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الشكر والتقدیر

تقدم للهذه الفرصةاألكادیمي، وأنتهزالجهدهذا االنتهاء من.. من اهللا وتوفیقه تم بعون

الدكتور محمد جمیل االمتنان إلى المشرف على هذه الرسالة وعظیم العرفان ووافر الشكر ص لبخا

ماني برعایتهاأحاطنالذیالمشرف باإلنابة محمود أحمد عليالدكتور االستاذ ، و الشیخلي

اتمامفي الدور الكبیر القّیمة  ماطیلة فترة أعداد هذه الدراسة، والتي كان لنصائحهماواهتمامه

.وٕاخراجه بالصورة التي علیهاهذا العمل 

التقدیر إلى األساتذة الكرام رئیس وأعضاء لجنة فائق االحترام و وأتقدم بالشكر الجزیل و 

قراءة الرسالة ووضع مالحظاتهم السدیدة المناقشة الذین اقتطعوا من وقتهم الثمین شیئًا كثیرًا في

السیاسیة في في قسم العلومأساتذتي وٕالى بشأنها ومناقشاتهم الحكیمة التي أثرت الدراسة،

لما بذلوه من جهود  خالل السنة التحضیریة التي والعرفانأقدم الشكر ،جامعة الشرق األوسط

لدراسات لعمادة االشكر اتقدم بو ... علميمرحلة في جانب البحث المكنتني من الوصول إلى هذه ال

وٕالى كل من أسدى لي نصیحة أو قّدم لي معلومة ... العلیا وٕالى إدارة جامعة الشرق األوسط

.إلى كل هؤالء وغیرهم الشكر وبالغ التقدیر والرفعة  ا،تخص الدراسة وتخدمه

جرید الخوالدةأشاكر 



ه

اإلهداء

أهدي هذا العمل األكادیمي 

 عرین الهواشم ... الغالي .. األردن العالي ... قلعة الزاهیة الإلى ...

راعي العلم ... المفدى سلیل الدوحة المحمدیة الشریفة إلى جاللة الملك...

غیارى األمة .. من أبناء الشعب نشامى إلى ال...

 وعنوان المحبة والكبریاء ... منبع الطیبة والحنان .. إلى والداي...

 نبع الحیاة الصافي .. توأم الروح ... إلى أخوتي ...

 تضحیاتكم جلیلة  .. الرجال األشداء ... إلى زمالئي في العمل...

لى كل من قدم لي المساعدة والعونإ...

أهدي جهدي المتواضع

شاكر أجرید الخوالدة 
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لملخصا

دور المملكة االردنیة الهاشمیة في مكافحة االرهاب الدولي وفق قرارات االمم المتحدة

شاكر أجرید الخوالدة : الطالبإعداد

محمد جمیل الشیخلي: الدكتور  أشراف

الكشف عن قرارات األمم المتحدة بشأن مكافحة و ي،سمات اإلرهاب الدولبیان هدفت الدراسة 

وبیان ،التعرف على المواثیق والمعاهدات الدولیة في مواجهة اإلرهاب الدوليوي،اإلرهاب الدول
.االجراءات والسیاسات التي تتبعها المملكة االردنیة الهاشمیة في مكافحة االرهاب

بكیفیة مواجهة اإلرهاب الدولي من قبل المتعلق التساؤل الرئیس حولمشكلة الدراسة ودارت 
األخیرة، تزاید جرائم العنف واإلرهاب وانتشارها في شتى انحاء العالم في األونةبعدالمجتمع الدولي 

.بشكل لم یسبق له مثیل، واإلجراءات التي إعتمدتها الدولة األردنیة بهذا الخصوص

تعـــد جهـــود المملكـــة االردنیـــة الهاشـــمیة متوافقـــة : مفادهـــا التـــي فرضـــیةالوقـــد ثبتـــت صـــحة
علـىجابـةكمـا تـم اإل.ومتطابقة مع مواثیق واتفاقیات األمم المتحدة بشأن مكافحتها لالرهاب الـدولي

الوصفي التحلیلي، والمنهج التـاریخي، المنهجاستخدام، من خالل وتحقیق أهدافها الدراسةأسئلة
.الدراساتهذهمثلتناولفياألنسبالمناهجفهي والمنهج القانوني

مقاومة ثقافة العنف والفساد التي تتبناها الجماعات عدة أهمها توصیاتالدراسة واستوجبت
یة الفكر المتطرف لتلك الجماعات ، ونشر ثقافة السالم والمحافظة اإلرهابیة ، وذلك من خالل تعر 

ومقاصد األمم المتحدة بما یجمع بین دول العالم، عبر على األمن بین الدول عبر تأطیر أهداف 
.العمل على حل الخصومات بینها، ووضع حلول ناجعة للنزاعات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

الدور ، جهود المملكة األردنیة الهاشمیة ، مكافحة اإلرهاب الدولي ، قرارات : الكلمات المفتاحیة 
.  واتفاقیات األمم المتحدة 
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Abstract

The Role of the Hashemite kingdom of Jordan
to Anti- Terrorism in Accordaning of the Resolutions of the UN

Prepared: Shaker Ejerid Al-Khawaldah

Supervised By. Dr. Mohmad Jamel Alshakhli

This study aimed at statement attributes of international terrorism,
and the disclosure of United Nations resolutions on combating international
terrorism, and the statement of the procedures and policies of the
Hashemite Kingdom of Jordan in the fight against terrorism, and to identify
the international conventions and treaties in the face of international
terrorism .

The study problem lied in the major question about how to confront
the president on international terrorism by the international community
after the increase in crimes of violence and terrorism and spread around the
world in recent times, is unprecedented .

In order to validate the hypothesis and answer the study question, the
study has used the analytical descriptive method and historical method
because they are the good methods in this study.

In addition, the study has suggested many recommendations In order to
Avoied and resistance of violence and corruption adopted by terrorist
groups, and through the erosion of extremist thought to those groups, and
spreading the culture of peace and maintain security among nations through
framing the objectives and purposes of the United Nations, including
combining the world, by working to solve discounts including, and to
develop effective solutions to the conflicts of local, regional and
international.

Key words: Role, The Efforts of the Hashemite Kingdom of Jordan,
The fight against International Terrorism,The Decisions
and agreements of the United Nations.
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الفصل األول

وأهمیتهاالدراسةخلفیة

تمهید 

هو إنقاذ األجیال ) 1945( كان الهدف األساسي من إنشاء األمم المتحدة في عام 

المقبلة من ویالت الحرب، وضمان عدم تكرار أهوال الحربین العالمیتین على اإلطالق ، وبعد 

. سبعین عامًا كانت أكبر التهدیدات األمنیة التي یواجهها العالم اآلن هي اإلرهابما یقاربمضي 

وأصدرت األمم المتحدة الكثیر من القرارات واالتفاقیات الدولیة لمكافحة اإلرهاب الدولي، ودعت 

الدول األعضاء لالنضمام إلى االتفاقیات الدولیة الرئیسة اإلثني عشر بشأن اإلرهاب الدولي، فضالً 

لتوحید التعاون الدولي في مجال المنتدى الرئیسعن المصادقة علیها، فاألمم المتحدة بمثابة 

.مكافحة اإلرهاب

أن الدول فشلت في مواكبة ) 2001( وقد أوضحت هجمات الحادي عشر من أیلول 

ات تغیرًا التغیرات في طبیعة التهدیدات، فالثورة التكنولوجیة التي غیرت عالم االتصاالت والمعلوم

جذریًا، قد قوضت من الحدود وغیرت من الهجرة، وسمحت لالفراد في جمیع أنحاء العالم بتقاسم 

ولم یكن من الممكن تصورها منذ عقدین مضیا وقد جلبت هذه التغیرات فوائد . المعلومات بسرعة

ممة لتحسین ویمكن تحویل التكنولوجیات المص. كثیرة، ولكنها جلبت أیضًا إمكانات إلحداث الضرر

.الحیاة الیومیة إلى أدوات للعدوان

إن التهدیدات مترابطة الیوم أكثر من أي وقت مضى، والتهدید الذي یتعرض له الفرد هو 

تهدید للمجتمع، فإن لجمیع الدول مصلحة في إقامة نظام أمن جماعي شامل ویلزمها مجتمعة أن 

.ة أو تهدیدات أخرىتتعرف بطریقة تعاونیة في مواجهة أي تنظیمات إرهابی
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، ومنذ وقت مبكر لمحاوالت المساس بأمنه الوطني، المملكة األردنیة الهاشمیةتوقد تعرض

المملكة تارتباطًا بموافقه السیاسیة التي اتسمت بالحكمة والتعقل وبعد النظر، ونتیجة لذلك، فقد

تالمغفور له الملك عبد اهللا األول بن الحسین ضحیة االرهاب، كما فقدهامؤسساألردنیة الهاشمیة

، ضحایا لالرهاب الذي استهدف المواطنین )وصفي التل وهزاع المجالي(اثنین من رؤساء وزرائه 

.والمؤسسات في الداخل، والسفارات والدبلوماسیین والمصالح في الخارج

متوافقًا مع مقتضیات مكافحة االرهاب الدولي،لذلك جاء موقف المشرع األردني متماشیًا و 

فعمل على تعدیل تشریعاته الوطنیة واتخذ جمله من اإلجراءات التنفیذیة لمكافحة االرهاب والتطرف 

والعنف، وكذلك اتخذ مجموعة من التدابیر األمنیة الفاعلة لكبح جماح هذا الخطر المحدق 

.وٕاجهاض مشروعه اإلرهابي المدمر

سة  الضوء على السیاسات األردنیة في مكافحة اإلرهاب الدولي وما تتضمنها وتسلط الدرا

من إجراءات وتشریعات سعت من خاللها التصدي لهذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسالمة البالد 

مشكلة الدراسة 

المتعلق بكیفیة مواجهة اإلرهاب الدولي من تكمن مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئیس 

بعد تزاید جرائم العنف واإلرهاب وانتشارها في شتى انحاء العالم في األونة لمجتمع الدولي قبل ا

.األخیرة، بشكل لم یسبق له مثیل

أهداف الدراسة 

: تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي
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.بیان سمات اإلرهاب الدولي.1

.الكشف عن قرارات األمم المتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب الدولي.2

.االجراءات والسیاسات التي تتبعها المملكة االردنیة الهاشمیة في مكافحة االرهاببیان .3

.التعرف على المواثیـق والمعاهدات الدولیـة فـي مواجهة اإلرهـاب الدولي.4

أهمیة الدراسة 

: على النحو التالي) تطبیقیة ( وعملیة ) نظریة ( تتضمن أهمیة هذه الدراسة ناحیتین علمیة 

تكمن أهمیة الدراسة بكونها تمثل أحد الجهود العلمیة إللقاء ): النظریة ( لعلمیة األهمیة ا.1

الضوء على ما تحقق من جهود في مجال مكافحة األرهاب الدولي من قبل األمم المتحدة، 

مع عرض للرؤیة األردنیة لما تم تحقیقه على الصعید الوطني من جهود في هذا المجال، 

المملكة األردنیة اب الدولي لتشمل أغلب دول العالم بما فیها بعد أن زادت مظاهر اإلره

.الهاشمیة

توفر الدراسة خیارات عدة مبنیة على أسس قد تكون ذات ): التطبیقیة ( األهمیة العملیة .2

فائدة لصانع القرار والمحلل السیاسي في المنطقة، عن النتائج العملیة التي تربط بین 

لتي ال افي مكافحة اإلرهاب، المملكة األردنیة الهاشمیةطنیة في الجهود الدولیة والجهود الو 

تغفل وصف الجرائم السیاسیة بالجرائم اإلرهابیة بما ال یسمح لتمتع اإلرهابیون بالحصول 

على حقوق وامتیازات یكفلها القانون الدولي كحق اللجوء السیاسي، بما یزید من فاعلیة 

ن بعیدًا عن توصیفات معاناتهم من االضطهاد بسبب التعاون الدولي في تسلیم اإلرهابیی

. الدین أو الجنس أو العرق أو المبادىء السیاسیة التي یعتنقونها
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فرضیة الدراسة وأسئلتها

تعـد جهـود المملكـة االردنیـة الهاشـمیة متوافقـة ومتطابقـة : تنطلق هذه الدراسة من فرضیة مفادها 

.بشأن مكافحتها لالرهاب الدوليمع مواثیق واتفاقیات األمم المتحدة 

ستحاول الدراسة اإلجابة عنها وهي یبرز عدد من التساؤالت التي ومن خالل هذه الفرضیة 

:كاآلتي

ما اإلرهاب الدولي ؟.1

ما قرارات األمم المتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب الدولي ؟ .2

رهاب الدولي؟ ما اإلجراءات التي تتبعها المملكة االردنیة الهاشمیة في مواجهة اإل.3

ما المواثیق والمعاهدات الدولیة في مواجهة االرهاب الدولي؟.4

حدود الدراسة 

إذ ، )2014–2005(لقد روعي أن تكون الفترة الزمنیة للدراسة ما بین عامي : الحدود الزمنیة 

كونـه العام الذي تعرضت فیه ) 2005( یأتي تركیز الدراسة على البدء بعام 

ما نهایـة الفترة فقد روعي أن تكـون دنیة إلى تفجیرات متزامنـة، أثالثة فنادق أر 

ألن هذا العام هـو التاریـخ الذي یمكن التوقف عنده للحصول ) 2014( عام 

. على البیانات والمعلومـات المتعلقة بهذه الدراسة 

.المملكة األردنیة الهاشمیة، منظمة األمم المتحدة:الحدود المكانیة 
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المصطلحات والمفاهیم اإلجرائیة 

الدور

ویبدو أن ابن جني قد استخدم هذا . وهو من مصطلحات الفقهاء والمتكلمین: الدور لغویًا 

" المصطلح بمفهومین یتفـق أحدهما مع مفهـوم المتكلمین والصوفیین، إذ إن هذا المفهوم یعني   

منهما، أي أن الشيء یأخذ حكمًا بعلة في وجود حكم في كل طرف من الطرفین لعلة واحدة في كل 

ابن جني، " ( الشيء الثاني، ثم یأتي الطرف الثاني فیأخذ حكمًا بعلة موصوفة في الطرف األول

الدور هو وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من الخصائص الشخصیة، ومجموعة و). 64: 2001

بدوي، ( عا قیمـة اجتماعیـة معینة من ضروب النشاط الذي یعزو إلیها القائم بها و المجتمع م

.) مادة دور : 1993

تتمثل محاوالت استخدام مصطلح الدور في علم السیاسة المعاصر من :الدور اصطالحاً - 

): 7: 2012عبد الكافي، ( خالل مستویین من التحلیل هما 

الداخل كل یتم فیه بحث األدوار السیاسیة في إطار األنساق السیاسیة من: المستوى األول .1

على حدة وبحث هیكل األدوار وتوزیعاتها وتفاعالتها بین األنساق الفرعیة أو األبنیة التي 

.تشكل النسق السیاسي ككل

یتم فیه بحث األدوار السیاسیة في إطار النسق السیاسي الدولي والتركیز : المستوى الثاني.2

السیاسة العالمیة وال یشترط أن بصفة خاصة على األدوار التي یشغلها األفراد المؤثرین في 

.یكونوا من رؤساء الدول

في الجماعة وبین ما " الدور " وال بد من التفریق بین مجمـوع الخدمات التي یضطلع بها 

" یقوم والء هذا الدور من دوافع معینة لدى القائم بـه، فالمهم من وجهة نظر الجماعة هو 
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فرد هي الدوافع وكیف أنها تجد ما یرضیها مـــن والمهم من وجهة نظر ال" مجموع الخدمات 

) .مادة دور : 1993بدوي، ( خـالل دوره

هـو أسـلوب أو طریقـة یـتم اتباعهـا مـن خـالل مجموعـة مـن األسـس : للـدورالتعریف اإلجرائي-

والعوامل واألهداف القائمة على تجارب وسلوكیات یقوم بها األفراد أو المجموعات الذین یشغلون 

. ة معینة من أجل انجاز مهمة أو عمل محددوظیف

: اإلرهاب الدولي
وهو بمعنى : اإلرهاب مأخوذ من رهب بالكسر، یرهب، رهبة أو رهبًا : اإلرهاب لغویًا - 

، واإلرهاب بكسر )مادة رهب 118: 2004الفیروزآبادي، ( خاف مع تحرز واضطراب 

ـــر وهو قدع اإلبل عن الحـــوض وذیـــادها بمعنى اإلزعاج واإلخافة، ولها معنى آخـــ: الهمزة 

) .مادة رهب140: 1979الجوهري، ( 

بث الرعب الذي یثیر الخوف والفعل أي الطریقة التي تحاول " هو :اإلرهاب اصطالحًا - 

بها جماعة منظمة أو حزب أن یحقق أهدافه عن طریق العنف، وتوجه األعمال اإلرهابیة 

ضد األشخاص سواء كانوا أفراد أو ممثلین للسلطة ممن یعارضون أهداف هذه الجماعة، 

بعض األحوال كأشكال للنشاط اإلرهابي مثل ما  یعد هدم العقارات وٕاتالف المحاصیل في

محاولة نشر الذعر : " وهناك من قال بأن اإلرهاب هو ). مادة رهب : 1993بدوي، ( 

والفزع ألغراض سیاسیة، أو وسیلـة تستخدمها حكومة استبدادیة إلرغام الشعـب على 

). 45: 1975عطیة، ( الخضـوع واالستسـالم لها 

بأن 1980جنة اإلرهاب الدولي التابعة لألمم المتحدة عام ذكرت ل:اإلرهاب الدولي - 

عمًال من أعمال العنف الخطیرة أو التهدید العمل به یصدر من فرد " اإلرهاب الدولي هو 
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أو جماعة سواء كان یعمل بمفرده أو باالشتراك مع أفراد آخرین ویوجه ضد األشخاص أو 

الدبلوماسیة أو وسائل النقل والمواصالت أو المنظمات أو المواقع السكنیة أو الحكومیة أو 

ضد أفراد الجمهور العام دون تمییز للون أو الجنس أو الجنسیة بقصد تهدید هؤالء أو 

التسبب في إصابتهم أو موتهم أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو األذى بهذه 

ساد عالقات الود األمكنة أو الممتلكات أو تدمیر وسائل النقل والمواصالت بهدف إف

والصداقة بین الدول أو بین مواطني الدول المختلفة أو ابتزاز تنازالت معینة من الدول في 

) .   49: 2004شعیب ، ( أیة صورة كانت 

: أمكـــن للباحث وضــــع تعریف إجرائي لإلرهـــــــاب بكونــــه : التعریف اإلجرائي لإلرهاب -

یجة أعمال عنف شدیدة كالقتل وٕالقاء المتفجرات أو التخریب حالة الرعب التي تحدث نت" 

من أجل إقامة سلطة أو تقویض أخرى، أو یقوم على سیاسة التعامل بالشدة والعنف لغرض 

". فك النزاعات أو القضاء على الحركات اإلستقاللیة أو الجماعات المعارضة 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري : أوال 

یمر العالم في المرحلة الراهنة بتطور األسالیب المستخدمة من قبل اإلرهاب ومریدیه، حتى 

بات هذا الموضوع المشكلة األولى بین كل المشكالت األمنیة التي تتصف بها الظروف العالمیة 

فهو من السلطة القائمة،الیوم، فاإلرهاب هو األسلوب األكثر عنفًا في التعبیر عن اتجاه مرفوض 

وألن القائمین ینشأ ویتطور ویمارس نشاطه في العادة بعیدًا عن القنوات الشرعیة المعترف بها،

باألعمال اإلرهابیة  یخشون أساسًا من التعرف علیهم لذلك أصبح عملهم یأخذ طابع السریة الشدیدة 

غالبًا مواجهة السلطات القائمة بسبب وتوجه ضرباتهم إلى مواقع غیر متوقعة، وألنهم ال یستطیعوا 

فإن المدنیین الذین ال حول لهم هم الجهة المستهدفة ما تملكه من قدرات عسكریة وأمنیة منتظمة،

من اإلرهابیین الذین یسعون إلشاعة الذعر وزعزعة االستقرار في المجتمع وهز السلطة القائمة في 

).9: 2014الهواري، ( الدولة 

أن اإلرهاب قد أصبح ظاهــــــــــرة تغــــزو كل یوم أراٍض جدیـدة في خریطة العالم وتؤكد الوقائع

ن اإلرهاب ـــــدول التقلیدیة التي تعانـي مــــة الـــــــت إلى قائمــرق أو المغرب، التي انضمــــسواًء في المش

( Taylor, 1980 : 20 ).

ة في أعقاب التغافل الدولي عن هذه الظاهرة ویأتي هذا التطور الكبیر في الجریمة اإلرهابی

الخطیرة جراء انشغال الدول العظمى بقیاس القدرات العسكریة للواحدة منها تجاه األخرى ، وذلك في 

مراحل متعددة من التاریخ سواء قبل اندالع الحربین العالمیتین أو بعدهما، فقد إعتادت كل واحدة 

لمقارنة القدرة لكي تأخذ بالحسبان النزعات لدى الطرف منها على وضع تقدیرات شكلیة أو أخرى

اآلخر، وأولت حكومات تلك الدول اهتمامًا بالغًا للتكنولوجیا العسكریة الجدیدة باالعتماد على هیئات 
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من أجل قیاس ) النظري(والمذهب ) التاریخي(األركان العامة لكافة الجیوش التي تستخدم المذهب 

). 25: 2014ي، ما( القدرة لدى كل طرف 

وتناست الدول العظمى وبقیة دول العالم والمنظمات الدولیة التطور السریع للجریمة 

اإلرهابیة، ألنها كانت تنظر لإلرهاب على أنه جریمة یرتكبها فرد أو مجموعة من األفراد، دون أن 

إجرامیة للوصول تتنبه هذه الجهات إلى وجود تنظیمات إجرامیة تسعى بما تملكه من أموال وأدوات

). 1: 2006سلیمان، ( إلى أغراضها من خالل الجرائم اإلرهابیة 

وبعد أن أصبح الحدیث عن ظاهرة اإلرهاب الدولي یتطلب الولوج في عالم اإلنسان 

واإلنسانیة بالكامل، فقد أخذت أعداد من الدارسین والباحثین ترى أن اإلنسان بفطرته ال یتنصل عن 

ال حین تهب علیه أحداث طارئة، هي إفراز لفقدان مناهج الحیاة السیاسیة قیمه اإلنسانیة إ

واالقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة، لمسارها الطبیعي الناجم عن میالد مسار غیر سوي في معالم 

الحیاة، وماله من دور في حدوث صراع في كیان اإلنسان، فینقلب على ذاته، ویتحول من إنسان 

).2005:19محمد، ( اني یفوق الحیوانات المفترسة في طمعها ووحشیتها سوي إلى مخلوق عدو 

استبعد بعض الباحثین إیجاد تعریف لإلرهاب، وذلك بسبب اختالف أنظارهم في وقد

تعریفه، فكل منهم ینظر وفق مصالحه وتوجهاته إلى جانب أن المرء ال یستطیع أن یشخص العمل 

من ثم فإن مسألة وضع تعریف لإلرهاب أصبحت قضیة غیر اإلرهابي أو یحدده بمجرد رؤیته، و 

مجدیة أو مضیعة للوقت كما وصفتها األمم المتحدة، ألنها ال تغیر كثیرًا من النظرة إلى اإلرهاب ما 

دامت صورته أمرًا مستقرًا في اإلذهان وال یحتاج إلى شرح مفصل ودقیق لمعرفة مضمونـه أو 

). 57: 1984حسین، ( لجمیع  التوصل إلى تعریـف مقبول ومقنع ل
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وٕاذا كان مصطلح اإلرهاب قد ظهر وشاع تداوله في التاریخ السیاسي الحدیث أول مرة 

إذ تزامن ظهوره مع ذیوع وانتشار أسمـاء قادة لیعبر عن مفهوم إرهاب الدولة أبان الثورة الفرنسیة، 

م أن العنف قدیم قدم المجتمعات ، لكنه من المسل)سان جسیت(و) روبسبیر( الثورة الفرنسیـة أمثال

البشریة، بل إنه ولد مع والدة أول إنسـان فـي التاریخ، إذ تعـد واقعة  قتل قابیل ألخیه هابیل دلیًال 

). 2008:6الشكري، (على ذلك 

لذا؛ أصبح مما ال شك فیــــه أن اإلرهاب ظاهـــرة صاحبت البشریـــة منذ القـــــدم، وكان له دور 

كل أنواع الصراع بین األفكار واإلرادات أو المجموعات العرقیة في التاریخ الذي تحدث مشهود في

عن كون قوانین الیونان والرومان قد جرمت اإلرهاب والجرائم السیاسیة المعادیة لألمم، إذ تشیر 

ة الرومانیة د اإلمبراطوریـــئفة الزیلوت ضومن بینهم نشاط طاود ــاألنشطة اإلرهابیة التي قام بها الیه

التي ) السیكاري ( أول منظمة إرهابیة عرفها التاریخ تدعى حیثن قامت میالدیة ) 66( ام ــــع

السید المسیح بقرن من میالدقبلإلیها جاءواشكلها بعض المتطرفین من الیهود في فلسطین والذین 

). 14: 2004شعیب، ( بهدف إعادة بناء الهیكل الذي سمي بالمعبد الثاني الزمان

وعلى مر القرون عرفت البشریة اإلرهاب الذي أصبح الیوم من أخطر ما یهدد أمن 

اإلنسانیة جمعاء ویشكل خطرًا على مصالحها الحیویة، ویمثل إخالًال بالمبادئ األخالقیة والدینیة 

القانونیة الدولیة ومیثاق هیئة األمم المتحدة، هذه الهیئة التي كان لها دورًا السامیة وخرقًا للقواعد 

.واضحًا في التصدي لظاهرة اإلرهاب الدولي

لخطورة اإلرهاب منذ زمن طویل واكتوى بناره، وخطى المملكة األردنیة الهاشمیةتوقد تنب

وص تشریعیة لتكون خطوات واسعة في مجال مكافحة اإلرهاب وخاصة فیما استحدثه من نص
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المملكة األردنیة تبمثابة صمام أمان لحمایة المجتمع األردني من خطر اإلرهاب، وكذلك اتخذ

.عدة تدابیر وآلیات من أجل تفعیل الجهود الرامیة لمكافحة اإلرهابالهاشمیة

الدراسات السابقة: ثانیا 

ة التي تتعلق باإلرهاب سدراهذه الالتي تناولت موضوع السابقة الدراساتتم االطالع على عدد من 

-:الدولي، ومن أبرزها 

الدراسات العربیة .1

موضوع من أنهذه الدراسة تأتي أهمیة: اإلرهاب صناعة عالمیة ): 2004( دراسة شعیب -

جوهر واحد لكن مظاهره متغیره ومتجددة ومتنوعة وتعتمد تكتیكاته على السریة له اإلرهاب 

یح له فرصة الدفع دائمًا بكوادر جدیدة وتسمح له باختیار زمان ومكان والمفاجأة، فالسریة تت

بما یكفل عملیاته، وتنوع أهدافه یحقق له عنصر المفاجأة، واختیار وقت الكمون ووقت النشاط

. له فرصة عدم التوقع

ویأتي هدف هذه الدراسة من أجل عرض خصوصیة مفهوم اإلرهاب كونه ظاهرة لها عدد 

النظریة والتطبیقیة، وٕابراز أن اإلرهاب كمفهوم نظري له واقع بین غیره من من المستویات

الظواهر المرتبطة بممارسة أعمال العنف كالجریمة المنظمة والجریمة السیاسیة، وحرب التحریر 

.والمقاومة الوطنیة

وتطلبت هذه الرسالة سبع فرضیات مختلفة تباینت بین كون اإلرهاب ظاهرة عالمیة ال 

ط بثقافة معینة أو دین أو شعب معین، وٕان التطور التكنولوجي أسهم في زیادة حدتها مثلما ترتب

. یمكن أن یسهم في مكافحتها، وٕان لإلرهاب تفسیرات متعددة إذ ال یوجد تفسیر واحد له
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واحتوت الرسالة على خمسة فصول بحثیة، واعتمدت الرسالة على المنهج المقارن، فیما 

: وضوعها بالنتائج التي توصلت إلیها حیث أشارت إلى اآلتياختتمت الرسالة م

.اإلرهاب لیس ظاهرة معزولة عن عدد من األنشطة غیر المشروعة األخرى .أ

.لم یقتصر اإلرهاب على منطقة معینة أو مجموعة اجتماعیة أو قومیة ثقافیة أو دینیة .ب

.عالمیة ال یمكن لدولة بمفردها مواجهة اإلرهاب كون الظاهرة.ج

:واقترحت الرساله مواجهة ظاهرة اإلرهاب من خالل الجهود المشتركة التي تنصرف إلى

.اإلطار الرسمي وهو بین حكومات الدول:أوال 

.المستوى الشعبي أو غیر الرسمي:ثانیا 

هدفیتحدد: اإلرهاب والجریمة المنظمة التجریم وسبل المواجهة ): 2006( دراسة سلیمان - 

دراسة في أنها تسعى إلبراز تحدیات اإلرهاب المنظم التي أفرزتها معطیات العصر هذه ال

الحدیث، وتقدیم رؤیة للدور الذي تلعبه المؤسسات المعنیة بمواجهة اإلرهاب مع صیاغة ضوابط 

في الدراسةواعتمدت هذه . ومعاییر للتعاون الدولي األمني القضائي بشأن هذه الظاهرة 

ین أساسیین هما المنهج الوصفي، والمنهج التحلیلي باعتبارها من المناهج منهجیتها على منهج

التي ال تقتصر على التشخیص فقط، بل تتعداه إلى تحلیل النصوص الجنائیة المقررة، ولم یحدد 

.عنهافرضیة معینة بقدر ما تطرق لعدد من األسئلة التي سعى لإلجابة الدراسةالباحث لهذه 

بابین، أستعرض الباب األول العالقة بین اإلرهاب والجریمة المنظمة، وقسمت الدراسة إلى 

وأختص الباب الثاني الستعراض إجراءات مواجهة اإلرهاب والجریمة المنظمة، وجرى اإلشارة 

.البارز لإلعالم في مواجهة الجرائم اإلرهابیة التي ترتكب بواسطة التنظیمات اإلرهابیةإلى الدور
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: تمة تضمنت ما تم التوصل إلیه من نتائج التي كان من أبرزها وانتهت الدراسة بخا

إن مكافحة اإلرهاب ال تعتمد فقط على تشدید العقاب بقدر ما تحتاج إلى البحث عن أسباب .أ

.اإلرهاب من أجل مواجهته

إن التشریعات القانونیة بشأن مكافحة اإلرهاب غیر كافیة كونها تجاهلت متابعة  التحویالت .ب

.التي تدخل الدول عبر مصادر غیر شرعیة وهدفها دعم اإلرهابالمالیة 

إن حمایة حقوق اإلنسان وتعزیزها في إطار سیادة القانون تعد أمرًا في غایة األهمیة لمنع .ج

.اإلرهاب

عرضت الدراسة ظاهرة العنف لدى األفراد وأسباب : اإلرهاب الدولي): 2008( دراسة الشكري -

صوًال إلى الرغبة والتحكم بمقدرات العالم بما یستلزم ذلك توفر إمكانیات ظهورها واستفحالها و 

عسكریة واقتصادیة فائقة، وتضمنت الدراسة على مقدمة وأربعة فصول بحثیة، أهتم الفصل 

األول نشأة ظاهرة اإلرهاب الدولي وتطورها وتناول الموضوع باالستناد إلى المنهج التاریخي، 

ج القانوني في فصلها الثاني المتعلق باإلرهاب الدولي ودوافعه حیث واستخدمت الدراسة المنه

تناولت تعریف اإلرهاب في التشریعات الوطنیة ودوافعه المختلفة وصوره التي تباینت بین 

ومیزت الدراسة في فصلها . اختطاف الطائرات والسفن والرهائن والعملیات التخریبیة واالغتیاالت

صور العنف المستخدمة من قبل فصائل المقاومة الشعبیة المسلحة، الثالث بین اإلرهاب وبعض 

وتناولت الدراسة في الفصل الرابع . ومفهوم إرهاب الدولةعو شر مألى جانب تعریف حق الدفاع ال

الجهود الدولیة الرامیة للحد من ظاهرة اإلرهاب الدولي وكافحته سواء عبر المؤتمرات واالتفاقیات 

مجلس األمن الدولي الذي لم یدخر جهدًا في اصدار القرارات الدولیة من الدولیة  أو من خالل 

. أجل مكافحة اإلرهاب الدولي
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احتوت الدراسة : هیئة األمم المتحدة وعصر االنهیارات والتفرد القطبي): 2010( دراسة سعد -

مركزة على مقدمة وبابین، تطرقت المقدمة إلى أهمیة التنظیم الدولي في الماضي والحاضر 

لى جانب الدوافع التي إعلى مساوى الحرب وما تخلفه من ویالت ومن خسائر بشریة ومادیة، 

. حدت ببعض المفكرین الغربیین والعرب إلى التركیز في كتاباتهم على أهمیة التنظیم الدولي

في الباب األول الموسوم األمم المتحدة قبل انهیار المعسكر االشتراكي،الدراسةفیما تطرقت 

واعتمدت الدراسة على المنهج التاریخي في تناول المحاوالت السیاسیة والعملیة إلنشاء منظمات 

دولیة بدءًا من مؤتمر وستفالیا، ألى جانب تناول الرسالة لمرحلة عصبة األمم، حیث توصلت 

.إلى أسباب إخفاق العصبة في مرحلة الثنائیة القطبیة 

موسوم األمم المتحدة بعد انهیار المعسكر االشتراكي على واعتمدت الدراسة في الباب الثاني ال

المنهج الوصفي التحلیلي في تناول المحاوالت األمریكیة لتهمیش دور األمم المتحدة في مرحلة  

واندیة، فضًال عن تناولها ل، وفي أزمة یوغسالفیا السابقة، واألزمة ال2001أیلول 11ما قبل 

عنها من تداعیات جراء الحرب على أفغانستان والحرب على أیلول وما نجم11مرحلة ما بعد 

كما تطرقت الدراسة إلى مستقبل األمم المتحدة في ضوء مواطن الخلل والقصور في . العراق 

أدائها عبر تناول أسباب الخلل ومن ثم مواطن الخلل، وتوصلت الرسالة إلى عدد من النتائج 

: مقترحات اإلصالح لتعزیز دور األمم المتحدة :صاغتها على شكل مقترحات كان من أبرزها 

وشملت، أصالح عالقة األمم المتحدة بالدول والمنظمات الدولیة، وٕاصالح العالقة مع الوالیات 

المتحدة األمریكیة، والدول كافة، والمنظمات الدولیة األخرى ، ومقترحات إصالح األمم المتحدة 

المتحدة وٕاعادة تنظیمها، وبعض اإلصالح في وشملت، أصالح هیكلیة األمم: كتنظیم دولي

. نطاق عملها
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لم تراِع الدراسة أسس البحث : اإلرهاب والعولمة ): 2014( دراسة الهواري وآخرون -

العلمي المعتمدة، كونها لم تتطرق إلى الفرضیة واألهداف واألهمیة أو المناهج المستخدمة 

یة قدمها عدد من الباحثین العرب إلى في تناول موضوعها كونها عبارة عن فصول بحث

الندوة العلمیة لموضوع اإلرهاب ضمن أفق العولمة التي أقیمت في أكادیمیة نایف العربیة 

للعلوم األمنیة في السعودیة، وتناولت هذه الفصول البحثیة وبمناهج مختلفة آراء الباحثین 

تعریف باإلرهاب : لق باآلتيووجهات نظرهم كًال حسب العنوان الذي تناوله والتي كان تتع

.األسباب والنتائج في عصر العولمةاإلرهاب بین و .ماهیة العولمة وٕاشكالیاتهاو .وأشكاله

ٕاسهام المؤسسات والهیئات الدولیة في التصدي و .الجهود العربیة في مكافحة اإلرهابو 

إلرهاب في مواجهة اإلعالم العربي لو .اإلتصال وٕاسهامه في عملیات اإلرهابو .لإلرهاب

.آثار اإلرهاب على العولمة السیاحیة و .عصر العولمة 

إلى عدد من التوصیات تتعلق بالدعوة إلنشاء قاعدة بیانات معلومات الدراسة توصلت 

عربیة عن اإلرهاب واإلرهابیین وتشجیع ومتابعة البحوث المیدانیة في مجال اإلرهاب، 

مي الرصین في مخاطبة الرأي اآلخر عن ودعوة اإلعالم العربي إلى تبني المدخل العل

. العرب والمسلمین، وتشجیع االعتدال

الدراسات األجنبیة .2

2004Bensahel, :("The Future Security Environment in the(دراســة - 

Middle East "لصـادرة باللغـة اإلنكلیزیـة عـن بیئة األمن المستقبلیة في الشرق األوسـط، أ

القوة الجویة بإشراف سالح الطیـران فـي الوالیـات المتحـدة بمصـادقة  إدارة مؤسسة راند لمشاریع 

.ط االستراتیجي بمجلس إدارة الخططالتخطی
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. تناولــت الدراســة جملــة مفــاهیم سیاســیة تتضــمن النــزاع، واالســتقرار، والمتغیــرات السیاســیة

أعقـــاب حـــرب وركـــزت الدراســـة علـــى التهدیـــدات األمنیـــة التـــي شـــهدتها منطقـــة الشـــرق األوســـط 

ــیج الثانیــة  ، ممــا أدى إلــى عــدم اســتقرار المنطقــة وخلــق فوضــى سیاســیة وأزمــات )1991(الخل

اقتصادیة وٕانسانیة األمـر الـذي زاد مـن التهدیـدات المضـادة للوالیـات المتحـدة، ثـم أوصـل الحـال 

كمـــا تناولـــت الدراســـة مـــا شـــهدته المنطقـــة مـــن ). 2001أیلـــول 11(إلـــى تعرضـــها للهجـــوم فـــي 

رات فـــي قیـــادات بعـــض دولهـــا فبـــات الزعمـــاء الجـــدد أضـــعف وأقـــل احتمالیـــة للتعـــاون مـــع تغییـــ

الوالیات المتحدة األمریكیة، خاصة بعد التغییرات التي شهدتها كل من إیران والجزائـر والبحـرین 

كـان بحاجـة المملكـة األردنیـة الهاشـمیةواألردن والمغرب وسوریا، كون زعمـاء هـذه البلـدان عـدا 

فـــي األمریكیـــة علـــى الـــدعم الشـــعبي أكثـــر مـــن حاجـــاتهم للتعـــاون مـــع الوالیـــات المتحـــدة للتركیــز 

المملكــة الحــرب علــى اإلرهــاب أو التوجــه نحــو الســالم مــع إســرائیل فــي المســتقبل القریــب، كــون 

. بشكل فاعل في مد ید العون في مكافحة اإلرهابتساهماألردنیة الهاشمیة

توصــلت الدراســة إلــى أن األزمــات التــي بــرزت فــي الشــرق األوســط تــدفع الوالیــات المتحــدة و 

لألخــذ بعــین االعتبــار الحــذر مــن مختلــف السیاســات المحتملــة وذلــك بغیــة الوصــول األمریكیــة 

لتحقیقها تلك التي تتعلـق األمریكیة لألفضل نحو القضیة الحاسمة التي تسعى الوالیات المتحدة 

قرار السیاســي بعــد األخــذ بالدیمقراطیــة كونهــا أحــد أبــرز أســالیب النــزاع مــع الــدول بتعزیــز االســت

.األخرى في الشرق األوسط

استراتیجیة ): United Nations Action to Counter Terrorism)2006دراسة- 

اعتمدت استراتیجیة األمم المتحدة العالمیة لمكافحة:األمم المتحدة العالمیة لمكافحة اإلرهاب

، في شكل قرار وخطة عمل برقم )2006أیلول 8(اإلرهاب من قبل الدول األعضاء في 
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)A/RES/60/288( وهو أداة عالمیة من شأنها أن تعزز الجهود الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة ،

.لمكافحة اإلرهاب

فقت جمیع الدول األعضاء على نهج استراتیجي مشترك لمكافحة اإلرهاب، لیس فقط واو 

ارسال رسالة واضحة بأن اإلرهاب غیر مقبول بجمیع أشكاله ومظاهره ولكن أیضًا حل التخاذ 

وتشمل تلك الخطوات العملیة مجموعة .خطوات عملیة فردیة وجماعیة لمنع ومكافحة ذلك

راوح بین تعزیز قدرة الدولة على مواجهة التهدیدات اإلرهابیة تحسین واسعة من التدابیر التي تت

اعتماد استراتیجیة یفي .التنسیق بین أنشطة منظومة األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب

.)2005(قمة المنعقد في أیلول عام بااللتزام الذي قطعه قادة العالم في مؤتمر ال

األمین العام لألمم العدید من العناصر التي اقترحهاوجرى بناء هذه اإلستراتیجیة على 

توصیات : االتحاد في مواجهة اإلرهاببعنوان) 2006آیار 2(في تقریره في المتحدة

تدابیر ، و خطة العمل: تضمنت ھذه اإلستراتیجیة  وقد الستراتیجیة عالمیة لمكافحة اإلرهاب

تدابیر لبناء ، و تدابیر لمنع ومكافحة اإلرهاب، و لمعالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار اإلرهاب

، قدرة الدول على منع ومكافحة اإلرهاب وتعزیز دور منظومة األمم المتحدة في هذا الصدد

ضمان احترام حقوق اإلنسان للجمیع وسیادة القانون بوصفه الركیزة األساسیة لمكافحة تدابیر لو 

. اإلرهاب

): TSG IntelBriefs: Jordan’s Counterterrorism Program)2013دراسة- 

في برنامج مكافحة اإلرهاب على ركزت ھذه الدراسة : اإلردن برنامج مكافحة اإلرھاب في 

سیاسیة فریدة من نوعها أعباءمن یة الهاشمیةاإلردنالمملكة الملقاة على عاتق المهامضوء

: اال یمكن إنكارهالتيمن حیث القضایا اإلقلیمیة والجغرافیا ا.في البالد والبیئة الجیوسیاسیة
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العراق الى الشمال الشرقي وسوریا في الشمال، وٕاسرائیل إلى الغرب، والمملكة العربیة ف

بصورة عدم االستقرار یعاني العراق من أهلیة و حربًا سوریا حیث تشهد.من الجنوبالسعودیة 

.مستمرة

ال عالقة لها لبنان و مع لیس لها حدود مباشرة یة الهاشمیةاألردنالمملكة بالرغم من أن و 

على تؤثر بشكل غیر مباشر لكن تلك األمور بین السنة والشیعة في سوریا، الدائر الصراع ب

مع قوات المعارضة في یینالعدید من المتطرفین السنة من األردنحیث یقاتل، یةاألردنالمملكة 

.یة الهاشمیة األردنالمملكة تجاهیثیر حفیظة حزب اهللا قد احتمال وهذا هوسوریا، 

في مكافحة اإلرهاب دفاعیة إلى حد المملكة اإلردنیة الهاشمیةاستراتیجیة لذلك أصبحت 

في مواجهة الهاشمیة واالستمراروجود المملكة األردنیة على حمایة تركزأنها كبیر، كما 

.التهدیدات الجیوسیاسیة المحتملة
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ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : الثا ث

ومـن یشار إلیهـا فـي الدراسـات السـابقةتجاوز بعض األمور التي لمبأنها حاولت هذه الدراسة تتمیز

:  أبرزها 

ـــم تقـــم كثیـــر مـــن الدراســـات الســـابقة بتنـــاول أوجـــه الشـــبه واالخـــتالف بـــین ظـــاهرة .1 ل

اإلرهــاب وقضــیة الجریمــة المنظمــة التــي تقــوم بهــا مجــامیع منظمــة علــى المســتویین 

. اإلرهابي والجنائي

الســابقة إلــى التجــارب الوطنیــة التــي ینتمــي إلیهــا البــاحثین تســادراالبعــض تطرقــت .2

والدارســــین لظــــاهرة اإلرهــــاب، ولــــم یــــتم النظــــر إلــــى تجربــــة األمــــم المتحــــدة بصــــورة 

. منفصلة

ذات طـــابع ســـردي تـــاریخي لألحـــداث العنفیـــة، أو الســـابقة كـــان عـــدد مـــن الدراســـات .3

بـــد أن یالمـــس جـــرى تنـــاول الظـــاهرة بأســـلوب صـــحفي خـــالي مـــن التحلیـــل الـــذي ال

. المشكلة 

خرجـــت كثیـــر مـــن الدراســـات الســـابقة بوجهـــة نظـــر سیاســـیة تحمـــل توجهـــات النظـــام .4

السیاســي للدولــة التــي ینتمــي إلیهــا الباحــث أو الكاتــب، أو أنهــا جــاءت بتوجیــه مــن 

. األجهزة األمنیة في الدول المستهدفة
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)الطریقة واإلجراءات ( منهجیة الدراسة 

الدراسةمنهجیة 

: إن هذه الدراسة نوعیة ال تستخدم اإلحصاء في التحلیل لذلك ستستخدم المناهج اآلتیة 

یعتمــد فــي تحلیــل ظــاهرة اإلرهــاب علــى وجهــة النظــر الدولیــة التــي :المــنهج الوصــفي التحلیلــي.1

تتبناها هیئة األمم المتحدة بموجب المادة األولى من الفصل األول الخاص بمقاصد هیئة االمم 

المتحـــدة ومبادئهـــا، إلـــى جانـــب االتفاقیـــات دولیـــة اإلثنـــي عشـــر فـــي إطـــار نظـــام األمـــم المتحـــدة 

فضـــًال عـــن الجهـــود التـــي دأبـــت فیهـــا الـــدول األعضـــاء ومـــن . المتعلقـــة بأنشـــطة إرهابیـــة محـــددة

الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى زیــادة تنســیق جهودهــا فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب خــالل

.ها المتعلقة بوضع قواعد قانونیة بهذا الشأنومواصلة أعمال

یأتي استخدام هذا المـنهج مـن أجـل الوقـوف علـى مجمـل االحـداث التاریخیـة :المنهج التاریخي.2

.التي أسهمت في تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي وتطورها

ــنهج القــانوني.3 تطبیــق یســتهدف هــذا المــنهج الوصــول إلــى واقــع دولــي مثــالي مــن خــالل:الم

وهــذا المــنهج هــو مــنهج . ة مــن القواعــد القانونیــة التــي تهــدف إلــى واقــع عــالمي فاضــلمجموعــ

ذ یســعى المختصــون فــي القــانون الــدولي دراســة كــل مــن القــانون الــدولي والمنظمــات الدولیــة، أ

إلى إجراء تحلیل منهجي ُیعّد إحدى الوسائل الفّعالـة فـي توثیـق العالقـات الدولیـة وترسـیخها، 

لظواهر التي اجتاحت العالقات الدولیة المعاصرة كالنظام الـدولي الجدیـد، والتعّرض لبعض ا

) .2003( والمتغیرات اإلقلیمیة في الشرق األوسط بعد عام 

مجتمع الدراسة

: تركز الدراسة في تناولها للموضوع على األطراف الدولیة اآلتیة 
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الدول األعضاء في هیئة األمم المتحدة  وتحدیدًا الدول المؤثرة في قرار هذه الهیئة - 

. كالوالیات المتحدة األمریكیة وبعض الدول األوروبیة الكبرى 

.دول النظام اإلقلیمي العربي التي تعرضت للجریمة اإلرهابیة  في هذه المنطقة الحیویة -

