منةال مكافحةة اإلرهةاب؛ 8059ديسمبر

عةةاون بينهمةةا فةةي هةةذا الخصةةوص؛ وتنتمةةع لننةةة مشةةتركة للتعةةاون فةةي منةةال وتعميةة  الت

في فرنسا و النزائةر ؛ لصةيغات م ترحةة لنضةفاء امليةة الحيويةة  ببالتناوالدفاع سنويا 

الةةى تبةةادل التحلةةيالت ؛وزيةةادة تبةةادل الخبةةرات؛ وتعزيةةز التنسةةي  العمليةةاتي فةةي إطةةار 

الةةةى قطةةةع مةةةوارد تمويةةةل النمااةةةات مكافحةةةة اإلرهةةةاب فةةةي منط ةةةة السةةةاحل و العمةةةل 

 ج 38اإلرهابية

 في مجال مكافحة اإلرهاب  األوروبيةاالتفاقيات التونسية مع الدول -ثانيا

سةي يةومي باتفاقيات بةين تةونس و إيطاليةا: زيةارة رئةيس  النمهوريةة البةاني ال ائةد الس- 

اون بةةين فيفةةري إلةةى إيطاليةةا كانةةت منصةةبة الةةى إاةةادة قةةائت فةةي م ترحةةات للتعةة 09 و02

البلةةةدين وأكةةةد الةةةوزير اإليطةةةالي لنظيةةةره التونسةةةي ؛بخمةةةيس النهينةةةاويب  التةةةزات بةةةالده 

بتشخيص وسائل نديدة لتعزيز التعاون الثنائي وتكثيفه وتنويع مناالته؛ وفي ذات الصدد 

صرح ان البلدين بصدد دراسة مشروع طموح لتعةاون بينهمةا فةي العديةد مةن ال طااةات؛ 

ومراف ة تونس في إاداد منوال  اإلرهابوسائل مستحدثة في مكافحة كما أنه سيتت توخي 

 في الت ليص من التفاوت النهويج  يساهتتنموي 

؛ب صةةر قرطةةا ؛  8052سةةي فةةي نويليةةة بمةةا اسةةت بل رئةةيس النمهوريةةة البةةاني قايةةد الس

هةةذه افخيةةرة اراقةةة االقةةات الصةةداقة  وأبةةرزتترنتةةا  وزيةةرة الةةدفاع اإليطةةالي ؛ إليزابتةةا

سةيما فةي اسبة لبحث سةبل  تعزيةز التعةاون الالل اء كان من إنتونسية اإليطالية موضحة ال

                                                 

اتوايية يضائية جدىدو لين الجزائر و فرنسا لمكاف ة اإلفهاب و الجرىمة ؛ن ال عن:   

 http://www.elikhbaria.com/a/archives/11116/la date de la consultation:11/09/2018.37 

الدى لوماسية الورنسية ن ال عن:-الجزائر و فرنسا 22  

http://www.dipiomatie.gouv.fr/ar/afrique.du.nord et moyen –orient/algeri/la France-et-
i-algerie/la date de la consultation:11/09/2018. 



 مغاربي األوروالتعاون  وبروز اإلرهابفي مكافحة مغاربية  األوروياسات المنطقة س  لفصل الثاني  ا

 

71 

 

المنةةاالت العسةةكرية و افمنيةةة و االقتصةةادية لموانهةةة التحةةديات المشةةتركة فةةي الفضةةاء 

التعاون بين تونس و إيطاليا في منال مكافحة اإلرهاب وثي  و  أن أكدتالمتوسطي؛ كما 

يتطلةةب تكةةاثل النهةةود المشةةتركة وتسةةخير كةةل اإلمكانيةةات  تعزيةةزه أنمسةةتمر معتبةةرة 

الحلةةول النذريةةة الكفيلةةة بال ضةةاء الةةى هةةذه الظةةواهر التةةي تهةةدد امةةن واسةةت رار  لنينةةاد

 ج 39الفضاء المتوسطي الذي يت اسمه البلدين

؛أالنةةت بريطانيةةا ازمهةةا إرسةةال 8051اتفاقيةةات بةةين تةةونس و بريطانيةةا :فةةي اكتةةوبر-

س ؛لتدريب العسكريين الى كيفية منع انتشار تنظيت الدولة اإلسالمية اسكريا إلى تون10

  اسةتهدلاإلرهابية في البالد؛وهي البعثة البريطانيةة الثالثةة مةن نواها؛بعةد الهنةوت الةذي 

 قتيالج10؛ وراح ضحيته 8051السياح البريطانيين بسوسة في نويلية 

منةي مةع كةل مةن بريطانيةا و ؛مذكرة تفاهت فةي المنةال اف8051ديسمبر يوقعت تونس ف

ايرلندا الشمالية والنمهورية التونسية ؛وتهدل مذكرة التفاهت الى تعزيز مناالت التعاون 

افمني المشترك بين تونس و بريطانيا ؛وكانت افخيرة قد أبدت التزامها بتعزيز التعةاون 

 ج40افمني مع تونس في إطار الحرب الى اإلرهاب

لةدفاع الةةوطني التونسةي بابةد الكةريت الزبيةديب مةع سةةفيرة نويليةة بحةث وزيةر ا05وفةي 

بريطانيا لدى تونس بلويزدي سوزاب دات التعاون العسكري بةين البلةدين ؛وسةبل تطةويره 

؛ثمةةن الزبيةةدي مسةةتوى التعةةاون المسةةنل فةةي الميةةدان اإلسةةتعالماتي مةةن خةةالل التكةةوين 

ونسةةية الةةى تنميةةة المةةوارد والةةدات الت ني؛مةةع التأكيةةد الةةى حانةةة المؤسسةةة العسةةكرية الت

 البشرية لنهة التكوين في المنال؛خصوصا وأنه يمثل أداة نانحة في مكافحة اإلرهابج

البريطانية ؛وحرصها الةى داةت هةذا التعةاون؛معبرا  الدبلوماسيةأشاد كذلك بنهود البعثة 

 اةةن أملةةه فةةي أن يشةةهد تطةةورا بصةةفة تدرينيةةة ؛بحنةةت الث ةةة المتبادلةةة  ؛وأكةةدت السةةفيرة