.دراسة المملكة األردنیة الهاشمیة كأنموذج لل- 

اجراءات الدراسة

: تتحقق اجراءات الدراسة بالخطوات اآلتیة 

تحدیــد مجتمــع الدراســة وهــي الــدول األعضــاء فــي هیئــة األمــم المتحــدة بمــا فیهــا دول النظــام .1

.اإلقلیمي العربي وعلى وجه الخصوص المملكة األردنیة الهاشمیة 

.المملكة األردنیة الهاشمیةتحدید عینة الدراسة وهي .2

.جمع المعلومات عن العینة.3

.تحلیل المعلومات.4

.التوصل إلى النتائج والتوصیات.5

.كتابة التقریر النهائي للدراسة .6
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الفصل الثاني

اإلرهاب تأصیل تأریخي ونظري لمفهوم 
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الفصل الثاني 

تأصیل تأریخي ونظري لمفهوم االرهاب

یأتي هدف نشر السالم والمحافظة على األمن بین الدول لیؤطر فكرة التنظیم الدولي التي 

ظهرت في كتابات عدد من المفكرین الغربیین والعرب یجمع بین دول العالم، وذلك مع ظهور الدول 

قیام هذا ضمن مساعيواشتداد الخصومات بینها، وانتشرت أفكار ومقترحات هؤالء المفكرین 

الدولي الذي یمكن أن یقضي على أسباب الحروب ویحقق السلم، وتراوحت نماذج التنظیم التنظیم

الدولي ما بین إیجاد مدینة فاضلة وجمهوریة مثالیة كجمهوریة افالطون، ومدینة الفارابي، وما بین 

بالحریة والتخلص من االستعباد ) 1902- 1848(المطالبات الجریئة لعبد الرحمن الكواكبي 

. داد العثماني، وبما یحّسن السبل من أجل إنهاض العالم وٕانقاذه من الفتور الذي أصابهواالستب

وقد أجمعت تلك النماذج واألفكار عن أن أهم وظائف التنظیم الدولي تتعلق بتحقیق األمن 

الجماعي وتحریم اللجوء إلى القوة والعنف لحل ما ینشأ بین الدول من منازعات، لكن المنازعات 

ل العالم كشفت عن الوجه القبیح للعنف المستخدم بین تلك الدول بعد أن استبیح أمن بین دو 

المدنیین وأخذ الرعب یسیطر على اآلمنین، وسط األعمال الدمویة الرهیبة في انحاء العالم، بعد أن 

تداخلت الضوابط التي تحدد المناضل من أجل الحریة، واإلرهابي الذي یمارس األعمال الدمویة 

.هیبة الر 

:من خالل المبحثین اآلتیین تأصیل تأریخي ونظري لمفهوم االرهاب الثانيیتناول الفصل 

.التعریف باإلرهاب الدولي:المبحث األول 

.الجهود الدولیة في مكافحة اإلرهاب الدولي: المبحث الثاني
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المبحث األول

اإلرهاب الدولي بالتعریف

العقد التاسع من القرن العشرین جریمة كونیة معقدة، أصبحت الجریمة اإلرهابیة منذ بدایة 

نتیجة لما تشهده ساحتها من تطورات یومیة في عالم القریة الواحدة، بعد أن صارت جرائم اإلرهاب 

تمارس فیها بال حدود، وهي الجرائم التي تتجاوز حدود المكان والزمان بین الدول، سواء في آثارها 

.یذهاوعواقبها أو في تخطیطها وتنف

لقد أمسى اإلرهاب ظاهرة عالمیة تعرفها كل المجتمعات بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، 

ویتمثل هذا االختالف في مدى وجود اآللیات واألسالیب الفعالة القادرة على التعامل مع هذه 

.  الظاهرة والحد من مخاطرها

فإن نظر الجهات التي تتصدى لمكافحة اإلرهاب نتیجة أعماله التخریبیة البشعة لم لذا

یقتصر عن أنه محصلة عمل طویل وتنظیم محكم، لیتعدى إلى أنه یتغذى من روافد فكریة ونفسیة 

ومادیة، ویضم عقوًال ذكیة، ویمتلك من وسائل الحركة ما ال تمتلكه األنظمة المستقرة، فهو یستطیع 

فذ عملیة كبیرة بأفراد قالئل وأحیانًا بفرد واحد، وأنه یدفع بأفراد یقبلون عن طواعیة التضحیة أن ین

.بأرواحهم عند تنفیذ األعمال التخریبیة المكلفون بها، وهذا ما ال تستطیعه أبدًا األنظمة المستقرة 

: التعریف باإلرهاب الدولي من خالل المطلبین اآلتییناألولیتناول المبحث

.مفهوم اإلرهاب الدولي: المطلب األول 

.أنواع اإلرهاب الدولي: المطلب الثاني
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المطلب األول

مفهوم اإلرهاب الدولي 

بلیشیر الواقع أن خطورة اإلرهاب ال تقاس بعدد الضحایا أو بعدد مرتكبي جرائم اإلرهاب، 

تقاس بقدرة اإلرهاب على نشر الخطر، فكل عمل إرهابي جدید یحدث في أي مكان من العالم یولد 

إحساسًا بالخوف والقلق لدى االنسان، لیس على مستوى مواطني الدولة التي وقع فیها هذا العمل 

اإلرهابي فحسب، وٕانما على مستوى العالم كله، وذلك إلن اإلرهاب غیر محدود بمواقع أرضیة 

).1: 2006سلیمان، ( معینة أو أشخاص بذواتهم 

وأصبح الحدیث عن ظاهرة اإلرهاب یرتبط بشكل مباشر بحیاة اإلنسان، فاإلنسان ال 

یتنصل عن قیم الخیر التي اكتسبها بالفطرة إال عندما یصبح في ظروف غیر طبیعیة تجعله یتجه 

ة واالقتصادیة والنفسیة، فهو ال یثور على لممارسة أفعال الشر نتیجة فقدانه مناهج الحیاة السیاسی

واقعه سعیًا إلى تغییره إال بعد أن یعاني صراعًا في عالمه الداخلي الناجم عن الواقع المضطرب، 

وهذا یعني أن اإلرهاب یمثل حالة انعكاس لواقع یشكو االنفصام بین قیم الخیر والشر، وبین 

اعیة، وبات تحدید ماهیة اإلرهاب یشیر إلى عملیة االستواء واالنحراف في الذات الفردیة، والجم

شائكة وصعبة لصدورها عن أسس نفسیة تابعة لذات فاعلها، لذا لم یكن من السهل حصول اتفاق 

بین االفراد والجماعات على تحدید حقیقة اإلرهاب، وهي حالة بدیهة الختالف االفراد في فهمهم 

المجتمعات وقوانینها من جهة أخرى، وهذا ما جعل لألشیاء وتفسیرها من ناحیة، وتبعًا ألنظمة

) .19: 2005محمد، ( تحدید اإلرهاب یشكو االتفاق الدقیق 

وارتبط اإلرهاب بالمجتمع الـدولي منـذ أقـدم العصـور والحضـارات إذ أبرمـت أولـى االتفاقیـات 

) 1281(لحثیین في عام المتعلقة بهذه الظاهرة بین الملك الفرعوني تحتمس الثالث وحاتوسیل أمیر ا
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ة الجرائــم ــــن ومواجهــــــــن لتسـلیم المجرمیـــــــادرة الطرفیـــــــة علـى مبـــــــت االتفاقیـــــالد، حیث نصــــــقبل المی

) .166: 2002األشعل، ( 

لـــذا تعـــد ظـــاهرة اإلرهـــاب مـــن الظـــواهر القدیمـــة فـــي العالقـــات الدولیـــة فهـــي قـــد اســـتخدمت فـــي 

اني من القرن التاسع عشر بغیة تحقیق أهداف محددة، ومع مطلـع القـرن العشـرین كانـت النصف الث

كما فقد أطلقت النار على عمدة بطرسبرغ،العناصر اإلرهابیة تركز عادة على تصفیة رجال الدولة،

انــدلعت نیــران الحــرب العالمیــة األولــى ) 1914(اغتیــل القیصــر الروســي الكســندر الثــاني، وفــي عــام 

) 1934(الجرندوق النمساوي فرانتس فردیناند، وفـي عـام تلاطالق رصاصات فـي سراییفو اغتبعد إ

اغتیــل فــي مرســیلیا الملــك الیوغســالفي الكســندر ووزیــر الخارجیــة الفرنســي لــویس بــارتو، ثــم تواصــلت 

، عملیات اغتیاالت رجال الدولة في النصف الثاني من القرن العشـرین فـي إقلـیم إلباسـك وفـي ایرلنـدا

، كمـــا أغتـــال )1982(عـــام غتــــال تنظـــیم الجهـــاد اإلسالمــــي المصـــري الـــرئیس محمـــد أنـــور الســـادات وأ

ثــم بــدأت الحركــات الدینیــة والسیاســیة ،)1984(االنفصالیـــون الســیخ أنــدیرا غانــدي رئیســة وزراء الهنــد عــام 

الثـاني مـن القـرن المتطرفة أفعالها الجماعیـة ضد السكان المدنیین على الصعید الـدولي فـي النصـف 

نـدمج اإلرهـاب بشـكله الـدولي مـع بعـض الـدول ودوائرهـا المختصـة االعشرین واحتـدم الوضــع بعـد أن 

لیصـبح مبـررًا ، )1979(فجاء شعار تصدیـر الثورة اإلسالمیة فـي إیـران بعـد سـقوط نظـام الشـاه عـام 

ومـــن لـــدول العربیـــة  المســؤولین فـــي امثـــل محـــاوالت اغتیـــال بعـــض إرهابیــة عـــدة عملیـــات فــي تنفیـــذ 

) .11: 2004بریماكوف، (أبرزهم العراقیین والكویتیین 

أدت ) 1946(وفــي القــدس نفــذت عصابـــة منــاحیم بیغــین عملیــة تفجیـــر فنــدق الملــك داود عـــام 

) 1948(شخصــًا بریطانیــًا وعربیــًا، كمــا نفــذت العصابـــة نفســها مذبحــة دیــر یاســین عــام ) 95(لمقتــل 

امـــــرأة وطفــــل، كمـــــا اغتالــــت العصـــــابات ) 100(شخصـــــًا مــــن بیــــنهم ) 250(قتــــل فیهــــا أكثــــــر مــــن 
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یط األمم المتحدة للسالم الكونت برنـادوت فـي ذات العام، ثم جـاءت مذبحة كفر قاسم الصهیونیة وس

آب 21(فـــــي عربیــــًا و ) 47(علــــى یــــد أرئییــــل شــــارون حیــــث قتــــل فیهــــا ) 1956(فــــي تشــــرین األول 

تعاونـت القــوات ) 1982(تـم إحـراق المسـجد األقصــى مـن جانـب سـائح یهــودي، وفــي أیلـول ) 1969

دة شــارون مـــع قــوات الكتائـــب المارونیــة فـــي لبنــان علــى ذبــح ســكان مخیمـــي صــبرا اإلســرائیلیة بقیــا

).727: 2004أبو عرقوب، ( رجل وامرأة وطفل ) 200(وشاتیال لیًال حیث قتل أكثر مـن 

عـدة أحـداث جسـیمة ) 1985(وشهدت منطقة الشرق األوسـط فـي شـهر تشـرین األول مـن عـام 

اهرة اإلرهاب، حیث قامت الطائرات اإلسرائیلیة بشن غارة على ومترابطة بصورة أو بأخرى تتعلق بظ

كــم جنــوب العاصــمة التونســیة معللــة ) 35(مقــر منظمــة التحریــر الفلســطینیة فــي ناحیــة حمــام الشــط 

عملهـــا بأنــــه جـــاء انتقامــــًا لمقتـــل ثالثــــة إســــرائیلیین علـــى مــــتن یخـــت فــــي قبـــرص بأیــــدي المخــــابرات 

ذه العملیـة قیــام مسـلحین فلسـطینیین باختطــاف السـفینة اإلیطالیــة الفلسـطینیة قبـل الغــارة، ثـم أعقـب هــ

التـي قتـل علـى ظهرهـا الراكـب األمریكـي لیـون جنجـر علـى أیـدي المسـلحین قبـل تسـلیم " أشیل لورو"

أنفســهم للســلطات المصــریة جــراء عقــد صــفقة تســمح لهــم بالمغــادرة علــى مــتن طــائرة مصــریة مقابــل 

ن الطائرات الحربیة األمریكیة اعترضت الطائرة المصریة وأجبرتهـا إطالق سراح ركاب السفینة، إال أ

علــى الهبــوط فــي قاعــدة ســینجو بــال التابعــة لحلــف شــمال األطلســي فــي جزیــرة صــقلیة حیــث جــرى 

).115: 2008شبلي، ( اعتقال الفلسطینیین 

قرن ثم ازدادت مظاهر اإلرهاب بشكل غیر اعتیادي مـع نهایـة القرن العشریـن ومطلع ال

الحادي والعشرین، سواًء فـي عددها أو النطاق الجغرافـي الذي تمارس فیـه، أو فـي نوعیة الشبكات 

والتنظیمـات اإلرهابیـة، أي إن اإلرهاب أصبـح  عملیة منظمة سواًء على صعید األفراد أو 

أیلول الحكومات وأن اختلفـت األهـداف التي تسعـى إلیها وتهـدف إلى تحقیقها، فجاءت أحداث
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برجي مركز التجارة العالمي في نیویورك :  لتستهدف رموز القوة في الدولة األعظم  وهي) 2001(

وهي العاصمة المالیة للعالـــــم، ووزارة الدفـــاع األمریكیـــة فــــــي واشنطن مقر القوة العسكریـــة األعظـــم 

).185- 181: 2013شبلي، ( 

ضــلة االخــتالف والتــداخل مــن قبــل العدیــد مــن المهتمــین بظــاهرة لكــن مفهــوم اإلرهــاب واجــه مع

اإلرهــاب ســواء كــانوا دوًال أو منظمــات أو مفكــرین وحتــى أفــراد، دفــع الكثیــر مــنهم لتطویــع مصــطلح 

اإلرهــاب بمــا یناســب أغراضــهم وتوجهــاتهم السیاســیة، حتــى تعــددت  وجهــات نظــرهم تجــاه لإلرهــاب 

:حیث یمكن الوقوف عند أبرزها

تنــاول عــدد مــن الموســوعات المتخصصــة مفهــوم األرهــاب، : ة النظــر الموســوعیة لإلرهــابوجهــ.1

: وكان من أبرزها 

إلى مجموعـة أعمـال العنـف التـي ترتكبهـا Terrorismتشیر كلمة إرهاب : موسوعة الروس.أ

هو ذلك الشخص الـذي یمـارس العنـف وقـد ارتـبط Terroristالمجموعات الثوریة، واإلرهابي 

هـــابي بزعمـــاء الثـــورة الفرنســـیة مـــن الیعاقبـــة الـــذین أقـــاموا حكمـــًا مبنیـــًا علـــى الرعـــب وصـــف إر 

.(Grand.1964:261)) 1793(واإلرهاب في فرنسا عام 

هـــو الشـــخص الـــذي یلجـــأ إلـــى العنـــف Terroristتعنـــي كلمـــة إرهـــابي : قـــاموس السیاســـة.ب

والرعـــــــب لیحقـــــــق أهدافـــــــه السیاســـــــیة والتـــــــي كثیـــــــرًا مـــــــا تتضـــــــمن اإلطاحـــــــة بالنظـــــــام القـــــــائم 

(Elliott.1961: 329) .

نـوع خـاص مـن االسـتبداد غیـر المقیـد "تشیر كلمـة اإلرهـاب إلـى : قاموس العلوم االجتماعیة.ج

التــي ال تأخــذ -ایاه وهــو یوجــه ضــرباته بقــانون أو قاعــدة وال یعیــر اهتمامــًا لمســألة أمــن ضــح
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إلـــى أهدافـــه المقصـــودة بهـــدف خلـــق جـــو مـــن الرعـــب والخـــوف وشـــل فاعلیـــة -نمطـــًا محـــددًا 

.(Gould, 1964:719)" ومقاومة الضحایا

هي سیاسة أو أسلوب یعد إلرهاب وٕافزاع "Terrorismتعني كلمة إرهاب : قاموس إكسفورد.د

أمــا كلمــة إرهــابي فتســتخدم لإلشــارة إلــى األســلوب الــذي " ة مــاالمنــاوئین أو المعارضــین لحكومــ

مارسه الیعاقبة وعمالؤهم خالل الثورة الفرنسـیة، كمـا تشـیر الكلمـة إلـى أي شـخص یحـاول أن 

.(William, 1967:2155)یدعم آراءه باإلكراه أو التهدید والترویع 

اإلرهاب من خالل السیاقات فسرت الشریعة اإلسالمیة مفهوم: نظرة اإلسالم إلى اإلرهاب. 2

:الداللیة التي وردت فیها كلمة رهب، والتي جاء في اآلیات اآلتیة 

َیاَبِني ِإْسَراِئیَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْیُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َوإِیَّاَي ( .أ

] .40: البقرة) [َفاْرَهُبونِ 

ًة ِللَِّذیَن آَمُنوا َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذیَن آَمُنوا اْلَیُهوَد َوالَِّذیَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودَّ ( .ب

] .82: المائدة) [ُرونَ الَِّذیَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّیِسیَن َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم َال َیْسَتْكبِ 

] .116: األعراف) [َأْلُقوا َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُیَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظیمٍ ( .ج

ُهْم ِلَربِِّهْم َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْألَْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذینَ ( .د

] .154: األعراف[} َیْرَهُبونَ 

ُكْم َوآ( .هـ َخِریَن ِمْن َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

وا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل اللَِّه ُیَوفَّ ِإَلْیُكْم َوَأْنُتْم َال ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َیْعَلُمُهْم َوَما تُْنِفقُ 

] .60: األنفال[} ُتْظَلُمونَ 
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ْعُبُدوا ِإَلًها اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلیَ ( . و

.]31: التوبة) [َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُیْشِرُكونَ َواِحًدا 

َیُصدُّوَن َیاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثیًرا ِمَن اْألَْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل وَ ( .ز

َة وََال ُیْنِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ َعْن َسِبیِل اللَِّه َوالَِّذیَن َیْكِنُزوَن  } الذََّهَب َواْلِفضَّ

]).34: التوبة[

].51: النحل[} َوَقاَل اللَُّه َال تَتَِّخُذوا ِإَلَهْیِن اْثَنْیِن ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َفِإیَّاَي َفاْرَهُبونِ ( .ح

َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َیْحَیى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنَُّهْم َكاُنوا ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوَیْدُعوَنَنا َفاْسَتَجْبَنا( .ط

].90: األنبیاء[} َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعینَ 

اْضُمْم ِإَلْیَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفَذاِنَك اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء وَ (.ي

].32: القصص[} ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقینَ 

ْنِجیَل َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن ُثمَّ َقفَّْیَنا َعَلى آثَاِرِهْم ِبُرُسِلَنا َوَقفَّْیَنا ِبِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوآتَْیَناهُ ( .ك اْإلِ

َفَما َرَعْوَها َحقَّ اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْهَباِنیًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكتَْبَناَها َعَلْیِهْم ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن اللَّهِ 

].27: الحدید[} ْم َوَكِثیٌر ِمْنُهْم َفاِسُقونَ ِرَعاَیِتَها َفآتَْیَنا الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُهْم َأْجَرهُ 

].13: الحشر[} َألَْنُتْم َأَشدُّ َرْهَبًة ِفي ُصُدوِرِهْم ِمَن اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم َال َیْفَقُهونَ ( .ل

وقد اتفق المفسرون األوائل لكلمة رهب الواردة في هذه اآلیات ومن أبرزهم محمد بن جریر 

): 251: 1988الطبري، ( على أمرین؛ هما الطبري 

.أن الداللة اللفظیة في كل تلك المواضع تعني الخوف أو الخشیة وما اشتق منهما:أوال
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لیس من داللة تلك اآلیات ما یفید إباحة القیام بالقتل والتخریب واإلفساد واالعتداء على :ثانیا

یقود إلى طاعة اهللا سبحانه وتعالى، بمعناه اإلیجابي الذي اآلخرین، فالمقصود الخوف 

والتبتل إلیه خشیة وخوفا من عقابه وأمال في رضاه، تفعیال لمبدأ الوقایة التي تعني البناء 

اإلیجابي باإلقالع عن الذنب واالرتداع عن فعل الجریمة هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن 

ا اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل َوَأِعدُّوا َلُهْم مَ {: معنى اإلرهاب الوارد في قوله تعالى

ُكْم َوآَخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َیْعَلُمُهمْ  ] 60: األنفال[} ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

لذي یكون من ولهذا جاء التوجیه القرآني بطلب اإلعداد ا. یعني دفع االعتداء والوقایة منه

.نتیجته خوف العدو مما لدیك، فال یهاجمك

هـو " : مفهـوم لإلرهـاب عنـدما نـص علـى2002فیما تنـاول المجمـع الفقهـي اإلسـالمي عـام 

دینــه، ودمــه، وعقلــه، : (العــدوان الــذي یمارســه أفــراد أو جماعــات أو دول بغیــا علــى االنســان

والقتــل بغیــر حــق ومــا یتصـــل ویشــمل صــنوف التخویــف واألذى والتهدیــد) ومالــه، وعرضــه

بصــور الحرابــة وٕاخافــة الســبیل وقطــع الطریــق، وكــل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهدیــد، یقــع 

تنفیذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلـى إلقـاء الرعـب بـین النـاس، أو تـرویعهم 

ه الحــاق بایــذائهم، أو تعــریض حیــاتهم أو حــریتهم أو أمــنهم أو أحــوالهم للخطــر، ومــن صــنوف

الضــــرر البیئــــة أو بأحــــد المرافــــق واالمــــالك العامــــة أو الخاصــــة، أو تعــــریض أحــــد المــــوارد 

الوطنیة، أو الطبیعیة للخطر، فكل هذا من صور الفساد في االرض التـي نهـى اهللا سبحانــه 

) وال تبــغ الفســاد فــي األرض إن اهللا ال یحــب المفســدین( :وتعــالى المســلمین عنهــا فــي قولــه

) .2002المجمع الفقهي اإلسالمي، ( " ]77: القصص[

:الفقه الدولي لمفهوم اإلرهاب، حیث كان من أبرزهانظرةتعددت: نظرة الفقه الدولي لإلرهاب. 3
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ـــــلإلرهــــاب ، الــــوارد فــــي الــــدلیل الرســــمي لقــــوانین الوالیــــات المتحنظــــرة الجــــیش األمریكــــي.أ دة ـ

ق أهـــداف ـــــف لتحقیـــــــالمــدروس للعنـف، أو التهدیــد بالعنـو االسـتخدام ــــــــــه: " األمریكیـة مفـاده 

مـــن خــالل الترهیـــب واإلكــراه أو بـــث الخـــوف... سیاســیة أو دینیــة أو أیدیولوجیـــة فـــي طبیعتهــا

(U.S. Army,1984) .

إال أن هذه النظرة قد أبطل العمل بها منذ عهد الرئیس ریغان ألنه تناول معانیًا واضحة تشیر 

لى أن الوالیات المتحدة دولة إرهابیة رائدة وٕان إدارة الرئیس ریغان منخرطـة فـي إرهـاب دولـي إ

، وأستعیض عنهـا بتعریـف وزارة الخارجیـة األمریكیـة الـذي )18: 2007تشومسكي، ( واسع 

هـو العنـف المتعمـد الـذي تقـوم بـه جماعـات غیـر حكومیـة أو عمـالء سـریون : اعتبـر اإلرهـاب

ـــأثیر علـــى الجمهـــوربـــدافع سیاســـي ضـــ ـــة ویهـــدف عـــادة للت ـــر (د أهـــداف غیـــر مقاتل وزارة تقری

).2001/ 12/10الخارجیة األمریكیة في 

ــةنظــرة .ب اإلرهــاب هــو اللجــوء إلــى عمــل، أو التهدیــد بــاللجوء إلــى عمــل " : الحكومــة البریطانی

ویكـون عنیف، ضار أو معطل یقصد منه التأثیر على الحكومـة، أو التهویـل علـى الجمهـور، 

) .222: 2007تشومسكي، " ( بغرض الترویج لقضیة سیاسیة، دینیة أو أیدیولوجیة 

هو العمل الذي یـؤدي لترویـع المـواطنین أو یسـعى لزعزعـة اسـتقرار " : نظرة االتحاد األوربي.ج

أو تقویض المؤسسات السیاسیة أو الدستوریة أو االقتصادیة أو االجتماعیـة إلحـدى الـدول أو 

مات الدولیة، مثل الهجمات ضد حیاة األفراد أو الهجمات ضد السالمة الجسـدیة لألفـراد المنظ

أو اختطــاف واحتجــاز الرهــائن، أم إحــداث أضــرار كبیــرة بالمؤسســات الحكومیــة، أو اختطــاف 

الطـــائرات والســـفن ووســـائل النقـــل األخـــرى أو تصـــنیع أو حیـــازة المـــواد أو األســـلحة الكیماویـــة 
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دارة جماعـة إرهابیـة أو المشــاركة فـي أنشـطة جماعـة إرهابیــة تقــوم بمثـل هــذه والبیولوجیـة، أو إ

).2001/ 9/ 19تقریر المفوضیة األوروبیة في " ( اإلعمال 

وتأسیسًا على ما سبق، فإن مفهوم اإلرهاب بات یعبر عن شكل من العنف غیر األخالقي 

ین، كل نقیض یجد في الصراع وغیر المبرر، وهو بذات الوقت ینطوي على مواجهة بین نقیض

المحتدم وجهًا یبرر فیه موقفه لیضفي الشرعیة على تصرفاته، فما یعده الشعب حرب تحریرینظر له 

المحتل حركة إرهابیة ؛ وما تجده الجماعات المتطرفة عنفًا تمارسه الحكومات تؤدیه أجهزة الحكم 

استقرار الوطن وسالمته؛ وما یقوله رجال واجبًا وطنیًا تكفلها به جموع الشعب من أجل الحفاظ على 

الدین والمحافظون من المفكرین ویمثل دعمًا لثوابت المجتمع یجده بعض المبدعین احباطًا ووأدًا 

للفكر الحر االبتكاري، لذا أصبح اإلرهاب ظاهرة صراعیة متشابكة العناصر تتنوع أدواتها ولكنها 

).20: 2005إبراهیم ، ( خر وتخویفه تتمحور في كل أوجهها حول محور الخوف من اآل

وهذا الخوف یفتح مجاًال مهمًا یتعلق بضرورة التفریق بین اإلرهاب وبین األشكال األخرى من 

العنف، وذلك لكي ال یصبح مفهوم اإلرهاب غامضا، فاإلرهاب یمكن أن یكون محلیًا أو دولیًا أو 

قى الجوهر واحدًا، یرجع فیه اإلرهاب إلى التهدید حكومیًا أو سیاسیا، ومع تباین المواصفات للفعل یب

باستخدام العنف أو استخدامه مع نیة التخویف، من أجل إجبار المجتمعات أو الحكومات، ویمكن 

2014البداینة، ( أن یقوم به فرد أو جماعة، وغالبًا ما یكون مدفوعًا بأهداف أیدیولوجیة أو سیاسیة 

 :94 .(

ال ینتسب إلى دولة دون أخرى ، وال یمكن أن ینعت به دینًا دون یرى الباحث أن اإلرهاب

آخر، وال ینتمي اإلرهاب لطبقة اجتماعیة أو اقتصادیة معینة، وال إلتجاه فكري أو سیاسي، ماركسي 

یساري أو فاشي یمیني، واإلرهاب لیس حكرًا على العسكریین وال هو وصمة للمدنیین الغوغاء ، 



34

وع اإلرهاب یستوجب الوقوف عند مكامن الخوف وهویته من خالل لذلك فإن البحث في موض

السیر في طریق سبر أغوار النفس اإلنسانیة، ألن االنسان هو صانع اإلرهاب وضحیته والشاهد 

علیه والقاضي بین أطرافه والمؤرخ والمحلل لعناصره، وهذه العناصر تمثل موقف إنساني، أي أن 

ن هو الهویة الحقیقیة لإلرهاب، والنفس البشریة هي موطنه اإلرهاب صناعة إنسانیة، واالنسا

األصلي، منذ بدء الخلیقة عندما قتل أحد ولدي آدم علیه السالم أخاه، ومنها بدأ التاریخ الدموي 

المليء بحلقات العنف، فكانت األشكال السیاسیة التي تنظم حیاة الجماعة وتصوغ القوانین التي 

اعات، مع توافر محاوالت إنسانیة  للسیطرة على هذا العنف والتعرف تحكم عالقات األفراد والجم

.على أنواعه بهدف العیش في سالم  
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المطلب الثاني 

أنواع اإلرهاب الدولي 

یذهب جانب من الفقه إلى أن العنف أخذ طابع الحركة الثوریة المنظمة خالل القرن 

فخالل . المیالدي األول، حیث ظهرت مجموعات ثوریة استهدفت تقویض االمبراطوریة الرومانیة

(Sicari )میالدي نشأت حركة ثوریة قوامها مجموعة دینیة مـن السیكاري ) 73–66(الفترة من 

، وكانت أعمال العنف التي تقوم بها هذه (Zelotes )أعضائها اسم الزیلوتیین كان یطلق على 

). 21: 1982اإلرهاب الدولي بین الواقع والتشویه، (المجموعة تستهدف االمبراطوریة الرومانیة 

ومن قبیل جماعات العنف الحشود البربریة التي غزت اإلمبراطوریة الرومانیة بین القرنین الثالث 

).6: 2008الشكري، ( للمیالدي وتسبب في سقوطها والسادس 

خالل العصر حركة الزنج: وعرف التاریخ اإلسالمي مثل هذه الحركات، وكان من أبرزها 

العباسي الثاني الذي تمیز بضعف الخلفاء ، إذ كان الزنوج یعیشون ظروفًا معیشیة قاسیة وطالبوا 

مطالبهم هذه لم تجد لها صدى في مجلس الخالفة الخالفة بتحسین ظروف عملهم ومعیشتهم إال أن 

األمر الذي دفعهم إلى التمرد وصاحب ذلك أعمال عنف وسفك دماء، جراء استباحة المتمردون كل 

شيء وقتل كل من وقع تحت أیدیهم وال سیما في البصرة التي تجسدت فیها عملیات االنتقام 

).213: هـ1407الطبري، ( والوحشیة بأجلى صورها 

مع تزاید ظاهرة اإلرهاب وتنامیها بشكل سریع، ظهرت تقسیمات عدیدة لإلرهاب قام الفقه بتصنیفها و 

دیني، وسیاسي واقتصادي وٕاعالمي، وهناك تقسیم آخر یكون وفق أنواع : إلى عدة أنواع، منها

:فردیة أو جماعیة، وفق اآلتي
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یلحق بفرد أو أفراد معینیین أو ینشأ هذا النوع نتیجة حیف أو ظلم :اإلرهاب الفردي الفوضوي.1

بفعل شعور یراودهم بذلك، وقد ولد هذا النوع الفردي مع والدة اإلنسان عندما قتل أحد ولدي 

) .272: 1999شمس الدین، ( سیدنا آدم علیه السالم شقیقه 

وتأثر هذا النوع من اإلرهاب في نشأته  باآلیدیولوجیة الشیوعیة في صورة حركات التحرر في 

البیة دول العالم، وتطور بعد ذلك لُیستخدم من قبل االتجاهات الیمینیة والیساریة لضرب نظم غ

الحكم القائمة وٕاعالء صوت الجماعات التي تستخدم اإلرهاب ضد الحكومات، كما لجأت إلى 

العنف أغلب جماعات األقلیات سواء في الدول الدیمقراطیة أو الدیكتاتوریة، فقد كانت هذه 

ت في ما مضى من الوقت، تلجأ إلى العنف إلیصال صوتها للقابضین على السلطة، الجماعا

لكن هذا األمر بدأ یأخذ اتجاهات أخرى معاكسة في الوقت الحاضر فـي ظل تبني المنظمات 

). 8: 2008الشكري، ( الدولیة والقوى الكبرى للحقوق المدنیـة لهـذه األقلیات 

ال یستهان به في زعزعة األمن واالستقرار في كثیر من دول وأدى هذا النوع من اإلرهاب دوراً 

العالم الغربیة والشرقیة، ألمتقدمة والنامیة، ألغنیة منها والفقیرة، أإلسالمیة وغیرها، ذات الصبغة 

.الدینیة والعلمانیة 

ینشأ نتیجة عمل منّظم له تمویل مالي وحملة دعائیة وتنظیم : اإلرهاب الجماعي المنّظم.2

ري، أضافة لتوفر الجهاز اإلعالمي الذي یعد من أهم أدوات هذا التنظیم كونه یبث عسك

النشاطات اإلرهابیة التي یقصد من ورائها إشاعة الخوف وبث الرعب في الجهات المقصودة 

اإلرهاب السیاسي، والعرقي : من تلك النشاطات، وعادة ما یدخل تحت هذا النوع من اإلرهاب 

). 7: 2008الشكري، (الدیني، والطائفي 
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التي إندلعت إلى الثورة الفرنسیة ) إرهاب الدولة ( وُیرجع الفقه الفرنسي هذا النوع من اإلرهاب 

، إذ شهدت فرنسا بشكل )1799(وامتدت حتى عام ) 1789(في الرابع عشر من تموز عام 

تي أثرت على البالغ العمق خالل هذه الفترة اندالع اإلضطرابات اإلجتماعیة والسیاسیة

في غضون ثالث سنوات والذي كان قد النظام الملكي المطلقأوروبا، وٕانهار خاللهاجمیع

حكم فرنسا لعدة قرون، فقد قام الثوار بتصفیة الملك لویس السادس عشر وأسرته وقضت على 

النظام اإلقطاعي، وخضع المجتمع الفرنسي لعملیة تحّول مع إلغاء االمتیازات اإلقطاعیة 

األرستقراطیة والدینیة، وبروز الجماعات السیاسّیة الیسارّیة الرادیكالیة، إلى جانـب بروز دور و 

عموم الجماهیـر وفالحي الریف فـي تحدید مصیر المجتمع، كما تم خاللها رفع ما عرف باسم 

قالید مبادئ التنویر وهي المساواة في الحقوق والمواطنة، والحریة، ومحو األفكار السائدة عن الت

والتسلسل الهرمي والطبقة األرستقراطیة والسلطتین الملكیة والدینیة، وبهذا فإن العنف الذي 

شهدته فرنسا خالل سنوات الثورة قد أخذ شكل الطابع السیاسي، حتى أنه أستمر في مرحلة 

محب ( التي جاء قیامها بمثابـة إعالن رسمـي لسیطرة حكم اإلرهاب *الجمهوریة الیعقوبیة 

).1983:7لدین، ا

وسادت في فرنسا حینذاك االعتقاالت الكیفیة وأصبحت أحكـام اإلعدام هـي المعتادة في 

مواجهة من یوصفون بالمعارضین، وأستمرت حالة العنف واإلرهاب هـذه حتى بعد سقوط 

وأصبحت وسیلـة تستخدمها الدولـة وسلطاتها ضد معارضیها، ومع انتهاء القرن ) روبسبیر(

التاسع عشر تحول اإلرهاب من شكله الجماعي التقلیدي كوسیلـة مـن وسائل السلطة الحاكمة 

) .6: 1986حلمي، ( إلى عمًال شائعًا تمارسه المجموعات واألفـراد 

. نسبة إلى دیر الرھبان الیعقوبیین حیث كانت تعقد جلسات المجلس الدیمقراطي للثورة الفرنسیة : الیعقوبیة *
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:وٕالى جانب هذین النوعین من أنواع اإلرهاب هناك أنماط إرهابیة رئیسیة، من أبرزها 

ًا باإلرهاب العقائدي وفیه یقاتل اإلرهابیون بهدف ویسمى أیض:اإلرهاب األیدیولوجي.أ

تحقیق أیدیولوجیة معینة یؤمنون بها ویأتي في هذا اإلطار اإلرهاب الذي مارسه الیمین 

المتطرف في أوروبا كالنازیة والفاشیة، أو اإلرهاب العنصري الذي مارسته جماعات 

الذي عرفته أوروبا في القرون الكوكلوكس كالن األمریكیة ضد السود، إو اإلرهاب الدیني 

الوسطى لغرض اإلذعان للكنیسة في روما، وهناك إرهاب التنظیمات المرتبطة باألصولویة 

الدینیة كالجماعات التي دفعت موجة اإلرهاب في مصر ومنها الجماعة اإلسالمیة والجهاد 

المسیحیة اإلسالمي والتكفیر والهجرة، أو جماعة كاخ الیهودیة، والتنظیمات الیمینیة

) .93: 2004شعیب، ( األمریكیة 

یثار جدل واسع حول نشاط حركات المقاومة المسلحة : نشاط حركات المقاومة المسلحة.ب

كنوع من أنواع اإلرهاب، وذلك بین كثیر من األطراف الدولیة وعدد من الباحثین بشؤون 

القوة لمقتضیات اإلرهاب، فهناك من یعده نشاطًا مشروعا، ویقوم بتكییف استعمال 

المصلحة الوطنیة، وهناك من یراه غیر مشروع ویعده إرهابًا محضًا، وبصفة عامة فقد مر 

استخدام القوة من حیث المشروعیة بمراحل عدة منذ العصور القدیمة التي اعترفت بحق 

استعمال القوة في الحروب، وبأنها وسیلة مـن وسائل تسویة المنازعـات بین الـدول، وفـي 

سلطان، (ه المرحلة اقتصر دور القانون الدولي على تنظیـم قواعـد إعـالن الحرب هذ

1969 :5.(
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وفي مرحلة الحقة من مراحل تطور العالقات الدولیة، بدأ االتجاه صوب تقیید الحق في 

الحرب من خالل االعتراف فقط بمشروعیة الحرب العادلة، وهي الحرب التي تسعى إلى 

). 144: 1973خلف، ( رد العدوان عن الدولة 

تنظیمات التي تستخدم ینسب هذا النوع من اإلرهاب إلى الحركات وال:اإلرهاب االنفصالي.ج

من أجل االنفصال، وهو نشاط یختلف عن نشاطات حركات التحرر ) اإلرهاب(العنف 

الوطني التي تستهدف التحرر من االستعمار والحصول على استقاللها وممارسة حقها في 

وهذه النشاطات یعترف بمشروعیة كفاحها المجتمع الدولي، في حین أن . تقریر مصیرها

فصالیة ال تستهدف وحدة الدولة وسیادتها اإلقلیمیة، ومن ثم ال تعترف بها الحركات االن

ویتمیز . المواثیق الدولیة، كونها تقوم بصفة أساسیة على أسس عرقیة أو دینیة أو قومیة

منظمة الجیش الجهوري األیرلندي، : بالعنف الدموي واالستمراریة ومن أمثلته نشاطات

2004شعیب، ( انیا، وحزب العمال الكردستاني في تركیا ومنظمة إیتا االنفصالیة في إسب

 :93. (

یشیر هذا النوع من اإلرهاب إلى أن فعـل اإلرهاب فعل خاص كونه : اإلرهاب اإلجرامي.د

، بینما تستهدف غالبیة (Public)من الجمهور العریض (Target)یستهدف هدفًا محددًا 

فاإلرهاب یستهدف الخدمات . ذائه أو تدمیرهواحدًا إلی(Entity)أعمال العنف كیانًا 

ویهاجمها كممر للتأثیر في جمهور عریض وواسع وأحیانًا یكون متنوعًا، واإلرهاب فعل 

قصدي أو تهدید بفعل عنف إلحداث الخوف، أو تخویف الضحیة المستهدفة أو الجمهور 

.(Stohl,1988:3)بالفعل اإلرهابي أو التهدید بهذا الفعل 
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دف هذا النوع من اإلرهاب تحقیق أهداف سیاسیة أو أیدیولوجیة أو انفصالیة، ولكن وال یسته

االبتزاز وخطف الرهائن : تحركه دوافع أنانیة وشخصیة واقتصادیة أواجتماعیة، مثل

للحصول على فدیة أو خدمات معینة أو إطالق سراح سجناء، وهو ما تمارسه بعض 

ظاهرة االختطاف، أو أعمال التصفیة الجسدیة التي القبائل الیمنیة فیما یعرف اصطالحًا ب

، أو 2014لقومیة في العراق أواخر عام نفذها تنظیم الدولة اإلسالمیة تجاه بعض اإلقلیات ا

شخص في منزل السفیر الیاباني ) 500(في بیرو ألكثر من ) توباك أمارو(احتجاز حركـة 

) .1996كانون األول 17(بتاریخ 

یتطلب هذا النوع من اإلرهاب أدوات محلیة في جمیع عناصر العملیات :اإلرهاب المحلي.هـ

اإلرهابیة، بدءًا من التخطیط واإلعداد للعمل اإلرهابي أو التمویل؛ أو المنفذین أو مكان 

التنفیذ ؛ وكذلك األهداف والضحایا ؛ والنتائج المترتبة علیه، ویمثل اإلرهاب المحلي أو 

دول أوروبا وأمریكا : عالم التي یستهدفها اإلرهاب، وهيالوطني مشكلة لمعظم دول ال

الالتینیة والشرق األوسط، وتستهدف عملیات اإلرهاب التي تقوم بها الجماعات اإلرهابیة 

المحلیة تغییر نظام الحكم أو االنفصال عن الدولة األم، وقد تمارس الدولة هذا النوع من 

عوض، ( ولة الداخلي أو اإلرهاب القمعي اإلرهاب ضد معارضیها فیما یعرف بإرهاب الد

1996 :48.(

أثار كل نوع من أنواع اإلرهاب السابقة خالفًا ونقاشًا فقهیا، ومرد ذلك :اإلرهاب الدولي.و

النقاش القائم على الخالف أن لكل نوع من أنواع اإلرهاب المختلفة موضوع متغیر بطبعه 

ریخیة والسیاسیة، ولیس له محتوى قانوني محدد، وطبیعته، ألنه ولید البیئة والظروف التا

فقد انصرفت أسباب أغلب تلك األنواع إلى األعمال والسیاسات الحكومیة التي انتجت هذا 
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اإلرهاب الذي بث الرعب لدى المواطنین وصوًال إلى تأمین خضوعهم وانصیاعهم لرغبات 

: 2008الشكري ( لجماعات الجهة الراعیة لإلرهاب سواء كانت الحكومة أو األفراد أو ا

20.(

وقد صدرت عن اإلرهاب الدولي العدید من الدراسات واألبحاث القانونیة التي أوردها 

الفقهاء وشملها النقاش في المؤتمرات الدولیة وبعض المعاهدات واالتفاقیات، وقد خلصت 

رهابیة تحمل یرى اإلتجاه األول أن الجریمة اإل: هذه الدراسات إلى إتجاهین رئیسین هما 

طابع الصفة العالمیة، وذلك لما تسببه من رعب شامل، وبهذا یتصف اإلرهاب بالصفة 

الدولیة، إذ یستخدم وسائل من شأنها إحداث خطر عام، وینجم عنه أضرار عامة تتعدى 

حدود مواطني الدولة المستهدفة، لتشمل االجانب المتواجدین في تلك الدول، بل تمتد 

دول المجاورة، والتهدید لكل الحضارة اإلنسانیة، إلى جانب أن أغلب منفذي تداعیاته إلى ال

العملیات اإلرهابیة التي تقع في دول معینة یحملون جنسیات دول أخرى، لذا بات لإلرهاب 

ویهتم اإلتجاه الثاني بما . شأن كالجرائم اإلرهابیة الدولیة األخرى مثل جرائم الحرب وغیرها

ة من أضرار نتسجة األعمال اإلرهابیة، خاصة إذا كان الهدف من یلحق المصالح الدولی

وراء اإلرهاب إثارة اإلضطراب في العالقات الدولیة، أو إذا اختلفت جنسیة الفاعل أو 

).66: 1996عوض، ( جنسیة الضحیة أو مكان إرتكاب الجریمة 

ولم تكن البیئة بعیدة عن اإلرهاب في العصر الحدیث، فقد غدت هدفًا مباشرًا له بعـد أن 

أصبحت محورًا أساسیًا الهتمامات الدول، وذلك ألن األرض تمثل بیئة واحدة وتخضع لقوانین 

طبیعیة واحدة، جعلت منها الوحیدة في الكون المهیأة لحیاة البشر في ظل معطیات االكتشافات 

ة الحدیثة لغایة اآلن، لذلك تناولت مراكز البحوث والجامعات في مختلف الدول قضایا البیئة، العلمی
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فصـدرت في العقود العشرة األخیرة العدید من الدراسات التي توضح مفاهیمها وتحدد آلیاتها 

فة وبرامجها التنفیذیة الالزمة كي تصبح البیئة محور اهتمام األفراد وسلوكیاتهم، وأصبحت التكل

االجتماعیة واالقتصادیة لألضرار البیئیة الناجمة عن التلوث تزداد بصورة مطردة، بعـد أن بدأت 

( العملیات اإلرهابیة تستهدف البیئة لتشكل عبئًا إضافیًا على الدول من حیث التكلفة والتلوث 

). 23: 2001العماوي، 

ت التي تلقیها الصناعات وقد شهد العالم المعاصر تزاید أعداد المرضى نتیجة للنفایا

الحدیثة، بالرغم من وجود شبكات متكاملة من جهات الرقابة الصحیة في أغلب دول العالم، والتي 

النوویة أو الكیمیائیة أو (تستخدم األسالیب الدقیقة، فماذا لو حدث استخدام ألسلحة الدمار الشامل 

). 66: 2001حسنین، ( من جانب بعض المنظمات اإلرهابیة ) بیولوجیة 

وال یمكن حصر أنواع اإلرهاب وأشكاله وصوره تجاه البیئة، ولكن یمكن الجزم أن تلك 

األنواع تتطور یومًا بعد یوم، وتتخذ من النمو والتطور التكنولوجي وسیلة لزیادة جسامة وخطورة 

جدیدة، ظهرت في العملیات اإلرهابیة في التاریخ المعاصر الذي تمیز باتخاذ اإلرهاب أفكارًا وأبعاداً 

عدم اقتصاره على عملیات االغتیال والتفجیر وخطف الطائرات واألشخاص كوسیلة لالبتزاز، بل إن 

هذه األسالیب التقلیدیة لم تعد كما في الماضي، فبدًال من استخدام وسائل التفجیر في األماكن 

:اآلتیة ومن أبرزها الصورالعامة اتجه تفكیر اإلرهابیین إلى صور جدیدة في عملیاتهم اإلرهابیة

تفجیر المنشأت المهمة وتحطیمها باستخدام الطائرات المختطفة، مثلما :اإلرهاب التدمیري:أوال 

بالوالیات المتحدة األمریكیة التي أسفرت ) 2001(جرى في أحداث الحادي عشر من أیلول 

تل اآلالف من عن تحطیم مبنى مركز التجارة العالمي، وجزء من مبنى البنتاغون وق
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: 2006سلیمان، ( الضحایا، فضًال عن الخسائر المادیة التـي قدرت بملیارات الدوالرات 

208.(

لم یكن وصول جماعات وتنظیمات إرهابیة إلى شبكات المعلومات :اإلرهاب المعلوماتي:ثانیا 

على تخریب الحیویة في العدید من الدول أمرًا صعبا، أذ إن اآلثار التي یمكن أن تترتب

بعض شبكات المعلومات یفوق بكثیر األثر الناجم عن تنفیذ بعض العملیات اإلرهابیة 

التقلیدیة كاغتیال شخصیة سیاسیة أو خطف طائرة أو تدمیر منشأة اقتصادیة، من هنا 

بدأت تتزاید الهواجس من احتماالت تصاعد اإلرهاب المعلوماتي الذي أصبح نوع من أنواع 

) .363: 1997اهیم، إبر ( اإلرهاب 

إلى العدید من المشكالت التي حدثت من أكثر من ربع قرن، تشیر: اإلرهاب النووي:ثالثا

أمكانیة استخدام األسلحة النوویة في هجمات إرهابیة، وذلك عندما توصل طالب في 

غیرة، أو المرحلة الثانویة في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى التركیب النظري لقنبلة نوویة ص

إمكانیة االستیالء علیها أو على مفاعل نووي، مما یوقع حكومات الدول ضحیة لالبتزاز 

بتهدید نووي أو إرهابي، وهو ما عبرت عنه الخشیة األمریكیة وبشكل قوي منذ بدایات القرن 

).6: 2001حسنین، ( الحادي والعشرین 

نیة، وذلك بعد استخدامها في األغراض وهناك العدید من العوامل التي تزید من هذه اإلمكا

العسكریة وفرض رقابة صارمة على المنشآت النوویة، ومن ثم كان الوصول إلیها من 

جانب اإلرهابیین مستبعدًا، لكن انتشار االستخدام النووي في األغراض السلمیة وتحول هذا 

لعاملین بهذا النشاط االستخدام لإلستفادة منها في منشآت تولید الطاقة یعني ازدیاد عدد ا
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: 1984عز الدین، (الذي یقلل من إمكانیة السیطرة والرقابة األمنیة على هذه المنشآت 

864. (

وهناك من األسالیب المبتكرة األخرى كفایروس االنثراكس :والكیمیاوياإلرهاب البیولوجي:رابعا

المعروف بالجمرة الخبیثة، وهو نوع مستحدث لإلرهاب البیولوجي، ألذي یعتمد على نشر 

الجراثیم في الجو أو إرسالها من خالل رسائل البرید، وقد یكون تلوثًا بیولوجیًا من خالل 

المیاه من خالل إدخال مواد أو طاقة في العدوى والمیكروبات، أو قد یكون عبر تلویث

البیئة المائیة بطرق إرادیة أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة، وینتج عنها ضرر بالمواد 

الحیة أو غیر الحیة أو یهدد صحة اإلنسان أو یعوق األنشطة المائیة، مما یشكل استفادة 

ـة ویسهل مــــن إمكانیــــــة تحقیـق أهدافها ویجعل الجماعات اإلرهابیــــــة من التكنولوجیا المتقدمــــ

أمین، ( تنفیذ العملیات اإلرهابیة أكثر خطورة وتطورا، وینزل بالبشریة أخطر الكوارث البیئیة 

1984 :10 .(

النوويم تنحصر المخاوف من حصول اإلرهابیین على أسلحة الدمار الشامل في المجال ل

الكیمیائي التي لم تعد إمكانیة استخدامها من قبل اإلرهابین بل تعدت ذلك لتشمل األسلحة 

مثار شك عند حصولهم علیها، ویدلل على ذلك األحداث التي وقعت باستخدام االسلحة 

الكیمیائیة األشد فتكًا على عناصر البیئة بأشكالها المختلفة، فإذا كان االعتقاد أن التلوث 

ثارمحدودة وعلى المدى الطویل، فإن األسلحة اإلشعاعي للماء أو الهواء قد تكون له آ

الكیمیائیة تملك قدرة تدمیریة أشد وفي أوقات قصیرة، لذلك فإن مخاطرها أشد، خاصة أنها 

حسنین، ( ة ـــــة أو اإلشعاعیـــــدة مثل األسلحة النوویـــــــــاج إلى عملیات تصنیع معقــــــــال تحت

2001 :64.(
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لسموم من المحالیل إلى الغازات لیزید من أعداد القتلى والمجامیع وجاء تطور استخدام ا

الضخمة التي یصعب حصرها، وذلك عن طریق اطالقها في طبقات الجو العلیا لیتم 

.استنشاقها من قبل كثیرین في إطار المكان الذي تسقط فیه

میائیة عام وقد أثیرت شكوك عن قیام القوات الحكومیة العراقیة باستخدام األسلحة الكی

من األكراد العراقیین من ) 5000-3200(قتل أعداد تتراوح ما بین أدى إلى ) 1988(

أغلبهم مدنیین، فیما ) 10000-7000(وٕاصابة أهالي مدینة حلبجة في كردستان العراق

مات آالف من سكان البلدة في السنة التي تلت نتیجة المضاعافات الصحیة 

كن المعلومات التي توصلت إلیها تقریر اللجنة المشكلة في ل. والعیوب الخلقیةواألمراض

معهد الدراسات الستراتیجیة في الكلیة العسكریة االمریكیة من بینهم البرفیسور ستیفن بلتیر، 

إن استخدام السالح الكیماوي ضد االكراد یعد أمرًا ال یمكن فهمه، وال یمكن :ورد فیه

دارة االمریكیة التي أدانت العراق، الن الحقیقة تشیر الركون الى االسباب التي ساقتها اال

إلى تعرض مدینة حلبجة للسالح الكیماوي من نوع هیلوجین السیانید والذي كان معروفًا 

لدى كافة اجهزة االستخبارات االمریكیة والغریبة بأن ایران كانت تحوز هذا النوع من 

كما أن األمر األكثر مدعاة للدهشة الغازات وتملكه بل واستخدمته ضد القوات العراقیة،

یكمن في عدم العثور على أي برامج لالسلحة الكیماویة من قبل مفتشي االمم التحدة في 

. العراق، إلى جانب أن مدینة حلبجة كانت تحت سیطرة القوات اإلیرانیة خالل ذلك الوقت

ترو أنفاق طوكیو فیما قامت مجموعة متطرفة في الیابان بنشر غاز السارین فـي محطة م

مما أسفـــــر عـــــن اختناق ومــــــوت كثیر مـــــن المواطنیـــن الیابانییــــن ) 1995/ 3/ 20(في 

).11: 2001حسن، ( 
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في سوریا، إن هناك السالح الكیمیائيوقال تقریر مفتشي األمم المتحدة بشأن استخدام

ضمن سبعة شملتها مواقع داخل سوریا مندالئل تشیر إلى استخدام هذا السالح في خمسة

وتحدث التقریر عن استخدام ،)2013–2012( التحقیقات، وذلك على امتداد عامي 

واسع للسالح وبشكل قطعي في منطقة الغوطة، بینما لم یشر في بلغة جازمة في مواقع 

شهادات ال یمكن أخرى، نظرا ألن التحقیق في عدة مواقع تم بعد فترة طویلة واستند على 

تأكیدها بشكل مستقل، غیر أن التقریر لم یشر بوضوح إلى الطرف الذي استخدم السالح 

الكیمیائي، وٕان أعطى تلمیحات تضمنت مسؤولیة النظام السوري عن هذا الهجوم الذي 

.أوقع مئات القتلى في صفوف المدنیین السوریین

: ربعة أنواع من اإلرهاب هيوتأسیسًا على ما سبق، فإنه یمكن للباحث تمییز أ

وتشمل الدیانة واألصل الجنسي والعرقي أو غیرها، : اإلرهاب الناجم عن أسباب اجتماعیة .1

وتمارس هذا النوع من اإلرهاب بعض الحركات بهدف تحقیق وضع سیاسي لفئة تنتمي 

. لدین أو لغة أو أصل أو مذهب

التحرر اإلنفصالیة إلقلیم معین في ویشمل حركات : اإلرهاب الناجم عن أسباب وطنیة .2

.نطاق الدولة أو حركات التحرر من االستعمار والتبعیة 

ویشمل األفكار الفوضویة والیسار : اإلرهاب الناجم عن اعتناق أفكار أو عقائد سیاسیة .3

.الجدید والرادیكالي والشیوعیة التقلیدیة والیمین المتطرف والنازیة الجدیدة وغیرها

ویشمل المجموعات التي تهاجم األهداف ذات : اجم عن أسباب شخصیة اإلرهاب الن.4

الصبغة العمومیة ألسباب شخصیة أو ذاتیة لیس للمجتمع دخل فیها، ویرجع إلیه بعض 

.صور التطرف غیر المبررة اجتماعیًا وسیاسیا
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المبحث الثاني 

الدولي في مكافحة اإلرهاب ةالدولیالجهود

ظواهر االجتماعیة السیاسیة المرافقة للمجتمع البشري منذ بدایة تعد ظاهرة اإلرهاب من ال

الحیاة على األرض، وكانت على شكل ممارسات فردیة أو جماعیة صغیرة غیر منظمة ذات دوافع 

مختلفة وتطورت بهذه الصورة المعروفة في المجتمع الدولي، وبات النظر إلى هذه الظاهرة في هذا 

فصورة اإلرهاب الحالیة تقرب . علیه في العصور القدیمة والوسطىالعصر یختلف كلیًا عما كان 

من صورته في نهایة القرن التاسع عشر إال أن نشاطه أصبح معقدًا تدیره منظمات تتمتع بقدر عاٍل 

من التدریب والتنظیم والتسلیح والمعرفة الفنیة، وفي كثیر من األحیان تدیره أجهزة ذات قدرات 

. عض الدول، وذلك من أجل السیطرة على المجتمع الدولياستخباریة كبیرة في ب

ویشیر الواقع الفعلي للحیاة المعاصرة إلى أن التحدیات اإلرهابیة في تصاعد مستمر منذ 

عقدي السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین، مع بروز دور اإلرهاب كعنصر فعال في 

لیات صغیرة إلى عملیات إرهابیة واسعة، ذات الصراع السیاسي، وتطور أسالیبه ووسائله من عم

قدرات تنظیمیة متناهیة في الدقة، تفوق ما یتوافر لدى كثیر من دول العالم التي أمست أمام ضرورة 

.تنظیم جهودها من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي أخذت تنخر في جسد المجتمع الدولي

:من خالل المطلبین اآلتیینالدولياإلرهابفي مكافحة ةالدولیالجهودویتناول المبحث الثاني 

.التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب: المطلب األول 

. معوقات مواجهة تحدیات اإلرهاب الدولي: المطلب الثاني
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المطلب األول  

التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب 

مجموعة عرقیة أو اثنیة لم یعد اإلرهاب یمثل ظاهرة تستهدف دولة معینة دون غیرها، أو 

أو سیاسیة بعینها، بل تبین أن اإلرهاب مشكلة ذات حساسیة هدفها النظام الدولي بأكمله، لذلك ال 

في ) المحلیة(یمكن فهم هذه الظاهرة أو التعامل معها استنادًا إلى إفرازات العوامـل الداخلیـة 

مصالح مختلفة تمثل تهدیدًا قائمًا األساس، وٕانما انعكاس لوضع دولي یرتبط بأطراف، وشبكات، و 

أو محتمًال لمعظم دول العالم، وبدأت هذه الرؤیة تثبت صحتها وجدیتها، إذ توالت األعمال 

اإلرهابیة في مناطق عدیدة في أرجاء العالم مما أدى إلى تنامي الشعور لدى جمیع أطراف المجتمع 

لیست بمأمن منها كما كانت تضن أو تأمل، الدولي بأنها لیست خارج دائرة أعمال اإلرهاب، وبأنها 

ة ـــرة اإلرهابیـــــــــار الظاهــــة انتشـــــورة وسرعــــــي واعیًا تمامًا ومدركًا لخطــــــح المجتمع الدولـــوبذلك أصب

).167: 2004شعیب، ( 

وفي ظل تداخل المصالح الدولیة الناجم عن المتغیرات الدولیة والظروف اآلنیة في عالم 

تقلصت فیه المسافات، كان لزامًا على الدول السیر نحو التعاون والتضامن في مواجهة األزمات 

والتحدیات، إذ ال مكان في عالم الیوم للعمل الفردي أو االنطواء، األمر الذي دعا للعمل المشترك

. من أجل التصدي لظواهر التخریب واإلجرام واإلرهاب الذي یهدد البنیة التحتیة للمجتمع الدولي

هذه البنیة التي تشكلت نتیجة زیارة التقارب بین الدول بصورة لم یسبق لها مثیل، وذلك بفعل 

المتغیرات التي لحقت بالمجتمع الدولي في مجاالت التكنولوجیا وتطور وسائل المواصالت 

االتصاالت، األمر الذي أدى إلى تغییرات جذریة في الحیاة بین أعضاء الجماعة الدولیة، مما و 
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سلطان، ( ترتب على ذلك من ضرورة العمل على وضع تنظیم للعالقات في المجتمع الدولي 

1976 :293. (

لذلك بذلت العدید من الجهود الدولیة في محاولة الحد من انتشار ظاهرة اإلرهاب، 

ه الجهود تدور في اصرتها حصارًا محكمًا بما یؤدي إلى القضاء علیها فیما بعد، ولم تكن هذومح

ن هدفها التأثیر في البیئة المحیطة واألطراف األخرى بكل ما تحمله من عناصر القوة فراغ، وٕانما كا

یشكل أو الضعف، وهي تستلزم حشد وتوظیف موارد القوة الالزمة، وهو أمر ال یتوافر ألیة دولة

مطلق، وفي جمیع اللحظات؛ وذلك لما لكل دولة من مشكالت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة 

شعیب، ( وثقافیة، تعاني منها بدرجات متفاوتة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي 

2004 :168.(

ة الساعیة لتوفیر ورغم كافة الجهود الدولیة المبذولة في هذا المجال إلیجاد الحلول القانونی

قدر من االتساق بین النظم القانونیة المختلفة، وتقلیل فجوة التعارض والتفاوت بینها، وابتكار صیغ 

إجرائیة لمواجهة الصعوبات الناشئة عن التطبیق، فإن هذه الجهود الدولیة والتي تمثلت في 

ؤتمرات التخصصیة التي تقام لمنع االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة، ونماذج االتفاقیات الصادرة عن الم

عمال السلطات التقدیریة للدول، وهي أالمتحدة، لم تسفر عن تطبیق مجال الجریمة من قبل األمم 

تلك األعمال التي تحرص الدول على اإلبقاء علیها في مثل تلك االتفاقیات، إلى جانب خلو أغلب 

أو المتقاعسة، وغیاب اآللیات المركزیة االتفاقیات من وسائل مواجهة أو مراجعة الدول الرافضة 

التي تمنح القرارات مقتضیات التنفیذ، أذ یصطدم ذلك بطبیعة الحال بالمبادىء المستقرة قانونًا بشأن 

سیادة الدول على أراضیها، واالعتبارات السیاسیة التي ما زالت تحول دون وصول القانون الدولي 
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ولة، باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون الدولي في بعد ألحكام واضحة حول نظام مسؤولیة الد

).113: 1996خلیل، ( هذا السیاق 

ویمثل التعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب أحد صنوف التعاون بین الدول في عالقاتها 

الخارجیة، ویقصد به تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة، لتحقیق نفع أو خدمة 

ل التصدي لمخاطر وتهدیدات اإلجرام وما یرتبط به من مجاالت أخرى كمجال ، وفي مجاجماعیة

العدالة الجنائیة، ومجال األمن، أو تنظیم مشكالت الحدود والسیادة التي قد تعترض الجهود الوطنیة 

على المستویات هذه المساعدة ویمكن أن تكونلمالحقة المجرمین، وتعقب مصادر التهدید، 

على جهود دولتین تقتصروقد،إجرائیةوموضوعیة أوقد تكون أو شرطیة، قضائیة أو تشریعیة

).31: 1999شحاتة، ( إقلیمیًا أو عالمیًا تمتدفقط أو 

وهناك مبررات قویة للتعاون الدولي األمني من أجل التصدي للمنظمات اإلرهابیة، وذلك 

ها االجرامیة في مناطق بسبب إزدیاد قوة هذه المنظمات وتنوعها، بحیث أصبحت تدیر أنشطت

ونظرًا لما تتمتع به هذه المنظمات من حركة عالمیة وقدرة على استغالل التجارة . مختلفة من العالم

من المشروعة من أجل التستر ورائها، واستخدام النظام المصرفي العالمي لتكدیس العائدات المتأتیة

دولة بمفردها، ومهما كانت الوسائل جرائمها ونقلها وغسلها، فسیكون من الصعب جدًا على أیة

والموارد المتوفرة لدیها، أن تتصدى بشكل كاف لإلرهاب دون أن تعتمد على شكل من أشكال 

.(Malcom,1989:26)التعاون الدولي 

إن عدم قدرة الدول على تحقیق انتصارات بشكل منفرد ضد المنظمات اإلرهابیة التي تعمل 

الوطنیة، جعل من التعاون الدولي األمني العامل الوحید والضروري، بأسالیب تتجاوز فیها الحدود 

في التصدي لإلرهاب، وذلك لما له من أهمیة كبیرة في كونه ال یعد شرطًا أساسیًا بهذا الشأن 
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فحسب، بل ألنه یمثل أبرز التدابیر في مجال الوقایة من اإلرهاب المنظم ویسهم في تشتیث 

).16: 1999سمیر،( المنظمات اإلرهابیة 

أن إلحاق أفدح الخسائر بأي بعد انتهاء الحرب العالمیة األولى العالم ت دولأدركوقد 

طرف دولي ال یستلزم بالضرورة للمواجهة العسكریة المباشرة أو توفیر آلة حربیة متطورة أو قدرة 

بتكلیف ) 1919(اقتصادیة قادرة على تغطیة نفقات الحرب التقلیدیة، لذا قامت الدول ومنذ عام 

لجنة من فقهاء القانون لدراسة المشكالت المتعلقة بمسؤولیة مجرمي الحرب، أذ أدرجت هذه اللجنة 

جریمة، وأوصت ) 32(اإلرهاب المنظم في المرتبة الثانیة في قائمة جرائم الحرب التي ضمت 

عقد في تل والذبح، و اللجنة باإلسراع في تجریمها ال سیما في الحاالت التي تزداد فیها حوادث الق

" أول مؤتمر قانوني حول اإلرهاب تحت شعار ) بروكسل(في العاصمة البلجیكیة ) 1926( عام 

( عام ) وارسو ( ، تاله مؤتمر توحید القانون الجنائي في " اعتماد إجراءات تشریعیة مشتركة 

ب أعماله تضمنت ، ألذي لم یشر لمصطلح اإلرهاب لعدم ذیوع استعماله آنذاك، لكن أغل)1927

دراسة األفعال المرتكبة في الخارج والتي تنطوي على استعمال غیر محدد للعنف واستعمال وسائل 

.(Glaser,1970:7-24)من شأنها إحداث خطر عام 

المؤتمر الثالث بشأن جرائم الخطر العام وأشار هذا ) 1930( وعقد في بركسل عام 

اب، وانتهى المؤتمر إلى طرح مشروع اتفاقیة تضمنت المؤتمر ألول مرة صراحة لمصطلح اإلره

): 14: 2008محي الدین ، ( خمس مواد تتعلق باإلرهاب، وهي 

إحراق المباني وغیرها من الممتلكات عمدًا أو تفجیرها أو إحداث الفیضانات، وكل ما من .1

ء الحرائق أو شأنه تهدید السالمة العامة كتحطیم اإلشارات أو األدوات التي تستخدم في إطفا

.حفظ األرواح
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العرقلة غیر المشروعة للسیر العادي لوسائل المواصالت، كالقطارات وأجهزة البرید والبرق .2

والهاتف واألضرار غیر المشروعة بمصادر المیاه العامة أو مصادر اإلنارة والتدفئة وغیرها 

.من مصادر الطاقة 

. تلویث المیاه واألغذیة .3

، وفي كوبنهاجن )1935( ، وفي مدرید عام )1931( وتوالت المؤتمرات تباعًا في باریس عام 

ووزیر خارجیة فرنسا ) الكسندر األول ( وفي أعقاب عملیة اغتیال ملك یوغسالفیا ). 1936( عام 

بتدبیر في مرسیلیا، وجهت الحكومة الفرنسیة أصابع االتهام بهذا الحادث لعصابة كرواتیة ) برتو ( 

بتدبیر ) هتلر ( ، في حین اتهمت الحكومة الیوغسالفیة )موسولیني(من رئیس الوزراء اإلیطالي 

: 1994عبید، ( التوقیع على اتفاقیتین، هما ) 1937تشرین الثاني 16( حینذاك تم في . العملیة

59 :(

دولة ) 13(عت علیها اتفاقیة إنشاء محكمة دولیة تتولى محاكمة مرتكبي الجرائم اإلرهابیة ووق.أ

.دولة ) 44(فقط من مجموع الدول األعضاء في عصبة األمم البالغ عددها 

نصا، وتكمن ) 29( دولة وتضمنت ) 24( اتفاقیة تحریم اإلرهاب الدولي ووقعت علیها .ب

، فیما ألزمت )29/2( أهمیة هذه االتفاقیة في أنها وضعت تعریف لإلرهاب بموجب المادة 

ة الدول األعضاء التي تقع على أراضیها ویكون لها صلة باألعمال المشار الیها المادة الثالث

األعمال اإلجرامیة الموجهة ضد دولة، " في المادة الثانیة التي نصت على أن اإلرهاب یعني 

والتي من شأنها وطبیعتها إثارة الرعب لدى شخصیات معینة أو مجموعة أشخاص أو الجمهور 

: ثانیة األفعال التي تشكل إرهابا، وهي، وعددت المادة ال" 
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أي فعل متعمد قد یسبب الموت أو األذى الجسیم لبعض األشخاص مثل رؤساء الدول أو :أوال

.نوابهم أو خلفائهم أو من یتولى مهمة رسمیة ویقع الفعل اإلرهابي بسبب تأدیة مهامهم

.ة األفعال التخریبیة التي تسبب أضرارًا للملكیة العام:ثانیا 

. أي فعل من شأنه أن یعّرض سیر الحیاة اإلنسانیة للخطر:ثالثا

صنع أو امتالك أو تقدیم أسلحة أو معدات أو متفجرات أو مواد من شأنها أن تساعد :رابعا

على ارتكاب فعل من األفعال السابقة 

. الشروع في ارتكاب أي عمل من األعمال السالفة : خامسا

الل الفترة الممتدة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة عـام وتمیزت ظاهرة اإلرهاب خ

، بعدم اتخاذها وتیرة )2001أیلول 11(، وٕانشاء هیئة األمم المتحـدة حتى تفجـر أحـداث )1945(

واحدة من حیث مداها واتجاهاتها واستراتیجیتها متأثرة بعوامل عدة، ربما كان أبرزها اتساع أو 

صورتیه العسكریة واالقتصادیة، ورافق هذه الظاهرة تنامي الجهود الدولیة انحسار المد االستعماري ب

المتمیزة لمعالجة أسبابها وتطویق نشاطها وتقلیل آثارها المدمرة، وأتخذت هذه الجهود الدولیة صورًا 

عدیدة من بینها عقد المؤتمرات واالتفاقیات واصدار القرارات المنددة من جانب ومهددة وملزمة من 

). 136: 2008الشكري، ( ب آخـر جانـ

فقد بات للتعاون الدولي في مواجهة اإلرهاب مقومات أو برامج، تعكس السیاسة وعلیه

العامة التي تتفق مع الظروف والمتغیرات الجغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة للدول، أعضاء 

افحة الجریمة في شتى أشكالها الجماعة الدولیة، وصوًال إلى التكامل الدولي األمني الهادف إلى مك

وكافة مجاالتها، للحفاظ على األمن الدولي، وأمن ومؤسسات وهیئات الدول أعضاء الجماعة 

) .374: 2005إبراهیم، ( الدولیة، وتبادل الخبرات والمعلومات األمنیة 
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:لذلك فإن التعاون الدولي الذي قام لمواجهة اإلرهاب كان یستند إلى المقومات اآلتي

تتواءم مجموعة من المبادىء التي : المبادىء التي یستند إلیها التعاون الدولي األمني)1(

یختص بها التعاون الدولي األمني مع متطلبات تحقیق هذا التعاون بالعمل وفقًا لما لها من 

خصائص ذاتیة ترجع إلى كون هذا التعاون یرتبط مباشرة بتأمین الحیاة البشریة، وتظهر 

: المبادىء، وهيالوثائق الدولیة المختلفة ذات العالقة بالنظام الدولي األمني تلك

یتسم النظام الدولي األمني بوجود غایة یصبو إلیها من :النظام الدولي األمنيغایة)أ(

فهو یسعى لدعم األمن القومي وكذلك دعم األمن . خالل تنظیماته وتدابیره وٕاجراءاته

االجتماعي الدولي، ومرجع فكرة غایة النظام الدولي األمني بأنه تأسس على 

المادیة والمعنویة للكائن البشري في صورة تأمین استقراره ونمائه معطیات الحمایة 

. الجماعي والفردي داخل المجتمع الدولي

یقصد بها القواعد التي ینشؤها النظام : النسبیة في قواعد النظام الدولي األمني)ب(

الدولي األمني وهي لیست قواعد واحدة عامة، وٕانما یختلف مضمونها ومداها وما 

التزامات أو تقرر من حقوق في بعض تفصیالته من حالة إلى أخرى تفرضه من 

.كما تتغیر بحسب الزمان والمكان

یرتبطانالدولي على هذین العاملین اللذین مبادى النظامتعتمد: الوقایة والعالج )ج(

بالوسائل الوقائیة والتدابیر التي یتعین مراعاتها تجنبًا لألفعال التي تمس األمن أو 

تهدده بالخطر، فیما ینصرف العامل العالجي إلى اإلجراءات التي تلي وقوع االفعال 

التي تمس األمن، وتهدف إلى ردع مرتكبي الجرائم وٕاعادة األمن واالستقرار إلى 

. نصابهما
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ویلعبان دورًا كأحد دعائم النظام الدولي األمني الذي :دة المتبادلةالتعاون والمساع)د(

دودــــــر للحــــاب إلى خطر عابــــول اإلرهـــــــود بین الدول جراء تحــــــم بتنسیق الجهــــــیهت

. )27: 1997العناني، ( 

أحد األهداف الرئیسیة یمثل هذا المبدأ:إثارة الوعي العام الدولي بخطورة اإلرهاب المنظم )2(

في مواجهة خطورة جرائم االرهاب واستفحالها، وشرح أهدافها وأبعادها وأسالیب عملها، 

وٕاعطاء فكرة مفصلة وواضحة عما تستهدفه من تدمیر، بما یعزز الثقافة القانونیة ویوضح 

: 1995درویش، ( األبعاد الحقیقیة لإلرهاب بوصفه خطراص یهدد اإلنسانیة بال استثناء 

122.(

استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة وتبادل المعلومات إن: تحدیث أجهزة األمن الدولیة )3(

سریعًا واالستفادة منها في تحلیل أنشطة اإلرهاب المنظم، ورسم السیاسات األمنیة لمكافحة 

اون تلك األنشطة بأكبر فعالیة وأعلى كفاءة ممكنة من القواعد المستحدثة المتعلقة بالتع

تحدیث أجهزة ووسائل یعد من أبرز مقومات مكافحة األرهاب الدولي وذلك ألناألمني، 

تبادل كما أن تالءم مع تطور العملیات اإلرهابیة، تإنما یمثل ضرورةمكافحة اإلرهاب 

الخبرات والدراسات واألبحاث بین الدول أعضاء الجماعة الدولیة في مجال مكافحة 

اإلرهاب، ودعم جهود مراكز الدراسات األمنیة للتمكن من أداء رسالتها في اإلعداد 

والتدریب للكوادر األمنیة المتخصصة، وتحدیث أنظمة تأمین وحراسة المنشأت الحیویة 

بمثابة ركائز ودعائم یتعین توافرها یعد ء الجماعة الدولیة، والمطارات في الدول أعضا

).453: 2005إبراهیم، ( لتحقیق التعاون الدولي األمني الفعال 

یلعب التخطیط دورًا مهمًا في تدعیم القدرة : التخطیط العلمي الحدیث لمكافحة الجریمة )4(

خاصة، فالجریمة ظاهرة األمنیة لمواجهة الجریمة عمومًا، والجرائم اإلرهابیة المنظمة
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مرتبطة بالمجتمع، وتعبر عن وجود خلل في بعض أجهزته ومقوماته، كما تختلف سبل 

المقاومة باختالف المجتمعات، لذلك برزت مجموعة من المحاور األساسیة التي سعت 

الدول لوضع الخطط الكفیلة من أجل مواجهتها بعد أن وضعت في االعتبار الظروف 

:طة بالبیئة الخاصة بالجریمة، والتي من أبرزها المحاور التالیةالموضوعیة المحی

لتعرف على األسباب الحقیقیة التي تدفع تسعى الدول لأسباب اإلجرام المنظم ، )أ(

العناصر االجرامیة إلى ارتكاب الجریمة، والتعرف على أسالیب الرعایة االجتماعیة 

جرام المنظم، سواء في إطار والنفسیة لألشخاص المؤهلین لالنضمام إلى عناصر اإل

من خالل النظر إلى بیئتهم وذلك األعمال اإلجرامیة السیاسیة أو االقتصادیة، 

وظروفهم المعیشیة وأحوالهم النفسیة، فهؤالء األفراد یكونون أكثر قدرة على مواجهة 

.اإلغراءات المقدمة إلیهم من اإلجرام المنظم إن وجدوا الرعایة المناسبة 

، كونهم عرضة لالنخراط شریحة الفتیان والشباباالجتماعیة التي تواجه المشكالت )ب(

.في ظل جماعات األعمال اإلجرامیة 

األسس العلمیة لمواجهة حاالت التكرار في ارتكاب الجریمة، حیث إن المجرم الذي )ج(

.یعتاد اإلجرام یكون أخطر أنواع المجرمین

زمة ضد المجرمین ووضع القوانین الالزمة حقوق اإلنسان عند اتخاذ االجراءات الال)د(

.لذلك

الظواهر اإلجرامیة المنظمة، خاصة في الحاالت التي یتضح فیها استعداد المجرم )هـ(

للتوبة والعودة إلى االستقامة، حتى یكون هناك نوع من الثقة في أجهزة األمن والدولة 

.بأكملها
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نیة لتعاظم دورها في مالحظة سبل مكافحة الجریمة، وتطویر المؤسسات األم)و(

.الظواهر اإلجرامیة ومحاصرتها

التعاون بین الدول بشأن الجرائم المنظمة، ومنع عملیات غسیل األموال المتحصلة )ز(

من الجریمة، والرقابة والسیطرة علیه، وكذا تنفیذ الخطط التي یتم االتفاق علیها فیما 

.بین تلك الدول

ت الالزمة بأسالیب عملیات إرهابیة وتحلیلها وٕاعطاء التوجیهامتابعة تطورات أیة )ح(

.)272: 1989النبهان، ( السیطرة علیها

یرى الباحث أن كثیر من دول العالم ال تملك الخبرة الكافیة في طریقة التعامل مع الجریمة 

تدفع الدولة اإلرهابیة، ففي حاالت اتخاذ شكل التمرد ألهداف سیاسیة أو دینیة مسیسة غالبًا ما 

وأجهزتها لمواجهة لإلرهاب بشكل القمع البولیسي استنادًا إلى القوانین االستثنائیة، أو التوجه نحو 

ایقاع العقوبات على الموقوفین من الجماعات اإلرهابیة بعد تقدیمهم للمحاكمة، لذلك یأتي دور 

وف غیر العادیة والمشحونة التعاون الدولي في تبادل الخبرات في هذا المجال من أجل تجاوز الظر 

إعالمیًا التي تضع القاضي ورجل األمن في موقف الخضوع لضغوط الرأي العام الذي تلهبه 

الصحافة وأجهزة االعالم، مع عدم تناسي المتغیرات التي تؤثر على رّد فعل العامة إزاء العقوبات 

إدراك الناس لمدى مسؤولیة : التي تطبق على مرتكبي جرائم اإلرهاب، هذه المتغیرات التي تتطلب 

الشخص عن الجریمة المنسوبة إلیه؛ وٕادراك الناس لمدى خطورة الجریمة؛ وٕادراك الناس لمدى 

استحقاق المجرم للعقاب الذي وقع علیه، هذه المتغیرات ال تؤثر منفصلة كل منها بمعزل عن 

ل السلطة مع مجرمي اآلخر ولكنها تؤثر مجتمعة على اتجاه رد الفعل الجماهیري إزاء تعام

اإلرهاب، ال سیما عندما یتم التعامل مع هؤالء دون توفیر األدلة الكافیة إلدانتهم  األمر الذي یولد 
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ردود فعل سلبیة لدى كثیر من ذوي وأقرباء المتهمین بالعملیات اإلجرامیة، قد تدفع بعضهم لسلوك 

.ذات المنهج الذي سلكه هؤالء المتهمین
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المطلب الثاني

معوقات مواجهة تحدیات اإلرهاب الدولي 

لم یعد خافیًا على أحد أن اإلرهاب قد أصبح ظاهرة عالمیة عدیمة الوطن والهویة، وال 

یمكن مواجهتها إال بتظافر الجهود الدولیة، فلم تعد القضیة خاصة بدولة معینة، وٕانما تمس وتهدد 

فإنها ال تستطیع دون مساعدة الدول األخرى مواجهة ومهما بلغت قدرات أي دولة . كل الدول

اإلرهاب، فالوجه العالمي لإلرهاب یظهر في أن الجریمة اإلرهابیة یخطط لها في دولة، ثم یتم 

كما أن التطور المعاصر الذي لحق . التمویل في دولة أخرى ، ویجري التنفیذ في دولة ثالثة

زت اإلستقرار األمني في عدید من دول العالم، فالبناء بالمنظمات اإلرهابیة، أحدث آثارًا سلبیة ه

الهیكلي لتلك المنظمات یفترض عادة تقسیم العمل وتوزیع األدوار بین الجناة، فتصبح الجریمة أكثر 

إحكامًا وأیسر تنفیذا، لذلك برزت لإلرهاب الدولي تحدیات جمة تواجه جمیع دول العالم، وباتت 

) .366: 2006سلیمان، ( مة اإلرهابیة الصعوبات تكتنف مواجهة الجری

ویشیر واقع الحال في عصر العولمة الذي امتاز بالتغیرات السریعة أن الدول باتت تواجه 

تحدیات كبیرة في جانب عمل المؤسسات األمنیة تجاه ظاهرة اإلرهاب الدولي، وذلك بفعل األداء 

ستقرة، األمر الذي فرض على الدول والتغیر المستمر والتكیف العالي مع البیئات غیر الم

ومؤسساتها األمنیة العمل في بیئة مفتوحة ومتغیرة بسرعة مما یجعلها على استعداد للتكیف 

: والتماشي مــــع هذا التغیـر، وقـــد جـــاء ذلك كله نتیجة تلك التحدیـــــات األمنیة التــــي كان مـــن أبرزها

ور التقني حیث یتم استثمار التقنیات الحدیثة في تهدید التحدیات الناجمة عن عملیة التط.1

األمن وتنفیذ عملیات إرهابیة تعتمد الدقة والتنظیم عالي الجود بفعل ما یتوفر للمجموعات 
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اإلرهابیة وجماعات الجریمة المنظمة والجریمة العابرة للحدود الوطنیة من وسائل وأدوات 

.تقنیة حدیثة 

تمعات التي تواجه اإلرهاب التي یتصف أغلبها بالتخلف جراء التحدیات النابعة من المج.2

ضغوطات النمو المتأخرة التي تثقل كاهل تلك المجتمعات المتعلقة بانتشار الفقر واألمیة، 

والجریمة، والمشكالت االجتماعیة المتنوعة، والفساد اإلداري والسیاسي، بما یحد من فرص 

.التطور والتنمیة البشریة 

لمتعلقة بالقدرات البشریة التي تتمثل بنقص الكفاءات على مستوى القیادة والتقنیة التحدیات ا.3

بسبب عدم التأهیل، وهجرة العقول، أألمر الذي جعل أمر التعامل مع متطلبات العصر 

.یسیر باتجاه مغایر لحركة التطور الدولي، في ظل مشكالت متعددة داخلیا

قافي التي تسمح بتنامي التهدیدات األمنیة في عصر التحدیات المتأتیة من حالة التخلف الث.4

.العولمة الذي یتطلب تحصینًا أمنیًا ومشاركة اجتماعیة وتكوین ثقافي نابذ للعنف والجریمة

التحدیات العملیة النابعة من االضطراب السائد في تدفق االتصاالت، والتحویالت المالیة، .5

.والتخلف في إدارة تكنولوجیا المعلومات

حدیات المتعلقة بالتهدید باستغالل المعلومات السریة في الدول وأجهزتها، والملكیة الت.6

الفكریة، وما یمكن توظیفه في قضایا االحتیال على المستوى الفردي والمؤسساتي، 

واستغالل ذلك في انتقاء المعلومات ألغراض سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة، إلى جانب 

.وماتي في البنى التحتیة تدمیر مكونات البناء المعل

.التحدیات األمنیة المتعلقة بالجناة وخفاء الفاعلین وسهولة التنفیذ وانخفاظ التكالیف.7
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التحدیات الناجمة عن التخلف في رد التهدیدات لبنیة المعلوماتیة الحساسة التي تشمل .8

از، ومصادر االتصاالت، وقاعات البنوك والمال والطاقة الكهربائیة، وتوزیع الوقود والغ

.)69: 2014البداینة، ( مات الطوارىء والخدمات الحكومیة المیاه، والمواصالت، وخد

ومن خالل هذه التحدیات یتبین حجم الساللة الجدیدة لإلرهاب وما تمتاز به من شبكة روابط 

حافظة تسعى الجماعات اإلرهابیة لمنع اختراقها من خالل اتباع وسائل مبتكرة ومتغیرة من أجل الم

على المصالح المشتركة والتعاون العلني والخفي مع العدید من المنظمات اإلرهابیة األخرى ، وذلك 

باالعتماد على وسائل االتصال الحدیثة التي جاء بها التطور العلمي والتكنولوجي، حتى صار 

االرهاب ال العمل اإلرهابي ولید التفكیر والتدبیر واالبتكار والتخطیط والتنظیم الذي جعل من

یستهـــدف الدول التي تتعرض للعمل اإلرهابـــــــــــي فحسب، وٕانما لكي تمتد آثارها إلى الدول األخـــرى 

) .8: 2002مصطفى ، ( 

، وقفت )2001أیلول 11( وٕازاء موجة اإلرهاب التي انتشرت في العالم في أعقاب أحداث 

التصدي لإلرهاب، وكان لها أثر مباشر في مجموعة من المعوقات والصعوبات حجر عثرة في

تنامي خطر هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أمن وسالمة كثیر من الدول وبما یؤثر بشكل مباشر 

:على طموحات الشعوب نحو التنمیة والتقدم، ویبرز من بین تلك المعوقات اآلتي

لها قمع الجرائم اإلرهابیة، تباین اآلراء واالجتهادات التي تتعلق بالوسائل التي یمكن من خال.أ

. والقضاء على تلك الظاهرة الخطیرة وٕادانتها سواء المستوى الدولي أو اإلقلیمي

حظر تسلیم المتهمین بارتكاب جرائم سیاسیة سواء ورد النص علیها في الدساتیر، أو .ب

إلى مبدأ االتفاقیات باعتبارها من القواعد العرفیة المستقرة في الضمیر العالمي، أو استناداً 

المعاملة بالمثل، وغالبًا ما تكون الجریمة اإلرهابیة بعیدة عن السیاسیین، غیر أن المشكلة 
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الرئیسیة تكمن في عدم وضع ضوابط محددة لتعریف الجریمة اإلرهابیة، وحصول الخلط 

بینها وبین الجریمة السیاسیة، وبالتالي یشمل الحظر بجانب الجریمة السیاسیة كثیر من 

).204: 1983سند، ( هابیین اإلر 

یعد حق اللجوء السیاسي من الحقوق اللصیقة بسیادة الدولة والتي تمنحه وفقًا لسلطاتها .ج

التقدیریة ضمانًا لألفراد الذین یعانون االضطهاد والتعذیب في دولهم، وقد أدى التوسع في 

الدساتیر الوطنیة، استخدام هذا الحق إلى عرقلة جهود التعاون الدولي، حیث تحظر بعض

واالتفاقیات الدولیة تسلیم اللالجىء، وبالتالي أصبح منح حق اللجوء للمجرم اإلرهابي 

یضمن له الحمایة القانونیة الدولیة التي تمنع المجتمع الدولي من معاقبته والقصاص منـــه 

) .25: 1997فضل، ( 

دیثة في مجال ممارسة الجریمة اتساع نطاق ظاهرة التوظیف المباشر للتكنولوجیا الح.د

اإلرهابیة وبخاصة في مجاالت االتصاات والمعلومات والتي لها بعض التأثیرات 

). 358: 1997إبراهیم، ( واالنعكاسات السلبیة على األمن الداخلي في بعض الدول 

هابي فإن مبدأ التسلیم أو المحاكمة والذي یعني أنه في حالة رفض الدولة تسلیم المجرم اإلر . هـ

علیها أن تحاكمه وذلك تحقیقًا لقواعد العدالة الجنائیة، وضمانًا لعدم إفالت المتهم من 

إال أن هذا المبدأ كثیرًا ما ال . العقاب، باإلضافة إلى إنه یؤدي إلى تنمیة التعاون بین الدول

ة یجد صداه في التطبیق بین الدول ألسباب متعددة، لعل من أهمها عدم اعتراف الدول

المطالبة بالتسلیم بالجرم الذي سیحاكم من أجله الشخص المطلوب أو اعتبار الجرم من 

وبالتالي ال تجیز التسلیم، والخطورة تكمن عندما . الجرائم السیاسیة التي ال تجیز المحاكمة

).161: 1987عز الدین، ( تتخذ الدولة هذا المبدأ وسیلة لحمایة اإلرهابیین 
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قضیة اإلرهاب واستخدامها للمنظمات اإلرهابیة في صراعها مع دولة أو تبني بعض الدول ل.و

دول أخرى، وذلك عن طریق تمویل أو تقدیم الدعم لمنظمة إرهابیة تعمل داخل تلك الدولة 

) .46: 1986عز الدین، ( أو خارجها 

لفعل ترتب على استخدام اإلرهاب في الصراع السیاسي بین الدول أثر شدید على تكییف ا.ز

اإلرهابي من الناحیة القانونیة، مثل قیام بعض الدول األوروبیة بالنظر إلى الجماعات 

المناهضة للحكومات في العالم العربي كجماعات معارضة سیاسیة دون النظر لمدى 

استخدامها للوسائل اإلرهابیة، وذلك لوجهة النظر المسبقة لدى الدول األوروبیة عن أزمة 

دول العربیة، وقد أثرت هذه النظرة على مفهوم الجریمة، وجدیة تبادل الدیمقراطیة في ال

المعلومات بشأنها، وجدیة االلتزام بعد تمویل أو إیواء أو تدریب مرتكبي الجرائم، أو جدیة 

محاكمتهم أو تسلیمهم، ألى جانب اثارة الشكوك حول الحد الفاصل بین الجریمة السیاسیة 

) .100: 2002، األشعل( والجریمة اإلرهابیة 

عدم رغبة بعض الدول في الدخول في صراع مع دول أخرى عندما یتصادف أن تكون .ح

أرضها مسرحًا لعملیة إرهابیة، إلى جانب عدم الرغبة لتعرضها إلى ضغوط من الدول 

المتعاطفة مع المنظمة أو الجماعة اإلرهابیة، لما لذلك من تأثیر على مصالحها وروابطها 

) .172: 1987عز الدین، ( ة أو السیاسیة االقتصادی

أفادت العولمة الجماعات اإلرهابیة بشكل خاص من خالل السماح ألعضاء تلك .ط

الجماعات والمؤیدین لها بعبور حدود الدولة والحصول على المعدات ونقلها، والحصول 

بین الدول على المعلومات واالتصال بین عناصر تلك المجموعات، وتحویل األموال فیما

بسهولة كبیرة، مع االعتماد على وسائل اإلعالم العالمیة في نشر سائلهم وقضایاهم 



64

وعملیاتهم، مثلما سمحت العولمة للجماعات اإلرهابیة بتكوین شبكات وأتاحت المجال 

لتطویر التحالفات االستراتیجیة مع مجموعات أخرى شاركت في العملیات اإلجرامیة الدولیة 

) .7: 2002بسیوني، ( 

یرى الباحث ؛ أنه ورغم الجهود الدولیة المبذولة لمكافحة اإلرهاب فإنه ال یزال یمثل مشكلة 

من أخطر المشكالت وتحدیًا كبیرًا یواجه المجتمع الدولي المعاصر، وهذا یستوجب الوقوف 

دولة أو بحزم بوجه اإلرهاب، واعتماد التخطیط االستراتیجي سواء على المستوى الوطني لكل 

على مستوى المجتمع الدولي بأسره، مع تسخیر الوسائل العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة، وتوظیف 

االمكانات األمنیة والقضائیة والتشریعیة والسیاسیة واالقتصادیة والتربویة واإلعالمیة المتاحة في 

. سبیل مكافحة هذه الظاهرة 



65

الفصل الثالث  

جهود األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي 
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الفصل الثالث  

جهود األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي

شهد مطلع القرن الواحد والعشرین العدید من التحوالت الهیكلیة العامة في طبیعة النظام 

، وتطور )1991(النظام الدولي الجدید عام الدولي، وذلك نتیجة للمتغیرات العدیدة التي رافقت قیام 

التكنولوجیا العسكریة وخصوصًا منها أسلحة الدمار الشامل، باإلضافة إلى اتساع نطاق ومفاهیم 

العولمة وهیمنة نموذج واحد على مختلف دول العالم األمر الذي أفضى إلى تصاعد األصوات 

.لي الجدیدالعالیة التي تدعو إلى رفض الهیمنة على النظام الدو 

وكان لتلك المتغیرات الدولیة دورًا واضحًا في تطور الظاهرة اإلرهابیة في العصر الحدیث 

كونها أسهمت في انتقاله إلى مرحلة الجیل الثالث، بعد موجات الجیل األول ذات الطابع القومي 

من القرن المتطرف التي اجتاحت أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى عقد الثالثینیات 

العشرین، وموجات اإلرهاب في الجیل الثاني ذات الطابع األیدیولوجي الذي برز أثناء الحرب 

الباردة، فقد كانت في جوهرها أداة من أدوات الصراع بین الشرق والغرب، أما الجیل الثالث 

یث المعاصر فهو إرهاب مركب بین السیاسي والعقائدي والمذهبي، ویتسم بخصائص متمیزة من ح

الدقة في التنظیم وطبیعة األهداف التي تركز على إقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر مادیًا وبشریًا 

ولیس مجرد لفت األنظار إلى المطالب السیاسیة والعقائدیة، ورغم محدودیة القدرات لدى منظمة 

لذا یتناول األمم المتحدة إال أن جهودها كانت واضحة في مجال مكافحة ظاهرة األرهاب الدولي، 

:جهود األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي من خالل المبحثین اآلتیین الثالثالفصل 

.العوامل المؤثرة في انتشار اإلرهاب الدولي: المبحث األول 

.هاب الدولي من قبل األمم المتحدةمكافحة اإلر :المبحث الثاني
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المبحث األول

اإلرهاب الدوليالعوامل المؤثرة في انتشار ظاهرة

شهدت العقود الثالثة األخیرة من القرن العشرین انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي وتنامیها 

بشكل سریع، جراء اتساع حالة الكراهیة والشعور بالغبن من قبل شعوب دول كثیرة في العالم كان 

ینیة، فضًال عن عدد من من بینها دول العالم الثالث القاطنة في قارات آسیا وأفریقیا وأمریكا الالت

. دول أوروبا الشرقیة قبل انتمائها إلى االتحاد األوروبي

وأسهم إنطالق ظاهرة العولمة النیولیبرالیة الجدیدة كمرحلة من مراحل التطور التاریخي 

للفكر البشري، في انتشار ظاهرة اإلرهاب، كونها جاءت نتیجة لألفكار التي شاعت في الوالیات 