السةةبل لتطةةوير  أننةةعسةةتعمل الةةى تةةذليل كةةل الصةةعوبات و البحةةث اةةن  أنهةةاالبريطانيةةة 

                                                 

  ال عن:ن ياىد السيسي ىسا    و ىرو الدفان اإلىطالية ؛ 

http://www.assariha/a10428la date de la consultation:19/09/2018 39ا 

ز األوفولي المر -ت رىر أجهزو ا ساخ افات اال رىطانية ...الهيك  و الاعاون األم ي و صالحيات لمكاف ة اإلفهاب 00  

 ؛ن ال عن 

http://www.hayatweb.com/breaking/226611/la date de la cinsultaton:20/09/2018. 
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التعاون بيت تونس و بريطانيةا ؛  خدمةة للمصةالح المشةتركة ؛فةي إطةار الث ةة المتبادلةة و 

 تونس في مكافحة اإلرهابج هاتشهدالشفافية ؛ونوهت في هذا الشأن بالن لة النواية التي 

وقعةت تةونس و ألمانيةا اتفاقيةة تعةاون  02/01/8000:فةي  ألمانيةااتفاقيات بين تونس و -

امني بين البلدين في منال مكافحة اإلرهةاب والمخةدرات و النةرائت الخطيةرة و المنظمةة 

وزير الداخلية بالزاتر أتوشليب ومن النانب التونسي  افلمانيووف  االتفاقية ان النانب 

 بالهادي مهنيبج

اني التعةاون بةين بةالده وتةونس بانةه ممتةاز معبةرا اةن ت ةديره وصل وزير الداخلية افلم

الوافدين الى تونس ؛والنهود التةي تبةذلها  افلمانلتونس الى الحفاوة التي يل اها السياح 

يرتفع اةدد السةياح افلمةان إلةى  أن؛وأارب ان أمله في افمنالسلطات التونسية لتعزيز 

ومةا يحظةى بةه  واسةت راربه هذه الدولة مةن أمةن  تونس في الفترة  الم بلة نظرا لما تتمتع

 نيد من نانب الشعب التونسيج  واست بالافلمان من سمعة طيبة 

اربةة 89تتمثةل فةي  أمنيةمنحت ألمانيا تونس معدات و تنهيزات  8051مارس05وفي 

ربااية الدفع للمساادة في تأمين الحدود ومناظير متطورة لفائدة ال وات التونسية الخاصة 

لى نانب تنهيزات متطورة لرصد أثار افلغات؛ تت خةالل حفةل أشةرل اليةه بالعاصةمة ا

التونسية بين وزيةر الداخليةة التونسةي بالهةادي منةدوبب و نظيةره افلمةانيب تومةاس دي 

ميزييرب؛وند هذا افخير ازت بالده الى دات تونس و مساندتها في منةال تةدريب قةوات 

مسةةؤولية دوليةةة ؛داايةةا إلةةى توحيةةد النهةةود لم اومةةة  تونسةةية ؛وأكةةد أن مكافحةةة اإلرهةةاب

 ج41ا فة

إتفاقيةةة تعةةاون خبةةرات و التكةةوين 8051سةةبتمبر 81وقعةةت تةةونس و ألمانيةةا كةةذلك فةةي 

المستمر امني في منال تبادل المعلومات و الخبرات و التكوين المستمر بةين البلةدين؛وتت 

ن طرل وزيري داخلتي البلدين خةالل توقيع اتفاقية التعاون افمني التونسي و افلماني م

ألمانيا ؛و التي  إلىالزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الداخلية التونسي بهادي المندوبب 

                                                 

المانيا تم ح معدات ام ية لاون ؛ن ال عن: 01  

http://www3spa3gov.sa/viewstory.php ?lang=ar newsed=1473009.la date de la 
consultation :20/09/2018. 
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تمحورت حول تعزيز مناالت التنسي  و التعةاون افمنيةين بةين البلةدين فةي ال ضةايا ذات 

 ج42االهتمات المشترك؛ والى رأسها مكافحة اإلرهاب

ونس و فرنسا:تعتبر فرنسا الشريك افول لتونس في المنالين العسكري و اتفاقيات بين ت-

افمنةةي و تربطهمةةا اتفاقيةةة اسةةكرية ت ةةوت بمونبهةةا فرنسةةا بتزويةةد تةةونس بالمعةةةدات و 

؛وقع وزير الدفاع الةوطني بفرحةات الحرشةانيب 8051التنهيزات العسكرية؛وفي اكتوبر

مليةون يةورو مةن 80اادة ماليةة ب يمةة مع نظيره الفرنسي بنون أيل لودرينباتفاقيةة مسة

انل تدايت ال وات الخاصة العسكرية التونسية والتعاون في منال االسةتخبارات لمكافحةة 

 اإلرهابج

صةةرح الحرشةةاني ان الل ةةاء حةةث الةةى زيةةادة التعةةاون بةةين البلةةدين وخاصةةة فةةي منةةال 

لمعلومةةات التنريةةب ؛مشةةيرا إلةةى أن التعةةاون سيشةةمل تةةدريب ال ةةوات الخاصةةة و تفااةةل ا

تسةةاهت فةةي ال ضةةاء الةةى  أنباإلضةةافة إلةةى اقتنةةاء معةةدات و تنهيةةزات حديثةةة مةةن شةةانها 

 اإلرهابج

وزير الدفاع الفرنسةي تةت مناقشةة ضةرورة مرانعةة الناحيةة ال انونيةة مةن  ىحكمن نانبه 

بسةةبب  5990اتفاقيةة التعةةاون بةةين فرنسةةا وتةةونس فةةي منةال الةةدفاع الموقعةةة فةةي غضةةون

اب تحصةلت الةى نصةيب افسةد مةن المسةاادات العسةكرية مةن الةدول حربها الى اإلره

شهدت امليةات إرهابيةة داميةة راح ضةحيتها اشةرات مةن السةياح  وأنهاافننبية؛ خاصة 

حدود تونس التي  إلىافنانب يحملون ننسيات بريطانية وفرنسية وألمانية  ججج؛باإلضافة 

ب مراقبةة الحةدود العمةل الةى موانهةة الليبيةة ؛وتتطلة-تعتبر تمنة خاصة الحدود التونسية