ریكیة خالل الفترة الرئاسیة إلدارة الرئیس رونالد ریغن، وبدعم من  رئیسة الوزراء المتحدة األم

البریطانیة مارغریت تاتشر، إذ استندت تلك األفكار إلى المبادئ والمعاییر المالیة واالقتصادیة 

المستمدة من الفلسفة اللیبرالیة، والقائمة على الخصخصة، وتحریر األسواق من القیود الجمركیة،

وٕالغاء سیاسات الدعـم المالي، وتحریـر قطاع الخدمات، وتشجیع المنافسة، واإلستثمارات األجنبیة 

المباشرة، وأوجدت تلك األفكار تداعیات سلبیة عدیدة على طبیعة الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي 

.فـي الدول النامیـة والدول الرأسمالیة على حـد سواء 

العوامل المؤثرة في انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي، من خالل األول یتناول المبحث 

: المطلبین اآلتیین 

.عوامل البیئة الدولیة المؤثرة  في انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي: المطلب األول 

.عوامل البیئة المحلیة المؤثرة في انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي: المطلب الثاني
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المطلب األول

لدولیة المؤثرة  في انتشار ظاهرة اإلرهاب الدوليعوامل البیئة ا

برزت مجموعة من عوامل البیئة الدولیة نتیجة التداعیات السلبیة التي  خلفتها األفكار 

هذه العوامل هي . المصاحبة للعولمة النیولیبرالیة كان لها تأثیر في انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي

ي تعتنقها النظم المهیمنة على مكونات الجماعة الدولیة، باألساس نابعة من القیم والمبادىء الت

لم تكن فرصة مالئمة للدول النامیة في تخطي مشاكلها أعقبها شیوع ظاهرة العولمة التي 

اإلقتصادیة واإلجتماعیة وتحقیق اإلزدهار كما وعد مؤیدوها، بل إن العقود الثالثة الماضیة كشفت 

الیة المتمثِّلة بالمؤسسات المالیة والتجاریة الدولّیة والشركات فأدوات العولمة النیولیبر . عكس ذلك

المتعددة الجنسیة والدول الصناعیة، استفادت من التطور التقني لتحقیق مصالحها المادیة المرتكزة 

لإلنسانیة، وهیأت العولمة األسباب الرئیسة لبروز على الربح السریع، متخطیًة الحقوق اإلجتماعیة

لعالمیة الجدیدة في ظل بیئة دولیة سیئة بالنسبة للدول التي عجزت منفردًة عن مواجة التحّدیات ا

تلك التحدیات وهذه البیئة والتي شكلت تهدیدًا ألمن اإلنسانیة وطرحت مضامین جدیدة لألمن 

.)287: 2000حداد، ( البشري 

:وكان من أبرز تلك األسباب اآلتي

ها النظام السیاسي الدولي، والتي برز فیها التناقض أزمة الضمیر واألخالقیات التي یعیش.1

الواضح في ما تفرضه مواثیق النظام الدولي، وتحض علیه مواثیق وقیم اإلنسانیة من نظم 

وقواعد في التعامل، وبین ما یحدث على أرض الواقع من تنكر لكل تلك المواثیق 
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هاب على أنه یمثل صرخة والمبادىء ، وقد نظر بعض المهتمین بالشأن الدولي إلى اإلر 

).28: 2004المطرودي، ( احتجاج على مثل هذا التناقض 

تبني بعض األنظمة السیاسیة لظاهرة اإلرهاب واحتضان اإلرهابیین ودعمهم بهدف تحقیق .2

بعض المصالح أو الضغط على الخصوم من أجل الحصول على التنازالت مما یؤدي إلى 

ستوى الدولي، وهذا الدعم واالحتضان یؤدیان إلى نشوء اتساع األنشطة اإلرهابیة على الم

كثیر من المنظمات اإلرهابیة التي تنفذ أهداف وأجندة الدولة الداعمة لإلرهاب وتحقق 

).67: 2002الصالح، ( مصالحها 

األوضاع الدولیة غیر العادلة، ومنها األسباب السیاسیة الناجمة عن السیطرة االستعماریة، .3

وة من قبل الدول الكبرى تجاه الدول الصغرى، والتدخل في شؤونها، واستخدام الق

السدمي، ( واالستغالل الخارجي لمقدرات الشعوب، والنظام االقتصادي غیر العادل السائد 

2005 :72.(

ضعف قدرة منظمة األمم المتحدة في تحقیق أهدافها وتطبیق مبادئها الهادفة إلى وضع حد .4

والظلم واإلضطهاد والعنصریة، وبالتالي عدم قدرتها على ضمان لكل أشكال االستعمار 

) .25: 2001عید، ( حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة 

محدودیة قدرة األمم المتحدة في تطبیق القرارات المتعلقة بانتهاك قواعد القانون الدولي ضد .5

ـــي أعمالها اإلرهابیة ألمر الذي یشجع تلك الدول على التمادي فاالدول الداعمة لإلرهاب، 

).130: 1999عید، ( 

وأشارت تقاریر المؤتمرات الدولیة لألمم المتحدة حول التنمیة والبیئة المنعقدة منذ بدایة العقد 

) 2012، مؤتمر ریو دي جانیرو 2002مؤتمر جوهنسبورج ( األول من القرن الحادي والعشرین، 
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العولمة النیولیبرالیة المادیة، بأبعادها الشمولیة إلى التحدیات الناجمة عن تداعیات مبادىء

) مسألة الدیموقراطیة وحقوق اإلنسان(االجتماعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة واألمنیة والسیاسّیة 

والبیئّیة والثقافّیة، والتي أدت إلى تغییر مفهوم األمن البشري الذي لم یعد یرتكز على المفهوم 

تأمین الحاجات األساسیة والضروریة لوجود اإلنسان، كز على مدىالعسكري فحسب بل أصبح یرت

عن تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي التي أفرزتها العولمة النیولیبرالیةوقد شجعت هذه العوامل السلبیة 

وأوجدت مفهوم جدید لألمن البشري، بعد أن توزعت العملیات اإلرهابیة إلى كثیر من األنشطة في 

: تیجة للعوامل اآلتیة جوانب قطاعیة، ن

یمثل اإلرهاب في أبسط صوره استخدام العنف غیر المشروع بأسالیب :العوامل السیاسیة .أ

متعددة إللحاق األذى باألشخاص، واإلضرار بالممتلكات والمصالح، ویتضمن ذلك معاني 

العقاب، والتدخل في حریات اآلخرین، وهناك ثمة اتفاق على أن العنف في الفضاء السیاسي 

باستتخدامها من أجل تحقیق أهداف في المجال السیاسي یمثل استخدام القوة المادیة أو التهدید

).42: 2002إبراهیم، ( 

وبالنظر لكون السیاسة هي صراعًا باألساس على القیم، فإن الصراع قد یصل إلى مرحلة 

قصوى ، بحیث یتحول إلى عنف أو إرهاب وبأشكال متعددة، وقد برر بعض الباحثین وأهل 

: ًا لآلتياالختصاص استخدام العنف، وفق

على عنف السلطة، على افتراض احتكار الدولة القومیة الحدیثة ) ماكس فیبر ( ركز - 

.(Weeber,2011: 33 )الستخدام العنف الشرعي 

القیادة"ترید، والشرط االساسي لوجود العنف ھویرى ماكس فیبر، بان السلطة ھي فعل عنف یھدف الى اجبار الخصم على فعل ما ."
ذا كان جوھر السلطة ھو ممارسة القیادة، فلیس ھناك سلطة ال تنبع من قوة، وبذلك تصبح قیادة السلطة ھي القوة المؤھلة التي فا

. تحمل صفة رسمیة مؤسساتیة
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ضرورة انهاء االستعمار، وضرورة أن یتم ذلك عن طریق العنف ) فرانز فانون ( یرى - 

ادي من خالل تحریر األرض من الفعل الم: لمواجهة عنف المستعمر عبر وسیلتین، أولهما

الفعل النفسي من خالل تحریر المواطن من : التحكم الخارجي من المستعمر، وثانیهما

التغریب الواقع من االستعمار، والنصر هنا عبر العنف الثوري بمثابة تطهیر للشعوب 

(Fanon,2004: 15).

عنف والسیاسة من زوایا وبصفة عامة، فإن هذه النظریات وغیرها قد درست العالقة بین ال

أسباب العنف، وأشكاله، ودرجات حدته ومقاومته، حیث ظهر وجود مغذیات : عدة، منها 

العصبیة، والقبلیة، والطائفیة، وهذه المغذیات تنتج أشكاًال مختلفة من العنف، : للعنف، منها 

االفتراضي، إذ سواء مادیة أو لفظیة، منا برز نوع جدید من العنف، هو العنف اإللكتروني أو

تلعب المواقع اإللكترونیة دورًا في تصدیر العنف وتبادله في الفضاء اإلفتراضي عبر عنف 

).5: 2013وحید، ( مادي واقعي 

في تراجعاً وقد شهدت العقود األخیرة من القرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرین 

زاعات المسلحة وبروز أزمات كبیرة نابعة من الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وٕانتشارًا واسعًا للن

ظاهرتي اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ونمو تیارات العنف والجریمة المنظمة، 

واإلتجار بالمخدرات، بحیث توزعت هذه العملیات بنسب متفاوتة في أفریقیا وآسیا والشرق 

زال أن اإلرهاب یعد الظاهرة اإلبر مریكیة، أاألوسط وأمریكا الالتینیة وأوروبا والوالیات المتحدة األ

عالمیًا التي ترافقت مع ظواهر العنف والجریمة المنظمة والتي استفادت من معطیات العولمة 

ؤر بسواء منها السیاسیة أو التكنولوجیة، وذلك من خالل تنظیم العمل واألهداف مع إیجاد 

عالمیة مؤاتیة في ظل األوضاع االجتماعیة المتردیة واتساع دائرة الفقر وانحدار القیم 
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االجتماعیة واإلنسانیة وطغیان العولمة المادیة وتفاقم النزاعات األهلیة والدولیة، ولم یبقى 

على یةاإلرهاب مقتصرًا على مناطق األزمات، فهو الیوم ینتشر في أوروبا وآسیا وأمریكا الالتین

، والجیش األحمر الیاباني، ومنظمة الباسك األسبانیة، والمیلیشیات ید حركات األلویة الحمراء

الطائفیة في أیرلندا، والمیلیشیات األمریكیة في أمریكا الوسطى والجنوبیة والمرتبطة بكارتالت 

).2: 2001المراغي، (المخدرات في كولومبیا والبرازیل 

أنشطتها نتیجة عوامل سیاسیة ترتبط، بعدم وضوح المنهج وبنت أغلب هذه المنظمات 

، إلى جانب عدم استقرار ذه المنظماتهدول التي تنشط فیها السیاسي الذي تعتمده أنظمة ال

الوضع السیاسي، والعمل وفق معاییر وأطر محددة، مما یخلق حالة من عدم الثقة والقناعة، وال 

دى أفراد المجتمعات، كما أن الغموض في المنهج یبني قواعد االستقرار الحسي والمعنوي ل

والتخطیط في العمل یزعزع الثقة، ویخلق حالة من الصدام بین المواطنین والقیادات السیاسیة، 

فتقوم مثل هذه الجماعات واألحـــزاب بممارسة أنشطتها، وهذا وجــــــــه مـن وجوه انتشار اإلرهـــــاب 

.) 255: 2012، 2353دد العمجلة الدعوة اإلسالمیة،( 

وفي إطار العوامل المؤثرة في انتشار اإلرهاب الدولي فقد أكدت األحداث المرافقة الزدیاد 

اإلرهاب وتنامیه في أغلب دول العالم الثالث أن التطور الّالمتكافئ بین الدول المتقدمة و الدول 

طرة الدول المتقدمة وانتشار األنماط التي تسعى إلى النمو، وما تمثله ظاهرة التبعیة المتسمة بسی

واألسالیب المتعددة للجریمة المنظمة، والتي تعد نتیجة تمرد على الواقع المعاش باتساع تلك 

الهوة بین عالم الشمال المتطور والجنوب الساعي إلى التطور، أدت إلى بروز أسالیب متعددة 

الستعمار واالستغالل على المستوى الرتكاب أعمال إرهابیة تعبر عن حالة الرفض للتبعیة ول

) .50: 1981صوفایر، ( الدولي 
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وفي هذا الخصوص فإن الدول المتقدمة الكبرى تتحمل مسؤولیة تفشي القسط األكبر من 

ظاهرة اإلرهاب الدولي التي تعصف بالعالم بسبب مواقفها االستغاللیة والعدوانیة وتواطئها مع 

في مجلس األمن إزاء العدید ) الفیتو) (النقض(تخدامها حق الكثیر من األنظمة العنصریة واس

من القضایا وتهاونها في القیام بواجباتها مما أدى إلى عجز منظمة األمم المتحدة في تحقیق 

.)131: 1999عید، ( أهدافها في حمایة دول العالم ككل

في تقریرهاوبهذا فقد حددت اللجنة الخاصة بمتابعة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة

: من أبرزها النتشار ظاهرة اإلرهاب الدوليأسباب عدة ، 1979/شباط/ 29الصادربتاریخ 

عدم التوازن في النظام وهي االسباب الناجمة عن: األسباب االقتصادیة واالجتماعیة :أوال

وتأثیر ما یعیشه المجتمع ،واالستغالل األجنبي لموارد الدول األخرى،االقتصادي العالمي

الداخلي من فقر وبطالة وحالة ال مساواة في توزیع الثروات االقتصادیة واحتكارها بید فئة 

و االستبدادیة، مما یؤدي إلى تردي أأو فئات اجتماعیة قلیلة مؤیدة لألنظمة االستعماریة 

الدول حیث یقود هذا األوضاع المعاشیة لدى األفراد وازدیاد الهوة بین الدولة وغیرها من 

.إلى انتشار حاالت الركود والتخلف وتزاید المدیونیة

وممارسة التمییز ،الجزم أن سیطرة الدولة على دولة أخرىیمكن: األسباب السیاسیة :ثانیا

والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ،واستخدام القوة ضد الدول الضعیفة،العنصري

وممارسة القمع والتهجیر أو السیطرة على ،یًا أو جزئیاً واالحتالل األجنبي كل،األخرى

البیان الختامي (ي إلى انتشار العملیات اإلرهابیةشعب معین كلها أسباب سیاسیة تؤد

).8: 1996للدورة الرابعة والعشرین للمؤتمر اإلسالمي، 
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الدول من إن هذه األسباب وغیرها تؤدي إلى استغالل بعض الجماعات الفقیرة في مثل هذه 

.قبل اإلرهابیین بقصد تحقیق حاجاتهم االقتصادیة والترفیهیة بعد تنفیذ تلك العملیات

إذا كان اإلرهاب النابع من عوامل سیاسیة یعد من أكثر صور اإلرهاب :العوامل االقتصادیة .ب

مة انتشارًا وأشدها ضرواة وخطرًا وأكثرها دمویة، فإن للعوامل االقتصادیة بأخطارها المتراك

والمتالحقة دورًا في تشكل بیئة خصبة لتغذیة مكافحة اإلرهاب، وذلك ألن االقتصاد من 

العوامل الرئیسیة في خلق االستقرار النفسي لدى اإلنسان، أذ تمثل الجوانب االقتصادیة أحد 

األسباب الهامة والدافعة إلى ممارسة العنف واإلرهاب، فحین یثور التعارض بین الحاجة 

وحین تعجز اإلمكانیات المادیة المتاحة عن تلبیة بعض متطلبات األفراد وٕاشباعها،

واحتیاجاتهم، وحین تزداد الفجوة الهائلة بین األغنیاء والفقراء في معظم الدول، وعندما یتم تبني 

ورسم السیاسات المالیة والنقدیة الفاشلة وسوء توزیع الثروة، فإن كل ذلك یوفر المناخ المناسب 

).194: 1994عبد الناصر، ( األنشطـة اإلرهابیة لممارسـة

وقد أدت كثیر من العوامل االقتصادیة إلى حصول تزاید سكاني كبیر، وٕالى زعزة مفهوم أمن 

األصل في تزاید السكان وتوزیعهم یمیل إلى  مدى توافر العمل والدخل وتفاقم ظاهرة البطالة، ف

ي والتي تساعد على تجمع السكان بأعداد كبیرة، الظروف الطبیعیة المالئمة لإلنتاج االقتصاد

–أمن العمل ( هذا المفهوم یعتمد على مدى االستقرار الذي یحققه الفرد في هذین المجالین و 

، والذي من شأنه أن ینعكس أیجابًا على النواحي األخرى من حیاة الفرد، تزامن )تفاقم البطالة 

معه  ارتفاع ضغط المنافسة الدولیة الذي حدا بالدول وأصحاب العمل إلى إتباع سیاسات 

مختلفة عن السابق ال تراعي المبادىء اإلنسانیة في ظروف العمل المناخیة والزمانیة، توظیف
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كما جاءت تداعیات سیاسة المؤسسات الدولیة في عدم معالجة أزمة المدیونیة في دول 

.(McGrew,2002: 12)لتزید من تفاقم التهدیدات االقتصادیة الجنوب

العولمة والنظام الدولي الجدید الذي أرتدى ثوبًا جدیدًا بعد أن انتهى االستعمار القدیم جاءت و 

سمح بخلق فجوة شاسعة بین الدول الغنیة والفقیرة، وباتت الدول الصناعیة تتحكم بمقدرات العالم 

عبد (وهي ال تمثل سوى ربع سكان العالم فیما تحصل على أكثر من ثالثة أرباع الثروة العالمیة 

) .29: 2007السالم، 

تطبیق سیاسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاضعین إلرادة القوى االقتصادیة وأدى

الكبرى في العالم إلى فقدان الدول الفقیرة سیادتها االقتصادیة والرقابیة والضریبیة والمالیة، 

وزعزعة نظمها االقتصادیة واالجتماعیة، بعد أن جرى فتح الحدود وٕاجبار دول العالم الثالث 

ى خطط التقشف المالي، فزاد الركود االقتصادي والفقر والعجز والبطالة والتضخم والتفاوت عل

) .84: 2012صلیبي، ( في توزیع الدخل 

لقد ساعد ذلك كله على بروز الجریمة االقتصادیة المنظمة التي أفضت إلى العملیات اإلرهابیة 

األموال وغیرها من الجرائم التي تضر التي یتم تمویلها من جهات خارجیة تستخدم جریمة غسل 

ضررًا بالغًا بعملیات االئتمان واالقتصاد الوطني للدول، وال تزال الجهود الدولیة التي تقودها 

األمم المتحدة تبذل لصیاغة التشریعات الوطنیة التي تكفل المواجهة الفاعلة للجرائم اإلرهابیة 

أكبر قدر من االستقرار االقتصادي واالجتماعي والتصدي ألسبابها وأدواتها، وذلك بهدف ضمان 

).156: 2006سلیمان، ( 

 عن الدول الشمال المصنعهامصطلح جغرافي اقتصادي یطلق على الدول المتخلفة اقتصادیا لتمیز : دول الجنوب.
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وبالنتیجة فإن تردي األوضاع االقتصادیة، ورغبة المجتمع في تغییر ظروفه القاسیة، وغیاب 

السیاسات الجذریة التي توصل إلى العدالة االجتماعیة، وتوزیع الثروات، قد خلف أعمال 

كما أن قیام أنظمة الحكم باتباع سیاسات سهلة یدفع عادة الفقراء تخریبیة كانت حاضنة للعنف، 

یدفع نحو جعل فكرة االستقرار االجتماعي قلقة التوازن، قد تمیل نحو العنف كمتنفس تكلفتها،

) .4: 2013علي، ( للتعبیر عن الغضب الشعبي تجاه السیاسات القائمة 

كنولوجیة أداًة فاعلة لكثیر من العملیات اإلرهابیة أصبحت التطورات الت: العوامل التكنولوجیة .ج

ومما ال شك فیه أن نشاطات اإلرهابیین غیر محددة، ویصعب حصرها، وذلك لما . في العالم

في ابتكار مجاالت جدیدة لممارسة نشاطاتهم ، فقد باتت من قدرة تتمتع به المنظمات اإلرهابیة 

معلوماتي بوجه عام، سواء كان ذلك النظام أو أحد جرائمهم تعتمد  الحاسب اآللي أو النظام ال

مكوناته المادیة والمعنویة، هو محل االعتداء في هذه الجرائم، أو كان هو أداة ارتكابها ووسیلة 

رام المعلوماتي ــن خالل اإلجـــــــلتفیذها، ویشمل ذلك مجموعة كبیرة من صور وأشكال اإلرهاب م

).12: 2005عوض، ( 

لى استخدام إلقد سمح التطور التكنولوجي والعلمي الذي أمتد لیشمل مجاالت الحیاة كلها، 

وسائل االتصال ووسائل اإلعالم في اإلعداد للعملیات اإلرهابیة والتي بات تنفیذها أمرًا میسرًا 

یمكن مشاهدته عبر وسائل اإلعالم، وهو ما شجع الجماعات اإلرهابیة للمضي قدمًا في 

ا اإلرهابیة وتكثیفها كوسیلة لنشر الرعب والخوف بین الجماعات واألفراد، بحیث عملیاته

أصبحت صور المختطفین وتعذیبهم وقتلهم والتمثیل بجثثهم منظرًا مألوفًا عند المتلقي، وهو ما 

شجع الجماعات اإلرهابیة على تصعید عملیاتها وربما الدفع بأصحاب النزعة اإلجرامیة إلى 
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ذا المسلك وتشجیع بعض الشباب على االنضمام إلى هذه الجماعات ال سیما هاإلنخراط في 

). 62: 2008الشكري، ( التي تتخذ من الدین ومقاومة المحتل أو قوى الكفر شعارًا لها 

یرى الباحث، إن العوامل السیاسیة تثیر كثیرًا من الجدل بشأن مشروعیتها من وجهة النظر 

اإلرهابیة التي لها دوافع سیاسیة، تتم بعد إغالق كافة الطرق القانونیة القانونیة، فمعظم العملیات 

الشرعیة السلیمة، فیجد المظلوم نفسه مضطرًا في بعض األحیان إلى اللجوء للعنف باعتباره السبیل 

الوحید للتعبیر عن رأیه أو للحصول على حقوقه أو اإلعالن عن قضیته للرأي العام العالمي، فیما 

صاد من العوامل الرئیسیة في خلق االستقرار النفسي لدى المجتمعات االنسانیة، فكلما كان یعد االقت

الفرد یحصل على متطلباته وأسرته كان رضاه الشخصي واستقراره االجتماعي ثابتا، مثلما یفضي 

تفاقم المشكالت االقتصادیة في المجتمع إلى إصابة بعض األفراد بحاالت من اإلحباط والیأس 

حساس بالعدوانیة تجاه اآلخرین، خاصة عندما یتزامن مع ذلك وجود فئات تثري وتستفید من واال

األزمات االقتصادیة ومضاعفاتها وتسلك سلوكًا استفزازیًا بثرائها وبإسرافها، وتكون النتیجة الحتمیة 

.إرتباط التطرف في الفقر بالتطرف بالفكر، كما یولد اإلحباط عدوانًا وعنفاً 
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لمطلب الثانيا

المؤثرة في انتشار ظاهرة اإلرهاب الدولي المحلیةعوامل البیئة 

یأتي تصاعد العملیات اإلرهابیة في كثیر من دول العالم نتیجة االرتباط الوثیق بین البیئة 

المحیطة باإلرهابیین أنفسهم الذین یعمدون الستخدام العنف بعد أن تلعب هذه البیئة دورًا محفزًا أو 

ر الشعوب، كابحًا لسلوكهم اإلرهابي، فهذه الظاهرة التي تمثل أحدى التحدیات التي تستهدف تطو 

:التي تتمثل باآلتيالمحلیةباتت مرتبطة باألفراد ذاتهم نتیجة لعوامل البیئة 

وهي تلك العوامل التي تتعلق بالتنوع المجتمعي، وفیما إذا كانت هناك أغلبیة : العوامل الهیكلیة .أ

ذلك بط ویرت.لجماعة إثنیة، أو دینیة معینة، أو هناك توازنًا بین جماعتین، أو أن هناك تعددا

بطبیعة الدولة، وقوة مؤسساتها، ومدى قدرة هذه المؤسسات على مد سیطرتها على نواحي 

. لى جانب ذلك طبیعة النظام السیاسي، ومدى سماحه للجماعات بالتعبیر عـن ذاتهاإاإلقلیم، 

طبیعـة التعدد اإلثني والدیني والعرقـي،: وتشتمل العوامل الهیكیلیة على عـدة عناصر أولها

عـدد الجماعات، وتركزهـا الجغرافـي، ولكل : حجم الدولة وشكل نظامها السیاسـي، ثالثها : ثانیها

( Zartman,1995: 8 )مـن هـذه مشاكلها فـي إدارة العنـف 

ملیار انسان یشكلون نصف سكان الكرة األرضیة ) 2.8(یتعرض حوالي : العوامل االجتماعیة.ب

ألمر الذي یدفعهم االجوع الناجم عن الفقر والبطالةتقریبًا إلى تهدیدات حقیقیة جراء إتساع دائرة 

للهجرة واألمیة والجهل، ویعرضهم للحرمان المادي، وسهولة التعّرض للمخاطر كالمرض والجوع 

عنف والوفیات والعزوف عن المدرسة، وهذا بدوره أحد أسباب الجریمة واإلرهاب وسوء التغذیة وال

) 1.3( وهناك حوالـــي . دوالرین أمیركیین یومیاً رد فیها على أقل مـــنــــفي دوًال كثیرة یعیش الف

والسبب الرئیس لذلك . دوالر واحد یومًیا في الدول النامیةملیار شخص یعیشون على أقل من
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إلى السیاسات التي تتبعها بعض الشركات  االستغاللیة، والطبقة الحاكمة الفاسدة في یعود

معظم دول العالم الثالث، إذ تتنافس الدول النامیة بشدة الجتذاب االستثمارات األجنبیة في حقل 

ات اإلنتاج، ولم تتردَّد في تقلیص الحمایة اإلجتماعیة والحرّیات النقابیة، والقبول بشروط الشرك

في استخدام الید العاملة الرخیصة لحسابها، وكثیًرا ما كانت تزید ساعات العمل في الیوم الواحد 

ساعة بأجور متدّنیة جـدا، ولم تكن فــي الغالب، تدفـع أجـور الساعات ) 16–14(على 

).100-91: 2003زیغلر، ( اإلضافیـة 

جتماعیة األساسیة لشعوبها، حتى إن وتواجه الدول الفقیرة صعوبات في توفیر الخدمات اإل

العامل الدیموغرافي أخذ یزید من حدَّة ندرة المیاه التي تواجهها الدول الجافة في آسیا والشرق 

، )30-29: 2001تقریر السكان والتنمیة، (االوسط وٕافریقیا، مثلما یزید من الضغوط على البیئة 

.عدیدةوهذا األمر أفضى إلى مشكالت وتهدیدات اجتماعیة

وٕاذ تبرز في هذه المشكالت والتهدیدات االجتماعیة التي قد تفضي إلى استخدام العنف من 

قبل األفراد في المجتمع، ومن أجل عدم الركون إلى كل ذلك، ال بد من فهم أسباب العنف 

) هوبز وفروید(وتصاعده، وتعدد أنماطه في مجتمعات الدول النامیة على أقل تقدیر، خاصة أن 

ما بعض الطروحات النظریة التي ترى في العنف مجرد نزعة مرتبطة بطبیعة البشر للعدوان، قد

وٕایذاء اآلخرین مادیًا أو معنوینًا لنیل حقوقهم سواء المشروعة أو غیر المشروعة، فالعنف في 

هو مجرد وسیلة ال غایة تنشأ عن خلل في البیئة المحیطة –فردیًا أو جماعیًا منظمًا –جوهره 

).3: 2013علي، ( ه، بما یخلق حالة من عدم االستقرار، وغیاب األمان االجتماعي ب
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رغم تعدد العوامل السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة المفسرة لتصاعد العنف : العوامل النفسیة .ج

وتنامي ظاهرة اإلرهاب في مراحل تاریخیة متعددة في حیاة الشعوب، فقد أظهرت الدراسات 

:أن للعوامل النفسیة دورًا في هذا المجال، وتقسم هذه العوامل إلى اآلتيالحدیثة 

وهي مجموعة المشاعر اإلنسانیة السلبیة التي تنتاب األفراد في : العوامل الشعوریة والعاطفیة:أوال

مراحل متعددة من مراحل تطور المجتمعات، وتدفعهم النتهاج العنف، سواء بصورة مباشرة أو 

: تتمثل أهمها فيغیر مباشرة، و 

یصیب اإلحباط أفراد المجتمع عندما ال تتحقق طلباتهم أو حاجاتهم، فتبرز : اإلحباط النفسي)1(

لدیهم عوائق عضویة أو نفسیة تحول دون حصولهم على قیم وحقوق معینة، أو احتفاظهم بها، 

ام العنف مع وعیهم الكامل بالقوى الكامنة خلف هذه اإلعاقة، مما یدفعهم للتمرد أو استخد

المفضي لإلرهاب في مراحل متطورة إذا ما أتیحت الفرصة لهم، وهذا ما فسرته نظریة 

التي ترى إن العدوان ینتج من الشعور )Frustration Aggression(العدوان - اإلحباط

باإلحباط الناجم عن حرمان الشخص من أهداف كبرى في حیاته، أو من تهدید صریح 

: ت اآلتیةلشخصیته، ووفق الفرضیا

تقول أن اإلحباط ینشأ عن الصدمة الناتجة عن : Arek From) أریك فروم(فرضیة - 

خذالن اآلمال والتطلعات القومیة لسبب أو آخر فیؤدي إلى العنف والمیل إلى التدمیر 

) .226: 1984مقلد، ( وهما یمثالن الناتج التلقائي والحتمي للشعور 

ترى : )Ivo K. And Rosalind L. Feierabendرابند إیفو وروزالیند فی(فرضیة كل من - 

أن اإلحباط النسقي یمثل شرط من شروط عدم االستقرار السیاسي، وكعامل أساسي من 
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ر الشباعها ـعوامل بروز العنــــف، وذلك نتیجة للحاجــــــات االجتماعیـة التي تفــــوق ما یتواف

).4: 1991الفالح، ( 

/ أولها اإلحباط التصاعدي : ترى أن لإلحباط ثالثة أشكال : Ted Gurrفرضیة تید جیر- 

المتقدم وهو الذي یحدث عندما تواجه القدرات المتزایدة والمستقرة بانقالب مفاجىء، مما 

والشكل الثاني هو اإلحباط الطموحي الذي یحدث عندما یرتفع سقف . یؤدي إلى انهیارها

ثالث، فهو اإلحباط التنافصي ویحدث عندما الطموحات مع ثبات القدرات، أما الشكل ال

.(Momaayezi,1983:25 )یثبت مستوى الطموحات، وتقل القدرات 

وهو شعور مؤلم بعدم القدرة على الحصول لما یرغبه الشخص مع حصول : الحرمان المتزاید )2(

تولد وغالبًا ما ی. آخرین علیه، وهو شعور یمكن أن یؤدي إلى استخدام العنف في التعبیر عنه

بو ( الشعور بالحرمان في فترة ما قبل الثورات أو أعمال العنف المصاحبة للثورات الشعبیة 

) 114: 1991دبوس، 

ینتاب األفراد أحیانًا شعور عام بعدم الرضا بعد اندالع الثورات الشعبیة : الیأس وعدم الرضا)3(

في بعض الدول أو حصول حراك سیاسي أو شعبي، هذا الشعور یتغلغل في نفوس أفراد 

المجتمع بصورة تدریجیة، یصاحبه شعور عام بالیأس والتشاؤم، وهو عكس الشعور الذي یسود 

ورات أو الحراك الذي یغلب علیه األمل والتفاؤل، وعدم الرضا هذا ینتج غالبًا أثناء فترات الث

من عدم استشعار تغییر حقیقي بعد تلك النشاطات، كما ینجم عن عدم الرضا عن أداء 

السلطة الحاكمة الذي یأتي مخیبًا لآلمال، وقد یصل المجتمع إلى حالة نفسیة سلبیة یصبح 

: أمام أفراده أحد خیارین

یأخذ أشكاًال شتى منها الالمباالة، وعدم المشاركة الشعبیة في الجهود : یار العنف السلبيخ- 

.واألنشطة المختلفة الالزمة الستمرار عجلة الحیاة الیومیة 
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یبدأ من احتقار السلطة، ونشر النكات السیاسیة واالجتماعیة، : خیار العنف اإلیجابي- 

ر الظلم واإلحباط، مرورًا باتخاذ االحتجاج ورسوم الكاریكاتیر كتعبیر مقنع عن مشاع

رة سبیًال إلعالن عدم الرضا عن السلطة، ــــــــــــبالكلمة الصریحة، واإلضراب، والمظاه

ة ــــادر السلطـة، تحطیمًا وتخریبًا لمصـــوانتهاًء باللجوء إلى العنف في صوره المتطرف

.)52- 51: 1989الدسوقي، ( اــــورموزه

تسمیة الخوف تطلق على العاطفة األولیة التي تظهر في مواقف التهدید : الخوف وعدم األمان)4(

والخطر، سواء الموجهة نحو الفرد أو المجتمع، وتحتوي هذه العاطفة على مزیج من ردود 

األفعال المادیة والنفسیة، التي من شأنها أن تعظم من احتمالیة البقاء على قید الحیاة في 

.Barker,2003 )(لخطیرة المواقف ا

ویمثل أحد المشاعر السلبیة التي تعمل على تغذیة العنف في مراحل األنشطة التي : الغضب)5(

یقوم بها الشعب سواء كان حراك شعبي أو مشاركة سیاسیة أو غیرها، وتتشكل مشاعر 

ررة، الغضب عندما یدرك األفراد والجماعات أن األفعال التي تقع علیهم غیر عادلة، وال مب

ال، ـــــذه األفعــــح هـــــي ضرورة القیام بعمل لتصحیـــوتخالف األعراف المقبولة، وهو ما یستدع

نف عوب المواجهة في التعامل مع الطرف اآلخر، واستخدام الــــــمما یؤدي إلى المیل إلى أسل

)معه  Halperin,2010: 478 ).

بها مجموعة العوامل المؤثرة في إدراك أفراد المجتمع ویقصد: العوامل اإلداركیة والمعرفیة:ثانیا 

: للواقع بكافة صوره وأشكاله، والتي تدفع بصورة غیر مباشرة الستخدام العنف، وتتمثل في

لم یختلف الباحثون في نظرتهم لألیدیولوجیة بأنها بناء منظم لألفكار : الجمود األیدیولوجي)1(

مع، وهي أیضًا رؤیة عامة تتعلق بالحقائق الراهنة واالتجاهات والقیم تجاه اإلنسان والمجت
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والمستقبلیة، تعمل على تحقیق هدف سیاسي یتمثل في خلق إطار مفاهیمي یسمح للعنصر 

.(Gerring,1997: 985 )البشري بتنظیم وٕادراك العالم بصورة معینة 

حددة لفهم وتفسیر ولكون األیدیولوجیة لها أبعاد نفسیة كثیرة، فهي تمد من یؤمن بها بطریقة م

الحقائق، كما أنها تقلل من درجة االنفتاح على المعلومات، ویتسم النمط األیدیولوجي في 

التفكیر بعدم القدرة على تقبل مواقف الغموض أو الشك، فضًال عن الجمود واالنغالق العقلي، 

یقبلون التغییر، وعدم المرونة، لذلك فإن كثیر من األفراد الذین یؤمنون بأیدیولوجیة معینة ال

أیا كانت مصادره أو نتائجه، ویؤدي هذا االنتماء األیدیولوجي في كثیر من األحیان إلى 

استخدام العنف كأداة للتعبیر عن هذا االنتماء، فاالیدیولوجیة قد تدفع األفراد المؤمنین بها 

تخدام العنف معه دم االستماع إلى أفكــاره، وربما اســبصورة غیر مباشرة إلى رفض اآلخر، وع

).24: 2013رشدي، ( 

التوقع هو إدراك في حد ذاته، فهو عملیة تجمع بین العقل والمنطق، : ارتفاع سقف التوقعات )2(

وبین الشعور واإلحساس، وتستخدم فیه عملیات نفسیة تقوم على استخدام التخیالت، واإلبداع 

لبًا ما یقوم األفراد بمحاوالت للتوقع بحثًا والمرونة اإلدراكیة والمعرفیة، واالستكشاف العقلي، وغا

عن األمان، وتزداد هذه المحاوالت عقب األحداث الكبرى التي یمر بها الشخص في حیاته 

الخاصة، أو یمر بها مجتمعه ككل، وبناًء علیه یصبح األفراد أكثر عرضة للمشاعر السلبیة، 

سرع وقت، كما أنهم ال یقبلون خاصة اإلحباط، ألنهم یتوقعون التغییر، وینتظرونه في أ

بالحلول الوسط التي كثیرًا ما قبلوها من قبل، وال یتنازلون عن إرادتهم بسهولة، وتصبح رغباتهم 

) .25: 2011عبد الفتاح، ( لها األولویة في التحقیق، بغض النظر عن الوسائل 
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وهي مجموعة من العوامل المجتمعیة التي تحفز على استخدام العنف، : العوامل التحفیزیة : ثالثا

: أو على األقل تعمل على تجمیده عند مستوى معین، ویتمثل أهمها في

وتشتمل على الظروف المعیشیة التي یمر بها أفراد المجتمع، وتكون عادة : البیئة النفسیة )1(

یة االحتیاجات األساسیة، وهذه ظروفًا صعبة وقاسیة ال یتمكن األفراد من جرائها تلب

الظروف عادة ما تواجه مشكالت اقتصادیة، وتوترات سیاسیة، وتغیرات اجتماعیة، 

وصراعات داخلیة من شأنها أن تؤدي إلى العنف كمحاولة للتخلص من هذه الظروف غیر 

ي وغالبًا ما تتولد هذه الظروف في حاالت الثورات أو المطالبات الشعبیة الت. المحتملة 

یصاحبها عدم استقرار مجتمعي وسیاسي واقتصادي، مما یؤدي إلى عدم تلبیة احتیاجات 

مادیة أساسیة للشعوب، وكذلك احتیاجات نفسیة ال یمكن االستغناء عنها، كونها معرضة 

لإلحباط بسبب البیئة التهدیدیـة التي تشعر األفراد بعـدم األمان، وعدم الفاعلیة والتحكم، مما 

مركز األفراد حول ذواتهم والتركیز على أنفسهم دون اآلخرین، مما قد یدفعهم یؤدي إلى ت

: الستخدام العنف في أحیان كثیرة لتلبیة االحتیاجات اآلتیة

الحاجة إلى األمن، أي أن یشعر كل فرد بأنه وأسرته، وكل الجماعات القریبة منه في - 

.أمان من األضرار النفسیة أو المادیة 

الهویة اإلیجابیة التي تعني الحاجة إلى الشعور بالتأثیر والتحكم والفاعلیة، الحاجة إلى - 

.والقدرة على تحقیق األهداف العامة 

مــــــهـــًال للفــــــــــان قابــــــاإلنسـط بــــــم المحیــــعالــــل الـــــجعــي تـــــق التــــــقائـــى إدراك الحــــة  إلــــــالحاج- 

(Staub,2003:714).
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تمر المجتمعات في كثیر من دول العالم ): انهیار القیم ( التغیرات االجتماعیة والسلوكیة )2(

بفترات ثوریة كتلك الفترة التي عاشتها الشعوب في عدد من الدول العربیة خالل ما عرف 

وتغیــــــر اللونة، ـــــات االجتماعیــــن التراكمـــــر مــــــي، أذ انزاحت فیها كثیــــورات الربیع العربــــــبث

االجتماعي للشعوب، بعد أن تراخت القوى الكابحة للطبیعة اإلنسانیة المتمثلة في العادات 

الدینیة، واألخالقیة، والقانونیة، والتي یبدو أن بعض الثورات كانت تمیل إلى جانبها، ومن 

ث في مجتمعات ما بعد الثورات ثم تستعید كل االستجابات الموروثة، وبناًء علیه، تحد

تغیرات قیمیة، واجتماعیة، وسلوكیة، یصاحبها أحیانًا فوضى أخالقیة وانهیار في قیم 

المجتمع، خاصة القیم اإلیجابیة مثل التسامح، والعدل، واالحترام، وذلك ألن الثورة في حد 

ي القبضة ذاتها تؤدي إلى إسقاط حاجز الخوف لدى أفراد الشعب، كما تؤدي إلى تراخ

، وكذلك قبضة األمن التي تؤدي إلى تخطي )الضبط االجتماعي( الحاكمة للقیم واألخالق 

القوانین االجتماعیة الضابطة للمجتمع، وأهمها العقاب على ما یقترف من أفعال تخالف 

).24: 2013رشدي، ( هذه القوانین 

الشعوب عدوى مجتمعیة یتم تصاحب المراحل االنتقالیة في حیاة : الفعل السیاسي الجماعي)3(

فیها انتقال األفكار والسلوكیات من افراد إلى آخرین بصورة تلقائیة غیر مقصودة بشرط 

یعبر عنها بالسلوك الجمعي، وقد تحدث العدوى توافر الظروف المالئمة النتشارها،

مة التي للظواهر االیجابیة والمشاعر البناءة، مثلما تحدث للظواهر السلبیة والمشاعر الهدا

یصاحبها العنف أحیانا، وتكون بصورة أكبر بسبب تأثیر المعلومات العاطفیة السلبیة في 

العقل البشري، ویتماشى األساس الذي تقوم علیه فكرة العدوى المجتمعیة مع األساس الذي 

لذي یقول عن علم النفس بأنه تصرف األفراد بشكل ایقوم علیه الفعل السیاسي الجماعي، 

مواقف یغلب علیها الغموض كالمظاهرات الصاخبة، وأعمال الشغب وغیرها جماعي في
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في سبیل تحسین أوضاع الجماعة ككل، أو إزالة األسباب التي تسببها المشكالت التي 

.( Spears, 2008: 512 )یعانون منها 

مي العنف یرى الباحث ؛ إن العوامل النفسیة تعد محفزًا رئیسیًا لإلرهاب الذي قد یتولد عن تنا

االجتماعي الیومي الذي أصبح معتادًا علیه من قبل األفراد في مجتمعات عدیدة، جراء تزاید 

لمنظمة، واالعتداء على جرائم القتل في ظل ضعف أجهزة األمن، وارتفاع معدالت الجریمة ا

.الخاصة والعامة، وبما ینتج أزمات تتعلق باألمن االجتماعي بشكل حادالممتلكات

دد االتجاهات في دراسة ظاهرة اإلرهاب ومسبباتها، تبقى العوامل النفسیة التي یتشكل ورغم تع

منها العنف المجتمعي هي أحد العوامل الرئیسیة المؤثرة في انتشار ظاهرة اإلرهاب، كونها 

.المحلیةأو الدولیةتتالقى مع المداخل األخرى لهذه الظاهرة سواء منها عوامل البیئة 
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المبحث الثاني 

مكافحة اإلرهاب الدولي من قبل األمم المتحدة 

تعد مكافحة اإلرهاب أحد أهم القضایا التي تهتم بها منظمة األمم المتحدة، فقد خصص 

میثاق األمم المتحدة مادته األولى لقضیة حفظ األمن والسلم الدولیین ومنحها األهمیة الالزمة منذ 

مادة، باإلضافة ) 11(تحدة في هذا المیثاق الذي یتألف من دیباجــة و اإلعالن عن غایات األمم الم

.مادة) 70(إلى النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة المكون من 

، خبراء قانونیون مكلفون )1944(وقد جاء صدور المیثاق بعد أن التقى في خریف عام 

، )واالتحاد السوفیتي السابق وبریطانیا وفرنساالوالیات المتحدة األمریكیة (من الدول الحلیفـة األربعة 

في واشنطن ووضعوا مشروعًا للهیئة الدولیة الجدیدة التي حلت محل عصبة األمم، وقد استكمل 

بین رؤساء الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا ) 1945شباط  ( مؤتمر یالطا الذي عقد في 

المزمع اشتراكها في هذه الهیئة إلى االجتماع في سان ، ثم دعیت الدول السابقواالتحاد السوفیتي

للنظر في المشروع والمقترحات، واستمرت االجتماعات حتى ) 1945نیسان 25( فرانسیسكو في 

، وهو التاریخ الذي وافق فیه مؤتمر سان فرانسیسكو على مشروع میثاق )1945حزیران 26( 

بعد أن أودعت الدول ) 1945تشرین األول 24( األمم المتحدة الذي دخل طور التنفیذ في 

الخمس الكبار وغالبیة الدول الموقعة على المیثاق تصدیقاتها لدى حكومة الوالیات المتحدة 

.األمریكیة

قد جاء بعد حربین عالمیتین مدمرتین حدثت ) 1945(إن أنشاء منظمة األمم المتحدة عام 

عوب، وبعد الفشل الذریع لمنظمة عصبة األمم التي خاللهما أفظع االنتهاكات لحقوق اإلنسان والش
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والتي لم تتمكن من تحقیق الهدف من إنشائها وهو الحفاظ على ) 1919(سبق أن أنشأت عام 

األمن الدولي وذلك في إطار التوازنات العالمیة الجدیدة التي أعقبت الحرب العالمیة األولى

خلفته من ویالت وما أحدثته من مآسي جرب العالم خطر الحروب وماحیث ) 1918–1914(

اجتماعیة وتهدید لالستقرار والدیمقراطیة والسلم، فلم یكن غریبًا أن تركز المنظمة على أهداف 

الحفاظ على السلم وتشجیع للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ودعم حقوق اإلنسان داعیة إلى 

.علة منه واجبًا دولیاً التعاون الدولي لبلوغ هذه األهداف، بل وجا

یتناول المبحث األول مكافحة اإلرهاب الدولي من قبل األمم المتحدة من خالل المطلبین 

: اآلتیین

.مكافحة اإلرهاب الدوليفيأهداف األمم المتحدة ومقاصدها : المطلب األول  

.يفي مواجهة االرهاب الدول) 2001( القرارات الدولیة بعد عام : المطلب الثاني
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المطلب األول

أهداف األمم المتحدة ومقاصدها في مكافحة اإلرهاب الدولي

أصبحت ظاهرة اإلرهاب تمثل مشكلة كبیرة ألغلب دول العالم ال لدولة بعینها، أو لمجموعة 

رتبـط بأطراف وشبكــات توضح أنها مشكلة نظام دولي بأكملهبشریة محددة دون غیرها، وقد ت

).167: 2004شعیب، ( مختلفـة تمثل تهدیـــدًا قائمًا أو محتمًال لمعظــــم دول العالــــم ومصالح 

وقد برز االهتمام الدولي بظاهرة اإلرهاب منذ مطلع القرن العشرین، وتحدیدًا في أعقاب 

رى الحرب العالمیة األولى نتیجة لما خلفته هذه الحرب من آثار مدمرة أتت على العالم أجمع، إذ ج

في هذه الحرب ارتكاب أبشع الفضائع وكانت نذیر شؤم على العالم بارتكاب المزید منها، إذ إن 

المد االستعماري أخذ یتزاید، قابله تزاید في أعداد الشعوب المقهورة وهو ما كان یعني أن رد فعل 

رهابیة معاكس سیظهر عاجًال أو آجال، سواء بالوسائل العسكریة التقلیدیة أو بالوسائل اإل