التهديدات الخارنية و الداخلية التي تشكلها الخاليا النائمة ل نصةار التنظيمةات اإلرهابيةة 

اتاد اسكري و تنهيزات متطةورة تمكنهةا مةن الةتفطن لكةل المحةاوالت المعاديةة و التةي 

 ج 43أمنهاتهدد 

 

 

                                                 

توييع اتوايية تعاون لين تون  و المانيا في مجال مكافجة اإلفهاب  ن ال عن:   

 http://www.afrigatnexs.net/article.la date de la cinsultation:20/09/2018.42 

 43 تون  تسا وذ على ال صيب األ  ر من المساعدات الدولية في الاجهيزات العسكرىة؛ المويع السالق.
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 مكافحة اإلرهاب  المطلب الثالث  تحديات التعاون األورو مغاربي في

بمفهومه الشامل فةي  افمنرغت كل النهود المبذولة من طرل االتحاد افوروبي لتح ي  

 لالحتةةواءإطةار التعةاون مةع نيرانةه المتوسةطيين لنننةاح المبةادرات افمنيةة المطروحةة 

 اإلقليمية مثل اإلرهاب ؛إال أن هناك نملة من العوائ  و افبعادالتهديدات المشتركة ذات 

تعةةاون ح ي ةةي بةةين االتحةةاد افوروبةةي و دول  إلةةىالتحةةديات التةةي تحةةول دون الوصةةول 

العامةل السياسةي افمنةي الةذي  إلةىالضفة الننوبية من البحر المتوسط ؛ربمةا يرنةع ذلةك 

التناقضةات الكبيةرة بةين شةمال متطةور و  إلىطغى الى سياسة النوار افوروبية إضافة 

مؤسساتية وهذا ما سنحاول في هةذا المبحةث التطةر   ننوب متخلل؛ إضافة إلى تحديات

 إليهج

  األوروبيةالتحديات المؤسساتية  مشاكل خطط عمل سياسة الجوار -أوال

هناك نملة من المشةاكل و العراقيةل التةي ت ةل فةي طرية  إينةاد صةيغة فعالةة لشةراكة و 

منه بلدان نةوار  الشلل الذي تعاني رأسهاو االست رار؛ونند الى  افمنالتعاون و تح ي  

الننةةوب المتوسةةطي الةةى صةةعيد  ال ةةرارات االقتصةةادية و السياسةةية و االنتماايةةة ؛ مةةن 

شانها ان توحد هذه البلدان في تكتل واحد يتت بمونبه التعامل مع االتحاد افوروبي ككتلة 

 واحد دول أاضاء ة تماما كما هو الشأن لدى دول أاضاء االتحادج

الصدد بالشلل السياسي الذي يوانةه نهةود االتحةاد المغةاربي فةي يمكن االستشهاد في هذا 

الطويةةل لمسةار الةةدخول فةي المنط ةةة  بعديةه السياسةي و االقتصةةادي ؛ناهيةك اةةن المشةوار

و الهنرة خاصة الهنةرة الغيةر الشةراية  اففرادلمسألة  تن ل  إافاءالعالمية لالتحاد دون 

منهةودات المبذولةة لتح ية  التعةاون افورو كل ال أماتفكلها تحديات ال تزال ت ل حانزا 

حةد ا ن فةي حةل  إلةىذلةك سياسةة النةوار افوروبيةة ؛هةذه لةت توفة   إلةىمغاربي ؛ضل 

اإلقليمية ؛ولت يتت خل  بمونبها بعد ما يسمى بالمنط ة المست رة و ا منةب؛والتي  افزمات

اإلرهةاب خاصةة فةي تحاد االوروبي تدات بافساس سياسةات االتحةاد افوروبةي لمكافحةة 

إطار سياسة العدالة و الشؤون الداخلية ضمن ش ها الننةائي بالتحديةد و الةذي بمونبةه يةتت 

ردع النمااةةات اإلرهابيةةة المسةةلحة بترسةةانة قانونيةةة صةةارمة انةةد التطبيةة  و إنةةراءات 

 أمنية مشددة الى الصعيد العملياتيج
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ه ي دت اروضا تهدل إلى تعزيةز إن االتحاد افوروبي في إطار سياسته للنوار و رغت أن

التعاون بين الضفتين افوروبية و المغاربية ؛إلى أن كل هذه العرون تحمةل فةي طياتهةا 

 و قيود مع دة و هذا ما ترفضه الدول المغاربية و تتعاطى معه بصعوبة ؛ نشير  التزامات

سةبب ننةد أن في هذا السيا  الى النزائةر التةي تعتبةر مصةدر الطاقةة افوروبيةة ؛ لهةذا ال

اإلتحاد متحفظ اند ت ديمه لمشروطيته إلى هذا البلد خاصةة ضةمن اإلصالحات؛خاصةة و 

؛هي حريةة تن ةل افوروبيةةأنه من أهت الن اط التي تهت النزائةر فةي إطةار سياسةة النةوار 

افشةخاص و التةي يتفةاون اليهةا االتحةاد بمشةروطية صةارمة انةد اإلنةراءات الالزمةةة  

 ج44في تنفيذها

   األمنيةالتحديات السياسية و -اثاني

توانه سياسات االتحاد افوروبي لمكافحة اإلرهاب نملة من التحديات التي ال تزال تمثل 

تح ي  المشاريع المسطرة ضمن خطط امل سياسة النةوار افوروبيةة ؛وفةي  أماتحانزا 

 هذا السيا  يمكن ذكر بعن التحديات منها:

ل نةةوار الننةةوب المتوسةةطي  و فةةي م ةةدمتها لةةدول مشةةترك لتهديةةد ؛فالةةدو إدراكغيةةاب 

المغاربية الى إثر أحداث الربيع العربي وتدااياتها الى أمةن المنط ةة المتوسةطية ككةل؛ 

زماتهةةا الداخليةةة ؛فةةي حةةين أن اةةادة ال تةةرى فةةي الطةةرل افوروبةةي سةةبيال فةةي مخرنةةا ف

ذات بعةةةدين المتوسةةةطي ؛و خاصةةةة المغةةاربي ؛نظةةةرة  لنقلةةيت الطةةرل افوروبةةةي ينظةةةر

متناقضةةين ؛افول يتعلةة  بغنةةى المنط ةةة بااتبارهةةا بيئةةة مالئمةةة لالسةةتثمار و بةةذلك تشةةكل 

المنط ة بالنسبة لالتحاد افوروبي فرصة أامال مربحة و قليلة الكثافة ؛ومن نهة أخةرى 

يرى االتحاد افوروبي في المنط ة المغاربية بيئة خطيرة للغاية الى أمنه ال ومي؛تتطلب 

ات وأامال مكلفة ندا ؛اةالوة الةى ذلةك ؛فة ن إصةالح هةذه البيئةة افمنيةة لتصةبح مسااد

أرضية خصبة لالستثمار بات أمرا ملحا و ضمن أولويةات و خيةارات االتحةاد افوروبةي 

؛فان ما يعد ضروريا و ملحا أيضا لدى دول  اإلطارفي المنط ة ؛و في هذا  اإلستراتينية

 ج 45افوروبييا لدى الطرل المنط ة المغاربية قد يكون ثانو

                                                 

 44 لرد فتي ة؛ مرجع سالق؛ ص660.
إموحات اساراتيجية الورصة ال دىلة ا من المغافلي لين حروفىات ال احر و "نزىهة احمد تر ي ؛01

.10/09/6060(تي تصوح المويع 6000دىسم ر 02) 0224؛عدد الحوارالمتمدن"المسا     

http://www.alhewar.org/debet/show.art.asp ?aid=446410. 
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 إنالنظرة افوروبية لدول الننوب بما فيها الدول المغاربية :حيث تعتبر الدول افوروبية 

اإلرهاب؛وانه البد من  رأسهادول ننوب المتوسط مصدر لتهديدات أمنية مختلفة ؛والى 

 التعامةةةل مةةةع دول الننةةةوب بةةةت ونةةةب ووف ةةةا لهةةةذا المبةةةدأ؛وفي هةةةذا السةةةيا  وكمالحظةةةة

 افوروبةيبخصوص السياسات افوروبيةة لمكافحةة اإلرهةاب فةي المتوسةط ؛فة ن االتحةاد 

يتعامل مع دول الضفة الننوبية كشريك ح ي ي؛حيةث أن االتحةاد يشةارك فةي وضةع بنةود 

؛وهو بةةذلك يغيةةب تمةةات لةةدور المنةةوط تاقتراحةةااالتفاقيةةات ويبةةدي رأيةةه وي ةةدت بةةدائل و 

وهذا بدل االكتفاء ف ط بالمصادقة الةى الم ترحةات  بالطرل ا خر بحكت أنه شريك أيضا

 ج افوروبية

الفنةةوة الكبيةةرة بةةين شةةمال مت ةةدت اقتصةةاديا و الميةةا و تكنولونيةةا ؛و ننةةوب يتخةةبط فةةي 

سياسةية خاصةةة لمةا لةل إليةه مةةن  ان البةاتمشةاكل اقتصةادية انتماايةة وأزمةةات داخليةة و 

قليميةةة و الدوليةةة لثةةورة الياسةةمين منط ةةة البحةةر افبةةين المتوسةةط نةةراء التةةداايات اإل

 والصراع داخل افراضي السوريةج

معالنةةة مشةةاكلها  إلةىغيةاب سياسةةة إقليميةةة موحةدة ؛فكةةل دولةةة مةن دول المتوسةةط تسةةعى 

بشكل انفرادي مكرسة بذلك الةنهج السةيادي و الةوطني اةن ب يةة الةدول افخةرى؛أي دون 

اع المتوترة التي تشةهدها هةذه البلةدان تنسي  أو تشاور مع ب ية الدول ؛وهذا بسبب افوض

الننوبية ؛فعلى سبيل المثال ؛تسعى النزائر و تونس  للتعامل مع االتحاد كل بمفرده دون 

محاولة لتنسي  النهود الثنائية اند التعامل مع االتحاد؛كذلك هةو الشةيء لةدول افوروبيةة 

خاصةةة التةةي تخةةدت ؛حيةةث تسةةعى هةةي افخةةرى إلةةى معالنةةة مختلةةل ال ضةةايا بطري تهةةا ال

 ج 46مصالحها الوطنية بالدرنة افولى

الن ةاط الرئيسةية السةاب ة ؛يمكةن تحليةل أهةت التحةديات التةي تحةول دون بلةةورة  إلةىإضةافة 

سياسات اامة أمنية ح ي ية لمكافحة اإلرهاب في المتوسةط مةن خةالل الم تةرب التةاريخي 

إلقليمية المختلفة و االختالفات و المشاكل ا االستعمارياالستعماري ؛حيث يشكل التاريخ 

التعةاون افورو متوسةطي بمةا  أمةاتالث افية و افوضةاع االنتماايةة اوامةل ت ةل حةانزا 

 فيها التعاون افورو  مغاربي خاصة في ال ضايا افمنية كاإلرهاب ج

                                                 

؛)مذ رو ماجيساير  ؛يسي العلوم السياسية "0100-0110المتوسطيةلألمنالقوميلدواللمغاربية التحدياتشا ري ؛" 06

. 90(؛ص 6010/6014عة الجزائر؛؛جامعة الجزائر؛جام  
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ي ةوت االتحةةاد افوروبةةي بت ةةديت مسةةاادات ماليةة معتبةةرة حتةةى وان كانةةت مشةةروطة لةةدول 

وبيةةة مةةن انةةل العمةةل الةةى تطةةوير قطااهةةا افمنةةي ؛وهةةذا مةةن خةةالل تطةةوير الضةةفة النن

النظةةات ال ضةةائي و االسةةتخباراتي ؛وتكثيةةل إمكانيتهةةا خاصةةة فةةي منةةال مراقبةةة الحةةدود 

ال يزال ي ل كأكبر  الننوبالفساد الذي تعاني منه دول  أن إالوتسيير التهديدات ان بعد؛

 ج 47هدافهافاائ  دون تح ي  هذه المساادات 
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 خالصة الفصل الثاني