وقد أدرك العالم الجدید بعد تلك الحرب أن كثیرًا من الشعوب المقهورة قد ال تكون قادرة . المستحدثة

على مواجهة عسكریة، ألن التفوق محسومًا بفعل اآللة العسكریة لألطراف القویة وقدراتها 

ى إلحاق أفدح االقتصادیة الفائقة التي مكنتها من تحقیق االنتصار، وهي بذات الوقت قادرة عل

الخسائر بتلك الشعوب المغلوبة دون حاجة لمواجهة عسكریة مباشرة أو آلة حربیة متطورة أو قدرة 

).132: 2008الشكري، ( اقتصادیة قادرة على تغطیة نفقات الحرب التقلیدیة 

وأثبت اندالع الحرب العالمیة الثانیة الفشل الذریع الذي منیت به عصبة األمم في كافة ما 

تعرضت له من مشكالت، كان آخرها االخفاق في القضاء على العوامل التي أدت إلى قیام الحرب 

العالمیة الثانیة، أال أن ذلك ال یلغي دور األجهزة الدولیة في مكافحة اإلرهاب، ومعالجة أسبابها 
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مؤتمرات وتطویق نشاطها وتقلیل آثارها المدمرة، وأتخذ هذا الجهد الدولي صورًا عدیدة، في شكل 

: 2008الشكري، ( وبهیئة اتفاقیات وقرارات منددة من جانب ومهددة وملزمة مـن جانـب آخر 

136. (

في أعقاب الحرب العالمیة ) 1945( لذلك تبلورت جهود األمم المتحدة التي قامت عام 

راءها الثانیة ، وأخذت تنظر بجدیة لظاهرة األمن الدولي فقامت بوضع مبادئها التي تسعى من و 

:لألمن أربعة مستویاتعلى اعتبار أن حفظ األمن والسلم الدولیینإلى 

.أمن الفرد ضد أیة أخطار تهدد حیاته أو ممتلكاته أو أسرته:أوالً 

".باألمن الوطني"أمن الوطن ضد أیة أخطار خارجیة أو داخلیة للدولة وهو ما ُیعبَّر عنه :ثانًیا

اتفاق عدة دول في إطار إقلیم واحد على التخطیط لمواجهة التهدیدات األمن اإلقلیمي، ویعني :ثالثًا

".باألمن القومي"

األمن الدولي، وهو الذي تتواله المنظمات الدولیة سواء منها الجمعیة العامة لألمـم المتحـدة أو :رابًعا

.)1: 2012حسین، ( لحفاظ على األمن والسلم الدولیینمجلس األمن الدولي ودورهما في ا

: ولتحقیق هذه الغایة، أتخذت منظمة األمم المتحدة مجموعة من التدابیر تتمثل في

منح هدف حفظ األمن والسلم الدولیین األولویة في میثاق منظمة األمم المتحدة وذلك .1

تبنى على هذا الهدف، أذ أنه للداللة على تحقیق جمیع األهداف األخرى التي یمكن أن 

من غیر المتصور أن یتحقق تعاون دولي أو تحترم حقوق اإلنسان، أو یرتفع مستوى 

الفصل األول في 1المادة 1الفقرة ( المعیشة إال في جو یسوده السالم ویعلوه األمن 

) .1945مقاصد الهیئة ومبادئها ، میثاق األمم المتحدة لعام 
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یة للدول لمنع األسباب التي تهدد السلم واألمن الدولیین وٕازالتهما، تأطیر الجهود الجماع.2

واتخاذ تدابیر ضد أعمال العدوان وغیرها من أعمال تهدید السلم أو اإلخالل به، والسعي 

إلیجاد تسویات وحلول للمنازعات الدولیة التي من شأنها أن تؤدي إلى اإلخالل بالسلم، 

الفصل 33المادة (وفقًا لمبادىء العـدل والقانون الدولي وذلك بالطرق والوسائل السلمیة و 

).1945السادس في حل المنازعات حًال سلمیًا ، میثاق األمم المتحدة لعام 

لذلك جاء إعالن مبادىء وبرنامج عمل األمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة اإلجتماعیة اللذین 

، وذلك من أجل )1991( یس خالل تشرین الثاني أوصى بهما المؤتمر الوزاري الذي عقد فــــي بار 

تطویر العمل بین الدول األعضاء في مجال مكافحة الجریمة سعیًا وراء مساعدة الدول في هذا 

قرار الجمعیة (المجال وتزویدها بالعون العلمي والعملي لبلوغ الهدف داخل الدول وفیمكا بینها 

).1991نون األول كا18في 152/ 46العامة لألمم المتحدة رقم 

قامتبعد أناالهتمام بظاهرة اإلرهاب الدولي، ) 2001أیلول 11(أحداث ثم أعادت

قیادة حملة دولیة تحت شعار مكافحة االرهاب فإنصبت جهود المجتمع بةاألمریكیالوالیات المتحدة 

تلك أعلنت إذخسائر فادحة، تكبدت جرائها دول العالم نحو معالجة هذه الظاهرة التي الدولي

األحداث عن الجرأة المطلقة للمنفذین وأظهرت الضعف الكبیر الموجود لدى األجهزة األمنیة 

المختصة في الوالیات المتحدة األمریكیة ودول العالم التي تتعاون معها، مما دفع اإلدارة األمریكیة 

م أولویات األمن إلعالن استمرار حربها على اإلرهاب وبناء الدفاع الوطني بحیث أصبح في سل

كما لم یعد مفاجئًا ألحد أن األمریكیین سواء كان عملهم . القومي االعتماد على الطاقات الوطنیة 

وحدهم أو بالتعاون مع الشركاء الدولیین بأن تحقیق الربح في معارك عدیدة في الحرب على 

رهاب، وتدمیر خالیاهم اإلرهاب جاء من خالل قتل وٕالقاء القبض على الكثیر من المشاركین في اإل
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فقد حاربت الوالیات المتحدة األمریكیة اإلرهاب بطرق عدیدة . وتجفیف شبكات الدعم المالي لهم

- 124: 2008شبلي، ( أكثر مما كانت علیه قبل األحداث ) أیلول11(وبشكل فعال بعد أحداث 

125. (

ن ــــــــمبرامج مكافحة اإلرهاب عبر مكاتبها ووكاالتها، تدیر األمم المتحدة أخذت وحین ذاك

) :  2003، في األمم المتحدةلجنة مكافحة األرهاب تقریر ( االجراءات اآلتیة اتباعها خالل

ورفع التقاریر إلى 2001لسنة1373لجنة مكافحة اإلرهاب برصد تنفیذ القرار قیام.أ

.مجلس األمن

وعقد . لألمن والسلم الدولییناإلرهاب بصفته تهدیداً مسألةبعرض مجلس األمن قیام .ب

وعقد االجتماعاتبانتظام الستعراض هیكلیة لجنة مكافحة اإلرهاب وأنشطتها االجتماعات 

.عند االقتضاء للتطرق إلى المسائل األوسع نطاقا المتصلة باإلرهاب

لعامل المعني فریق السیاسات ا2001أنشأ األمین العام في تشرین األول من العام .ج

باإلرهاب لتحدید ما یترتب على األمم المتحدة من آثار وأبعاد سیاسیة واسعة النطاق ناجمة 

وقد حدد فریق السیاسات العامل المعني . عن اإلرهاب ولصیاغة التوصیات في هذا الصدد

باإلرهاب كیفیة جعل األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة جزءا من استراتیجیة ثالثیة

التي تساند الجهود العالمیة إلثناء الفئات الساخطة عن اعتناق اإلرهاب، وحرمان 

المجموعات أو األفراد من سبل شن أعمال إرهابیة، واستدامة التعاون الدولي الموسع في 

. مكافحة اإلرهاب

خطط عمل لتنفیذ إعالن فیینا بشأن الجریمة لألمم المتحدةاعتمدت الجمعیة العامة .د

وقد طلب من المركز . مواجهة التحدیات التي یطرحها القرن الحادي والعشرون: ةوالعدال
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التعاون بات ومنع الجریمة أن یقوم المعني بمنع اإلجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدر 

مع المنظمات األخرى الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة وبالتنسیق، عند االقتضاء، مع مكتب 

: وذلك من خاللفي األمانة العامةالشؤون القانونیة 

تخاذ الخطوات لزیادة الوعي بالصكوك الدولیة ذات الصلة، وتشجیع الدول على إ)1(

التوقیع على هذه الصكوك والتصدیق علیها، وحیثما أمكن، تقدیم المساعدة للدول 

.على تنفیذ هذه الصكوك، بناء على طلبها

التدابیر لتعزیز الوعي العام بطبیعة لتعاون مع الدول األعضاء على اتخاذ ا)2(

ك الجریمة المنظمة، وفقا اإلرهاب الدولي ونطاقه وعالقته بالجریمة، بما في ذل

.للمقتضى

.رهابمواصلة االحتفاظ بقواعد البیانات القائمة بشأن اإل)3(

رض الدعم التحلیلي على الدول األعضاء عن طریق جمع ونشر المعلومات عن ع)4(

.ب واألنشطة اإلجرامیة ذات الصلةاالعالقة بین اإلره

وضع مقترحات محددة لیصار إلى النظر فیها على مستوى الدول األعضاء تعزیزا )5(

لقدرة المركز بحیث یدرج عنصر منع اإلرهاب ضمن أنشطته ویتولى معالجته في 

56/261الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  قراروثیقة ( إطار الوالیة المناطة به

).2001لسنة 

یرى الباحث ؛ إن تطور العملیات اإلرهابیة خالل العقدین اآلخرین شجع المجتمع الدولي ممثًال 

باألمم المتحدة وتحدیدًا مجلس األمن الدولي، على إیجاد السبل الكفیلة للتصدي لهذا التطور، وحث 

ا لیست بمنأى عن هذا الخطى لمواجهة الخطر الداهم بعد أن أیقنت الدول دائمة العضویة  أنه
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، وهذا ما یفسر الموقف الجدي لمجلس األمن الدولي من خطر بل ربما كانت أكثر استهدافاً ال

سبعة عشر قرارًا بشأن األرهاب، ) 2005- 2001( اإلرهاب، فقد صدر عـن المجلس خالل الفترة 

ن الدولیین، ومن أشارت جمیعها إلى أن اإلرهاب أحد أخطر التهدیدات التي تواجه السلم واألم

المؤكد أن هذا التحول في موقف مجلس األمن لم یأت إال كرد فعل على الخطر الذي بدأ یهدد 

اجتمع مجلس األمن ) 2001أیلول 11( الدول دائمة العضویة فیه، ففي الیوم التالي لهجمات 

رها تهدیدًا للسلم الذي أدان فیه باإلجماع تلك الهجمات المروعة واعتب)1368( وأصدر قراره رقم 

.واألمن الدولیین، ثم تالحقت القرارات المتعلقـة بمكافحة اإلرهاب الدولي
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المطلب الثاني

في مواجهة االرهاب الدولي) 2001( القرارات الدولیة بعد عام 

المساعي الحثیثة في مواجهة ظاهرة اإلرهاب والتي أسفرت عـن صـدور قادت األمم المتحدة

، )2001أیلــول 11( عــدد مــن  القــرارات الدولیــة فــي هــذا الصــدد خــالل الفتــرة التــي أعقبــت أحــداث 

: والتي كان من أبرزها 

، الذي )1ملحق رقم انظر ( الصادر عن مجلس األمن الدولـي) 1368( القرار رقم .1

د الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في أعاد تأكی

میثاق األمم المتحدة، وقد استندت الوالیات المتحدة األمریكیة إلى هذا القرار في حربها ضـد 

) 31( علـى ) 2001تشرین األول 7( اإلرهاب التي بدأت بمشاركة من بریطانیا في 

معسكرات التدریب لحركة طالبان وتنظیم القاعدة في أفغانستان هدفًا عسكریًا إضافة إلى

وثیقة القرار ( استخدمت فیها أحدث األسلحة والطائرات وكان ذلك بالنسبة لبعضها أول مرة 

).2001أیلول 12الصادر عن مجلس األمن الدولي فـي  1368

، الـــذي )2ملحــق رقـــم انظـــر ( الصــادر عــــن مجلــس األمـــن الــدولي ) 1373( القــرار رقـــم .2

أنشىء لجنـة تابعـة لـه باسـم لجنـة مكافحـة اإلرهـاب اسـتنادًا للفصـل السـابع مـن میثـاق األمـم 

المتحـــدة، ویعـــد هـــذا القـــرار أهـــم القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس األمـــن بشـــأن اإلرهـــاب منـــذ 

بهـا ، وقد نص هذا القرار على تدابیر معینة ألزم بموج)1945( تأسیس األمم المتحدة عام 

جمیــع الــدول اتباعهــا، علــى أن تقــوم لجنــة مكافحــة األرهــاب المنشــأة بموجبــه بمراقبــة تنفیــذ 

القرار وطلب إلى جمیع الدول موافاة اللجنة بتقاریر عن الخطوات التي اتختها تنفیذًا للقـرار، 
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الدولي الصادر عن مجلس األمن 1373وثیقة القرار ( من بینها إتخــــــاذ الخطوات اآلتیـــــة و 

): 2001أیلول 28فـي  

.تجریم تمویل اإلرهاب.أ

.القیام بدون تأخیر بتجمید أي أموال ألشخاص یشاركون في أعمال اإلرهاب.ب

منع الجماعات اإلرهابیة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي.ج

.عدم توفیر المالذ اآلمن، أو الدعم أو المساندة لإلرهابیین.د

المعلومات مع الحكومات األخرى عن أیة جماعة تمارس أعماال إرهابیة أو تبادل . هـ

.تخطط لها

التعاون مع الحكومات األخرى في التحقیق في تلك األعمال اإلرهابیة، وٕاكتشافها، .و

.وٕاعتقال المشتركین فیها وتسلیمهم وتقدیمهم للعدالة

وانین المحلیة وتقدیم تجریم مساعدة اإلرهابیین مساعدة فعلیة أو سلبیة في الق.ز

.مخالفیها للعدالة

یدعو القرار أیضا الدول إلى اإلنضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى الصكوك .ح

.القانونیة الدولیة ذات الصلة التي تكافح اإلرهاب

قرر، الذي)3ملحق رقم انظر ( الصادر عن مجلس األمن الدولي) 1377( القرار رقم .3

لمكافحةالعالمیةبالجهودباإلعالن المرفق مع القرار، والمتعلقةبعض البنود المرفقهاعتماد

المـاليالـدعممـناإلرهـابیـدعمونومـناإلرهـابیینبحرمـانالـدولالتـزامقضـى اإلرهـاب، و 
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المضـيعلـىتصمیم المجلـساألخرى، وأعرب عنالدعمأشكالجمیعومنوالمالذ اآلمن

جمیـع الـدول مـعالكامـلبالتعـاون) 1373( رقم لسـابق لمجلـس األمـن المـاالقـرارفي تنفیـذ

1377وثیقــة القــرار (اإلرهــاب مكافحـةلجنــةأحرزتـهالــذياألعضـاء ، ورحــب بالتقــدم

). 2001الصادر عن مجلس األمن الدولي في  تشرین األول 

أعاد التأكید على ضرورة الصادر عن مجلس األمن الدولي، الذي ) 1438( القرار .4

استخدام جمیع الوسائل التي تسهم في مكافحة  األعمال اإلرهابیة التي تهدد السلم واألمن 

12(الدولیین، وأدان بشدة بالهجمات التي تعرضت لها مدینة بالي في اندنونسیا بتاریخ 

الصادر 1438وثیقة القرار ( التي أدت إلزهاق كثیر من األرواح ) 2002تشرین األول 

).2002تشرین الثاني 14في  عن مجلس األمن الدولي 

أعاد التأكید على ضرورة الصادر عن مجلس األمن الدولي، الذي ) 1440( القرار .5

استخدام جمیع الوسائل التي تسهم في مكافحة  األعمال اإلرهابیة التي تهدد السلم واألمن 

تشرین 23( اصمة الروسیة موسكو بتاریخ الدولیین، وأدان بشدة احتجاز الرهائن في الع

واألعمال اإلرهابیة األخرى ، وطالب المجلس بإلفراج الفوري ودون شروط ) 2002األول 

الصادر 1440وثیقة القرار ( عن جمیع الرهائن الذین احتجزوا أثناء هذا العمل اإلرهابي 

) .2002تشرین الثاني 24في  عن مجلس األمن الدولي

كد على جمیع أهداف الصادر عن مجلس األمن الدولي ، الذي أ) 1450(القرار .6

ومقاصد األمم المتحدة الواردة في المیثاق القرارات ذات الصلة، وأشار إلى اإللتزامات التي 

تترتب على الدول األطراف في االتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات اإلرهابیة، وأعرب عن 

األعمال اإلرهابیة التي اقترفها في فندق برادایس في شجبه لتنظیم القاعدة الذي تبنى 

، وبعض األعمال األخرى التي )2002تشرین الثاني 28( كیكامباال في كینیا بتاریخ 
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وثیقة (جرت في دوًال شتى ، وأكد المجلس على ضرورة اإللتزام القرارات ذات الصلة 

) .2002ألول كانون ا13الصادر عن مجلس األمن الدولي في 1450القرار

قررالذي،)4ملحق رقم انظر ( ، الصادر عن مجلس األمن الدولي) 1456( القرار .7

الصادر عن مجلس 1456وثیقة القرار (اعتماد اإلعالن المرفق بشأن مكافحة اإلرهاب 

.)2003كانون الثاني 20األمن الدولي في 

الذي أكد على ضرورة القیام بجمیع الصادر عن مجلس األمن الدولي،) 1465( القرار .8

الوسائل وفقًا لمیثاق األمم المتحدة بمكافحة األخطار التي تهدد السالم واألمن الدولیین 

الناجمة عن أعمال إرهابیة، وأدان بأقوى العبارات الهجوم بالقنابل في بوغوتا العاصمة 

الكثیرین بجراح، ویعد الذي أودى بأرواح عدیدة وأصاب) 2003شباط 7( الكولومبیة في 

هذا العمل شأنه شأن أي عمل إرهابي یهدد السالم واألمن، وأعرب مجلس األمن عن 

الصادر عن مجلس األمن 1465وثیقة القرار (تعاطفه وعزائه لشعب وحكومة كولومبیا 

.)2002شباط 24الدولي في 

كد على مقاصد ومبادىء األمم الصادر عن مجلس األمن الدولي، الذي أ) 1516( القرار .9

، )2001أیلول 28الصادر في 1373( المتحـدة وقررارتـه ذات الصلة، وال سیمـا قـراره 

وأعاد تأكید ضرورة القیام، وفقًا لمیثاق األمم المتحدة، بمكافحة األخطار التي تهدد السالم 

عتداءات بالقنابل التي واألمن الدولیین الناجمة عن أعمال إرهابیة، وأدان بأشد لهجة اال

التي أودت بحیاة ) 2003تشرین الثاني 20–15( وقعت في اسطنبول في تركیا بتاریخ 

العدیدین وأصیب فیها كثیرون، وكذلك األعمال اإلرهابیة األخرى في مختلف الدول، 

وأعرب مجلس النواب عن عمیق مواساتهوتعازیه لشعبي وحكومتي تركیا والمملكة المتحدة 
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الصادر عن مجلس األمن 1516وثیقة القرار (حایا اإلعتداءات اإلرهابیة وأسرهم ولض

).2003كانون الثاني 20الدولي في 

كد على مقاصد ومبادىء الصادر عن مجلس األمن الدولي ، الذي أ) 1530( القرار .10

ل أیلو 28الصادر في 1373(األمم المتحـدة وقررارتـه ذات الصلة، وال سیمـا قـراره 

، وأعاد تأكید ضرورة القیام، وفقًا لمیثاق األمم المتحدة، بمكافحة األخطار التي )2001

تهدد السالم واألمن الدولیین الناجمة عن أعمال إرهابیة، وأدان بأشد لهجة الهجمات التي 

التي ) 2004أذار 11(ارتكبتها بالقنابل في مدرید، أسبانیا جماعة إیتا اإلرهابیة بتاریخ 

بحیاة العدیدین وأصیب فیها كثیرون، وكذلك األعمال اإلرهابیة األخرى في مختلف أودت

الدول، وأعرب مجلس النواب عن تعاطفه  وماساته الصادقة لضحایا اإلعتداءات اإلرهابیة 

وأسرهم، وأكد على تصمیمه القوي في مكافحة اإلرهاب بجمیع أشكاله، وفقًا لمسؤولیته 

11الصادر عن مجلس األمن الدولي في 1530وثیقة القرار (دة بموجب میثاق األمم المتح

. )2004آذار 

طرأ ، الذي )5ملحق رقم انظر ( الصادر عن مجلس األمن الدولي ) 1535( القرار .11

رار ـــــــب القــــة اإلرهاب المشكلة بموجـــــي للجنة مكافحـــــل على الهیكل التنظیمــــــه تعدیــبموجب

، وبموجب القرار الجدید أضاف مجلس األمن جهاز جدید هو اإلدارة التنفیذیة )1373( 

وترتبط بالهیئة العامة، ویكون لها مدیر بناًء على اقتراح األمین العام لألمم المتحدة وموافقة 

مجلس األمن، یرتبط باألمین العام إداریا، ویتبع فنیًا للهیئة العامة للجنة اإلرهاب، وعهد 

لتنفیذیة مهمة تسییر العمل الیومي للجنة اإلرهاب وممارسة النشاطات الواردة في لإلدارة ا

).2003آذار 26في الصادر عن مجلس األمن الدولي1535وثیقة القرار ( هذا القرار 
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عاد مجلس األمن بموجبه تأكید الصادر عن مجلس األمن الدولي، الذي أ) 1566( القرار .12

تهدیدات التي یتعرض لها السالم واألمن الدولیین نتیجة اإلرهاب، قراراته السابقة بشأن ال

ویعید تأكید حتمیة التصدي لإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره بكل الوسائل، وفقًا لمیثاق 

األمم المتحدة والقانون الدولي، وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تزاید عدد ضحایا األعمال 

ع التعصب والتطرف في مختلف مناطق العالم، وأهاب اإلرهابیة  ، بما فیهم األطفال بداف

ّذكر الدول بأن علیها أن تكفل و بالدول أن تتعاون على نحو تام مع لجنة مكافحة اإلرهاب، 

امتثال التدابیر التي تتخذها لمكافحة اإلرهاب لجمیع التزامتها بموجب القانون الدولي، وال 

قانون اإلنساني الدولي، مع التأكید على تعزیز سیما ما یتعلق بحقوق اإلنسان والالجئین وال

لمختلفالعشوائيمنع االستهدافإلىسعیاالحضارات،بینالتفاهمنطاقوتوسیعالحوار

بكاملالعالمیةوالقضایاتحل بعدلمالتياإلقلیمیةالصراعاتومعالجةوالثقافات،الدیانات

فيضروريأمروهوالتعاون الدولي،قیقتحفيتسهمالتنمیة،قضایاذلكفيبمانطاقها،

تضامنهید جدمنوأكد المجلسممكن،نطاقأوسععلىاإلرهابمحاربةلمواصلةذاتهحد

الصادر عن مجلس األمن 1566القرار وثیقة(أسرهم وأفراداإلرهابضحایامعالقوي

).2004تشرین األول 8في يالدول

:لقرارات اآلتیة وأصدر مجلس األمن الدولي بعد ذلك ا.13

، ألذي أشار فیه إلى األخطار التي تهدد السلم )2005في تموز 1611( القرار رقم .أ

واألمن الدولیین جراء األعمال اإلرهابیة، وأدان فیه األعمال اإلرهابیة التي جرت في 

.لندن

، أدان فیه األعمال اإلرهابیة التي تجري في )2005(في آب ) 1618( القـرار رقم .ب

.راق الع
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أشار فیه إلى ما یشكله التحریض على ) 2005(في أیلول ) 1624( القرار رقم .ج

األعمال اإلرهابیة بدافع التطرف والتعصب من أخطار، وأكد على قراراته السابقة 

.المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

، تطرق فیه إلى مواجهة التحدیات )2005( في تشرین األول ) 1631(القرار رقم .د

.للسلم واألمن الدولیینالجدیدة 

، حدد بموجبه والیة اإلدارة )2007( في كانون األول ) 1787( القرار رقم .هـ

.التنفیذیة للجنة مكافحة اإلرهاب

، مدد بموجبه والیة اإلدارة  التنفیذیة للجنة )2008( في آذار ) 1805( القرار رقم .و

) .2010( مكافحة اإلرهاب حتى كانون األول 

، مدد بموجبه والیة اإلدارة التنفیذیة )2010( في كانون األول ) 1963( القرار رقم .ز

).2013( للجنة مكافحة اإلرهاب حتى كانون األول 

وكانت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قد وافقت على اعتماد استراتیجیة األمم المتحدة العالمیة 

، هذه )6انظر ملحق رقم ( )2006أیلول 8(لمكافحة اإلرهاب من قبل الدول األعضاء في

، وهو أداة )S/60/288A/RE(اإلستراتیجیة جاءت في شكل قرار وخطة عمل مرفقة بالقرار رقم 

.عالمیة فریدة، تسعى من ورائها إلى تعزیز الجهود الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لمكافحة اإلرهاب

ج استراتیجي ــــــمرة األولى على نهفي األمم المتحدة وللع الدول األعضاء ـــــــجمیقد وافقت و 

بأن اإلرهاب غیر مقبول بجمیع أشكاله رك لمكافحة اإلرهاب، لیس فقط ارسال رسالة واضحةــــمشت

ومظاهره ولكن أیضًا وضع حل التخاذ خطوات عملیة فردیة وجماعیة لمنع ومكافحة 

وتشمل تلك الخطوات العملیة مجموعة واسعة من التدابیر التي تتراوح بین تعزیز قدرة .اإلرهاب
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ة منظومة األمم المتحدة في الدول على مواجهة التهدیدات اإلرهابیة، وتحسین التنسیق بین أنشط

واعتماد استراتیجیة تفي بااللتزام الذي قطعه قادة العالم في مؤتمر القمة .مجال مكافحة اإلرهاب

األمین العام ، وقد بنیت هذه اإلستراتیجیة على العدید من العناصر التي اقترحها)2005(أیلول 

: نوان االتحاد في مواجهة اإلرهابعالذي حمل ب) 2006آیار 2(في تقریره فيةمتحدلألمم ال

وثیقة استراتیجیة األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب (توصیات الستراتیجیة عالمیة لمكافحة اإلرهاب 

).ومرفقها خطة العمل 

وبناًء على ما تقدم یرى الباحث إن األمم المتحدة قد أرست معاییر وقواعد واضحة تكفل 

في صیغ مختلفة عبر المبادرات التي استحدثتها األمم المتحدة التصدي لظاهرة اإلرهاب، قد جاءت 

في مجال مكافحة اإلرهاب، وفي مقدمتها االتفاقیات والقرارات الدولیة التي أكدت أن اإلرهاب أحد 

العناصر التي تشكل تهدیدًا للسلم واألمن الدولیین، كما تضمنت حث الدول على اتخاذ تدابیر فعالة 

م القانون الدولي ذات الصلة، لكن هذه القرارات بحاجة إلى إطار متناسق لمثل وحازمة وفقًا ألحكا

مدونة قانونیة ملزمة، تعكس تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة اإلرهاب 

. ومحاصرتها وحرمانها من المأوى والمالذ والتمویل
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الفصل الرابع 

الدولي بموجب قرارات واتفاقیات االمم المتحدةالجهود االردنیة في مكافحة االرهاب 
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الفصل الرابع 

الجهود االردنیة في مكافحة االرهاب الدولي بموجب قرارات واتفاقیات االمم المتحدة

قویًا لألمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي، اً حلیفیة الهاشمیةاألردنالمملكة تظل

عرضة لمجموعة متنوعة افي جعلهللمملكةوالفكر المتطرف العنیف، وقد أسهم الموقع الجغرافي 

صانع لتي كان اإلرهاب أحد أبرزها، لكن هذا الموقع زاد من إصرار امن التهدیدات اإلقلیمیة، 

صبح رائدًا إقلیمیًا في هذا تیة الهاشمیةاألردنالمملكة في مواجهة اإلرهاب، وجعلالقرار األردني 

.المجال

افي مواجهة اإلرهاب الدولي كجزء من سیاستهیة الهاشمیةاألردنالمملكة وتأتي جهود 

في إعادة صیاغة مفهوم األمن، والتي وضعها  صانع القرار األردني تجاه منطقة ااألمنیة وجهوده

الشرق األوسط عامة، والمنطقة العربیة خاصة، هذه المنطقة التي شهدت مستویات كبیرة من 

النشاط اإلرهابي خالل العقد األخیر، والتي جاءت نتیجة حالة عدم االستقرار في كثیر من دول 

وضعف قدراتها األمنیة، والتي كان لها عواقب وخیمة على المنطقة، وذلك جراء المنطقة العربیة،

قیام تنظیم القاعدة وفروعه باستغالل الفرص المتاحة في إجراء عملیات مسلحة وسط هذا المناخ 

.السیاسي واألمني الهش الذي تعیشه المنطقة 

دولي بموجب قرارات واتفاقیات یتناول الفصل الرابع الجهود االردنیة في مواجهة اإلرهاب ال

: األمم المتحدة وذلك من خالل المبحثین اآلتیین 

.التشریعات القانونیة األردنیة في مواجهة اإلرهاب الدولي:المبحث األول 

.العملیة في مواجهة اإلرهاب الدوليیة الهاشمیةاألردنالمملكة جهود : المبحث الثاني
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المبحث األول 

القانونیة األردنیة في مواجهة اإلرهاب الدوليالتشریعات 

لم تعد ظاهرة اإلرهاب تمثل مشكلة ذات حساسیة لدولة معینة، أو لمجموعة معینة من 

الدول، وٕانما أصبحت مشكلة نظام دولي بأكمله، لذلك ال یجب فهمها أو التعامل معها استنادًا إلى 

، وٕانما على اعتبار أنها انعكاس لوضع دولي في األساس–المحلیة –إفرازات العوامل الداخلیة 

.یرتبط بأطراف وشبكات ومصالح مختلفة تمثل تهدیدًا قائمًا أو محتمًال لمعظم دول العالم

هذه الرؤیة بعد أن بدأت تثبت صحتها، وجدیتها، إذ یة الهاشمیةاألردنالمملكة توقد اعتمد

أرجاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق أخذت األعمال األرهابیة تتوالى في مناطق عدیدة في 

األوسط، مما أدى إلى تنامي الشعور لدى جمیع األطراف اإلقلیمیة بأنها لیست خارج أعمال 

.اإلرهاب، وبأنها لیست بمأمن منها كما كانت تظن أو تأمل

وبذلك ازداد الوعي النسبي في المجتمع األردني تجاه خطورة وسرعة انتشار الظاهرة 

، ومن هنا بدأت الجهود في محاولة الحد من انتشار الظاهرة، ومحاصرتها بشكل محكم اإلرهابیة

.بما یؤدي إلى القضاء علیها

یتناول المبحث األول التشریعات القانونیة األردنیة في مواجهة اإلرهاب الدولي من خالل 

:المطلبین اآلتیین 

.قانون العقوبات األردني:المطلب األول 

. قانون منع اإلرهاب في األردن: المطلب الثاني
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المطلب األول 

قانون العقوبات األردني 

ال شك أن اإلرهاب قد اتخذ من الخوف وتأثیراته على األفراد والشعوب واألمم وسیلة 

إلظهار عجز النظم السیاسیة في حكومات أغلب دول العالم عن توفیـر األمـن للمواطنین، لذلك 

، وباتت تشكل خطرًا على خطر ما یهدد أمن اإلنسانیة جمعاءب من أأصبحت الیوم ظاهرة اإلرها

مصالحها الحیویـة، وتمثل إخالًال بالمبـادئ األخالقیة والدینیة السامیـة وخرقًا للقواعـد القانونیة الدولیة 

ومیثاق األمم المتحـدة، وقد تنبه األردن لخطـورة اإلرهاب منـذ زمن طویل واكتوى بناره، وخطى 

خطوات واسعة في مجال مكافحته، وخاصة فیما استحدثه من نصوص قانونیة لتكون بمثابة صمام 

أمان لحمایة المجتمع األردني من خطر اإلرهاب، وكذلك اتخذ األردن عدة تدابیـر وآلیات من أجـل 

).2012الجرادات، ( تفعیل الجهـود الرامیة لمكافحـة اإلرهاب 

مجال السیاسة القانونیة التي قام بتناولها في الجانب التشریعي، وُیّسجل للمشرع األردني أن 

تبرز سرعة االستجابة للمتطلبات الدولیة والجهود الرامیة لمكافحة اإلرهاب خاصة بعد أحداث 

ي ـــن تشرین الثانــــع مـــــــي التاســـــــرات عمان اإلرهابیة فــــــــ، وتفجی)2001( الحادي عشر من أیلول 

، ولعل ما تشهده منطقة الشرق األوسط من شیوع ظاهرة المقاتلین األجانب الذین )2005(

یحاربون في هذه المنطقة، قد أصبح أحد الموضوعات الهامة على األجندة العالمیة، بعدما اتسع 

في العراق وسوریا، وبعد أن سلط " داعش"نطاق سیطرة تنظیم الدولة اإلسالمیة، المعروف بـ 

.هالضوء على الوسائل والممارسات التي یستخدمها التنظیم لتوسیع رقعة نفوذاإلعالم
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وعلیه فقد تبنت التشریعات األردنیة أسالیب عدیدة في مواجهة اإلرهاب، وبصورة تختلف 

عن كثیر من التشریعات الوطنیة في الدول األخرى التي سارت بطریق المواجهة ذاته، أذ اكتفت 

بتجریم األعمال اإلرهابیة والمعاقبة علیها في تشریعاتها العقابیة العامة، تشریعات الدول األخرى

دون أن تضع لها تعریفًا محددا، فعددت هذه القوانین األفعال التي تشكل إرهابًا والعقوبات 

المفروضة علیها، كالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي واالغتیال السیاسي وأعمال 

ابات المسلحة واألعمال التي تستهدف االقتصاد الوطني واحتجاز الرهائن التخریب والعص

).30: 2007الشكري، ( واستهداف منشآت الدولة ومؤسساتها 

وعالوة على ذلك، فقد أفردت التشریعات األردنیة مواد خاصة باإلرهاب تشتمل على تحدید 

مفهومه واألعمال التي تشكل إرهابًا والجزاءات المحددة لكل منها، أذ جاء هذا االهتمام المتزاید 

لدول لمعالجة جرائم اإلرهاب نتیجة النتشار ظاهرة اإلرهاب في كثیر من دول العالم، ال سیما في ا

التي تصنف ضمن الدول األكثر أمنًا واستقرارًا كالوالیات المتحدة األمریكیة وٕایطالیا واألردن، فقد 

وقعت ثالث عملیات وفي أهداف مدنیة، إذ یة الهاشمیةاألردنالمملكة طال اإلرهاب 

عمان، استهدفت ثالث فنادق تقع في وسط العاصمة األردنیةباستخدام أحزمة ناسفة،إرهابیةتفجیر

تشرین الثاني 9( حیث وقع أولها في تمام الساعة التاسعة والنصف في التوقیت المحلي مـن یوم 

في مدخل فندق الرادیسون ساس، ثم ضرب الثاني فندق حیاة عمان ثم بعدها بدقائق تم ) 2005

جریح، ویعزى ) 115(وحوالي ) 57( استهداف فندق دایز إن، وقد وصل عدد الضحایا إلى 

. لسبب الرئیسي الرتفاع عدد الضحایا هو حدوث التفجیر األول أثناء إقامة حفلة زفافا
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تنظیم القاعدة مسؤولیة التفجیرات، األمر الذي دعا التباع سیاسة قانونیة في تبنىوقد

تي كان آخرها وتعدیالته ال) 2006لسنة 55(بصدور قانون منع اإلرهاب رقم مواجهة ذلك، تمثلت 

.)2014نیسان( في 

بعد أن أخذت عملیة المكافحة ،ؤیة األردنیة تثبت صحتها وجدیتهاوبدت االجراءات والر 

والتصدي لإلرهاب تسیر بخطة ثابتة، فهي عملیة ال تدور في فراغ، وٕانما تؤثر في البیئة المحیطة، 

واألطراف األخرى بكل ما تحمله بدورها من عناصر للقوة، أو للضعف، وقد استلزمت حشد 

مطلق، أو في جمیع األوقات، وتوظیف موارد القوة الالزمة، وهو أمر ال یتوافر ألیة دولة بشكل

وبحسب المشكالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تعاني منها بدرجات متفاوتة 

سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما إن الحدیث عن حل لمشكلة اإلرهاب ال یعني 

ن مثل هذا القول ال یعدو أن یكون القضاء علیه فعلیًا وبصورة كاملة بحیث الیبقى منه أي أثر، أذ إ

فرضًا نظریًا بحتًا أو أمًال مغرقًا في التفاؤل، فحل مشكلة اإلرهاب عبر مكافحته تعني تحجیم وتقلیل 

( الخطر اإلرهابي فــي حدود دنیا ال یشكل معها تهدیدًا لحیاة األفــــــراد في المجتمــع واستقرارها 

).168: 2004شعیب، 

وجد المشرع األردني بأن الفقه القانونـي الدولي قد صاغ عدة تعریفات معقـدة ومن أجل هذا 

في مجال تحدید طبیعة اإلرهاب، أخذت تتبلـور في جوهـرها على أن اإلرهـاب یعني استخدام العنف 

أو التهدیـد به ضد عدد محـدود من األشخاص، بهدف وضع أعداد كبیرة منهم في حالة من الرعب 

فرد ) 10000(جرى التعبیر عن طبیعة اإلرهاب بالمبدأ القائل  أقتل فردًا واحدًا لترعب والفزع، فقد 

( Clutterbuck,1986: 20 )  .
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لسنـة 16( صده في قانـون العقوبـات رقم االتشریع األردني مقـسبق أن أوضحلذلك 

: وتعدیالته، وضمن فقرتین حددت اإلرهاب على أنه ) 1960

ي وسیلة كانت أو التهدید باستخدامه، أیًا كانت بواعثه وأغراضه، یقع تنفیذًا استخدام العنف بأ.1

لمشروع إجرامي فردي أو جماعي یهدف الى تعریض سالمة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان 

من شأن ذلك إلقاء الرعب بین الناس وترویعهم أو تعریض حیاتهم للخطر أو الحاق الضرر 

العامة أو األمالك الخاصة أو المرافق الدولیة أو البعثات بالبیئة أو المرافق واألمالك

الدبلوماسیة أو باحتالل أي منها أو االستیـالء علیها أو تعریض المـوارد الوطنیة للخطر او 

الفقرة ( ارغام أي حكومة أو أي منظمة دولیة او اقلیمیة على القیام بأي عمل أو االمتناع عنه 

) .وتعدیالته 1996لسنة 16بات رقم ، قانون العقو 147المادة 1

ویالحظ استخدام هذا التشریع مفردة مشروع إجرامي في هذه الفقرة والتي یعني بها كل قصد 

مصمم علیه یوضع موضع التنفیذ، والفقرة تشیر أن مفهوم اإلرهاب یرتكز على عنصرین 

التهدید باستخدامه، أولهما العنصر المادي، ویكمن في استخدام العنف بأي وسیلة كانت أو 

وثانیهما العنصر المعنوي وهو أن یتجه قصد الجاني إلى الحاق الضرر بالبیئة أو المرافق 

.. العامة أو األمالك الخاصة أو المرافق الدولیة أو البعثات الدبلوماسیة أو باحتالل أي منها

. إلى آخر الفقرة 

من قانون ) 147( من المادة ) 1(ویفترض اإلرهاب وفقًا لهذا التعریف الوارد بالفقرة 

العقوبات، أستخدام الجاني العنف أو التهدید باستخدامه، على أن یكون ذلك تنفیذًا لمشروع 

إجرامي فردي أو جماعي، یهدف الى تعریض سالمة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن 
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شترط تحقیق أي من ذلك إلقاء الرعب بین الناس وترویعهم أو تعریض حیاتهم للخطر، وال ی

هذه النتائج، بل یكفي لتوافر اإلرهاب أن یهدد النشاط اإلجرامي للجاني بتحقیق أي منها حتى 

) .102: 1995رمضان، ( لو لم یتحقق فعًال من الناحیة الواقعیة 

یعد من جرائم اإلرهاب االعمال المصرفیة المشبوهة المتعلقة بایداع االموال او بتحویلها الى .2

: تطبق اإلجراءات التالیةجهة لها عالقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالةأي 

منع التصرف بهذه االموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حین استكمال إجراءات .أ

. التحقیق بشأنها

قیام المدعي العام بالتنسیق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات عالقة، محلیة كانت .ب

تحقیق في القضیة وٕاذا ثبت له أن لتلك العملیة المصرفیة عالقة بنشاط إرهابي أو دولیة، بال

. فیتم إحالة القضیة إلى المحكمة المختصة

یعاقب من یرتكب هذه الجریمة باألشغال الشاقة المؤقتة ویعاقب اإلداري المسؤول في البنك .ج

أو المؤسسة المالیة الذي أجرى العملیة وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة األموال التي 

).وتعدیالته1996لسنة 16، قانون العقوبات رقم 147المادة 2الفقرة (تم التحفظ علیها 

:ر ما تقدم فإن اإلرهاب یتمثل في هذا النص القانوني في النواحي اآلتیة وفي إطا

: وتنصرف هذه الوسائل إلى : وسائل اإلرهاب.أ

استخدام العنف بمعناه العام الذي یقصد به أي صورة من صور الضغط على شخص :أوال

ما بهدف دفعه إلى تصرف ما كان یقوم به لوال وجود هذا الضغط، وبتعبیر آخر 
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رار بالممتلكات ـــــأضوممارسة القوة المادیة بطریقة تخلف إصابات باالشخاص أ

(The New Shorter Oxford English Dictionary,1993 : 3583).