يمثةةةل اإلرهةةةاب تهديةةةد أمنيةةةا لةةةدول افوروبيةةةة و المغاربيةةةة حيةةةث يهةةةدد أمنهةةةا  و يخةةةل 

باالست رار فيها؛ مما نعل دول االتحاد المغاربي و دول االتحاد افوروبي تتخذ منمواة 

تحةةاد افوروبةةي و مةةن ا ليةةات و االسةةتراتينيات لمحاربةةة الظةةاهرة ف ةةد امةةل كةةل مةةن اال

متخةةةذ العديةةةد مةةةن  إقليمةةةهاالتحةةةاد المغةةةاربي الةةةى موانهةةةة الظةةةاهرة اإلرهابيةةةة داخةةةل 

اإلنةةراءات ؛ف ةةد حاولةةت دول المغةةرب العربةةي تعزيةةز التعةةاون فةةي إطةةار التعةةاون فةةي 

موانهة اإلرهاب في اةدة منةاالت افمنةي ؛السياسةي؛ ال ضةائي؛ فعلةى المسةتوى الةدولي 

بي بع د اتفاقيات مع االتحةاد افوروبةي مةن انةل تنسةي  التعةاون قامت دول المغرب العر

بين دول افاضاء االتحاد افورو مغاربي في منال مكافحة اإلرهاب فظهرت في اففة  

فةةي المنط ةةة افورو  اإلرهةةابمبةةادرات و سياسةةات تعاونيةةة تسةةعى الةةى الحةةد مةةن انتشةةار 

رتباطةةا مباشةةرا باسةةت رار و امةةن مةةرتبط ا أمنهةةامغاربيةةة؛ لةةالن أوروبةةا تعةةي نيةةدا بةةان 

المنط ةةة المغاربيةةة حةةاول االتحةةاد افوروبةةي دائمةةا اسةةتيعاب المنط ةةة ابةةر العديةةد مةةن 

المبادرات التي يسةعى مةن خاللهةا تنسةي  و تكثيةل التعةاون لل ضةاء الةى اإلرهةاب ؛مةن 

بهةا خالل إضفاء البعد افمني الى كل ال ضايا ؛وهذه من بين االستراتينيات التةي يعمةل 

االتحاد افوروبي من خالل سياساته حيث يةرى انةه مةن الضةروري التصةور افمنةي فةي 

 ظل الظرول الصعبة المحيطة بالمنط ة ج

ورغت كل المحاوالت و السياسات افمنية التعاونية لل ضاء الى اإلرهاب لت تسةتطع دول 

ب ؛ كةةون االتحةةاد افورو مغةةاربي بتنسةةيد تعةةاون و تنسةةي  فعةةال فةةي محاربةةة اإلرهةةا

االستراتينيات التةي اتبعتهةا هةذه الةدول سةواء الةى المسةتوى المحلةي اإلقليمةي و الةدولي 

باءت بالفشل حيث ااترن التعاون افورو مغةاربي منمواةة مةن التحةديات السياسةية و 

افمنية التي قللت من فعالية السياسات افمنية التعاونية افورو مغاربية في منال مكافحة 

   اإلرهابج  
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   خاتمة

خالصة ال ول ؛رغت المسااي الدولية المبذولة لوضع تعريةل واضةح لظةاهرة اإلرهةاب إال 

حد السااة ؛هذا ما زاد من تع يد سبل مكافحته ؛خاصةة فةي ظةل  إلىمازال  شكالاإلأن هذا 

إلقلةيت اةابر للحةدود ؛واانةت منةه ا أصةبحاإلمكانيات و الظرول التي بات يحظى بها حيث 

تةدهور افوضةاع  إلةى العربةيالمغاربي جحيث يعود انتشار الظاهرة اإلرهابية فةي المغةرب 

السياسية ؛االقتصادية و االنتمااية في هذه الدول و ت ارب افيةديولونيات )النهاديةة(؛وفي 

فعالة للحد مةن تفةاقت الظةاهرة اإلرهابيةة  تلياتهذا الصدد امل االتحاد المغاربي الى إيناد 

ورغةةت كةةل المحةةاوالت لةةت تسةةتطع دول المغةةرب العربةةي تنسةةيد تعةةاون فعةةال فةةي مكافحةةة ؛

اإلرهةةاب ؛و الةةدليل الةةى ذلةةك تفةةاقت الظةةاهرة اإلرهابيةةة فةةي المنط ةةة المنط ةةة المغاربيةةة و 

الةةدول فةةي و  الي ظهةةور تنظيمةةات نديةةدة و خطيةةرة اسةةتمرار نشةةاطاتها و تطوراتهةةا ؛وبالتةة

نفةس التهديةد؛فلت تخةر   ضفتي الشمال و الننوب باتةت تت اسةتبحكت الت ارب النغرافي بين 

افوروبيةة مةن نةرائت  ف د اانت الشعوب إقليمهااإلرهاب الى  تأثيرالمنط ة افوروبية من 

 جافوروبيةاليمين المتطرل التي مثلت تهديدا امنيا لها ولكافة الدول 

منط ةة افورو متوسةطية و ال ضاء الى  تهديةد اإلرهةاب مسةؤولية نميةع الةدول ال أصبحو 

ينب تناوز النظرة افحادية النانب لةدول افوروبيةة لتةي تعتبةر  إذافورو مغاربية خاصة 

سةةعى االتحةةاد افوروبةةي  اإلطةةاروفةةي هةةذا  افخطةةارالضةةفة الننوبيةةة هةةي مصةةدر كةةل  إن

بلةةدان نةةواره  لناانةةةونةةوده و نفةةوذه االقتصةةادي الةةى حسةةاب ونةةوده كشةةريك  لنثبةةات

المتوسطي الى موانهة مختلل التهديدات ؛وحتى و ان بدت هناك محاوالت نةادة  الننوب

من الشريك افوروبي في موانهة اإلرهاب و مخاطره ؛فهي ستدات بلدان نةواره للحةد مةن 

من هذه الظاهرة لالن مصلحتها تملي اليها ال يات بمثل هذه اإلنراءات ؛فاالتحاد يتعامل مع 

زة او مانعة لهذه التهديدات العابرة لالوطان خوفا من انت ال هذه الدول المغاربية كدول حان

 جأقطارها إلى المخاطر

و رغت النناح الذي ح  ه االتحاد افوروبةي فةي مسةار تكاملةه وسةعيه نحةو الظهةور ك طةب 

 الى الساحة االدولية من خالل توحيد سياساته بما فيها السياسات التعاونية  تأثيرهاالمي له 
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         انه لت يح   بعد أمنه و است راره كما ينب بما يضمن له  إالة التهديدات اإلرهابية ؛لموانه

رغت التحديات و التهديدات في نواره؛خاصةة  أمنهالنناح الكامل ؛فهو يسعى ناهدا لتح ي  

ومن نهة وضعها االقتصادي و  ؛إفري ياالمنط ة المغاربية كونها همزة وصل بين أوروبا و 

 ااي المتردي الذي نعل منها مصدر تهديد مباشر الى امن أوروباجاالنتم

سياسات االتحاد افوروبي التي تعتبةر أحاديةة المصةدر ذات نزاةة براغماتيةة ؛المونهةة  إن

اسةةتيعاب مختلةةل التهديةةدات الننوبيةةة ؛فةةي هةةذا الصةةدد امةةل االتحةةاد افوروبةةي الةةى  إلةةى

هةةذه السياسةةات التةةي تعةةددت مسةةمياتها و التعةةاون مةةع دول االتحةةاد المغةةاربي فةةي  إشةةراك

؛وتنوع مخرناتها ؛لكن الهدل واحد و المتمثل في نعةل المنط ةة المغاربيةة منط ةة  أشكالها

حانزة )ندار اازل(؛والواقع يثبت فشل هذه السياسات والسبب هو تناهل الدول المغاربيةة 

 يتوخاه نوع من الحذرج ببطءلتلك السياسات ؛والتعامل معها 

سياسات افوروبية المنتهنة لموانهة اإلرهاب تعةد سياسةات محةدودة حيةث ان االتحةاد  ال إن

كانت مصالحه الى المحةك السياسةي بمعنةى انةه  إذا إالافوروبي ال يسعى لمعالنة أي تحد 

منهةةا ؛وفةةي إطةةار التعةةاون فشةةكل اإلرهةةاب تهديةةدا مباشةةرا  إذا إالال يتحةةرك بشةةكل نةةدي 

اد افوروبي بسياسةات أوروبيةة لبنةاء نظةات امةن إقليمةي مةن انةل افورو مغاربي ناء االتح

 إدراكمغاربية تنمع الدول المغاربية مع الدول افوروبية ؛لكن غياب  أمنيةتح ي  منظومة 

مبةةدأ المشةةروطية الةةذي يتعامةةل بةةه االتحةةاد افوروبةةي مةةع دول االتحةةاد  إلةةى إضةةافةمشةةترك 

 اسات جهذه السي أهدالالمغاربي يحول دون تح ي  

بناءا الى هذا ناءت اتفاقيات الشراكة و العمل المشترك افورو مغاربي في منال مكافحةة 

نها لةت تحةد مةن هةذه المخةاطر و التهديةدات فاإلرهاب مخيبة لآلمال لبلدان المغرب العربي؛

لحد السااة ؛بل هي في تنامي مستمر ؛بل تحولت بلدان االتحةاد فةي  حةد ذاتهةا الةى مصةدر 

من هذه دول و منتمعاتها وهذا من خالل تكريس التبعية  واستغالل ثرواتها؛و بةذلك تهديد ا

 تكريس الف ر و البطالة ج
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 المصادر–أوال

 المواثيق الرسمية-

 اإلفهتتتابلمكاف تتتة  ماعلتتتق 1996ستتت ام ر20المتتتؤفخوي:02-96مرستتتوم تشتتترىعي فيتتتي -1

 04/10/1996)20)الجزائر(العد لرسميةا الجريدة؛

 مكرفو من يانون الع ولات22المادو -

 من نو  ال انون. 09مكرفو 22المادو 

الماعلق لم افلة ت ييض األموال وتموى  اإلفهاب و مكاف اها؛المؤفخ 01-04ال انون فيي  -

 6004ف راىر02في 

المتتؤفخ 01-02-100الم وتتذ لم اضتتى ال هيتتر الشتترىف فيتتي02/02ال تتانون المغرلتتي فيتتي-

 6002ماي 62في

 ؛المرجع نوسه619المادو  

 الماعلق لمكاف ة اإلفهاب وم ع عمليات غسي  األموال24-6002ال انون 

؛ ىاضتتتمن الاصتتتدىق علتتتى معاهتتتدو 6002جتتتوان 02فتتتي 122-00المرستتتوم الرئاستتتي فيتتتي 

 في:الصداية وحسن الجواف؛ 

  Http:www.vitaminedz.com 

؛ ىاضتتمن الاصتتدىق علتتى معاهتتدو 6002جتتوان 02فتتي 122-00المرستتوم الرئاستتي فيتتي -

 في:الصداية وحسن الجواف؛ 

  Http:www.vitaminedz.com 
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 المراجع–ثانيا 

 باللغة العربية-0

 أ(الكتب

: المكاب الجامعي اإلسك دفىة؛ )الدولي والعنف والتطرف اإلرهابالروس؛  ألوحمد أ .1

 .69(؛ ص6011ال دىث؛

 

؛)عمتان: دائترو الم شتوفات و والغربيي العربي العالم في اإلرهاب حمد ىوسف الا  ؛أ .6

 .220(؛ص1992الط ع

؛داف د اىتر انوتو ؛الجزائتر  0111اليى 0381؛ كرونولوجيا الجزائر مين   فالح لشير .2

 .229/000ص  6012؛ 1؛إ

؛ )عمتتتتتتان: داف الث افتتتتتتة ل شتتتتتتر و المنظميييييية الجريمييييييةجهتتتتتاد م متتتتتتد ال رىتتتتتتزات؛  .0

 .04؛ص1(؛إ6002الاو ىع؛؛

ل شر و 6012؛ )ال اهرو : داف الكااب ال دىث ؛الجوي اإلرهاب مكافحةكيي غرىب؛ ح .4

 .22؛ص1الاو ىع(؛إ

)ليتتروت:  الجديييد األوسييط الشييرق وحييروب الييدولي اإلرهيياب ذرائييعخليتت  حستتن ؛ .2