التهدید بالضغط على إرادة المجني علیه، بتخویفه أو توعده بأن ضررًا ما سیلحقه أو : ثانیا

سیلحق أشخاصًا أو أشیاء ذات صلة به، ویعتقد الجاني أن المجني علیه یهمه تفادي 

). 48: 1993العادلي، ( هذا الضرر 

ب بأنه یهدف إلى یتضح من النص القانوني الذي تناول تعریف اإلرها: أهداف اإلرهاب.ب

تعریض سالمة المجتمع وأمنه للخطر من خالل استخدام العنف، بما یحدث خلل في أي 

مظهر من مظاهر الحیاة العامة في المجتمع، أو التهدید باستخدام العنف بما یفضي لحدوث 

الخلل دون حدوثه بالفعل، إذ ال یلزم أن یحدث التعریض الفعلي للخطر، فجرائم اإلرهاب هي 

ي تعریض یشترط حدوث ضرر فعلي، بل یكفـجرائم الخطر ولیست من جرائم الضرر، فال من

).21: 1996نایل، ( ـــررضر الـــرع الحمایة الجنائیة لخطـشالمالمصالح التي أضفى علیها 

ویقصد في اإلرهاب بموجب تطبیق أحكام هذا القانون، ما یمكن أن یتركه من : آثار اإلرهاب.ج

: آثار على الجوانب اآلتیة 

إلقاء الرعب بین الناس وترویعهم أو تعریض حیاتهم للخطر، وذلك من خالل إحداث :أوال 

حقهم اضطرابات نفسیة لدى المجني علیهم، أو التأثیر في سالمة الحقوق العامة المتمثلة في

في الحیاة والحریة، والحق في األمن وتعریضها للخطر، وال یستوجب النیل من الحق وال 

المساس به بالفعل، ویعتد لدى تحدید مدى تعرض هذه الحقوق للخطر، بالمعیار الموضوعي 
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ولیس الشخصي، بمعنى أنه ال یراعى اعتقاد المجني علیه وٕانما ینظر إلى طبیعة الفعل في 

). 20: 1995سعید، ( وقع فیها الخطر الظروف التي

الحاق الضرر بالبیئة، فقد جعلت عمومیة النص من االعتداء على عنصر من عناصر :ثانیا

البیئة هي من اآلثار المترتبة عن اإلرهاب، سواء كانت من العناصر الطبیعیة كالماء والهواء ، 

).199325هنداوي، ( أو من العناصر المصنعة كالسدود واآلثار 

.المرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أو المرافق الدولیة أو البعثات الدبلوماسیة:ثالثا

.تعریض المـوارد الوطنیة للخطر:رابعا

.ارغام أي حكومة أو أي منظمة دولیة او اقلیمیة على القیام بأي عمل أو االمتناع عنه:خامسا

من قانون ) 147(ن المالحظات فیما یتعلق بنص المادة وهكذا فقد توفرت لدى الباحث جملة م

: العقوبات األردني، والتي تناولت ظاهرة اإلرهاب یمكن إیجازها باآلتي

إن نص المادة مطوًال وشامًال ألفعال كثیرة كان من الممكن االستغناء عنها ووضع بدًال :أوال 

.ترویع اآلمنینمنها قاعدة عامة لتعریف اإلرهاب، وتشمل كل ما من شأنه 

إن نصوص قانون العقوبات ثابتة نسبیا، بینما ظاهرة اإلرهاب متغیرة، فأحیانًا تزید، وفي :ثانیا 

أحیان أخرى تقل حسب قدرات أجهزة األمن، والدعم الدولي والشعبي، بما یفترض مواجهة 

.الظاهرة بقوانین مرنة قابلة للتغییر
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إن التعریف لیس من اختصاص المشرع، بل یمكن أن یكتفي بضرب األمثلة ویترك ذلك :ثالثا 

الجتهاد القضاء والفقه، حتى ال یقید القضاء في تطبیقه للنصوص، ویغلق باب االحتهاد 

. أمامه

إن ظاهرة اإلرهاب متغیرة من مكان آلخر ومن وقت آلخر، ووضع تعریف لظاهرة اإلرهاب :رابعا

.اد القضاء الذي ینظر بالجرائم اإلرهابیة قد یحدد اجته

یة األردنالمملكة استخدم المشرع ألفاظًا ذات مدلوالت ال تخضع للوالیة القضائیة الكاملة في :خامسا

.، كتلك التي تتعلق بالحكومات والبعثات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیةالهاشمیة

ولعل المشرع قد أراد بهذا التوسع في تعریف اإلرهاب، عدم فسح المجال ألي من 

اإلرهابیین اإلفالت من العقاب، أستنادًا إلى فكرة التجریم الوقائي المتمثل في التحوط من اإلرهاب، 

. بتجریم كل األنشطة اإلرهابیة السابقة على وقوع الحدث اإلرهابي
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المطلب الثاني 

یة الهاشمیةاألردنالمملكة نع اإلرهاب في قانون م

یرجع االختالف في تفسیر مفردة اإلرهاب إلى تباین األنظمة السیاسیة السائدة في العالم 

المعاصر، وبناًء على االعتقاد السائد في نظر بعض تلك األنظمة بأن اإلرهابي هو محارب 

یكون فعًال كفاحیًا قد معینةدولةومناضل من أجل الحریة والعدالة، وان ما یعد فعًال إرهابیًا في 

یمكن القول أن اختالف اآلراء في تحدید تعریف واضح وعلمي و ، ىآخر دولةوعمًال مشروعًا في 

:لإلرهاب یعود لسببین، وهما

عدم الوقوف على األسباب والدوافع التي أدت إلى بدء وانتشار هذه الظاهرة وظروف نشأتها : أوال

.یاسیةومدى ارتباطها بالقوى االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة والس

تداخل مفهوم اإلرهاب مع مفاهیم أخرى مثل العنف السیاسي، الجریمة السیاسیة، الجریمة :ثانیا

المنظمة، وما تشكله من تهدید لبنى المجتمع في كل میادینه الثقافیة واالقتصادیة والتي یتم 

. )214: 1998رفعت، ( من خالل تطورها واستقرارها ضمان استقرار الوجود اإلنساني

أو بظاهرة اإلرهاب سواء كانوا دوالُ إن هذا التداخل الحاصل لدى العدید من المهتمین

منظمات أو مفكرین وحتى أفراد، دفع الكثیر منهم لتطویع مصطلح اإلرهاب بما یناسب أغراضهم 

) .74: 2008شبلي، ( وتوجهاتهم السیاسیة 

ویبدو أن ذلك التطویع قد تأثر بمدى امتداد أو انحسار المد اإلرهابي في الدول التي أخذ 

اإلرهاب یتنامى وبشكل متزاید فیها، فسعت لمعالجة الجرائم اإلرهابیة في قوانین خاصة نتیجة 

النتشار ظاهرة اإلرهاب، فیما عالجت غالبیة القوانین األجنبیة والعربیة جرائم اإلرهاب ضمن 
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وانینها الجنائیة ولم تفردها بقوانین خاصة، وذلك ألن هذه الجرائم لم تكن على درجة من السعة ق

واالنتشار مثلما تشهده أغلب دول العالم الیوم، لكن بروز ظاهرة اإلرهاب وتنامیها سمح بظهور 

ا موجة االتجاه التشریعي الذي یذهب إلى إفرادها بقوانین خاصة ال سیما في الدول التي اجتاحته

).31: 2008الشكري، ( اإلرهاب أكثر من غیرها 

لذا أصبح من الواضح لدى المشرع األردني هذا االختالف في وجهات النظر المعتمدة تجاه 

اإلرهاب، األمر الذي یدفع لألخذ بسیاسة التشدید على العقوبة، وذلك بعد تنامي ظاهرة اإلرهاب 

المجتمع باإلضافة إلى حجم الضرر والخطر الذي یحدث التي باتت تنطوي على خطورة تهدد كیان 

من جراء ارتكاب الفعل اإلرهابي، األمر الذي استوجب اجراء تعدیالت على قانون منع اإلرهاب رقم 

انظر الملحق رقم ( )2006(خالل عام أقرته الحكومة األردنیةالذي سبق أن ) 2006لسنة 55(

ین أو تشریعات أردنیة بل یكّمل بعض القصور في التشریعات ، والذي ال یتعارض مع أیة قوان) 7

وتعاطیها بالقضایا المرتبطة باإلعداد لألعمال اإلرهابیة وتمویل اإلرهاب، كما ال یتعارض مع 

واالتفاقیات القانونیة الدولیة، وٕانما ینسجم مع االتفاقیة الدولیة یة الهاشمیةاألردنالمملكة التزامات 

، وبما ینسجم مع الجهد الدولي یة الهاشمیةاألردنالمملكة إلیها تاإلرهاب، التي انضملمنع تمویل 

في مالحقة وتتبع اإلرهاب والحد من آثاره المدّمرة، إضافًة إلى أن القانون ال یعیق بأي شكل من 

احترازي، ، وهذا القانون بحد ذاته وقائي یة الهاشمیةاألردنالمملكة األشكال واقع الحریات العامة في 

وال یعاقب اال اذا ثبت دلیل قاطع على ارتكاب الشخص للجرم المسند الیه، كما ان قرارات المدعي 

)  .14: 2013مبیضین، ( العام وفق احكام هذا القانون قابلة للطعن

وقبل اصدار هذا القانون جرت نقاشات موسعة على مختلف المستویات بحیث تم خاللها 

ي طرأت على الساحتین المحلیة والدولیة، بعد تنامي آفة االرهاب، والتأكید على مراعاة التغیرات الت
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عدم مساس احكام القانون بالحریات العامة، وبما یحقق التوازن بین معادلة االمن والدیمقراطیة 

.وحقوق االنسان

بالمصادقة على القانون ) 2014/ 6/ 1(صدرت اإلرادة الملكیة السامیة یوم ثم

، والذي تضمن تعدیــــل نصـــــوص المـــواد )2014لسنة 18( ع اإلرهاب رقـــم انون منــــــدل لقالمعــ

، والمواد التي جرى تعدیلها  تحمل )2006لسنة 55( من القانون األصلي رقم ) 7–3- 2( 

: أحكام كان هدف المشرع فیها معالجة ظاهرة اإلرهاب، وهي كاآلتي

كل عمل أو امتناع :  " مصادق علیه فإن تعریف االرهاب یشیر إلى أنه بحسب القانون ال.1

عن عمل مقصود او التهدید به ایا كانت بواعثه واغراضه او وسائله یقع تنفیذا لمشروع 

اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعریض سالمة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا 

ام او القاء الرعب بین الناس او ترویعهم او تعریض كان من شأن ذلك االخالل بالنظام الع

حیاتهم للخطر او الحاق الضرر بالبیئة او المرافق واالمالك العامة او االمالك الخاصة او 

المرافق الدولیة او البعثات الدیبلوماسیة او احتالل اي منها او االستیالء علیها او تعریض 

ارغام سلطة شرعیة او منظمة دولیة او اقلیمیة على الموارد الوطنیة او االقتصادیة للخطر او

المادة ( " القیام باي عمل او االمتناع عنه او تعطیل تطبیق الدستور او القوانین او االنظمة 

) .وتعدیالته 2006لسنة 55، قانون منع اإلرهاب رقم 2

أشار القانون إلى ضرورة مراعاة أحكام قانون العقوبات  أو أي قانون آخر، وتعتبر األعمال .2

لسنة 55، قانون منع اإلرهاب رقم 3المادة ( التالیة في حكم األعمال اإلرهابیة المحظورة 

)  : وتعدیالته 2006
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دبیرها بقصد القیام بأي وسیلة مباشرة أو غیر مباشرة بتقدیم األموال أو جمعها أو ت.أ

استخدامها الرتكاب عمل ارهابي او تمویل اإلرهابیین سواء وقع العمل ام لم یقع داخل 

.المملكة او خارجها متعلق بمواطنیها وومصالحها

القیام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائیة او تعكر صالتها بدولة .ب

. تقع علیهم أو على أموالهمأجنبیة او تعرض األردنیین لخطر أعمال ثأریة 

االلتحاق أو محاولة االلتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظیمات ارهابیة أو تجنید او .ج

محاولة تجنید اشخاص لاللتحاق بها او تدریبهم لهذة الغایة سواء داخل المملكة او 

.خارجها

ة أي منها تأسیس جمعیة أو االنتساب إلیها أو ألي جماعة أو تنظیم أو جمعیة أو ممارس.د

ألي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابیة في المملكة أو ضد مواطنیها أو مصالحها في 

.الخارج

استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة أو أي وسیلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع . هـ

بأعمال إلكتروني لتسهیل القیام بأعمال إرهابیة أو دعم لجماعة أو تنظیم أو جمعیة تقوم 

إرهابیة أو الترویج ألفكارها أو تمویلها أو القیام بأي عمل من شأنه تعریض األردنیین أو 

.ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائیة أو انتقامیة تقع علیهم

.اإلعتداء على حیاة الملك أو حریته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصیاء العرش.و

صدیر أو نقل أو بیع أو تسلیم مادة مفرقعة أو حیازة أو إحراز أو صنع أو استیراد أو ت.ز

سامة أو كیماویة أو جرثومیة أو إشعاعیة أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه 
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المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقیام 

.بأعمال إرهابیة أو على وجه غیر مشروع

عصیان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من كل فعل یقصد به إثارة .ح

.ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغییر دستور الدولة بطرق غیر مشروعة

تشكیل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على األشخاص او األموال أو ارتكاب أي عمل .ط

.آخر من أعمال اللصوصیة

2006لسنة 55، قانون منع اإلرهاب رقم 7المادة ( تیة نص القانون على العقوبات اآل.3

):  وتعدیالته

:یعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل اإلرهابي ما یلي.أ

إلحاق الضرر ولو جزئیًا في بنایة عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعیة أو سفینة :أوال

.أو طائرة أو أي وسیلة نقل أو أي منشأة أخرى

.تعطیل سبل اإلتصاالت وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها:ثانیا

: ینص القانون على معاقبة كل من یرتكب العمل اإلرهابي باإلعدام في الحاالت التالیة .ب

.إذا أفضى العمل اإلرهابي إلى موت إنسان:أوال

إذا افضى العمل اإلرهابي الى هدم بناء بصورة كلیة او جزئیة وكان فیه شخص :ثانیا

.أو اكثر
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إذا تم ارتكاب العمل اإلرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات :ثالثا

السامة او المحرقة او الوبائیة او الجرثومیة او الكیماویة او اإلشعاعیة او بوساطة 

.أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد

صور اإلشتراك في أي جریمة من تلك نص القانون على معاقبة الشریك بأي صورة من.ج

الجرائم او التدخل في الجریمة او التحریض علیها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل 

األصلي سواء ارتكبت الجریمة داخل المملكة أو خارجها، ویعتبر العمل اإلرهابي تاما سواء 

.اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فیه

یعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم : لقانون فقرة تضمن ا.د

.المنصوص علیها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه

یعاقب كل عمل إرهابي آخر باالشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على : أشار القانون بأنه . هـ

. األقل

اإلرهاب مناقشات عدیدة في األوساط السیاسیة األردنیة، وقد أثارت تعدیالت  قانون منع 

من أجل القضاء على یة الهاشمیةاألردنالمملكة بذلها تكونها جاءت من بین المساعي العدیدة التي 

ن عام ـــنشاطات تنظیم القاعدة، هذه النشاطات التي شهدت تصعیدًا خطیرًا خالل النصف األول م

).داعش (ا یعرف بدولة الخالفة اإلسالمیة في العراق وبالد الشام ، وذلك على ید تنظیم م)2014(

تقدمًا كبیرًا في مراجعة العدید من تحققیة الهاشمیةاألردنالمملكة یرى الباحث ؛ إن 

التشریعات الوطنیة المعمول بها في مجال مكافحة االرهاب كونها من الجرائم بالغة الخطورة، وذلك 

ألن المشرع االردني أدرك خطورة جریمة االرهاب واثارها المدمرة ومن یقف خلفها من خالل 

راءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات النصوص المتعلقة بها في قانون العقوبات، وكذلك االج
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الجزائیة، كما جاء اصدار القانون المعدل لقانون العقوبات االردني لیتم بموجبه فرض عقوبات اشد 

على االفعال التي تعد ارهابیة من وجهة نظر القانون، وفیما سبق فقد تم اقرار قانون منع االرهاب 

تصادقیة الهاشمیةاألردنالمملكة یات الدولیة، كما إن بما ینسجم مع االتفاق2006لسنة 55رقم 

على العدید من االتفاقات الدولیة المتعلقة بمكافحة االرهاب كاالتفاقیة العربیة لمكافحة االرهاب 

واالتفاقیة المتعلقة بالجرائم وبعض االعمال ) 2003(واالتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل االرهاب لعام 

متن الطائرات واتفاقیة منع االستیالء غیر المشروع على الطائرات، واتفاقیة االخرى المرتكبة على

قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحریة، والبروتوكول المتعلق بمنع 

ضمن كله اعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران المدني، وٕاذ یأتي هذا 

اومنذ نشأتهیة الهاشمیةاألردنالمملكة ؤمن تفي منع اإلرهاب ومكافحته، إذ الجهود األردنیة

ألمر ارفض اإلرهاب الذي عالنى منه، ترفض التطرف بالموقف والرأي و تباالعتدال والوسطیة و 

. على التصدي له، حتى اصبح جزءًا من الحملة الدولیة ضدهاالذي زاد في تصمیم قیادته
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المبحث الثاني 

العملیة في مواجهة اإلرهاب الدوليیة الهاشمیةاألردنالمملكة جهود 

یمر العالم في المرحلة الراهنة بمتغیرات سیاسیة كبیرة، جراء التحوالت التي شهدها النظام 

، بقیادة اإلتحاد السوفیتي السابق، وهیمنة )1991(الدولي في أعقاب انهیار المعسكر الشرقي عام

مریكیة قائدة المعسكر الغربي، األمر الذي أفرز تداعیات عدیدة، شهدتها كثیر الوالیات المتحدة األ

من دول العالم، والتي كان لها نتائج سلبیة على تلك الدول، جراء السیاسات المنحازة التي مارستها 

الدول الكبرى، في تعاملها مع شعوب دول العالم الثالث، ومن أبرزها دول النظام اإلقلیمي العربي 

لتي عانت من االضطهاد، إلى جانب الدول اإلسالمیة األخرى، فكان من إفرازات هذا السلوك نمو ا

ظاهرة العنف واإلرهاب لذلك رفع شعار مكافحتها، ومن الواضح أن المجتمع العربي واإلسالمي 

یدها واجه آثارًا سلبیة أخرى إلى جانب هذه الظاهرة، وذلك من خالل شیوع العولمة المتمثلة في تهد

المباشر للقیم الدینیة واالجتماعیة، والحضاریة، فاإلرهاب والعولمة هما ظاهرتان استهدفتا األمة 

.اإلسالمیة، في إرثها الحضاري والثقافي

في وضع المعالجات لإلرهاب، كونه بدأ ینتشر یة الهاشمیةاألردنالمملكة وقد انصبت جهود 

تعود إلى التنوع في العقائد واألیدیولوجیات وخاصة في وأصبح ظاهرة عالمیة نتیجة ألسباب متباینة 

الشرق األوسط، لما لها من صلة بالقضایا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في دول هذه 

العملیة في مواجهة اإلرهاب یة الهاشمیةاألردنالمملكة یتناول المبحث الثاني جهود و .المنطقة

: الدولي من خالل المطلبین اآلتیین

.السیاسیة في مواجهة اإلرهاب الدوليیة الهاشمیةاألردنالمملكة جهود : المطلب األول 

.في مواجهة اإلرهاب الدوليوالعسكریةاألمنیةیة الهاشمیةاألردنالمملكة جهود :المطلب الثاني
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المطلب األول 

السیاسیة في مواجهة اإلرهاب الدوليیة الهاشمیةاألردنالمملكة جهود 

تكون األسباب السیاسیة واحدة من أهم أسباب الظاهرة اإلرهابیة وتنامیها، فقد برزت تكاد 

أحد ممیزات تأصبحاموجة اإلرهاب في مراحل سابقة عن مرحلة ظهور األحادیة القطبیة، لكنه

لم تعد الوالیات المتحدة األمریكیة ولو من حیثالنظام العالمي الجدید بعد انتهاء الثنائیة القطبیة

ام ـــــدوان على العراق عــالناحیة الظاهریة تأبه ألحد من الدول أو القوى ، وبدأت عهدها الجدید بالع

ألمر الذي ألحق بالعراق كارثة استمرت آثارها حتى افي أعقاب اجتیاحه الكویت، ) 1991( 

لطت المقاومة الشرعیة باإلرهاب حتى غدت كل األعمال اختوحینها، )2003( سقوط بغداد عام 

إرهابیة، كونها لم تستهدف في األغلب إال المدنیین والمواقع المدنیة كالفنادق والمطاعم والمدارس 

).  53: 2008الشكري، (ودور العبادة والمركبات المدنیة والمستشفیات 

التي كانت واحة للتعایش ) 2005(عام إلى األراضي األردنیةوامتدت سهام اإلرهاب ونیرانه 

السلمي بین أعداد كبیرة من الالجئین والمضطهدین والنازحین من مختلف الجنسیات العربیة، لذا 

وجد صانع القرار األردني أن مكافحة اإلرهاب والتطرف یعد واجبًا على جمیع دول في العالم، إذ ال 

ة باالنتشار األمر الذي یستدعي التنسیق والتعاون تستطیع الدول بمفردها مجابهة هذه آالفة االخذ

بوضع تصور واضح ألسلوب مكافحة اإلرهاب،یة الهاشمیةاألردنالمملكةتبین جمیع الدول، فقام

: یقوم على اآلتي

البدء بتشخیص ظاهرة اإلرهاب، ومعرفة أسبابها القریبة والبعیدة والوقوف على دوافعه .1

.الحقیقیة وشعاراته المعلنة 
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التعرف على البیئة التي یتحرك فیها اإلرهاب، ومن هم المشجعون أو المتعاطفون معه، مع .2

.رصد موقف المجتمع منه

التوصل إلى معرفة مصادر تمویل اإلرهاب، وكیفیة وصوله إلیه، وطریقة حفظه والتصرف .3

.فیه

على أسلوب الرصد الدقیق للعناصر اإلرهابیة ومعرفة قادة اإلرهاب ومتابعتهم، والتعرف .4

.تجنید األتباع وبناء التنظیم وتسلسل األوامر

تجنب إستثارة اإلرهاب من خالل الهجوم على أفكاره الرئیسیة أو تحقیر مقوالته، مع التركیز .5

.فقط على خطورة عملیاته

استمالة الرأي العام لإلتجاه المعاكس لإلرهاب، عن طریق تشجیع روح اإلعتدال والوسطیة، .6

.دىء والمناقشة الموضوعیة لآلراء المخالفة والحوار الها

.دعم أجهزة األمن وتقویة إجراءاتها في كل األماكن المحتملة لضربات اإلرهاب المفاجئة.7

إتاحة الفرصة الكافیة للتعبیر عن مختلف اآلراء ، وتشجیع الحوار، ومناقشة القضایا العامة .8

. مع المسؤولین وكبار الشخصیات في المجتمع

مع الدول اإلقلیمیة والدولیة في مجال مكافحة اإلرهاب من خالل جمع المعلومات التعاون.9

.)72: 2014الهواري، ( والتنسیق بینها

جهودًا ممیزه في مكافحة اإلرهاب معتمدًا على عدة وسائل، یة الهاشمیةاألردنت المملكةوقد بذل

:أهمها

، ةالجامعات ودور العبادالمدارس و محاربة الفكر المتطرف من حالل الحوار الهادف في .أ

.ومهاجمة أوكار اإلرهاب من أجل القضاء علیه



124

توضیح وٕاجالء الطبیعة اإلنسانیة الحقیقیة لالسالم، في ظل تنامي التنظیمات اإلرهابیة التي .ب

تستخدم االسالم ذریعة لتبریر أعمالها، والتأكید على دور المملكة االردنیة الهاشمیة في إبراز 

المشرقة لالسالم، ووقف التجني علیه، ورد الهجمات عنه، بحكم المسؤولیة الروحیة الصورة

والتاریخیة الموروثة التي تحملها القیادة الهاشمیة بشرعیة موصوله لفخر الكائنات النبي محمد  

صلى اهللا علیه وسلم، وتمثل هذا النهج بالجهود الحثیثة التي بذلها المغفور له الملك الحسین 

الل، طیب اهللا ثراه، وواصلها من بعده بعزم وتصمیم جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن بن ط

على وسطیة الدین االسالمي وسماحته ونبذه یة الهاشمیةاألردنالمملكةالحسین، مع تأكید 

للعنف، وٕانه دین قائم على التوازن واالعتدال والتوسط أعطى للحیاة منزلتها السامیة، وأكد 

من قتل نفسًا بغیر نفس او فساد في " داء على األبریاء، امتثاًال لقوله تعالى رفضه االعت

: 2014الرحامنة، ( " األرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا

9.(

قیام الحكومة األردنیة باالنضمام إلى العدید من االتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة اإلرهاب، .ج

: وهي

االتفاقیة المتعلقة بالجرائم وبعض االعمال االخرى المرتكبة على متن الطائرات :أوال
.1963لعام 

.1970اتفاقیة منع االستیالء غیر المشروع على الطائرات لعام :ثانیا

اتفاقیة منع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني :ثالثا
.1971لعام

اتفاقیة قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحریة :رابعا
.1988لعام
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البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم :خامسا
.1988الطیران المدني لعام 

بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابته :سادسا
.1988القائمة في الجرف القاري لعام 

.1991اتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفها لعام :سابعا

.)2: 2012غادي، ( 1999االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل االرهاب لعام :ثامنا

المتعلقة التنسیق الدائم مع الشرطة الدولیة وتبادل المعلومات واالطالع على آخر المستجدات .د

بأحدث األدوات والخدمات المتاحة على الصعید العالمي لدعم مبادرات إنفاذ القانون في 

وفي أرجاء المنطقة، مع التركیز على أنشطة مكافحة اإلرهاب یة الهاشمیةاألردنالمملكة 

) .2014المركز اإلعالمي للشرطة الدولیة االنتربول، ( اد ــــة والفســــوالجریمة البیئی

عدم االكتفاء بمالحقة المنحرفین والمجرمین الذین یرعبون الناس ویخوفونهم، وٕانما القیام .هـ

بدراسة وتحلیل كافة المتغیرات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة، والتعرف على تأثیرها على األمن 

یة، مع الوطني، والتحرك لمواجهة ذلك، من أجل تقلیص سلبیاتها الثقافیة واالجتماعیة والنفس

تطویر القطاعات الخدمیة في مواجهة تهدید تلك المخاطر وتهیئة المجتمع والرأي العام 

).216: 2000الجحني، ( للمساهمة في المواجهة 

: ل اإلرهاب وتنص علـى ــــون غسیل األموال، تتعلق بتمویــــــــمن قانـــتخصیص مادة مستقلة ض.و

تأمین الحصول علیها أو نقلها بأي وسیلة كانت، سواء یحظر تقدیم األموال أو جمعها أو" 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وٕان كانت من مصادر مشروعة، إلرهابي أو منظمة أو هیئة 

أو جمعیة أو جماعة إرهابیة أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه األموال 
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، قانون غسیل 3المادة ( ألعمال أم لم تقع كلیًا أو جزئیًا أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه ا

).2007لسنة 46األموال رقم 

مع اإلرهاب كظاهرة مستقلة دون خلطها مع یة الهاشمیةاألردنالمملكةتوعلیه ؛ فقد تعامل

األشكال األخرى من العنف، وذلك بغیة تجاوز حالة الغموض التي قد تكتنف هذا المصطلح، كون 

محلیًا أو إقلیمیًا أو دولیا، سیاسیًا أو فكریا، لكنه تباین هذه المواصفات لم اإلرهاب یمكن أن یكون

یلغ جوهر اإلرهاب القائم على التهدید باستخدام العنف أو باستخدامه ضد المجتمع أو الحكومات، 

سیـة كما یمكن أن یقوم به فـرد أو جماعـة، أال أنه غالبًا ما یكون مدفوعًا بأهـداف أیدیولوجیة أو سیا

).94: 2014البداینة، ( 

وباقي دول العالم التي تسعى إلیجاد معالجات حقیقیة یة الهاشمیةاألردنالمملكةتوقد وجد

لظاهرة اإلرهاب أن هناك العدید من مظاهر التقاعس لدى المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة 

: اإلرهاب، من أبرزها

یف المحدد والمنضبط للمقصود باإلرهاب، أذ أغفل عدم بذل كل ما هو ضروري نحو التعر :أوال 

مشروعیة مواجهة اإلرهاب، كما باءت محاوالت األمم المتحدة ) 1373( القرار األممي 

للتوصل إلى معاهدة عالمیة بالفشل، أذ إرتطمت بعقبة تصمیم الدول الغربیة على عدم 

ل الشعوب، وهو األمر اإلشارة لحق النضال في مواجهة االحتالل وبحق المسعى الستقال

الذي یتنافى ورغبات الدول العربیة واإلسالمیة التي ترى أن ذلك یوفر الحمایة لما تقوم به 

). 2001لسنة 1373وثیقة القرار (القوات اإلسرائیلیة تجاه الشعب الفلسطیني

التغافل عن دوافع اإلرهاب ومسبباته تحت ذرائع أنه یهدد أسس المدنیة والحریة :ثانیا 

والدیمقراطیة، وتناسي أن اإلرهاب ما كان لیتم إال بسبب توافر عوامل متعـددة تساعده على 
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: 2001سالمة، (النمو والتكاثر، لذا فإن مقاومة اإلرهاب تتطلب البحث عن جذوره وأسبابـه 

56.(

تغاضي عن ضحایا اإلرهاب من األبریاء الذین یتضررون من تدابیر مقاومة اإلرهاب، ال:ثالثا 

.والتركیز على الحركات والدول المصنفة باإلرهابیة 

لذلك إلتقت إرادات أغلب دول العالم حینما وجدت أن ظاهرة اإلرهاب أخذت تشكل تهدیدا 

ت ضروریًا مواجهتها، ووجدت أن من خطیرا الستقرار المجتمعات وأمن اإلنسان فى كل مكان، وبا

بین أسالیب المنع والمكافحة وضع قواعد واجراءات قانونیة لمكافحة اإلرهاب، عندها قامت نحو 

دولة بسن قوانین لمكافحة االرهاب، كما أعدت االمم المتحدة قانونًا نموذجیًا لإلرهاب قامت ) 80(

افحة اإلرهاب فى مجملها تطبیقًا اللتزامات دولة بتطبیقه واالحتذاء به، وجاءت قوانین مك) 40(

قانونیة دولیة شرعات بموجب قرارات مجلس األمن التى صدرت طبقًا للفصل السابع من میثاق 

وبموجبهما تلتزم الدول ) 2005(1624، )2001(1373األمم المتحدة، وفى مقدمتها القراران 

. التى أصدرتها لمنع ومكافحة اإلرهاببتقدیم تقاریر إلى لجنة مكافحة اإلرهاب حول القوانین

وترتكز قوانین مكافحة اإلرهاب كذلك على اإلتفاقیات الدولیة التى تجرم اإلرهاب، والتى وصـل 

، وقد أجازت تشریعات )أي ال یجوز االتفاق على مخالفتها(إتفاقیة دولیة شارعة ) 13(عددها 

األصول المرتبطة بنشاطات إرهابیة، مكافحة اإلرهاب فى بعض الدول مصادرة واالستیالء على

وكذلك الحجز المؤقت على الممتلكات بهدف مصادرتها، ومنحت قوانین منع اإلرهاب فى دول 

بحق أي شخص تكون هناك أسباب معقولة " أوامر ضبط"أخرى لوزیر الداخلیة الحق فى إصدار 

).11: 2013زرد، ( للشك بأن له نشاطات إرهابیة 

اإلرهاب قد أصبح یمثل هاجسًا یخیف دول العالم بعد أن جعلها عرضة یرى الباحث ؛ إن

للهجمات اإلرهابیة فأصبحت المخاطر تتفاقم بمرور األیام ألن التقنیة الحدیثة المستخدمة من قبل 
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اإلرهابیین باتت متطورة، وقد سعى هؤالء إلى توظیف الوسائل التكنولوجیة لخدمة أعمالهم اإلرهابیة 

جانب مادي،یتمثل في إعداد األدوات والوسائل والتجهیزات التي یستخدمها : انبین التي أخذت ج

اإلرهابي، وجانب عقلي،یتمثل في المعارف والخبرات والمهارات واألسالیب التي یتعامل اإلرهابي بها 

.مع بیئته المحیطة وكیفیة استخدامه للجانب المادي من تكنولروجیا اإلرهاب

ضمن اهتماماتها منذ نشأته یة الهاشمیةاألردنالمملكةاإلرهابیة وضعت لذلك ؛ فإن المجامیع

ألنه یؤمن باالعتدال والوسطیة ویرفض التطرف بالموقف والرأي ویرفض اإلرهاب الذي عانى منه 

وتصدى له واصبح جزءًا من الحملة الدولیة ضد، وذلك استنادًا لقناعة صانع القرار بأن االصالح 

الربیع العربي تاستبقیة الهاشمیةاألردنالمملكةمرة ال تتوقف وال تتباطأ، وان عملیة دائمة ومست

شكلیة مقارنة مع بعض یة الهاشمیةاألردنالمملكةه في عملیة االصالح ما جعل آثاره على توواكب

اتمتع باألمن واالستقرار رغم وجودهتتمازالیة الهاشمیةاألردنالمملكةدول المنطقة، مشیرا الى أن 

في اقلیم ملتهب ومضطرب، ورغم ذلك اخذت تلك المجامیع اإلرهابیة تسعى لتجنید األعضاء من 

أبناء هذا البلد وبدأت تبحث عن العنصر البشري لدیمومة عملیاتها بعد أن توفرت لها مصادر 

التمویل والقدرات التكنولوجیة من أجل تنفیذ عملها اإلرهابي بشكل محكم، وبما یسمح لها من 

داث ثغرات في االحتیاطات األمنیة واالستعدادات العسكریة كونها قد اكتسبت خبرات متراكمة إح

نتیجة دیمومة عملیاتها في عدد من دول المنطقة، حتى صارت تسیطر على أراضي شاسعة في 

. تلك الدول
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المطلب الثاني 

األمنیة والعسكریة في مواجهة اإلرهاب الدولي یة الهاشمیةاألردنالمملكةجهود 

أعلنت عدد من دول العالم تبنیها لسیاسات وٕاجراءات لمكافحة ظاهرة اإلرهاب سواء على 

المستوى الوطني أو الدولي، وكانت هذه السیاسات واإلجراءات موجهة ضد أشخاص أو جماعات 

ذات الوقت برز مفهوم الحرب على تمارس فعل العنف أو تخطط  له أو تساعد على تنفیذه، وفي

، أذ تبنت الوالیات المتحدة األمریكیة )2001( اإلرهاب الذي انتشر بشكل ملفت بعد أحداث ایلول 

هذا الشعار مما أثار إشكالیات عدیدة من الناحیة القانونیة تعلق بمفهوم الحرب، وما یتناسب معها 

ل القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي من قوانین دولیة تحكمها وتحكم سیر عملیاتها مث

لحقوق اإلنسان، سواء تمت مكافحة اإلرهاب في أوقات السلم أو في إطار الصراع المسلح الذي 

Roth,2014(یأخذ شكل الحرب التقلیدیة  : 33  .(

ویعد هذا األمر سلیمًا عندما تقوم الحرب على اإلرهاب وینطبق علیها القانون الدولي 

نساني عندما تصل في شكلها إلى درجة النزاع المسلح، أال إن الوضع یختلف من وجهة النظر اإل

القانونیة ومن حیث اآلثار المترتبة علیها عندما ال تتوافر العناصر األساسیة في العملیات التي یقوم 

أكثر، أو علیها مفهوم هذه الحرب، ومنها توافر أطراف متصارعة أو متحاربة سواء كانت دولتین أو

دول وحركات تحرر وطني، وهذا هو ما یتعلق بالصراع الذي یأخذ الطابع الدولي، لكن شكل 

الطابع عندما قامت هذه شكل هذا الصراع الحالي ضد تنظیم ما یعرف بالدولة اإلسالمیة قد أخذ 

الدول ألمر الذي دفع تلك االجماعـة المسلحة المتمـردة بشن حربها دون هوادة ضد دول عدیدة، 

) .60: 2014فرحات، ( التخاذ قرار إعالن الحرب 
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وقد سبق أن أكد القانون الدولي على حمایة حقوق اإلنسان في حاالت الصراع المسلح وفي 

حاالت السلم، التي یعد اإلرهاب أحد أهم مهدداتها، لذلك وضع شروطًا معینة لالنتقاص من بعض 

غیره من األخطار التي تهدد حیاة األمة، أذ إن حقوق اإلنسان في سبیل مكافحة اإلرهاب و 

االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة التي تشكل في مجملها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، منحت للدول 

، لكنها ذكرت مجموعة من الحقوق التي ال یجب )استثنائیة ( الحق في االنتقاص من حقوق معینة 

).58: 2005بسیوني، (التعدي علیها تحت أي ظرف من الظروف 

الحق في أوقات *لذلك أصبح للدول الموقعة على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

الطوارىء العامة وفي الحاالت التي یتهدد فیها كیان الدولة وسیادتها، أن تتخذ من اإلجراءات التي 

حلل من بعض القیــــــود المفروضــــة علیها تمكنها مــــــن مواجهة األخطار والتهدیـــــــدات، ویمكن أن تت

).، من وثیقة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 4المادة ( 

لعملیات تنظیم ما یعرف بالدولة اإلسالمیة وعلیه وجد المجتمع الدولي نفسه مضطرًا للتصدي 

حد الفصائل كأ) 2003(الذي سبق أن عمل تحت مسمیات وقیادات متعددة منذ إنشائه عام 

المسلحة في الساحة العراقیة التي كانت لها نشاط ضمن المقاومة العراقیة ضد  قوات االحتالل 

، هذه الجماعة التي فرضت )جماعة التوحید والجهاد(األمریكي في العراق، وكان یحمل اسم 

االنبار : حضورها في المكون السني في عدد من المحافظات العراقیة وعلى وجه الخصوص 

أطلقت تسمیـــــة تنظیـــــم )  2004(ل، وفــــي عام ــوصالح الدیـــن ونینوى ودیالى وكركوك وبغداد وباب

: من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة4المادة نص*

في حاالت الطوارئ االستثنائیة التي تتھدد حیاة األمة، والمعلن قیامھا رسمیا، یجوز للدول األطراف في ھذا العھد أن تتخذ، في .1
العھد، شریطة عدم منافاة ھذه التدابیر أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع، تدابیر ال تتقید بااللتزامات المترتبة علیھا بمقتضى ھذا 

لاللتزامات األخرى المترتبة علیھا بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائھا على تمییز یكون مبرره الوحید ھو العرق أو اللون أو 
.الجنس أو اللغة أو الدین أو األصل االجتماعي

.18و 16و 15و 11و ) 2و 1لفقرتین ا(8و 7و 6ال یجیز ھذا النص أي مخالفة ألحكام المواد . 2
على أیة دولة طرف في ھذا العھد استخدمت حق عدم التقید أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، عن طریق األمین العام لألمم . 3

م التقید، أن تعلمھا بذلك وعلیھا، في التاریخ الذي تنھى فیھ عد. المتحدة، باألحكام التي لم تتقید بھا وباألسباب التي دفعتھا إلى ذلك
.مرة أخرى وبالطریق ذاتھ
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أردني –على تلك الجماعة التي قامت بزعامة أبو مصعب الزرقاوي ) القاعدة في بالد الرافدین ( 

وأعلن التنظیم عن مبایعته لزعیم تنظیم القاعدة إسامة بن الدن، وقد تمكن الزرقاوي –األصل 

تها عملیات وتنظیمه من تنفیذ العدید من العملیات االنتحاریة ضد القوات األمریكیة والعراقیة، تخلل

االغتیاالت المنظمة وخطف أعداد من السیاسیین والمواطنین العراقیین والحصول من ذویهم على 

فدیة مالیة كانت ینتهي أغلبها بقطع الرؤوس وتنفیذ االعدامات التي كانت تبث في شبكة االنترنت 

) .3: 2014العصیمي، ( 

، فقام هذا )2006(الزرقاوي في حزیران ثم تمكنت القوات األمریكیة من قتل أبو مصعب 

حیث تم اإلعالن عن قیام ما )  2010نیسان ( التنظیم بتعیین أبو حمزة المهاجر زعیمًا له لغایة 

سمي بدولة العراق اإلسالمیة بزعامة أبو عمر البغدادي الذي قتل على ید القوات األمریكیة 

.ي أبو بكر البغداديالمتواجدة في العراق، فاختار التنظیم زعیمه الحال

انحسار نشاط دولة العراق اإلسالمیة نسبیا، وذلك ) 2010–2006( وشهدت الفترة الممتدة 

بفعل التعاون األمریكي مع األجهزة األمنیة والعسكریة العراقیة، وبعد أن جرى تشكیل ما عرف 

عراق اإلسالمیة مقاتلة كان ینتمي أغلب عناصرها إلى دولة التمیلیشیابالصحوات التي هي 

وعادت بمساعدة األمریكیین وأصبحت تقاتل إلى جانبهم، بعد أن كانت تقاتلهم، لكن نشاط تنظیم 

دولة العراق أصبح له تأثیر واضح في العراق خاصة بعد انسحاب القوات األمریكیة من العراق 

ان أبرزها وأعنفها ، حیث شن التنظیم حملة تفجیرات عنیفة في المدن العراقیة، ك2011نهایة عام 

لى جانب نحاحه في مهاجمة بعض السجون العراقیة وٕاطالق سراح عناصر التنظیم إفي بغداد، 

جریدة الحیاة ( ي وأبو غریب ــالمحتجزین فیها، وكان مـــــن أبرز تلك العملیـــــات تجاه سجنــــي التاج

)  .2014حزیران 11في 18655العددالدولیة
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هي " النصرة"أن جبهة ) 2013نیسان ( البغدادي في تسجیل صوتي في وأعلن أبو بكر 

". الدولة االسالمیة في العراق والشام"امتداد لتنظیمه، وأعلن دمج التنظیمین تحت مسمى واحد هو 

سارعت في الیوم التالي الى رفض عرض االندماج، وبعد اعالنه عن االندماج الذي " النصرة"لكن 

دي نقل نشاط تنظیمه الى سوریة، حیث سیطر على اقلیمي الرقة ودیر الزور لم یكتمل، قرر البغدا

واستعاد اسلوب الزرقاوي بتنفیذ اعدامات بحق عناصر من جماعات اخرى منافسة وقطع رؤوسهم 

)   .5: 2014العزوني، ( في الساحات العامة 

ادى الى ، شن داعش هجوما واسعاً )2014حزیران (وفي تطور مفاجئ في العاشر من 

سیطرة سریعة على مدینة الموصل في محافظة نینوى شمال العراق، وثاني اكبر المدن العراقیة، 

د من بعد انسحاب القوات الحكومیة العراقیة منها، ووسع التنظیم سیطرته بعد تحالفه مع عد

لى محافظة صالح الدین التي تربط وسط العراق بشماله وتضم مدینة إالفصائل العراقیة المسلحة، 

بیجي، حیث اكبر مصافي النفط العراقیة، وحاول االقتراب من محافظة كركوك الغنیة بالنفط 

والمتنازع علیها، إال إن قوات البشمركة الكردیة سارعت الى احتالل المحافظة بعد انسحاب الجیش 

على مناطق واسعة من العراق تشمل معظم محافظة االنبار السنیة ) ش داع( العراقي، وبعد سیطرة 

بقیادته، ) دولة الخالفة االسالمیة ( عن قیام ) 2014حزیران 29(في غرب العراق، اعلن في 

) الدولة االسالمیة ( للمسلمین، وتغییر اسم التنظیم الى ) خلیفة(ومبایعة زعیمه ابي بكر البغدادي 

) .2: 2014العصیمي، ( فقط 

ومن خالل هذه التطورات األمنیة وما رافقها من تداعیات دخلت منطقة الشرق األوسط في 

مرحلة دقیقة كونها باتت تتعرض ألشد من هجمات العنف التي أخذ یشنها تنظیم ما یعرف بالدولة 

الم اإلسالمیة والتي لم یحدث مثلها منذ عدة عقود مضت، األمر الذي تداعت له أغلب دول الع
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تضافر فیه المحبة للسالم واألمن واالستقرار، فتشكل التحالف الدولي الجدید لمواجهة اإلرهاب الذي 

الجهود الدولیة من أجل لمواجهة األخطار التي أحست بها دول العالم الكبرى وعلى رأسها الوالیات 

، وقد عبر عنه )ش داع( المتحدة األمریكیة التي قادت حملة دولیة ضد تنظیم الدولة اإلسالمیة 

التزام دول إقلیمیة بالمشاركة في التحالف على أن یتم تغطیة الكلف المالیة التي ستتكبدها القوات 

نظیر مشاركتها في الغارات المملكة األردنیة الهاشمیةالمسلحة لبعض الدول المشاركة ومنها 

ون  موزعة بشكل متوازن، الجویة على داعش، ویشار إلى أّن هناك أدوار لالئتالف اإلقلیمي تك

ویكون هناك دعم مالي للحرب على داعش من قبل بعض الدول اإلقلیمیة، إذ أشارت معلومات 

صحفیة عن تعّهد السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة بتسدید فاتورة المشاركة في الحرب على 

، وضّم وزیر خارجیة )2014أیلول 11(، وهو ما تّم خالل اجتماع جـدة، الذي عقـد فـي "داعش"

الوالیات المتحدة جون كیري، إضافة إلى وزراء خارجیــــــة دول مجلس التعاون الخلیجـــــــي ومصــر 

) .3: 2014الفضیالت، ( والعــــراق والمملكة األردنیة الهاشمیةولبنان 

جاءت ، فأحد أبرز الدول المنضویة تحت هذا التحالفالمملكة األردنیة الهاشمیةتوكان

حول التهدیدات التي "مشاركة الملك عبداهللا الثاني بجلسة مجلس األمن الدولي المنعقدة في نیویورك 

، والتي التأمت بالتزامن مع انعقاد أعمال "تواجه السلم واألمن العالمیین بفعل األعمال اإلرهابیة

عن طبیعة الجهود األردنیة الدورة التاسعة والستین للجمعیة العامة لألمم المتحدة، لتعلن بوضوح

األمنیة والعسكریة التي یتم بذلها في مواجهة اإلرهاب الدولي، وعلى وجه الخصوص ما یمثله تنظیم 

، )2014(الدولة اإلسالمیة التي أعلن عن قیامها في محافظة نینوى العراقیة منتصف شهر حزیران 

لتجفیف مصادر دعم "وأكد الملك في كلمته خالل الجلسة، أهمیة تكاتف الجهود اإلقلیمیة والدولیة 

للتصدي لهذا " ائتالف أصحاب اإلرادة"وهو ما یتطلب " المتطرفین ودحر وهزیمة هذه الجماعات
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العامة خطاب الملك عبد اهللا الثاني في الدورة التاسعة والستین للجمعیة(الخطر بثبات وعزیمة 

.) 2014/ 9/ 24لألمم المتحدة في  

األمنیة والعسكریة في مواجهة اإلرهاب الدولي المملكة األردنیة الهاشمیةلذلك تأتي جهود 

المملكة األردنیة به تمتع تالذي یمثله خطر تنظیم داعش داخل العراق وسوریا، وذلك من خالل ما 

بعدد من االتفاقات مع هذا وارتباطهاموقع شراكة متقدم مع حلف شمال األطلسي، من الهاشمیة

في قد برزت تلك الجهود كشریك في تعزیز السلم واألمن واالستقرار العالم، و االحلف، وینظر إلیه

: المجاالت اآلتیة 

لثاني في قمة حلف شمال برئاسة الملك عبد اهللا االمملكة األردنیة الهاشمیةشارك وفد .1

، )2014/ 9/ 4( لتي عقدت في مقاطعة ویلز في المملكة المتحدة بتاریخ ااألطلسي، 

رئیس دولة على مستوى العالم، إضافة الى عدد من كبار الشخصیات العالمیة ) 60(وحضور 

ل تعزیزها وتلك الدول وسبالمملكة األردنیة الهاشمیةاألخرى ، وذلك لبحث أواصر التعاون بین 

في المجاالت االمنیة، وخاصة فیما یتعلق بالتعامل مع تنظیم دولة العراق والشام االسالمیة، 

أو ما اصطلح على تسمیته داعش، في اطار تحالـف دولي لمواجهة خطـر التنظیم في منطقـة 

قلق مقترحات ومعلومات أمنیة تعبر عن الالمملكة األردنیة الهاشمیةتالشرق األوسـط، وقدم

االردني من التنظیم، وذلك بعد صدور تصریحات ومواقف دولیة من الوالیات المتحدة 

وأثر ذلك فـي المملكة األردنیة الهاشمیةاألمریكیـة وبریطانیا وفرنسا، بقرب خطر داعش على 

) .7: 2014محاسنة، ( زعزعة االمن واالستقرار فـي المنطقـة 

إلى جانب دول مجلس التعاون الخلیجي ومصر ولبنان المملكة األردنیة الهاشمیةتشارك.2

11(والعراق وتركیا بحضور الوالیات المتحدة األمریكیة في االجتماع الدولي في جدة یوم 

لبحث سبل مكافحة التنظیمات اإلرهابیة، ومناقشة استراتیجیة الرئیس األمریكي  ) 2014أیلول 
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االجتماع في إطار إعالن الرئیس األمریكي باراك لمواجهة تنظیم الدولة اإلسالمیة،  ویأتي هذا

أوباما عن ائتالف دولي لتوجیه ضربات عسكریة ضد  تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق 

).2014/ 9/ 12في 13312، العدد جریدة أخبار الخلیج البحرینیة ( وسوریة 

، لمجموعة )2014/ 9/ 23(یوم شارك الملك عبد اهللا الثاني في اللقاء الذي عقد في نیویورك .3

الدول المشاركة في جهود التصدي لإلرهاب في منطقة الشرق األوسط، خصوصًا ما یجري 

على ید الجماعات المتطرفة في سوریا والعراق، وحضر اللقاء  الذي استضافه الرئیس 

یة الهاشمیةالمملكة األردنكل من العراق والسعودیة وقطر والبحرین ) باراك أوباما(األمریكي 

).8: 2014حجازین، (

،)23/9/2014(یومفجربدأتالتيالعملیاتفيالمملكة األردنیة الهاشمیةتشارك.4

القواتوجهتعندما،السوریةلألراضيداخل"داعش"میةاإلسالالدولةتنظیممواقعضد

تمأنبعدوذلكسوریا،معالحدودعلىالتنظیمهذامواقعمنلعددجویةضربةالمسلحة

علىاألردنیةالعسكریةالمواقعقبلمنالحاسمةاإلجراءاتاتخاذو المتكررةالتحذیراتتوجیه

،لهتتعرضكانتالذيالناروٕاطالقالتسللعملیاتمواجهةفيوالشرقیةالشمالیةالحدود

حدودهطبضباآلخرالطرفیقومأنملأعلىالحدودحمایةبمبدأالمسلحةالقواتالتزامرغم

تموزشهريخاللكبیروبشكلازدادتقدالحدودخرقفيهمحاوالتأنإالعلیها،والسیطرة

جویةالضربةالتلكتوجیهإلىاألردنیةالمسلحةالقواتاضطرما،2014عاممنوآب

األراضيتجاههاعملیاتلانطالقكمركزاإلرهابیةالجماعاتبعضتتخذهاالتيلمواقعل

23بتاریخاألردنیةالمسلحةللقواتلعامةاالقیادةفيمسؤولمصدرتصریحوثیقة(األردنیة

).2014أیلول
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لألممالعامةللجمعیةوالستینالتاسعةالدورةأمامخطابهفيالثانياهللاعبدالملكتناول.5

العربیة،المنطقةفيوخاصةاألوسط،الشرقمنطقةفيتنامتالتيالتحدیاتقضیةالمتحدة،

العراقیةاألراضيمنشاسعةمساحاتعلىاإلسالمیةبالدولةیعرفماتنظیمسیطرةجراء

التنظیمهذایبثهاالتياإللكترونیةالمواقعتتناقلهاإعالمیةتهدیداتبإصداروقیامهاوالسوریة

األمرالعربي،الخلیجودولهاشمیةالمملكة األردنیة الكالعربیةالمنطقةدولمنعددضد

تخاذ اأمن كل دول المنطقة عرضة للتأثر لذلك مما یفرض على الجمیع، منیجعلالذي

تدابیر إنسانیة وأمنیة عاجلة، وٕایجاد حلول دائمة لألزمات القائمة الیوم، وتوفیر فرص جدیدة 

ین والمجرمین الذین یستهدفون للحوار والمصالحة واالزدهار والسالم، وقال جاللته إن اإلرهابی

سوریا والعراق وغیرهما من البلدان الیوم، ما هم إال انعكاسات متطرفة لتهدید عالمي الطابع، 

المملكة ویحتاج مجتمعنا الدولي إلى استراتیجیة جماعیة الحتواء هذه الجماعات وهزیمتها، وٕان 