 .00(؛ص 6016م شوفات ال ل ي ال  ويية ؛

ال هتتتت  الل  تتتتاني ؛)ليتتتتروت: داف  الدولييييية والمتغيييييرات الجديييييد الييييدولي النظييييامخليتتت  حستتتتين ؛ .2

 .200-222(؛ص ص6009؛

 .2(ص 1999الرىاض .2

؛ )الرىتاض: مر تز اإلرهابيية الظياهرة لواقيع النفسيية العواملسعد ع د هللا المشوح؛  .9

 .4(؛ص6002الدفاسات و ال  وث؛

؛ )ليروت: الداف العالمية الدولة النموذج الفرنسي إرهابسيرج   افدولاني ؛  .10

 .61(؛ص 1990؛1لط اعة و ال شر؛إ
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 الحلييفو  أوروبييا؛الجزائيير؛يا لجزائيير لألمتتن المتوسييطي البعييدع تتد ال تتوف لتتن ع اتتر؛  .00

 .640(؛ص6000المكا ة العصرىة؛ 6000؛ )الجزائر؛األطلسي

ال تتاهرو  ؛ سوسيييولوجيا الديمقراطييية و التمييرد بييالجزائر؛ ع صتتر العياشتتي ؛ .16

 .02-06( ص ص 1999؛1لط اعة و ال شر و الاو ىع ؛إ األمينداف 

 

 

-األفدنالج ادفىتة ل شتر و الاو ىتع؛الربييع العربيي؛م متد ع تد الغوتاف؛فيص   .12

 .02.ص6012؛1عمان؛إ

؛)عمتتتتتتتان داف ال شتتتتتتتر و اإلرهييييييياب أسيييييييبابى تتتتتتتي؛ ألتتتتتتتوم متتتتتتتد حستتتتتتتن  .10

 .19(؛ص6011؛1الاو ىع؛إ

 

المجلية المغربيية لعليم السياسي في الجزائر م شتوفات  اإلسالمم مد ظرىف؛  .14

 600(؛ص1990 يضاء ؛نوفم ر)المغرب: الداف ال1؛ إاالجتماع السياسي

؛)ال تاهرو: العيام اليدولي القيانون فيضييء اإلرهيابمسعد ع د الرحمن  ىدان؛  .12

 .122(؛ص6009داف الكااب ال انوني؛

؛)ليتتروت: م شتتوفات  الجنائييية والعماليية الييدولي اإلرهييابنزىتته نعتتيي شتتال   .12

 .66(؛ص6002ال ل ي ال  ويية ؛

: مطتالع اللتواء ال دىثتة اإلستك دفىة؛ مطتالع اللتواء )ييةاإلرهابالتفجييرات هشام ع د ال ميد فترج؛  .03

 .61(؛ص6002؛1؛إ

 مجالت ب(

؛ السياسيية  العرلتتي المغتترب علتتى وانعكاستتاتها الجزائتتر أحتتداثاحمتتد مصتتطوى العملتتة -1 (أ

 112-114(؛ ص ؛1991 أ اولر؛)102عدد؛الدولية 

 والبحيوث راساتالد مجلة؛ اإلفهاليسعاد شرناعي عزىزو؛ ال روفي  السيكولوجي للورد -6

 .62(؛ص6012)2؛عدد االجتماعية

؛ الدولييية ؛ السياسييةالجزائتتر فتتي المستتلح والع تتف اإلستتالميونعتتامود؛  ألتتوم متتد ستتعد -2

 .119(؛ص؛1992)جوىلية 112ن؛
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؛ السياسييي االجتميياع لعلييم المغربييية المجلييةم شتتوفات  السياستتي فتتي الجزائتتر اإلستتالمم متتد ظرىتتف؛ -0

 600(؛ص1990؛نوفم ر)المغرب: الداف ال يضاء 1إ

العتدد  ؛الجييش مجلية؛ "ا فافية ىا احثون  فة اإلفهاب......وىعامتدون اتواييتة الجزائتر" رىي ادفافي؛ -4

 02.1؛ص6002؛ الجزائر؛ فيوري 22

؛ ؛ مجليية دفيياتر السياسيية و القييانون أمتتال حجيج؛ن تتو يتتوو أوفو ماوستتطية لشتترإة وتستتيير ال تتدود-2

 640(؛ص6014؛)16العدد

المغافلي لين حتروفىات ال احتر و إموحتات  األمنالورصة ال دىلة  إساراتيجية"احمد تر ي ؛ نزىهة-2

 .10/09/6060(تي تصوح المويع 6000دىسم ر 02) 0224؛عدد المتمدن الحوار"المسا   

 ج(رسائل جامعية؛ 

)مذ رو ماجيستار؛ غيتر ؛ اإلرهاب مكافحة في األمني الحس دورلدف لن ع د هللا ال رلي؛ -1

 .24-20(؛ص ص 6002-6002 األم يةو للعلوم ناىف العرلي 1 شوفو يسي العلوم الشرإية ؛جامعة م

فستتتالة د اتتتوفاه غيتتتر القيييوم اليييوطني فيييي الجزائييير,  إسيييتراتجيةم صتتتوف لخضتتتافي,-2

 .311( ص 2112/2113 اإلعالم:  لية العلوم السياسية و 3م شوفو)جامعة الجزائر

)م افلتة استاراتيجية(؛ )فستالة م دمتة  العربيي المغيرب فيي اإلرهيابو االمنلرلاش؛ فتي ة -3

ل يتتتت  الماجستتتتاير غيتتتتر م شتتتتوفو؛  ليتتتتة العلتتتتوم السياستتتتية و العاليتتتتات الدوليتتتتة؛ جامعتتتتة 

 .48(؛ ص2112؛13الجزائر

احمد ع د الع تيي مصتطوى المصتري؛المواجهة الاشترىعية لجترائي اإلفهتاب فتي الاشترىع -0

 ليتتتتتتتتتة ال  تتتتتتتتتوق جامعتتتتتتتتتة  اتتتتتتتتتوفاه؛د  )اإروحتتتتتتتتتةالمصتتتتتتتتتري و ال تتتتتتتتتانون الم افن؛