ددًا من المبادرات الهادفة لمواجهة تصدر عتاقف في طلیعة هذا الجهد كونهتاألردنیة الهاشمیة

ألمن مثل كتلة آسیا والمحیط الهادي في مجلس اتالمملكة األردنیة الهاشمیةالتطرف، وبما أن 

تطلع لنتائج فعالة لجلسة مجلس األمن حول التهدیدات التي تالمملكةالتابع لألمم المتحدة، فإن

ابیة، والتي یترأسها الرئیس أوباما، وبما تواجه السلم واألمن العالمیین بفعل األعمال اإلره

في البحث عن حلول سیاسیة قائمة على اإلجماع لألزمات اإلقلیمیة، االجتهادیفرض أیضًا 

المملكة ویجب معالجة الوضع األمني في سوریا والعراق ولبنان من خالل منهج شمولي، وٕان 

سیاسیة وطنیة شاملة هناك، وفي سوریا، عم عراقًا موحدًا ومستقرًا، وعملیة تیاألردنیة الهاشمیة

یجب أن یكون هنالك حل سیاسي قائم على إصالحات تكفل لكل مكونات المجتمع دورا في 

وللتأثیر الدولي أهمیة حیویة في دفع المعارضة المعتدلة والنظام إلى طاولة . إعادة بناء بلدهم
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تاسعة والستین للجمعیة العامة لألمم خطاب الملك عبد اهللا الثاني في الدورة ال(المفاوضات فورا 

.) 2014/ 9/ 24( المتحدة في 

عدد من اللقاءات الثنائیة مع عدد من ) 2014أیلول ( عقد الملك عبد اهللا الثاني أواخر شهر .6

قادة العالم على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والستین للجمعیة العامة لألمم المتحدة، وبحث 

معهم العالقات الثنائیة إلى جانب تدارس الظروف األمنیة المتدهورة التي تمر بها منطقة 

جاللته مع الرئیس العراقي محمد فؤاد الشرق األوسط جراء تنامي ظاهرة اإلرهاب، حیث إلتقى

، أضافة )ماتیو رینزي(معصوم، ورئیس الوزراء اللبناني تمام سالم، ورئیس الوزراء اإلیطالي 

حجازین، ) ( دیفید میلیباند(إلى عقد لقاء مع الرئیس والمدیر التنفیذي للجنة اإلنقاذ الدولیة 

2014 :8. (

باتخاذها المملكة األردنیة الهاشمیةتلعسكریة التي شرعیرى الباحث إن التحركات األمنیة وا

ضد تنظیم ما یعرف بالدولة اإلسالمیة إنما تمثل أحدى الجهود العملیة في مواجهة اإلرهاب 

الدولي، كونها تأتي من أجل التصدي للنشاطات التي قامت بها عناصر الفكر اإلرهابي المتطرف 

هذه الكراهیة الهدامة النابعة من عوامل اإلحساس العمیق والتي دفعته إلى االفصاح المباشر عن 

بالخوف سواء كان الخوف واقعیًا أو خیالیا، فكان لجوء الجماعات اإلرهابیة ومن خالل أفعال 

متكررة تسعى من وراءها إلى خلق مناخ من الفوضى عن طریق خرق األنظمة األمنیة واإلطاحة 

.یة التي تمثلها الدول القومیة في منطقة الشرق األوسطبكل هیبة تبقت للقنوات السیاسیة الشرع

إلى اتباع الطرق القانونیة عبر عدد من التشریعات المملكة األردنیة الهاشمیةلقد دفع هذا كله 

الوطنیة من أجل ردع اإلرهاب والقضاء علیه في مهده، إال أن استمرار العملیات اإلرهابیة 

األردنیة جعل من ذلك الطریق یصبح طویًال وعسیرًا في القضاء ومحاوالتها في النفاذ إلى األراضي

على الظاهرة اإلرهابیة التي أخذت تتسع في المنطقة ویزداد أوارها، فما كان أمام صانع القرار 
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األردني إال اللجوء إلى األعمال العسكریة كوسیلة وحیدة لصد العدوان والدفاع عن الوطن 

سلوك اآلخرین في المجتمع الدولي الذي تنادى بما یبیح له القانون والمواطنین، وبما ال یبتعد عن

الدولي واإلنساني في الدفاع الشرعي المقترن بقیام حالة الضرورة الفعلیة الملحة التي ال تدع أمام 

.  الدولة التي وقع علیها العدوان مجاًال للخیار بین الوسائل
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الفصل الخامس 

الخاتمة 

تمتد جذور اإلرهاب إلى مراحل تاریخیة قدیمة توازي في قدمها قدم اإلنسان نفسه، كما أن 

له أیضًا روافد قدیمة نسبیًا تمده بالزاد الفكري والمعنوي على اختالف أشكاله وانتماءاته، وقد 

التاریخیة لإلرهاب في العصور الحدیثة مع تبلور نشاطات بعض قادة الثورة ارتبطت الروافد 

، ومن بعد ارتباط جذور اإلرهاب بمفهوم الفوضویة )روبسبیر وسان جیست ( الفرنسیة ومن أمثال 

والعدمیة وأصوله التي تمتد إلى الثورة البلشفیة في روسیا، مثلما كان هناك ارتباط بین اإلرهاب وما 

.الحرب العالمیة الثانیة بتكوین أو تشكیل الصورة المعاصرة لإلرهابحدث بعد 

لكن تعدد وسائل اإلرهاب المعاصر فاق كل التصورات بحیث أن سجل األحداث أصبح 

حافًال بعملیات القتل واالغتیال السیاسي وتدمیر الممتلكات واستعمال العربات المفخخة والقنابل 

احتجاز الرهائن واستهداف األبریاء في كل األماكن، وبات اإلرهاب الموقوتة وتدمیر مراكز التسوق و 

یختفي تحت شعارات شرعیة أو قانونیة معلنة، بعد أن تغذى في األجهزة المختصة لبعض الدول، 

وال غرابة في یصبح اإلرهاب والجریمة وجهان لعمل غیر مشروع، أذ یتطلب اإلعداد للعملیات 

یتم عن طریق تهریب المخدرات والتجارة غیر المشروعة في األسلحة، اإلرهابیة مبالغ طائلة وتمویالً 

أال أن سیطرة اإلرهاب على مقدرات بعض الدول ومواردها هو األمر الجدید في موجة اإلرهاب 

.الحالیة التي تعیشها منطقة الشرق األوسط

عمل أو وهو ) المعتدل نفسیًا ( وبرز إلى جانب ذلك ما یعرف باإلرهاب السیكوباثي 

سلسلة من األعمال اإلرهابیة التي یمارسها أناس غیر أسویاء عقلیًا وانفعالیًا، أذ یتمیز هذا النوع 

عن العمل اإلرهابي بكونه یجمع بین القتل واإلرهاب السیاسي، وتختفي المؤامرة السیاسیة وراء فعل 



141

یاق التغطیة اإلعالمیة التي یبدو للوهلة األولى غریبًا وعشوائیًا، فهو یتلذذ بعملیة القتل في س

تصاحب جرائم قتل الشخصیات الهامة أو عند االعتداء على المنشآت، والتي تكون من العوامل 

. التي تجذب وتشجع بعض الشخصیات السادیة أو مرضى الفصام

ومع تطور االمكانیات العسكریة للجماعات اإلرهابیة في السنوات األخیرة تعرضت عدد  

ومن أبرزها دول المنطقة العربیة لهجمة إرهابیة شرسة أخذت تهدد وجودها ، حیث من دول العالم 

تقوم تلك الجماعات باستعمال المدافع والقنابل والصواریخ البالیستیة واألجهزة الموقوتة، في ظل قیام 

بعض الحكومات بدعم الجماعات اإلرهابیة وتزویدها بالدبابات واألسلحة الثقیلة األخرى، حتى بات

أمر استخدام األسلحة النوویة الصغیرة واردًا بعد أن أصبح لإلرهاب تواجد في أراضي الدول، بل 

باتت تسمیة الدولة تطلق علیها، في ظل تغذیة اإلرهاب بحجم كبیر من التغطیة اإلعالمیة ألفعاله 

. المعتمدة على شبكة المعلومات الدولیة 

ومع تطور السالح المدمر الفتاك في أیادي وٕازاء هذه المخاطر التي باتت تهدد الدول،

الجماعات اإلرهابیة، تنبهت منظمة األمم المتحدة إلى ضرورة وضع حد لتفاقم هذه المخاطر، 

فارتفعت األصوات المنادیة بضرورة توثیق التعاون بین الدول وبوجوب تأسیس تحالف دولي یكون 

ومن هنا لم یكن أمام األردن إال . رهاب وأسبابهقادرًا على حفظ السالم واالستقرار والقضاء على اإل

تعضید هذا الجهد واالهتمام الجدي بكل الوسائل المناسبة لمواجهة اإلرهاب الدولي، واتباع طریق 

في نطاق المواجهة التشریعیة مع ف. وعر في مواجهة اإلرهاب عبر اتخاذه مجموعة من اإلجراءات

وكذلك تم إجراء تعدیالت على . 2006لسنة ) 55(منع اإلرهاب رقم اإلرهاب صدر قانون

، إال أن القرار التاریخي الذي 2007لسنة ) 16(قانون المعدل رقم نصوص قانون العقوبات بال
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اتخذه صانع القرار األردني تمثل في التصدي العسكري المباشر لإلرهاب من خالل المشاركة 

. المملكة األردنیةالهاشمیةخارج ضد عناصرهتوجیه ضربات جویة مؤثرةالفعلیة في 

دور المملكة االردنیة الهاشمیة في مكافحة ووفق ما تقدم قامت هذه الدراسة بتناول موضـوع 

:بعد أن تناولت المحاور اآلتیة االرهاب الدولي وفق قرارات االمم المتحدة،

صحة من إثبات ، تمكنت الدراسة من خالل البحث واالستقراء للمعلومات الواردة فیها.1

الجهود األردنیة في مكافحة اإلرهاب الدولي تعد مكملة  للجهود المفضیة إلى أن فرضیتها

التنسیق والتعاون المتبعة من قبل األمم المتحدة في مكافحتها لإلرهاب الدولي، وذلك من خالل 

بین الحكومة االردنیة واللجنة المنبثقة عن مجلس األمن في مجال اعداد وتطویر التشریعات 

والقوانین الالزمة للحد من االرهاب والتحریض والتمویل المالي له على المستوى الدولي وبما 

ینسجم مع قرارات ومعاییر االمم المتحدة لحفظ حقوق االنسان، حیث سبق للحكومة األردنیة 

أن قامت باعداد التشریعات الالزمة لمنع االرهاب والتحریض علیه، اضافة الى مشروع قانون 

.ة غسیل االموال، وهذه القوانین عرضت على مجلس النواب وجرى اقرارهامكافح

:األسئلة الواردة فیها مركزة على اآلتيعنأجابت الدراسة .2

باإلرهاب الدولي، حیث قامت بتعریف هذا المفهوم الذي عالجت الدراسة السؤال األول المتعلق .5

واجه معضلة االختالف والتداخل من قبل العدید من المهتمین بظاهرة اإلرهاب سواء كانوا دوًال 

أو منظمات أو مفكرین وحتى أفراد، لذا تعددت تعاریف لإلرهاب جراء تطویعهم مصطلح 

اإلرهاب بما یناسب أغراضهم وتوجهاتهم السیاسیة، وبینت الدراسة أنواع اإلرهاب الذي ازدادت 

بشكل غیر اعتیادي منذ نهایـة القرن العشریـن ومطلع القرن الحادي والعشرین، سواًء مظاهره 

. في عددها أو النطاق الجغرافي الذي تمارس فیه، أو في نوعیة الشبكات والتنظیمات اإلرهابیة
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أي إن اإلرهاب أصبح  عملیة منظمة سواًء على صعید األفراد أو الحكومات وأن اختلفـت 

لتستهدف رموز ) 2001(فجاءت أحداث أیلول تسعـى إلیها وتهـدف إلى تحقیقها، األهـداف التي

برجي مركز التجارة العالمي في نیویورك وهي العاصمة المالیة :  القوة في الدولة األعظم  وهي

.للعالم، ووزارة الدفاع األمریكیة في واشنطن مقر القوة العسكریة األعظم

بقرارات األمم المتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب الدولي، المتعلقتناولت الدراسة السؤال الثاني .6

وبینت إن األمم المتحدة أرست معاییر وقواعد واضحة تكفل التصدي لظاهرة اإلرهاب جاءت 

في صیغ مختلفة عبر المبادرات التي استحدثتها األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب، وفي 

لیة التي أكدت أن اإلرهاب أحد العناصر التي تشكل تهدیدًا مقدمتها االتفاقیات والقرارات الدو 

للسلم واألمن الدولیین، كما تضمنت حث الدول على اتخاذ تدابیر فعالة وحازمة وفقًا ألحكام 

لكن هذه القرارات بحاجة إلى إطار متناسق لمثل مدونة قانونیة . القانون الدولي ذات الصلة

دولي في التصدي لظاهرة اإلرهاب ومحاصرتها وحرمانها ملزمة تعكس تضافر جهود المجتمع ال

. من المأوى والمالذ والتمویل

بأهداف ومقاصد األمم المتحدة في مواجهة االرهاب اهتمت الدراسة بالسؤال الثالث المتعلق.ج

حفظ األمن والسلم الدولیین، وجعل األمم : األمم المتحدة إلى تحقیق اآلتيالدولي، حیث سعت 

مرجعًا لتنسیق جهود الدول نحو إدراك الغایات المشتركة، وٕانماء العالقاء الودیة بین المتحدة 

الدول على أساس المساواة في الحقوق، وتحقیق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادیة 

واالجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة، وتعامل مجلس األمن الدولي مع اإلرهاب بشكل واضح 

.وجذري

بالجهود االردنیة في مواجهة اإلرهاب الدولي، إذ ة على السؤال الرابع المتعلق ركزت الدراس.د

لمجتمع األردني كي یصبح  واعیًا سعى صانع القرار األردني لتوضیح حقیقة اإلرهاب ودوافعه ل
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تمامًا ومدركًا لخطورة وسرعة انتشار الظاهرة اإلرهابیة، ومن هنا بدأت الجهود في محاولة الحد 

تأتي هذه یث ر الظاهرة، ومحاصرتها بشكل محكم بما یؤدي إلى القضاء علیها، حمن انتشا

الجهود كجزء من سیاسة األردن األمنیة وجهوده في إعادة صیاغة مفهوم األمن، والتي وضعها  

صانع القرار األردني تجاه منطقة الشرق األوسط عامة، والمنطقة العربیة خاصة، هذه المنطقة 

ت كبیرة من النشاط اإلرهابي خالل العقد األخیر، والتي جاءت نتیجة حالة التي شهدت مستویا

عدم االستقرار في كثیر من دول المنطقة العربیة، وضعف قدراتها األمنیة، والتي كان لها 

عواقب وخیمة على المنطقة، وذلك جراء قیام تنظیم القاعدة وفروعه باستغالل الفرص المتاحة 

قد وسط هذا المناخ السیاسي واألمني الهش الذي تعیشه المنطقة، و في تنفیذ عملیات مسلحة 

التشریعات القانونیة، والجهود العملیة في مواجهة تضمنت جهود األردن في هذا المجال 

. اإلرهاب الدولي
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االستنتاجات 

-:تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة 

والمتمثلة بالجانبین التشریعي األردنیة الهاشمیةالمملكة أظهرت اإلجراءات المتخذة من قبل.1

عنصرًا فاعًال في جهود األمم المتحدة في مكافحة والعملي تجاه ظاهرة اإلرهاب بأنها 

.اإلرهاب الدولي، والفكر المتطرف العنیف

لمجموعة متنوعة من التهدیدات اإلقلیمیة، التي افي تعرضهللمملكةأسهم الموقع الجغرافي .2

اصبح رائدًا إقلیمیًا في هذا المجال بعد تزاید إصرارهتاكان اإلرهاب أحد أبرزها، لكنه جعله

.على مواجهة هذه الظاهرة السیئة

في مواجهـة اإلرهاب الدولي خالل األشهـر األخیرة المملكة األردنیة الهاشمیةاتخذت جهود .3

الطابع األمني والعملیات العسكریة نظرًا لما یمثله خطر ما یعرف )2014(مـن عـام

تمتع تبتنظیم الدولة اإلسالمیة داعش الذي ینشط داخل العراق وسوریا، وذلك من خالل ما 

موقع شراكة متقدم مع حلف شمال األطلسي، ویرتبط بعدد من المملكة األردنیة الهاشمیةبه 

.لف، وینظر إلیه كشریك في تعزیز السلم واألمن واالستقرار العالممن االتفاقات مع هذا الح

أمسى اإلرهاب ظاهرة عالمیة تعرفها كل المجتمعات بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، .4

ویتمثل هذا االختالف في مدى وجود اآللیات واألسالیب الفعالة القادرة على التعامل مع 

.  هذه الظاهرة والحد من مخاطرها

اإلرهاب أحد سمات هذا العصر وذلك بعد تزاید ظاهرة اإلرهاب وتنامیها بشكل الذي  أصبح .5

: أدى إلــى ظهــور تقســیمات عدیــدة لهــذه الظــاهرة قــام الفقــه بتصــنیفها إلــى عــدة أنــواع، منهــا

.وجماعيفرديدیني، وسیاسي واقتصادي وٕاعالمي، و 
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األمم المتحدة، فقد خصص تعد مكافحة اإلرهاب أحد أهم القضایا التي تهتم بها منظمة .6

میثاق األمم المتحدة مادته األولى لقضیة حفظ األمن والسلم الدولیین ومنحها األهمیة 

الالزمة منذ اإلعالن عن غایات األمم المتحدة في هذا المیثاق الذي یتألف من دیباجــة و 

.مادة) 70(مادة، باإلضافة إلى النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة المكون من ) 11(

إن تطــور العملیــات اإلرهابیــة خــالل العقــدین اآلخــرین شــجع المجتمــع الــدولي ممــثًال بــاألمم .7

المتحــدة وتحدیــدًا مجلــس األمــن الــدولي، علــى إیجــاد الســبل الكفیلــة للتصــدي لهــذا التطــور، 

وحـــث الخطـــى لمواجهـــة الخطـــر الـــداهم بعـــد أن أیقنـــت الـــدول دائمـــة العضـــویة  أنهـــا لیســـت 

هذا الخطر بل ربمـا كانـت أكثـر اسـتهدافًا لتصـفیة حسـابات قدیمـة وجدیـدة، وهـذا بمنأى عن 

.ما یفسر الموقف الجدي لمجلس األمن الدولي من اإلرهاب

أرست األمم المتحدة معاییر وقواعد واضحة تكفل التصدي لظاهرة اإلرهاب، قد جاءت في .8

ي مجال مكافحة اإلرهاب، صیغ مختلفة عبر المبادرات التي استحدثتها األمم المتحدة ف

وفي مقدمتها االتفاقیات والقرارات الدولیة التي أكدت أن اإلرهاب أحد العناصر التي تشكل 

.تهدیدًا للسلم واألمن الدولیین
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التوصیات

: ومن خالل ما جاء في االستنتاجات فإن الدراسة توصي باآلتي

االستمرار في تعزیز الجانب التشریعي في مجال مكافحة اإلرهاب من خالل العمل ضرورة .1

: على

.المقاومة واالرهابفك االلتباس والغموض بین مفهوم .أ

إصدار مقاومة ثقافة العنف والفساد التي تتبناها الجماعات اإلرهابیة، وذلك من خالل .ب

.الفكر المتطرف لتلك الجماعاتتشریعات تتعلق بمواجهة

تفعیل دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في توعیة الناس على محاربة ظاهرة .2

االرهاب

نشر ثقافة السالم والمحافظة على األمن بین الدول عبر تأطیر أهداف ومقاصد األمم .3

ضع حلول المتحدة بما یجمع بین دول العالم، عبر العمل على حل الخصومات بینها، وو 

.ناجعة للنزاعات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

من خالل ذات الصلة بظاهرة اإلرهاب معالجة النقص الحاصل في قرارات األمم المتحدة .4

إطار متناسق قیام الممثلیة األردنیة في األمم المتحدة بأداء دور فاعل من أجل وضع 

ونیة ملزمة، تعكس تضافر جهود بحاجة إلى مدونة قانالتي هيلقرارات األمم المتحدة 

المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة اإلرهاب ومحاصرتها وحرمانها من المأوى والمالذ 

. والتمویل

التصــدي للــدول الداعمــة للجماعــات اإلرهابیــة، مــن خــالل التشــهیر بسیاســاتها بغیــة القضــاء .5

.على مصادر تمویل اإلرهاب



148

المراجع 

والموسوعاتالمعاجم والقوامیس اللغویة 

بیروت، مكتبة 2، طمعجم مصطلحات العلوم االجتماعیة).1993( بدوي، أحمد زكي - 

.لبنان

بیروت، تحقیق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ).1979( الجوهري، أسماعیل بن حماد - 

.أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للمالیین

.بیروت، دار الفكرتأویل القرآن، جامع البیان عن ).1988( الطبري، محمد بن جریر - 

. یروت، دار الكتب العلمیة تاریخ الملوك واألمم، ب).هـ1407( الطبري، محمد بن جریر - 

.القاهرة، دار النهضة العربیة ، 2القاموس السیاسي، ط).1975( عطیة، أحمد - 

عمان، ، القاموس المحیط).2004( الفیروزآبادي، مجد الدین أبو الطاهر محمد بن یعقوب - 

. بیت األفكار الدولیة 

http://www.almaany.com/home.php?:الموقع اإللكتروني، معجم الرائد- 

. ، القاهرة، دار الشروق الدولیة2المعجم الوسیط، ج).2004( مجمع اللغة العربیة - 

:االستراتیجیة، ألموقع اإللكترونيمعجم المعاني الجامع، كلمة -

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang name

یروت، دار لسان العرب المحیط، ب).1970( منظور، جمال الدین محمد بن مكرم ابن- 

.  لسان العرب

:لموقع اإللكترونيهیئة األمم المتحدة، أالموسوعة الحرة، - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%
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الوثائق

. 1966وثیقة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام -

.وتعدیالته1996لسنة 16رقم األردني قانون العقوبات وثیقة -

.2001لسنة 56/261الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  قرارة قوثی-

.وتعدیالته2006لسنة 55رقم األردني قانون منع اإلرهاب وثیقة -

.2007لسنة 46رقم األردنيوثیقة قانون غسیل األموال-

ــــــادةفــــــيمســــــؤولمصــــــدرتصــــــریح- ــــــةالقی ــــــاألردنالمســــــلحةللقــــــواتالعام يفــــــةی

ـــــــةمشـــــــاركةحـــــــول23/9/2014 ـــــــةالمملك ـــــــياألردنی ـــــــهف ـــــــةضـــــــرباتتوجی جوی

ــــــــعضــــــــد ــــــــةتنظــــــــیممواق ،الســــــــوریةألراضــــــــياداخــــــــل"داعــــــــش"اإلســــــــالمیةالدول

.بترااألردنیةاألنباءوكالة

ــــــة العامــــــة - ــــــدورة التاســــــعة والســــــتون للجمعی ــــــي ال ــــــاني ف ــــــد اهللا الث ــــــك عب خطــــــاب المل

. 2014/ 9/ 24لألمم المتحدة في  

.1945میثاق األمم المتحدة -

.العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة-

.الصادر عن مجلس األمن الدولي1368القرار -

.الصادر عن مجلس األمن الدولي1373القرار -
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الكتب العربیة

سلســلة ( ظــاهرة العنــف السیاســي فــي الــنظم العربیــة ).2002( إبــراهیم، حســنین توفیــق - 

.یروت، مركز دراسات الوحدة العربیة ب، )أطروحات الدكتوراه 

قـــانون العالقـــات الدولیـــة دراســـة فـــي إطـــار القـــانون الـــدولي ).2005( إبـــراهیم، ماجـــد - 

. لقاهرة، شركة مطابع الطوبجي التجاریةوالتعاون الدولي األمني، أ

یــــروت، دار باإلرهــــاب الظــــاهرة وأبعادهــــا النفســــیة، ).2005( وریس إبــــراهیم، ماجــــد مــــ- 

.الفارابي

لریــاض، دار اتلــوث الهــواء ، مصــادره وأخطــاره، العــالج، ).1984( أمــین، فهمــي حســن - 

.  العلوم للطباعة والنشر

الجریمــة المنظمــة فــي ظــل االتفاقیــات الدولیــة والقــوانین ).2002( الباشــا، فــائزة یــونس - 

. لقاهرة، دار النهضة العربیة ة، أالوطنی

مـان، دار الحامـد عاألمـن الـوطني فـي عصـر العولمـة، ).2014( البداینـة، ذیـاب موسـى - 

. للنشر والتوزیع

مكتبــة الریــاض، -ســبتمبر وغــزو العــراق11العــالم بعــد ). 2004(بریمــاكوف، یفجینــي - 

.عبد اهللا حسن: العبیكان، تعریب

لقاهرة، دار االوثائق الدولیة المعینة لحقوق اإلنسان، ).2005( بسیوني، شریف - 

.الشروق

رابلـس، المركـز العـالمي لدراسـات محاولـة فـي علـم الثـورة، ط).1991( بو دبـوس، رجـب - 

. وأبحاث الكتاب األخضر
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كیة یالسلطان الخطیر السیاسة الخارجیة األمر ). 2007(تشومسكي، نعوم وجلبیر األشقر - 

.یروت، دار الساقي، ترجمة ربیع وهبةب–في الشرق األوسط 

عمـان، مركـز –7طالمدخل إلى القضیة الفلسـطینیة،.)2004) ( تحریر(الحمد ، جواد - 

.   دراسات الشرق األوسط

لریاض، مركز ااإلعالم األمني والوقایة من الجریمة، ).2000( الحجني، علي فایز - 

. لوم األمنیة الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للع

.یروت، دار الحقیقة بالعالقات الدولیة، ).2000( حداد، ریمون - 

.  مشق، مطبعة الجامعة السوریةدالحقوق الجزئیة العامة، ).1979( حومد، عبد الوهاب - 

حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، ).1973( خلف، محمد محمود - 

. لقاهرة، مكتبة النهضة المصریة ا

اریس، مركز الدراسات العربي باإلرهاب الدولي، ).1998( رفعت، أحمد محمد - 

. األوروبي

جرائم اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة ).1995( رمضان، مدحت - 

.بیةلقاهرة، دار النهضة العر اللقانون الجنائي الدولي والداخلي، دراسة مقارنة، 

یـروت، ترجمـة محمـد زكریـا، مركـز دراسـات بسـادة العـالم الجـدد، ).2003( زیغلـر، جـان - 

.الوحدة العربیة 

هیئــة األمــم المتحــدة وعصــر االنهیــارات والتفــرد القطبــي، ).2010( ســعد، ناتاشــا لطفــي - 

. بیروت، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزیع
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جرائم اإلرهاب أحكامها الموضوعیة وٕاجراءات مالحقتها، ).1995( سعید، محمد محمود - 

. لقاهرة، دار الفكر العربيا

. لقاهرة، دار النهضة العربیةاالقانون الدولي العام وقت السلم، ).1976( سلطان، حامد - 

اإلرهــاب والجریمــة المنظمــة التجــریم وســبل ).2006( ســلیمان، أحمــد إبــراهیم مصــطفى - 

. دار الطالئعلقاهرة،االمواجهة، 

عمان، دار االستراتیجیة األمریكیة تجاه الشرق األوسط،).2013( شبلي، سعد شاكر - 

.الحامد للنشر والتوزیع

لقاهرة، دار نهضة مصر للنشر ااإلرهاب صناعة عالمیة، ).2004( شعیب، مختار - 

. والتوزیع

. للنشر والتوزیعمان، دار أسامةعاإلرهاب الدولي، ).2008( الشكري، علي یوسف - 

.القاهرة، دار النهضة العربیة، 4طالمنظمات الدولیة، ).1978( شهاب، مفید محمود - 

، الریاض، مركز ظاهرة اإلرهاب المعاصر عواملها واتجاهاتها).2002( الصالح، مصلح - 

.الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة 

.القاهرة، دار النهضة العربیة اإلرهاب والعقاب، ).1993( العادلي، محمود صالح - 

ــدولي ، ).2007( عبــد الســالم، جعفــر -  ــانوني للنظــام اإلقتصــادي ال دة، دار جــاإلطــار الق

. عكاظ للطباعة والنشر

القاهرة، دار النهضة الجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة، ).1994( عبید، حسنین - 

. العربیة 

.، القاهرة، دار الحریة اإلرهاب والعنف السیاسي).1986( ل عز الدین، أحمد جال- 
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.لقاهرة دار الشعبامكافحة اإلرهاب، ).1987( عز الدین، أحمد جالل - 

قانون التنظیم الدولي، في النظریة العامة واألمم المتحـدة، ).1988( علي، علوي أمجـد -

. بي، منشورات كلیة الشرطة د

لریاض، أكادیمیة نایف اواقع اإلرهاب في الوطن العربي ، ).1999( عید، محمد فتحي - 

. العربیة للعلوم األمنیة 

ــي یســتخدمها اإلرهــابیون ).2001( عیــد، محمــد فتحــي -  ــة الت األســالیب والوســائل التقنی

. ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة وطرق التصدي لها،

والهیئات الدولیة في التصـدي لإلرهـاب، إسهام المؤسسات ).2014( عید، محمد فتحـي - 

. ، األكادیمیون للنشر ودار الحامد للنشر والتوزیععمان

مكافحة اإلرهاب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ).2014( فرحات، أكرم حسام - 

. عمان، دار األیام للنشر والتوزیع

–لمحلي والدولي اإلرهاب على المستوى اجرائم ) . 2008( محي الدین، اسامة حسین - 

.المكتب العربي الحدیث ، اإلسكندریةدراسة تحلیلیة، 

القواعـــد الموضـــوعیة واإلجرائیـــة –الجریمـــة المنظمـــة ).2000( قشـــقوش، هـــدى حامـــد - 

. لقاهرة، دار النهضة العربیة اوالتعاون الدولي، 

یــــونس شــــاهین، ألهیئــــة : لقــــاهرة، ترجمــــة اجــــوهر األمــــن، ).1970( ماكنمــــارا، روبــــرت - 

. المصریة العامة للنشر

، االســـتخبارات عـــوفر، تســـفي وآفـــي كـــوبر: القـــدرة والنزعـــة، فـــي).2014( مـــاي، أرنســـت - 

.مان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیععواألمن القومي، 
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لدورة السادسة عشـر اكة المكرمة، متعریف اإلرهاب، ).2002( المجمع الفقهي اإلسالمي - 

ـــــرة الجتماعـــــات المجمـــــع للف ـــــاني 10-5( ت ـــــدة الشـــــرق األوســـــط ، ) 2002كـــــانون الث جری

.)2002/ 11/1( ، في )8445( عدد لاالسعودیة، 

یـروت، دار بمفهوم اإلرهاب في الشریعة اإلسـالمیة، ).2005( محمد، هیثم عبد السـالم - 

. الكتب العلمیة 

نظرة فـي مفهـوم اإلرهـاب والموقـف منـه فـي ).2004( ان المطرودي، عبد الرحمن سـلیم- 

. لریاض، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة ااإلسالم، 

دراســـة فـــي األصـــول : العالقـــات السیاســـیة الدولیـــة ).1984( مقلـــد، أســـماعیل صـــبري - 

. یةالكویت، جامعة الكویت، كلیة التجارة واالقتصاد والعلوم السیاسوالنظریات، 

لقاهرة، دار االسیاسة الجنائیة في مواجهة اإلرهاب، ).1996( نایل، أبراهیم عید - 

.النهضة العربیة 

لمركـــز العربــــي الریــــاض، امكافحــــة اإلجـــرام المــــنظم، ). 1989( النبهـــان، محمـــد فــــاروق - 

.للدراسات األمنیة والتدریب

.دار زهرانمان، عمقومات األمن القومي العربي، ).2009( یحي نبهان،- 

ــــالم). 1967( یــــدل هــــارت، ل- ــــي الع ــــا ف ، بیــــروت، منشــــورات دار اإلســــتراتیجیة وتأریخه

. الطلیعة، ترجمة الهیثم األیوبي

السیاسة الجنائیة للمشرع المصري في مواجهة جرائم ).1993( هنداوي، نور الدین - 

. لقاهرة، دار النهضة العربیة ااإلرهاب، 
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الهــواري، عبــد : التعریــف باإلرهــاب وأشــكاله، فــي). 2014( الهــواري، عبــد الــرحمن رشــدي - 

مان، أألكادیمیون للنشر والتوزیع ودار الحامد عاإلرهاب والعولمة، . الرحمن رشدي وآخرون

.للنشر والتوزیع

الدوریات العربیة 

ایا والمشـكالت األمنیـة دراسة في أهـم القضـ-األمن في عالم متغیر. إبراهیم، حسنین توفیق- 

). 1997(، مارس )4(لعددالمجلد الخامس، االفكر الشرطي، لةجمالراهنة، ألشارقة، 

ـــة، لریـــاض، اأســباب اإلرهــاب، -  ـــة البحـــوث اإلسالمیـ ، )هـــ1433( ، محـــرم)97(الجــزء مجل

.الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء

ــــةالقانونیــــة الدولیــــة لمكافحــــة اإلرهــــابتطــــور الجهــــود . األشــــعل، عبــــد اهللا-  ــــاهرة، مجل ، الق

.)2002(، یولیو )149(العدد السیاسة الدولیة،

ـــــل، ســـــناء -  الجهـــــود الدولیـــــة ومشـــــكالت المالحقـــــة -الجریمـــــة المنظمـــــة والعبروطنیـــــة. خلی

یولیـــو )2(المجلـــد التاســـع والثالثـــون، العـــددلمجلـــة الجنائیـــة القومیـــة، االقضـــائیة، القـــاهرة، 

)1996.(

مجلة األمن الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والقارات، دبي، . درویش، عبد الكریم- 

.)1995(لعدد الثاني اة الثالثة، لسناوالقانون، 

دور البعد النفسي في تغذیة عنف ما بعد : الفراغات المجتمعیة . رشدي، دالیا أحمد- 

، )193(لعدداملحق اتحاهات نظریة، /الدولیةجلة السیاسةمالتغیر، القاهرة، 

.  ، مركز اإلهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة)2013(یولیو
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ـــدولي، . ســـلطان، حامـــد-  ـــانون القـــاهرة، االحـــرب فـــي نطـــاق القـــانون ال ـــة المصـــریة للق لمجل

.)1969( لسنة ) 25( لعدد ا، ) 25( لسنة االدولي، 

، تشرین )23- 22( ، العددجلة المنارماإلرهاب والقانون، باریس، . صوفایر، أبراهام- 

.)1981(األول 
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)1(ملحق رقم 

)2001(1368القرار 
2001سبتمبر/أیلول12فيالمعقودة،4370جلستهفياألمنمجلساتخذهالذي

یكافحأنعلىالعزمعقدوٕاذومقاصده، المتحدةاألمممیثاقمبادئتأكیدیعیداألمن، إذمجلسإن
یسلموٕاذاإلرهابیة،لألعمالنتیجةالدولیانالسالم واألمنلهایتعرضالتيالتهدیداتالوسائلبكل

للمیثاق،وفقاالنفسعنللدفاعالجماعيأوالفردياألصیلبالحق
11وقعت فيالتيالمروِّعةاإلرهابیةالهجماتالعباراتوبأقوىقاطعةبصورةیدین.1

تهدیدًا هذه األعمالویعتبروبنسلفانیا،العاصمةوواشنطننیویوركفي2001سبتمبر/أیلول
دولي؛إرهابيعملأيشأننه شأالدولیین،واألمنلسالمل
المتحدةوحكومة الوالیاتولشعبوأسرهمللضحایاتعازیهوبالغالعمیقتعاطفهعنیعرب.2

األمریكیة؛
اإلرهابیةالهجماتهذه مرتكبيتقدیمأجلمنعاجلةبصفةمعاالعملإلىالدولجمیعیدعو.3

إیواءأودعمأوعن مساعدةالمسؤولینأولئكأنعلىویشددالعدالة،إلىورعاتهاومنظمیها
مسؤولیتها؛سیتحملونومنظمیها ورعاتهااألعمالهذهمرتكبي

فيبمااإلرهابیة وقمعها،األعمالمنعأجلمنجهودهیضاعفأنالدوليتمعبایهیب.4
مجلسوقراراتلمكافحة اإلرهابالدولیةلالتفاقیاتالتاموالتنفیذالتعاونزیادةطریقعنذلك

.1999األولتشرین19في المؤرخ1269القرارسیماالالصلة،ذاتاألمن
وقعتالتيالهجمات اإلرهابیةعلىللردالالزمةالخطواتكافةالتخاذاستعدادهعنیعرب.5

میثاقبموجبوفقا لمسؤولیاتهأشكاله،بجمیعاإلرهابومكافحة2001سبتمبر/أیلول11في
المتحدة؛األمم

.نظرهقیدالمسألةیبقيأنیقرر.6
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)2( ملحق رقم 
مضمون

):2001أیلول 28الصادر عن مجلس األمن الدولي فـي  1373القرار 

.تجریم تمویل اإلرهاب.1

.في أعمال اإلرهابالقیام بدون تأخیر بتجمید أي أموال ألشخاص یشاركون .2

منع الجماعات اإلرهابیة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي.3

.عدم توفیر المالذ اآلمن، أو الدعم أو المساندة لإلرهابیین.4

تبادل المعلومات مع الحكومات األخرى عن أیة جماعة تمارس أعماال إرهابیة أو تخطط .5

.لها

حقیق في تلك األعمال اإلرهابیة، وٕاكتشافها، وٕاعتقال التعاون مع الحكومات األخرى في الت.6

.المشتركین فیها وتسلیمهم وتقدیمهم للعدالة

تجریم مساعدة اإلرهابیین مساعدة فعلیة أو سلبیة في القوانین المحلیة وتقدیم مخالفیها .7

.للعدالة

یة یدعو القرار أیضا الدول إلى اإلنضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى الصكوك القانون.8

.الدولیة ذات الصلة التي تكافح اإلرهاب
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)3(ملحق رقم 
)2001(1377القرار 

2001تشرین الثاني  12 في المعقودة 4413 جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي
،األمنمجلسإن

.اإلرهابلمكافحةالعالمیةالجهودبشأنالمرفقاإلعالناعتمادیقرر

مرفق
،األمنمجلسإن
تشرین19المؤرخ) 1999(1269الوزاري، وٕاذ یشیر إلى قراراته المستوىعلىینعقدإذ

) 2001(1373و،2001سبتمبر/أیلول12المؤرخ) 2001(1368، و 1999أكتوبر/األول
؛2001سبتمبر/أیلول28المؤرخ 

الدولیین فيالسالم واألمنتواجهالتيالتهدیداتأخطرأحدتشكلالدولياإلرهابأعمالأنیعلن
والعشرین،الحاديالقرن
جمعاء،والبشریةجمیع الدولتواجهالتيالتحدیاتأحدتشكلالدولياإلرهابأعمالأنكذلكیعلن
والإجرامیةباعتبارها أعماالوممارساتهوأسالیبهاإلرهابأعماللجمیعالقطعیةإدانتهجدیدمنیؤكد
مرتكبوها،كانارتكبت وأیاأینماومظاهرها،أشكالهاوبجمیعبواعثها،كانتأیالهامبرر
أعمالوأن تمویلالمتحدةاألمممیثاقومبادئمقاصدمعتتنافىالدولياإلرهابأعمالأنیؤكد

تتنافىاألعمالتلكاألخرى لدعماألشكالجمیعوكذلكلها،والتحضیروالتخطیطالدولياإلرهاب
المتحدة،األمممیثاقومبادئمقاصدمعكذلك
مكانكلفيوأمن البشروكرامةاألبریاءأرواحللخطرتعرضالدولياإلرهابأعمالأنعلىیشدد
الصعیدعلىاالستقرار واالزدهاروتقوضالدوللجمیعواالقتصادیةاالجتماعیةالتنمیةوتهدد

العالمي،
الدولقبل جمیعمنفعالینوتعاونمشاركةعلىینطويوشاملمستمرنهج اتباعأنیؤكد

آفةأساسي لمكافحةالدولي،والقانونالمتحدةاألمملمیثاقووفقاالمتحدة،األممفياألعضاء
الدولي،اإلرهاب

الصراعاتالحضارات ومعالجةبینالتفاهمنطاقتوسیعإلىالرامیةالدولیةالجهودمواصلةأنیؤكد
التعاونتعزیزفيسوف تساهماإلنمائیة،القضایافیهابماالعالمیة،القضایانطاقوكاملاإلقلیمیة
ممكن،نطاقأوسعالدولي علىاإلرهابمكافحةلمواصلةأیضاالالزمینالدولیین،والتآزر
فيالجمعیة العامةاتهأجر التيالعامةالمناقشةمنهامناسباتخاللالدولعنهأعربتبمایرحب
بجمیعویهیباإلرهاب الدولي،بمكافحةالتزاممن،2001أكتوبر/األولتشرین5إلى1منالفترة
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الصلةذاتالدولیةاالتفاقیات والبروتوكوالتفيأطرافاممكنوقتأقربفيتصبحأنإلىالدول
المضمار، هذافيالمضي قدماعلىاألعضاءالدولویشجعالدوليباإلرهاب

بحرمانالدولالتزام) 2001( 1373القرارلتنفیذعاجلةإجراءاتاتخاذالدولجمیعإلىیطلب
مناإلرهابیدعمونومنویؤكد بذلك،القیامفيالبعضبعضهاومساعدةكامال،اإلرهابیین

األخرى،الدعمأشكالجمیعومناآلمنوالمالذالماليالدعم
جمیع الدول األعضاء في معالكاملبالتعاونالقرارذلكتنفیذفيالمضيعلىتصمیمهعنیعرب

الفقرةمكافحة اإلرهاب المنشأة  بموجبلجنةاآلنحتىأحرزتهالذياألمم المتحدة ویرحب بالتقدم
لرصد تنفیذ ذلك القرار،  )  2001(1373القرارمن6

ویدعو ) 2001(1373القرارمتطلباتجمیعتنفیذفيالمساعدةإلىستحتاجعدیدةدوالبأنیسلِّم
فیها،الدعمذلكإلىتحتاجالتيبالمجاالتاإلرهابمكافحةلجنةإبالغإلىالدول
مساعدةخاللهایمكن منالتيالسبلتستكشفأنإلىاإلرهابمكافحةلجنة،السیاقذلكفيیدعو
:اإلقلیمیةودون واإلقلیمیةالدولیةالمنظماتمعخاصبوجهتستطلعوأنالدول

فیهبما،(٢٠٠١
بما فیها إعداد) 2001(1373بالقرارالمشمولةالمجاالتفيالممارساتأفضلتعزیز

االقتضاء؛حسبنموذجیة،قوانین
برامجمنوغیرهاوالتشریعیةوالتنظیمیةوالمالیةالتقنیةالمساعدةبرامجإتاحةمدى.

؛)2001(1373القرارتنفیذتیسرأنشأنهامنالتيالقائمةالمساعدة
ك؛ تلالمساعدةبرامجبینالممكنةالتفاعلأوجهتعزیز
.الدولياإلرهابآفةعلىللقضاءجهودهاتكثیفالدولبجمیعیهیب
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) 4( ملحق رقم 
)2003( 1456القرار 

2003كانون الثاني 20المنعقدة في 4688الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

.إن مجلس األمن،یقرر اعتماد اإلعالن المرفق بشأن مسألة مكافحة اإلرهاب 
مرفق

یؤكد،٢٠٠٣ینایر/الثانيكانون٢٠فيالخارجیةوزراءمستوىعلىإن مجلس األمن المجتمع 
:من جدید

المحدقة بالسلمالتهدیداتأخطرمنومظاهره یشكل تهدیداً أشكالهبجمیعاإلرهابإن.1
.واألمن

ومتى ارتكبتإلیها،الدافعكانأیالها،مبررالإجرامیةأعمالهياإلرهابأعمالكلإن.2
تصیبأوعندما تستهدفسیماالفیها،لبسالإدانةتدانأنوأنها یجبمرتكبها؛كانوأیا

.عشوائيبشكلالمدنیین
النوویةللمواداإلرهابیینواستخدامحصولفيیتمثلومتنامیاً جسیماً خطراً هناكإن.3

بالتاليهناكفتاك،وأنأثرلهایكونأنیحتملالتيالموادمنوغیرهاوالبیولوجیةوالكیمیائیة
.الموادهذهعلىالمفروضةالضوابطتشدیدإلىحاجة

التكنولوجیا واالتصاالتاإلرهابیونیستغلأنعولمة،یتزایدعالمفيالسهل،منأصبحإنه.4
.اإلجرامیةأهدافهملتحقیقالمتطورةوالموارد

التمویل واألموالتدفقووقفكشفإلىالرامیةالتدابیرتعزیزالسرعةوجهعلىیلزمإنه.5
.اإلرهابیةلألغراض

قبیل الجریمةمناألخرىاإلجرامیةاألنشطةاستغاللمناإلرهابیینمنعأیضایجبإنه.6
وغسل األموال،والمخدرات،المشروعةغیربالعقاقیرواالتجارالوطنیة،عبرالمنظمة
.باألسلحةالمشروعغیرواالتجار

لتبریر أعمالهم والتعصباالستقرارعدمیستغلونومناصریهماإلرهابیینألننظراإنه.7
السلمي في الحلبالمساهمةلذلكالتصديعلىالعزماألمنمجلسعقدفقداإلجرامیة؛
.المتبادلینواالحترامتسامحالمنجوعلى بیئةوبالعملللمنازعات

باتباع نهج شاملإالالدولي،والقانونالمتحدةاألمملمیثاقوفقادحره،یمكنالإن اإلرهاب.8
الدول والمنظمات الدولیةكافةجانبمنفعلیینوتعاونمشاركةعلىینطويمطرد

.الوطنيالصعیدعلىالجهدمضاعفةوعلىواإلقلیمیة،
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* * *

:التالیةالخطواتاتخاذإلىاألمنمجلسیدعوولذلك،

الدعم اإلیجابي أشكالجمیعوقمعلمنععاجلةإجراءاتتتخذأنالدولجمیععلىیجب.1
قرارات مجلس لجمیعالتاماالمتثالخاصةبصفةعلیهاویتعینلإلرهاب،السلبيوالدعم

) .1455، 1390، 1373(األمن ذات الصلة وال سیما القرارات 
:الدولاألمنمجلسیناشد.2

والبروتوكوالتالدولیةاالتفاقیاتجمیعفيأطرافاعاجلة،بصفةتصبح،أن .أ
تمویللقمعالدولیة)1999(عاماتفاقیةسیماوالباإلرهاب،والمتعلقةالصلةذات

تستخدموأنالغایة،هذهلتحقیقالمتخذةالدولیةالمبادراتكافةتدعماإلرهاب، وأن
.اآلنمتوافرةأصبحتالتيوالتوجیهمصادر المساعدةبالكامل

اإلرهابیة األعمالمنعفيممكن،حدأقصىإلىبعضا،بعضهایساعدأن.ب
.وقعتأینماعلیها،والمعاقبةومالحقتهافیهاوالتحقیق

على اإلرهابیینالمفروضةللجزاءاتالتامالتنفیذأجلمنوثیقاتعاوناتتعاونأن.ج
نحو ما تنص علىوشركائهما،الطالبانوحركةالقاعدةتنظیمسیماوالوشركائهم،

) .1455، 1390، 1267( علیه القرارات 
لتنفیذلهمالالزمةالمالیةالمواردعلىحصولهمدونتحولعاجلةإجراءاتتتخذ.د

) 1363(بالقرارعمالالمنشأالرصدفریقمعتاماتعاوناتتعاونوأن وأن أعمالهم
.