 .612ص (؛6002/6000الزيا ىق

علييى منطقيية  تأثيراتهييالسياسيية األوروبييية للجييوار و  األمنييية االبعييادلتتن حستتين ؛ستتليمة -4

متذ رو تخترج ل يت  شتهادو الماجيستاير فتي العلتوم ( ؛)0100-0112جنوب غيرب المتوسيط)

 .20(ص 6012؛2السياسية والعاليات الدولية ؛جامعة الجزائر

؛)متذ رو "0100-0110المغاربيية ليدول القيومي لألمين المتوسيطية التحدياتشا ري ؛"-2

 . 90(؛ص 6010/6014ماجيساير  ؛يسي العلوم السياسية ؛جامعة الجزائر؛جامعة الجزائر؛
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الدولي في افرى يا لين ا  متات الداخليتة وتهدىتدات ت  تيي  اإلفهابم مود؛  إلراهيياحمد -2

 .ا 19(؛ص6002ح؛جانوي122؛ العددجيةيستراتا دراساتال اعدو؛ )

 د( متفرقات دراسات ؛ندوات

؛ ال تتتدوو العلميتتتة لمكاف تتتة واتجاهاتيييه" اإلرهييياب ؛"  واقيييعم متتتد وحتتتي التتتدىن عتتتوض-1

 1األم يةناىف العرلية للعلوم  أ ادىمية؛)اإلفهاب

دىتة في: مجموعتة متؤلوين ناوتجدد صعود اليمين المتطرف؛  أوروبا؛ مسلمو فكري مروو-6

و التغيييير  اإلسييالميقضييايا و نظييرات: تجديييد الييوعي بالعييالم ( إشتترا م متتود مصطوى)

( 6012()مر تز ال ضتافو للدفاستات السياستية؛مافس1ت رىر فلع س وي )العددالحضاري؛ 

 .24ص

 الحييرب نهاييية بعييد العربييية المنطقيية فييي األوروبييي االتحيياد دول سياسيياتعلتتي ال تتاج؛ -2

(؛ 6004( )ليروت:مر ز دفاستات الوحتدو العرليتة ؛41 اوفاه)د أإروحاتسلسلة ؛ الباردة

 149-142ص ص

ت رىر أجهزو ا ساخ افات اال رىطانية ...الهيك  و الاعاون األم ي و صتالحيات لمكاف تة  -0

 المر ز األوفولي ؛ن ال عن -اإلفهاب

http://www.hayatweb.com/breaking/226611/la date de la 

cinsultaton:20/09/2018. 

 الشييييييريعة فييييييي الكلييييييية مقاصييييييد علييييييى اإلرهيييييياب خطييييييرم متتتتتتد المتتتتتتدني لوستتتتتتاق؛"-4

و ح تتوق ا نستتان (؛مر تتز  اإلفهتتاب؛)موحتتون م تتدم فتتي ال تتدوو العلميتتة حتتول اإلسييالمية

 69؛الرىتتتتتتتاض؛ األم يتتتتتتتةالدفاستتتتتتتات وال  تتتتتتتوث؛ جامعتتتتتتتة نتتتتتتتاىف العرليتتتتتتتة للعلتتتتتتتوم 

 .12(؛ص6002ا اولر
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 الماستر  مــلخص مذكرة  
ورو مغةةاربي فةةي منةال مكافحةةة اإلرهةةاب كةةون الظةةاهرة قامةت  هةةذه الدراسةةة الةةى موضةوع التعةةاون اف

 اإلرهابية أصبحت من ال ضايا الرئيسية الى قائمة االهتمامةات السياسةية و افمنيةة و العسةكرية و الدوليةة

كما إن قضةايا محاربةة اإلرهةاب أصةبحت مةن بةين االهتمامةات العالميةة ؛ ولننابةة الةى اإلشةكالية وهةي 

مغاربي في مكافحة اإلرهاب؟ قسةمت الدراسةة إلةى اإلطةار المفةاهيمي لظةاهرة  كيل ساهت االتحاد افورو

اإلرهاب و فصلين الفصل افول تحليةل الظةاهرة اإلرهابيةة فةي المنط ةة افورو مغاربيةة و الفصةل الثةاني 

 جسياسات مكافحة اإلرهاب في المنط ة افورو مغاربية وبروز التعاون افورو مغاربي

ن اإلرهةاب مةن أكثةر التهديةدات خطةورة التةي يشةهدها العةالت كمةا أنهةا ذات أمستخلصة ومن أهت النتائج ال

ن موضةوع اإلرهةاب  فةي المنط ةة افورو مغاربيةة و اشةكاليته أطابع محلي و إقليمي واةابر لل ةارات  ؛و

موضةةوع حسةةاس ال يمكةةن حصةةره ضةةمن إطةةار محةةدود واةةرل انتشةةار واسةةع فةةي الةةدول افوروبيةةة و 

 ت كل النهود المبذولة لمكافحته الزال يهدد أمن و است رار الدولجالمغاربية ورغ

 الكلمات المفتاحية:

االتحاد /6مكافحة االرهاب/5التعاون/4الدول المغاربية/3االتحاد األوروبي/2االرهاب1

 األورو مغاربي

 

    

Abstract of The master thesis 
This study is based on the topic of Euro-Maghreb cooperation in the field of combating 

terrorism, since the terrorist phenomenon has become one of the main issues on the list of 

political, security, military and international concerns. Also, issues of combating terrorism 

have become among the global concerns; And to answer the problem, which is how did the 

European Union and Maghreb help fight terrorism? The study was divided into a conceptual 

framework for the phenomenon of terrorism and two chapters, chapter one, analysis of the 

terrorist phenomenon in the Euro-Maghreb region, and the second chapter, anti-terrorism 

policies in the Euro-Maghreb region and the emergence of Euro-Maghreb cooperation 

Among the most important conclusions drawn is that terrorism is one of the most dangerous 

threats that the world is witnessing, as it is of a local, regional and transcontinental character; 

and that the issue of terrorism in the Euro-Maghreb region and its problematic is a sensitive 

issue that cannot be confined within a limited framework and a wide spread is known in 

European and Maghreb countries despite all efforts. Made to combat it still threatens the 

security and stability of countriesج 
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