منخاصة،كلبصفةوباالستنادالدوليللقانونوفقاالعدالة،إلىتقدمأنیجب على الدول .3
مبدأ أوإلى.المحاكمةوٕاماالتسلیمإما.یدعمهاأویدبرهاأواإلرهابیةاألعمالیمول

.لإلرهابییناآلمنالمالذیوفرأویرتكبها
على تنفیذ جمیع الدولتشجیعأجلمنجهودهاتكثفأناإلرهابمكافحةلجنةعلىیجب.4

المساعدةوتیسیرالدولتقاریراستعراضطریقعنسیماوال،)1373( جوانب القرار 
فإنالصدد،وفي هذاوفعالة،شفافةبطریقةالعملمواصلةطریقوعنالدولیین،والتعاون
:األمنمجلس

حسبالإرهاب،مكافحةلجنةإلىتقاریربتقدیمالتزامالدولعاتقعلىیقعأنهعلىیشدد.أ
بعداألولتقریرهاتقدملمعشرة التيالثالثالدولویدعواللجنة،تحددهزمنيجدول
أقصاهموعدفيبذلكتقومأنأخرىتقاریرفي تقدیمتأخرتالتيوالخمسینالستوالدول
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التقدمعنتقاریربانتظامتقدمأناإلرهابمكافحةلجنةإلىمارس، ویطلب/آذار٣١
.المحرز

المعلوماتتقدیمبشأناللجنةلطلباتوكاملةفوریةاستجابةتستجیبأنالدولإلىیطلب.ب
أناإلرهابمكافحةلجنةإلىحینه، ویطلبوفيبالكاملاألسئلةعنواإلجابةوالتعلیقات

.تواجههاصعوباتذلك أيفيبماالمحرز،بالتقدملساتبلغ

والقوانینالممارساتأفضلاالعتبار،فيتأخذأناإلرهابمكافحةلجنةإلىیطلب.ج
دعمه،عند تنفیذ هذا القرار،ویؤكد)1373( ذات الصلة بتنفیذ القرار الدولیةوالمعاییر

لجنة مكافحة اإلرهاب والمتمثل في إقامة حوار مع كل دولة بشأن اتبعتهالذيللنهج
) .1373( اإلضافیة الالزمة للتنفیذ الكامل للقرار اإلجراءات

بالكاملاإلرهاب،ومكافحةمنععلىاقدرلتحسینبعضابعضهایساعدأنللدولینبغي.5
لجنةویدعو) 1373( القرارتنفیذعلىسیساعدالتعاونهذاأنویالحظحینه،وفي

التقنیةالمساعدةتقدیمتسهیلأجلمنجهودهاتكثیفإلىاإلرهابمكافحة
.العالميللعملوأولویاتأهدافبوضعالمساعدةأشكالمنوغیرها

ممتثلةاإلرهابلمكافحةتتخذتدابیرأيتكونأنعلىتحرصأنالدولعلىیجب.6
وبخاصة الدولي،للقانونوفقاالتدابیرتلكتتخذوأنالدولي،القانونبموجباالتزامالكافة

.الدولياإلنسانيوالقانونوالالجئیناإلنسانلحقوقالدوليالقانون
مكافحة إلىالراميعملهافعالیةتعزیزسبلیمتقأنالدولیةالمنظماتعلىیجب.7

من الجهات غیرهاومعبینهافیماالمعلوماتوتبادلالحوارإقامةمنهابوسائلاإلرهاب،
الفنیة والمنظماتالوكاالتإلىخاصةبصفةالنداءهذاویوجهالصلة،ذاتالدولیةالفاعلة

المواد منوغیرهاوالبیولوجیةوالكیمیائیةالنوویةالمواداستخدامبمراقبةأنشطتهاتتصلالتي
التام االمتثالأهمیةتأكیدینبغيالسیاقهذاوفيعلیها؛الحصولفرصومراقبةالفتاكة

االنتشار،وعدماألسلحةوتحدیدالسالحنزعمیدانفيالقائمةالقانونیةلاللتزامات
.االقتضاءعندال،اهذافيالدولیةوتعزیزالصكوك

اإلرهاب والمنظماتمكافحةلجنةمعتعملأناإلقلیمیةودوناإلقلیمیةللمنظماتینبغي.8
وأنمكافحة اإلرهاب،مجالفيالممارساتأفضلتبادلتسهیلأجلمناألخرىالدولیة
.اإلرهاببمكافحةبالتزامهمالوفاءعلىأعضاءهاتساعد

مع المنظماتاإلرهابمكافحةللجنةالخاصاالجتماعفيالمشاركةالجهاتعلىیجب.9
الفرصةتستغل هذهأن)2003آذار 7( فيعقدهالمزمعاإلقلیمیةودونواإلقلیمیةالدولیة
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بعمل تلكعالقةلهاوالتياإلعالنهذافيإلیهاالمشارالمسائلفيعاجلتقدمإلحراز
.المنظمات

فيبین الحضارات،التفاهمنطاقوتوسیعالحوارلتعزیزالمتواصلةالدولیةالجهودأنیؤكد.10
تعزیزالمختلفة، ومواصلةوالثقافاتلألدیانالعشوائياالستهدافمنعإلىیرميجهدإطار
والقضایا العالمیةحلهایتملمالتياإلقلیمیةالتراعاتومعالجةاإلرهابمكافحةحملة

ما بذاالالزمینالدولیینوالتآزرالتعاونفيستساهمالتنمیة،قضایافیهابمابأكملها،
.ممكننطاقأوسععلىاإلرهابمكافحةلتعزیز

میثاقلمسؤولیاته بمقتضىوفقالإلرهابمكافحتهتكثیفعلىالوطیدعزمهجدیدمنیؤكد.11
كانون20( في المعقوداجتماعهخاللالمقدمةباإلسهاماتعلماویحیطالمتحدة،األمم

ویدعو الدول األعضاءالصدد،هذافيالمتحدةاألممدورتعزیزأجلمن) 2003الثاني 
.الغایةهذهأجلمناإلسهاماتمنالمزیدتقدیمإلى
خاللمقترحات تقدمأيیلخصتقریرایوما٢٨غضونفيیقدمأنإلىالعاماألمینیدعو.12

منأي عضومنیردالمقترحاتهذهعلىردأوتعلیقأيأوللمجلسالوزارياالجتماع
.لساأعضاء

المسائل العالقةجمیعحلأجلمنالتعاونعلىالمتحدةاألممفياألعضاءالدولیشجع.13
االتفاقیةومشروع الدولياإلرهاببشأنالشاملةاالتفاقیةمشروعاآلراءبتوافقتعتمدحتى

.النووياإلرهابأعماللقمعالدولیة
أجل تحقیقمنالمتخذةاإلجراءاتاألمنلسأخرىاجتماعاتفيیستعرضأنیقرر.14

.اإلعالن هذا
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)5( ملحق رقم 
)2004( 1535القرار

2004مارس/آذار26فيالمعقودة،4936جلستهفياألمنمجلساتخذهالذي
،األمنمجلسإن

الذي اتخذه في إطار الفصل2001أیلول 28المؤرخ 2001لسنة 1373إذ یعید تأكید قراره 
المؤرخ 1377على التوالي،بالقرار المرفقین،الوزاریینواإلعالنینالمتحدة،األمممیثاقمنالسابع

قراراتهعنفضال،2003كانون الثاني 20المؤرخ 1456، والقرار 2001تشرین الثاني 12
اإلرهاب، بسببالدولیینواألمنالسالمددهتالتياألخطار(بشأناألخرىالسابقة

المحدقةالتهدیداتمن أخطردیداهتیشكلومظاهرهأشكالهبجمیعاإلرهابأنكذلكمجددایؤكدوٕاذ
واألمن،بالسالم

میثاقبموجبوفقا لمسؤولیاتهاإلرهاب،أشكالجمیعمكافحةعلىالمَشدَّدتصمیمهمجددایؤكدوٕاذ
المتحدة،األمم
اهتالتزامالجمیعاإلرهاب ممتثاللمكافحةیتَّخذتدبیرأيیكونأنتكفلأنبضرورةالدولیذكِّروٕاذ

القانونوبخاصةالدولي،وفقا للقانونالتدابیرهذهتعتمدأنلهاینبغيوأنهالدولي،القانونبمقتضى
الدولي،اإلنسانيوالقانونولالجئیناإلنسانلحقوقالدولي

جمیع االتفاقیاتإلىاالستعجال،وجهعلىتنضم،أنإلىالدولدعوتهمجددایؤكدوٕاذ
المتخذةالمبادرات الدولیةجمیعتدعموأنباإلرهاب،المتعلقةالصلةذاتالدولیةوالبروتوكوالت

اآلن،المتاحةالمساعدة واإلرشادمصادرمنكاملبشكلتستفیدوأنالهدف،لذلكتحقیقا
التعاونإلى مواصلةجمیعاویدعوهااإلرهابمكافحةلجنةمعاهنلتعاواألعضاءبالدولیشیدوٕاذ

اللجنة،معالكامل
مجلس األمن بموجب أنشأهاالتياإلرهاب،مكافحةلجنةاآلنحتىأحرزتهالذيبالتقدمیشیدوٕاذ

القیامفيمن المیثاق،السابعالفصلومتصرفًا بموجب2001لعام 1373من القرار 6الفقرة 
القرار،ذلكتنفیذرصدفيالمتمثلةالمهمةبمسؤولیتها

اإلرهاب،في مكافحةاإلقلیمیةودونواإلقلیمیةالدولیةالمنظماتتؤدیهالذيالهامالدوریؤكدوٕاذ
2001لعام 1373بتنفیذ القرار یتعلقمافياألعضاءللدولاهتمساعدتكثیفعلىیحثهاوٕاذ
هذه المنظمات،معاإلرهابمكافحةلجهوداللجنةبتنسیقیشیدوٕاذ
وٕاذ،2001لعام 1373القرارتنفیذفيالمساعدةإلىبحاجةتزالالكثیرةدوالبأنیعترفوٕاذ

فیها،المساعدةتقدیمتستطیعالتياالتلمجبااللجنةإبالغعلىوالمنظماتالدولیحث
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تجريوأنالدول، بموافقتها،بزیارةاألمر،یقتضيحیثمااللجنة،تقومأنبضرورةأیضایعترفوٕاذ
،2001لسنة 1373القرارتنفیذلرصدتفصیلیةمناقشات

الدولیةمع المنظماتوثیقتعاونفيالزیاراتتلكإجراءاالقتضاء،عندیتعین،بأنهیسلِّموٕاذ
األمممكتبذلكفياألخرى، بماالمتحدةاألممهیئاتومعالصلة،ذاتاإلقلیمیةودونواإلقلیمیة
معاإلرهاب،بمنعفرعه المعنيالخصوصوجهوعلىوالجریمة،بالمخدراتالمعنيالمتحدة
الدول،لتلبیة احتیاجاتمتاحةتكونقدالتيبالمساعدةخاصبشكلاالهتمام

الدول،تواجهالتيالمشاكل، بشأن2001لعام 1373القرارتنفیذرصدتعزیزأهمیةیؤكدوٕاذ
،2001لعام 1373القرارتنفیذفينفسهاواللجنة) s/70/2004( رئیستقریرفينظروقد
2001لعام 1373القرار تنفیذرصدمناللجنةتمكینبغیةالصعوباتهذهمعالجةأهمیةیؤكدوٕاذ

األخطار،واستمرارالقدرات،لبناءبهتقومالذيالعملتعزیزومنفعَّال،بشكل
الدولیینواألمنالسلمددهت، التي2001لعام 1373للقرارالخاصالطابعاعتبارهفيیأخذوٕاذ

فيبهالقیامیواصالأناألمنالمتحدة ومجلساألممعلىیجبالذيالهاموالدوراإلرهاب،بسبب
فيمسؤولةاألمنلسلمجتابعةهیئةاللجنة بصفتهاتعزیزوضرورةاإلرهاب،ضدالعالميالكفاح

األخرى،األمنمجلسهیئاتاهبتأخذ سابقةذلكیشكِّلأنبدونال،لمجاهذا
؛)S/2004/ 124(أعمالهاتنشیطبشأناللجنةتقریرعلىیوافق.1
مجلسفياألعضاءالدول تضم-العامةالهیئةمنتنشیطهابعداللجنةتتكونأنیقرر.2

مكافحةللجنةاإلدارة التنفیذیةتساعدهمونوابه،الرئیسمنیتكونالذيوالمكتب،-األمن
منبالسیاساتالمتعلقةاهتتأخذ توجیهاخاصةسیاسیةكبعثةإنشاؤهاسیجريالتياإلرهاب،

الستعراضوتخضع،) 2007كانون األول 31( في تنتهيأولیةلفترةالعامة،الهیئة
فعَّال؛بشكلالقدراتلبناء،)2005كانون األول 31( فياألمنمجلسِقَبلمنشامل

تنفیذي،مدیرالتي یرأسهااإلرهاب،مكافحةللجنةالتنفیذیةاإلدارةتكونأنكذلكیقرر.3
،)S/2004/124)اللجنة تقریرفيالمحددةالواجباتعنمسؤولة
مع التشاوروبعدالقرار،هذااتخاذمنیوما٤٥خاللیعیِّن،أنالعام،األمینإلىویطلب

یمكن؛مابأسرعمنصبهزمامیتولىلإلدارةتنفیذیامدیرابموافقته،ورهنالسلمجا
التشاورمنصبه، وبعدتوليمنیوما٣٠غضونفيیقدم،أنالتنفیذيالمدیرإلىیطلب.4

أجل إقرارها على أن تكون منالعامةالهیئةإلىتنظیمیةخطةطریقه،وعنالعاماألمینمع
فيبماالمتحدة،ومع قواعد وأنظمة األمم/S/2004)124(الخطة متسقة وتقریر اللجنة 

التوجیهیةالمتعلقة بالمیزانیة، والمبادئاهتواحتیاجاالموظفین،مناهتواحتیاجاهیكلهاذلك
وجودالخصوص بضرورةوجهعلىفاالعترامعالتعیین،وٕاجراءاتباإلدارة،المتعلقة
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یتمتعون بالمؤهالتالموظفینمنومالكالجدیدة،للهیئةومتعاونفعَّالإداريهیكل
الخاضعین للمادةالدولیةالمدنیةالخدمةموظفيمنیكونواأنعلىالمناسبة،والخبرات
الالزموٕایالء االعتباروالنزاهة،واألهلیةالكفاءةمستویاتأعلىوكفالةالمیثاق،من100

ممكنة؛جغرافیةقاعدةأوسععلىالموظفینتعیینألهمیة
ویطلببغیة إقرارها،األمنمجلسإلىالتنظیمیةالخطةهذهتقدیماللجنةرئیسإلىیطلب.5

فيبماعاجل،على أساستنفیذهاأجلمنالالزمةالخطواتاتخاذالعاماألمینإلىكذلك
المناسب؛الوقتفيالعامةالجمعیةموافقةطلبذلك
منتظم؛بشكللسلمجاإلىالتقاریرتقدیماللجنةتواصلأنیقرر.6
إلىدعمهاتحویل هیكلعملیةخاللفعالةبصورةالعملاللجنةمواصلةكفالةأهمیةیؤكد.7

دعمهاباستخدام هیكلالعملاللجنةتواصلأنالصددهذافيویقررلها،تنفیذیةإدارة
علىأصبحت قادرةالتنفیذیةاإلدارةأنالعام،األمینمعبالتشاورتقرر،أنإلىالحالي،
العمل؛

.الفعلي نظرهقیدالمسألةُیبقيأنیقرر.8
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)6(ملحق رقم 

استراتیجیة األمم المتحدة العالمیة لمكافحة اإلرهاب

، الجمعیة العامةفي

دورها بموجب المیثاق، بما في ذلك بشأن وٕاعادة تأكیدمیثاق األمم المتحدةبمقاصد ومبادئإذ تسترشد
المسائل المتصلة بالسالم واألمن الدولیین،

إدانته القویة لإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره، أیا كان مرتكبوه، أینما وأیا كانت أغراضه، وٕاذ یكرر
ألنه یشكل واحدا من أخطر التهدیدات للسلم واألمن الدولیین،

اإلعالن المتعلق بالتدابیر الرامیة إلى القضاء على اإلرهاب الدولي، الوارد في دیدوٕاذ تؤكد من ج
، واإلعالن المكمل إلعالن عام 1994كانون األول عام 9المؤرخ 49/60قرار الجمعیة العامة مرفق

قرار الجمعیة العامة المتعلق بالتدابیر الرامیة إلى القضاء على اإلرهاب الدولي، الوارد في مرفق1994

، وال سیما 2005، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 1996كانون األول عام 17المؤرخ 210/ 51
الجزء المتعلق باإلرهاب،

المتعلقة بالتدابیر الرامیة إلى القضاء على اإلرهاب الدولي، قرارات الجمعیة العامةجمیعوٕاذ تشیر إلى
أن التهدیدات بشقرارات مجلس األمن، و1991كانون األول عام 9المؤرخ 46/51بما فیها القرار 

التي یتعرض لها السالم واألمن الدولیان من جراء األعمال اإلرهابیة، فضال عن قرارات ذات الصلة 
والحریات األساسیة في سیاق مكافحة انحقوق اإلنسالصادرة عن الجمعیة العامة بشأن حمایة من

اإلرهاب،

تكریس أنفسهم 2005إلى أنه في مؤتمر القمة العالمي قادة حصیلة العالمي لعام وٕاذ تشیر أیضا
لدعم كل الجهود الرامیة إلى دعم المساواة في السیادة بین جمیع الدول، واحترام سالمتها اإلقلیمیة 

ي عالقاتنا الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استعمالها بأي واستقاللها السیاسي، واالمتناع ف
شكل من األشكال یتعارض مع مقاصد ومبادئ األمم المتحدة، ودعم تسویة المنازعات بالوسائل 
السلمیة وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، الحق في تقریر المصیر للشعوب التي ال تزال تحت 

االحتالل األجنبي، غیر وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، واحترام السیطرة االستعماریة أو 
حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، واحترام المساواة في الحقوق بین الجمیع دون تمییز على أساس 
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین، والتعاون الدولي في حل المشاكل الدولیة ذات الطابع 

جتماعي أو الثقافي أو اإلنساني حرف والوفاء بحسن نیة بااللتزامات وفقا للمیثاق،االقتصادي أو اال
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إلى أن 2005الوالیة الواردة في الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام وٕاذ تشیر كذلك إلى
ة الجمعیة العامة ینبغي أن تضع دون تأخیر العناصر التي حددها األمین العام الستراتیجیة مكافح

اإلرهاب، بهدف اعتماد وتنفیذ استراتیجیة شاملة لتعزیز ومنسقة ومتسقة الردود، على الصعیدین 
الوطني واإلقلیمي والدولي، لمكافحة اإلرهاب، والتي تأخذ في االعتبار أیضا الظروف المؤدیة إلى 

انتشار اإلرهاب،

له ومظاهره هي أنشطة أن أعمال وأسالیب وممارسات اإلرهاب بجمیع أشكاوٕاذ تؤكد من جدید
تهدف إلى تقویض حقوق اإلنسان والحریات األساسیة والدیمقراطیة، وتهدد السالمة اإلقلیمیة، وأمن 
الدول وزعزعة استقرار الحكومات التي تم تشكیلها بصورة مشروعة، وأنه ینبغي للمجتمع الدولي أن 

رهاب،یتخذ الخطوات الالزمة لتعزیز التعاون من أجل منع ومكافحة اإل

أن اإلرهاب ال یمكن وال ینبغي أن یرتبط بأي دین أو جنسیة أو حضارة أو وٕاذ تؤكد من جدید أیضا
جماعة عرقیة،

عزم الدول األعضاء على بذل كل جهد ممكن للتوصل الى اتفاق على وٕاذ تؤكد من جدید كذلك
ل القضایا المعلقة وضع وٕابرام اتفاقیة شاملة بشأن اإلرهاب الدولي، بما في ذلك عن طریق ح

المتصلة التعریف القانوني ونطاق األعمال التي تشملها االتفاقیة، بحیث یمكن أن تخدم كأداة فعالة 
لمكافحة اإلرهاب،

في االعتراف بأن مسألة عقد مؤتمر رفیع المستوى تحت رعایة األمم المتحدة لصیاغة االستمرار
یمكن النظر فیها،استجابة دولیة لإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره 

بأن التنمیة والسالم واألمن، وحقوق اإلنسان مترابطة ویعزز بعضها بعضا،وٕاذ تسلم

الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار اإلرهاب،وٕاذ تضع في اعتبارها

عزم الدول األعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعنا لحل الصراع، نهایة االحتالل یؤكد
مواجهة الظلم، والقضاء على الفقر، وتعزیز النمو االقتصادي المطرد والتنمیة المستدامة األجنبي، 

والرخاء العالمي، والحكم الرشید وحقوق اإلنسان للجمیع وسیادة القانون، وتحسین التفاهم بین 
الثقافات وضمان احترام جمیع األدیان والقیم الدینیة أو المعتقدات أو الثقافات،

توصیات الستراتیجیة عالمیة لمكافحة : االتحاد في مواجهة اإلرهاب"یرها للتقریر تعرب عن تقد
األمین العام إلى الجمعیة العامة؛، الذي قدمه )A/60/825الوثیقة . " (اإلرهاب



177

؛")االستراتیجیة("یعتمد هذا القرار ومرفقه باسم مكافحة اإلرهاب استراتیجیة األمم المتحدة العالمیة 

تقرر، دون المساس مواصلة المناقشة في اللجان ذات الصلة على جمیع بنود جدول أعمالها 
:ات التالیة من أجل المتابعة الفعالة لالستراتیجیةالمتعلقة باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب، التخاذ الخطو 

دراسة في عامین التقدم إلطالق استراتیجیة في الجزء الرفیع المستوى من الدورة الحادیة والستین؛
المحرز في تنفیذ االستراتیجیة، والنظر في تحدیثها لكي تستجیب للتغیرات، مع التسلیم بأن العدید 

ستراتیجیة یمكن أن یتحقق على الفور، وبعض سیتطلب عمال دؤوبا من التدابیر الواردة في اال
خالل السنوات القلیلة المقبلة، و بعض ینبغي أن تعامل على أنها أهداف على المدى الطویل؛

دعوة األمین العام إلى اإلسهام في المداوالت المقبلة للجمعیة العامة بشأن استعراض تنفیذ وتحدیث 
االستراتیجیة؛

ع الدول األعضاء واألمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة وشبه اإلقلیمیة األخرى تشجی.ج
المالئمة لدعم تنفیذ االستراتیجیة، بما في ذلك من خالل تعبئة الموارد والخبرات؛

لمزید من تشجیع المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني للمشاركة، حسب االقتضاء، .د
.الجهود الرامیة إلى تنفیذ االستراتیجیةبشأن كیفیة تعزیز 

مكافحة "تقرر أن تدرج في جدول األعمال المؤقت لدورتها الثانیة والستین بندا بعنوان .هـ
".اإلرهاب استراتیجیة األمم المتحدة العالمیة
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الملحقة باستراتیجیة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهابخطة العمل

:نعملاألمم المتحدة، نحن، الدول األعضاء في

بشكل ال لبس فیه وندین بشدة اإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره، أیا كان مرتكبوه، أینما وأیا .1
.كانت أغراضه، ألنه یشكل واحدا من أخطر التهدیدات للسلم واألمن الدولیین

:إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة اإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره، وبوجه خاص.2
أن تنظر في أن تصبح أطرافا دون إبطاء إلى االتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة القائمة .أ

لمكافحة اإلرهاب، وتنفیذها، وبذل كل جهد ممكن للتوصل الى اتفاق على وضع وٕابرام 
اتفاقیة شاملة بشأن اإلرهاب الدولي؛

القضاء على اإلرهاب لتنفیذ جمیع قرارات الجمعیة العامة المتعلقة بالتدابیر الرامیة إلى.ب
الدولي، وقرارات الجمعیة العامة ذات الصلة بحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في 

سیاق مكافحة اإلرهاب؛

ذات الصلة باإلرهاب الدولي والتعاون التام مع الهیئات مجلس األمن قرارات لتنفیذ كل.ج
امهم، مع االعتراف بأن تواصل الفرعیة لمكافحة اإلرهاب في مجلس األمن في تنفیذ مه

.العدید من الدول بحاجة إلى المساعدة في تنفیذ هذه القرارات

االعتراف بأن التعاون الدولي وأي تدابیر التي نقوم بها لمنع ومكافحة اإلرهاب یجب أن .د
تتوافق مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك میثاق األمم المتحدة واالتفاقیات 
والبروتوكوالت الدولیة ذات الصلة، وال سیما قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئین والقانون 

.اإلنساني الدولي القانون

تدابیر لمعالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار اإلرهاب. أوال

فقد عقدنا العزم على اتخاذ التدابیر التالیة الرامیة إلى معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار 
رهاب، بما في ذلك ولكن ال تقتصر على الصراعات التي لم تحل لفترات طویلة، تجرید ضحایا اإل

اإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره، وانعدام سیادة القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان والتمییز العرقي 
الحكم والوطني والدیني، واالستبعاد السیاسي، والتهمیش االجتماعي واالقتصادي، واالفتقار إلى 

:الرشید، مع االعتراف بأن أیا من هذه الشروط یمكن عذر أو تبریر أعمال اإلرهاب

على مواصلة تعزیز وتحقیق أفضل استفادة ممكنة من قدرات األمم المتحدة في مجاالت )1(
مثل منع الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفیق والتسویة القضائیة، وسیادة القانون وحفظ 
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الم، من أجل المساهمة في الوقایة ناجحة وسلمیة حل النزاعات لفترات السالم وبناء الس
ونحن ندرك أن الحل السلمي لهذه المنازعات من شأنه أن یسهم في تعزیز .طویلة دون حل

.الجهود العالمیة لمكافحة اإلرهاب
بین مواصلة لترتیب برعایة مبادرات وبرامج األمم المتحدة لتعزیز الحوار والتسامح والتفاهم)2(

الحضارات والثقافات والشعوب واألدیان، وتعزیز االحترام المتبادل للومنع تشویه صورة 
في هذا الصدد، ونحن نرحب بإطالق من قبل .األدیان، والقیم الدینیة والمعتقدات والثقافات

ونحن نرحب أیضا بمبادرات مماثلة تم اتخاذها .األمین العام للمبادرة تحالف الحضارات
.ء أخرى من العالمفي أنحا

لتعزیز ثقافة السالم والعدالة والتنمیة البشریة، والتسامح العرقي والوطني والدیني، واحترام )3(
جمیع األدیان والقیم الدینیة أو المعتقدات أو الثقافات من خالل إنشاء ومشجعة، كما 

هذا الصدد، في.البرامج المناسبة، والتعلیم والتوعیة العامة تشمل جمیع قطاعات المجتمع
نشجع الثقافة األمم المتحدة للتربیة والعلم وأن تلعب دورا رئیسیا، بما في ذلك من خالل بین 

.األدیان والحوار بین األدیان والحوار بین الحضارات
لمواصلة العمل من أجل اعتماد هذه التدابیر التي قد تكون ضروریة ومناسبة وفقا )4(

لحظر بنص القانون التحریض على ارتكاب عمل إرهابي اللتزاماتنا بموجب القانون الدولي 
.أو أعمال إرهابیة ومنع مثل هذا السلوك

أن نكرر تصمیمنا على ضمان اإلعمال في الوقت المناسب وبشكل كامل األهداف )5(
والغایات اإلنمائیة المتفق علیها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، 

ونؤكد من جدید التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزیز .داف اإلنمائیة لأللفیةبما في ذلك األه
.النمو االقتصادي المطرد والتنمیة المستدامة والرخاء الشامل للجمیع

لمتابعة وتعزیز التنمیة واإلدماج االجتماعي أجندات على جمیع الصعد بوصفها أهدافا في )6(
المجال، وخصوصا على البطالة بین الشباب، حد ذاتها، مع االعتراف بأن النجاح في هذا

یمكن أن تقلل من التهمیش والشعور الحق من اإلیذاء الذي یدفع التطرف وتجنید 
.اإلرهابیین

لتشجیع منظومة األمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذین تقدمهما )7(
لرشید، ودعم التنمیة االقتصادیة بالفعل في مجاالت سیادة القانون وحقوق اإلنسان والحكم ا

.واالجتماعیة المستدامة
للنظر في وضع في مكان، على أساس طوعي، نظم وطنیة لتقدیم المساعدة التي من )8(

في هذا الصدد، .شأنها أن تعزز احتیاجات ضحایا اإلرهاب وأسرهم وتسهیل تطبیع حیاتهم
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الصلة لمساعدتهم على تطویر نشجع الدول على أن تطلب من كیانات األمم المتحدة ذات 
وسوف نسعى جاهدین أیضا لتعزیز التضامن الدولي لدعم الضحایا .هذه النظم الوطنیة

هذا ویمكن .وتعزیز مشاركة المجتمع المدني في الحملة العالمیة لمكافحة اإلرهاب وٕادانته
أن تشمل استكشاف في الجمعیة العامة في إمكانیة وضع آلیات المساعدة العملیة

.للضحایا

تدابیر لمنع ومكافحة اإلرهاب.ثانیا

فقد عقدنا العزم على اتخاذ التدابیر التالیة لمنع ومكافحة اإلرهاب، ال سیما عن طریق حرمان 
اإلرهابیین من الحصول على الوسائل الالزمة لتنفیذ هجماتهم، إلى أهدافهم وتحقیق األثر المتوخى 

:من اعتداءاتهم

و التحریض علیها أو تیسیرها أو المشاركة فیها أو تمویلها أو االمتناع عن تنظیم أ)1(
تشجیعها أو التغاضي عن األنشطة اإلرهابیة واتخاذ التدابیر العملیة المناسبة لضمان 
أن األراضي المعنیة لدینا ال تستخدم في منشآت إرهابیة أو معسكرات تدریب، أو 

.ها ضد دول أخرى أو مواطنیهاإلعداد أو تنظیم األعمال اإلرهابیة یعتزم ارتكاب
أن تتعاون تعاونا كامال في مكافحة اإلرهاب، وفقا اللتزاماتنا بموجب القانون الدولي، )2(

من أجل العثور علیها، وعدم توفیر المالذ اآلمن وتقدیمهم للعدالة، على أساس مبدأ 
ة التسلیم أو المحاكمة، فإن أي شخص یدعم، ویسهل، وتشارك أو محاوالت للمشارك

.في تمویل والتخطیط، وٕاعداد أو ارتكاب أعمال إرهابیة أو یوفر المالذات اآلمنة
لضمان اعتقال ومحاكمة أو تسلیم مرتكبي األعمال اإلرهابیة، وفقا لألحكام ذات )3(

الصلة من القانون الوطني والقانون الدولي، وال سیما قانون حقوق اإلنسان وقانون 
سنسعى إلى إبرام وتنفیذ لهذا الغرض المساعدة .وليالالجئین والقانون اإلنساني الد

القضائیة المتبادلة واالتفاقات تسلیم المجرمین، وتعزیز التعاون بین وكاالت إنفاذ 
.القانون

على تكثیف التعاون، حسب االقتضاء، في تبادل المعلومات في الوقت المناسب )4(
.ودقیقة بشأن منع ومكافحة اإلرهاب

عاون بین الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة لتعزیز التنسیق والت)5(
باإلرهاب، بما في ذلك تهریب المخدرات من جمیع جوانبها، وتجارة األسلحة غیر 
المشروعة، وال سیما األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، بما في ذلك أنظمة الدفاع 
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والكیمیائیة والمواد التي قد الجوي المحمولة، وغسل األموال والتهریب األسلحة النوویة
.تكون قاتلة البیولوجیة واإلشعاعیة وغیرها

أن تنظر في أن تصبح أطرافا دون تأخیر في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة )6(
.المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكوالت الثالثة المكملة لها، وتنفیذها

رض التأكد من أن طالب اللجوء قد التخاذ التدابیر المناسبة، قبل منح اللجوء، لغ)7(
اشترك في أنشطة إرهابیة، وبعد منح اللجوء، لغرض التأكد من أن وضع الالجئین ال 

.من هذه المادة1یستخدم بطریقة مخالفة لألحكام المنصوص في الفقرة 
تشجیع المنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ذات الصلة إلنشاء أو تعزیز آلیات أو )8(

یجب أن تتطلب التعاون والمساعدة لتحقیق هذه الغایة، .حة اإلرهابمراكز لمكاف
نشجع لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ومدیریتها التنفیذیة، وحیثما تتفق مع 

منظمة الشرطة الجنائیة وني بالمخدرات والجریمةمكتب األمم المتحدة المعوالیاتها الحالیة، و

.، لتسهیل لها الحكمالدولیة
أن نعترف بأن مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب یمكن النظر فیها، كجزء )9(

.من الجهود الدولیة لتعزیز مكافحة اإلرهاب
تطبیق المعاییر الدولیة الشاملة التي تجسدها توصیات فرقة العمل لتشجیع الدول على)10(

المعنیة باإلجراءات المالیة واألربعون المتعلقة بغسل األموال والتوصیات الخاصة 
التسع المتعلقة بتمویل اإلرهاب، مع التسلیم بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في 

.تنفیذها
، جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء، وقاعدة دعوة منظومة األمم المتحدة لتطویر)11(

بیانات شاملة واحدة بشأن الحوادث البیولوجیة، وضمان أن تكون مكملة لقاعدة 
ونشجع أیضا .البیانات المشار إلیها الجرائم البیولوجیة منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة

دئ التوجیهیة األمین العام على تحدیث قائمة الخبراء والمختبرات، فضال عن المبا
واإلجراءات التقنیة المتوفرة لدیه عن التحقیق في الوقت المناسب وكفاءة االستخدام 

باإلضافة إلى ذلك، نالحظ أهمیة اقتراح األمین العام للتجمع، في إطار .المزعوم
األمم المتحدة وأصحاب المصلحة الرئیسیة للتكنولوجیا الحیویة، بما في ذلك الصناعة 

لمي والمجتمع المدني والحكومات، في برنامج مشترك یهدف إلى ضمان والمجتمع الع
ال تستخدم السلف أن التكنولوجیا الحیویة ألغراض إجرامیة إرهابیة أو غیرها ولكن من 
أجل الصالح العام، مع االحترام الواجب للمعاییر الدولیة األساسیة المتعلقة بحقوق 

.الملكیة الفكریة
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ة، مع إیالء االعتبار الواجب لطابع السریة واحترام حقوق للعمل مع األمم المتحد)12(
اإلنسان واالمتثال لاللتزامات األخرى بموجب القانون الدولي، الستكشاف السبل 

: والوسائل إلى 
تنسیق الجهود على المستوى الدولي واإلقلیمي لمكافحة اإلرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره )أ(

كأداة لمكافحة تفشي اإلرهاب، مع التسلیم بأن الدول استخدام اإلنترنت على اإلنترنت، و؛
.قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد

لخطوة متابعة الجهود الوطنیة والثنائیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة والتعاون الدولي، حسب )ب(
االقتضاء، من أجل تحسین الحدود والضوابط الجمركیة، من أجل منع وكشف تحرك 

وكشف االتجار غیر المشروع، في جملة أمور، واألسلحة الصغیرة اإلرهابیین ومنع 
واألسلحة الخفیفة والذخائر والمتفجرات التقلیدیة والنوویة والكیمیائیة واألسلحة والمواد 

.البیولوجیة أو اإلشعاعیة، مع التسلیم بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الشأن

لمكافحة اإلرهاب ومدیریتها التنفیذیة على مواصلة العمل مع لتشجیع لجنة األمم المتحدة )ج(
الدول، بناء على طلبها، لتسهیل اعتماد تشریعات وتدابیر إداریة لتنفیذ االلتزامات 
المتصلة بسفر اإلرهابیین، وتحدید أفضل الممارسات في هذا المجال، مستفیدة حیثما 

، منظمة الطیران المدني الدوليیة مثلأمكن من تلك التي وضعتها المنظمات الدولیة التقن
.ومنظمة الشرطة الجنائیة الدولیةمنظمة الجمارك العالمیةو

على مواصلة العمل لتعزیز )1999(1267بقرار مجلس األمن تشجیع اللجنة المنشأة عمالل)د(
دة عقوبات ضد تنظیم القاعدة وطالبان فعالیة حظر السفر بموجب نظام األمم المتح

واألفراد والكیانات المرتبطة بها، وكذلك لضمان،على سبیل األولویة، وجود إجراءات 
عادلة وشفافة إلدراج األفراد والكیانات على قوائمها، إلزالتها ومنح االستثناءات 

عن طریق في هذا الصدد، نشجع الدول على تبادل المعلومات، بما في ذلك.اإلنسانیة
توزیع على نطاق واسع األعضاء للشرطة الجنائیة منظمة األمم المتحدة الدولیة الخاصة 

.فیما یتعلق باألشخاص الخاضعین لنظام الجزاءات هذا

لتكثیف الجهود والتعاون على جمیع المستویات، حسب االقتضاء، من أجل تحسین األمن )هـ(
منع وكشف التالعب بها أو االستخدام على تصنیع وٕاصدار الهویة ووثائق السفر و 

في هذا .االحتیالي، مع االعتراف بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في القیام بذلك
الصدد، ندعو المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إلى تعزیز قاعدة بیاناتها المتعلقة بوثائق 
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لة من هذه األداة السفر المسروقة والمفقودة، ونحن سوف نعمل على االستفادة الكام
.حسب االقتضاء، وال سیما عن طریق تبادل المعلومات ذات الصلة

دعوة األمم المتحدة إلى تحسین التنسیق في التخطیط الستجابة ألي هجوم إرهابي )و(
تستخدم فیه، والكیمیائیة، واألسلحة أو المواد النوویة أو البیولوجیة أو اإلشعاعیة، وال سیما 

وتحسین فعالیة اآللیات المشتركة بین الوكاالت التنسیق القائمة من خالل مراجعة 
للحصول على المساعدة التسلیم، وعملیات اإلغاثة ودعم الضحایا، بحیث یمكن لجمیع 

في هذا الصدد، ندعو الجمعیة العامة ومجلس األمن .الدول یتلقون المساعدة المناسبة
مساعدة في حال وقوع هجوم إرهابي إلى وضع مبادئ توجیهیة لما یلزم من تعاون وال

.تستخدم فیه أسلحة الدمار الشامل

لتكثیف كل الجهود لتحسین أمن وحمایة األهداف المعرضة للخطر بشكل خاص مثل )ز(
البنى التحتیة واألماكن العامة، وكذلك ردا على الهجمات اإلرهابیة وغیرها من الكوارث، 

التسلیم بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة لهذا وال سیما في مجال الحمایة المدنیة، مع 
.الغرض

تدابیر لبناء قدرة الدول على منع ومكافحة اإلرهاب وتعزیز دور منظومة األمم المتحدة .ثالثا
ونحن ندرك أن بناء القدرات في جمیع الدول هو العنصر األساسي في في هذا الصدد

العزم على اتخاذ التدابیر التالیة لتطویر قدرات الجهود العالمیة لمكافحة اإلرهاب، ونعقد 
الدول على منع اإلرهاب ومكافحته وتعزیز التنسیق واالتساق داخل منظومة األمم المتحدة 

:في تعزیز الدولیة التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب

تشجیع الدول األعضاء على النظر في تقدیم تبرعات إلى األمم المتحدة التعاون في )1(
ة االرهاب ومشاریع المساعدة التقنیة، واستكشاف مصادر إضافیة للتمویل في هذا مكافح
كما نشجع األمم المتحدة إلى النظر في الوصول إلى القطاع الخاص من أجل .الصدد

التبرع لبرامج بناء القدرات، وال سیما في مجاالت الموانئ والنقل البحري وأمن الطیران 
.المدني

الذي توفره المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ذات الصلة لالستفادة من اإلطار)2(
لتبادل أفضل الممارسات في مجال بناء القدرات لمكافحة اإلرهاب، وتسهیل مساهماتها 

.في الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال
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ول في مجال مكافحة إلى النظر في إنشاء اآللیات المناسبة لترشید متطلبات اإلبالغ الد)3(
اإلرهاب والقضاء على االزدواجیة في طلبات اإلبالغ، مع مراعاة واحترام والیات مختلفة 

.من الجمعیة العامة ومجلس األمن وهیئاته الفرعیة التي تتعامل مع مكافحة اإلرهاب 
لتشجیع التدابیر، بما في ذلك اجتماعات غیر رسمیة منتظمة، لتعزیز، حسب )4(

بادل أكثر تواترا من المعلومات بشأن التعاون والمساعدة التقنیة بین الدول االقتضاء، وت
األعضاء وهیئات األمم المتحدة التي تتعامل مع مكافحة اإلرهاب، والوكاالت 
المتخصصة ذات الصلة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ذات 

فیذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة،ومجتمع المانحین، لتطویر قدرات الدول على تن
.الصلة

لنرحب باعتزام األمین العام إلضفاء الطابع المؤسسي، في حدود الموارد المتاحة، )5(
اخل األمانة العامة، من أجل ضمان دقوة مكافحة اإلرهاب تنفیذ المهامومنظمة األمم المتحدة

.التنسیق الشامل واالتساق في جهود منظومة األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب
لتشجیع لجنة مكافحة اإلرهاب األمم المتحدة ومدیریتها التنفیذیة على مواصلة تحسین )6(

ن خالل اتساق وكفاءة تقدیم المساعدة التقنیة في مجال مكافحة اإلرهاب، ال سیما م
تعزیز حوارها مع الدول والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة المنظمات وتعمل 
بشكل وثیق، بما في ذلك من خالل تبادل المعلومات، مع جمیع مقدمي المساعدة 

.التقنیة الثنائیة والمتعددة األطراف
، لتعزیز، فرع منع اإلرهاب، بما في ذلكمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمةلتشجیع)7(

ومدیریتها التنفیذیة، المتمثلة في توفیر لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهابلتشاور الوثیق معبا
یة المساعدة التقنیة للدول، بناء على طلبها، لتسهیل تنفیذ االتفاقیات والبروتوكوالت الدول

.المتصلة بمنع وقمع اإلرهاب وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات البنك الدولي، وصندوق النقد الدوليلتشجیع)8(

والجریمة ومنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة لتعزیز التعاون مع الدول لمساعدتها على 
.االمتثال التام للمعاییر وااللتزامات الدولیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب 

على مواصلة جهودها، في منظمة حظر األسلحة الكیمیائیةوالوكالة الدولیة للطاقة الذریةلتشجیع)9(
رهابیین من الوصول إلى إطار والیتها، في مساعدة الدول على بناء القدرة على منع اإل

المواد اإلشعاعیة النوویة أو الكیمیائیة أو، لضمان األمن في المرافق ذات الصلة،وعلى 
.االستجابة بفعالیة في حالة وقوع هجوم باستخدام تلك المواد
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إلى تكثیف المساعدة التقنیة لمساعدة الدول على تحسین لعالمیةمنظمة الصحة التشجیع)10(
.نظم الصحة العامة لمنع واالستعداد للهجمات البیولوجیة من جانب اإلرهابیین

على مواصلة العمل داخل منظومة األمم المتحدة لدعم إصالح وتحدیث نظم إدارة )11(
.ي والدوليالحدود ومرافقها ومؤسساتها، على المستوى الوطني واإلقلیم

، ومنظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي المنظمة البحریة الدولیةلتشجیع)12(
لتعزیز تعاونهم، والعمل مع الدول لتحدید أي نقص وطنیة في مجاالت األمن والنقل، 

.عند الطلب لمعالجتهاوتقدیم المساعدة
لتشجیع األمم المتحدة على العمل مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة )13(

ودون اإلقلیمیة ذات الصلة لتحدید وتبادل أفضل الممارسات لمنع الهجمات اإلرهابیة 
ندعو منظمة الدولیة للشرطة الجنائیة .على األهداف المعرضة للخطر بشكل خاص

ونحن ندرك .مع األمین العام حتى یتمكن من تقدیم مقترحات في هذا الشأنإلى العمل
.أیضا أهمیة تطویر شراكات بین القطاعین العام والخاص في هذا المجال

تدابیر لضمان احترام حقوق اإلنسان للجمیع وسیادة القانون بوصفه الركیزة األساسیة لمكافحة .رابعا
خاذ التدابیر التالیة، وٕاذ تؤكد من جدید أن تعزیز وحمایة حقوق فقد عقدنا العزم على اتاإلرهاب

اإلنسان للجمیع وسیادة القانون أمر أساسي لجمیع مكونات استراتیجیة، مع التسلیم بأن التدابیر 
الفعالة لمكافحة اإلرهاب وحمایة حقوق اإلنسان هدفان ال یتعارضان،ولكنهما متكامالن ویعزز كل 

:على ضرورة تعزیز وحمایة حقوق ضحایا اإلرهابمنهما اآلخر، ومشددا

یوفر اإلطار 2005كانون األول 16المؤرخ 60/158قرار الجمعیة العامة لنؤكد من جدید أن)1(
".ق مكافحة اإلرهابحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في سیا"األساسي ل 

لنؤكد من جدید أنه یجب على الدول ضمان أن أي تدابیر تتخذ لمكافحة اإلرهاب ممتثلة )2(
اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، وال سیما قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئین والقانون 

.اإلنساني الدولي
األساسیة في قانون حقوق أن تنظر في أن تصبح أطرافا دون تأخیر إلى الصكوك الدولیة )3(

اإلنسان وقانون الالجئین والقانون اإلنساني الدولي، وتنفیذها، فضال عن النظر في قبول 
.اختصاص هیئات رصد حقوق اإلنسان اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة

على بذل كل جهد ممكن لتطویر والحفاظ على فعالیة وسیادة نظام العدالة الجنائیة الوطنیة )4(
القانون التي یمكن أن تكفل، وفقا اللتزاماتنا بموجب القانون الدولي، أن أي على أساس

شخص یشارك في تمویل والتخطیط، وٕاعداد أو ارتكاب أعمال إرهابیة أو في دعم األعمال 
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اإلرهابیة وتقدیمهم للعدالة، على أساس مبدأ التسلیم أو المحاكمة، مع االحترام الواجب 
األساسیة، والتي تم تأسیسها مثل هذه األعمال اإلرهابیة جرائم لحقوق اإلنسان والحریات 

نحن نعترف بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة .جنائیة خطیرة في القوانین واللوائح المحلیة
في تطویر وصیانة هذا الحكم الفعال ونظام العدالة الجنائیة القائمة على القانون، ونشجعهم 

قنیة المقدمة، في جملة أمور، من خالل مكتب األمم المتحدة على اللجوء إلى المساعدة الت
.المعني بالمخدرات والجریمة

إلعادة تأكید الدور المهم لمنظومة األمم المتحدة في تعزیز البنیان القانوني الدولي من )5(
خالل تعزیز سیادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان، ونظم العدالة الجنائیة الفعالة، والتي 

.لركیزة األساسیة لمعركتنا المشتركة ضد اإلرهابتشكل ا
لدعم مجلس حقوق اإلنسان، والمساهمة، ألنه یأخذ الشكل، في عملها بشأن مسألة تعزیز )6(

.وحمایة حقوق اإلنسان للجمیع في مجال مكافحة اإلرهاب
، مع التركیز مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسانلدعم تعزیز القدرة التشغیلیة لمكتب)7(

ینبغي للمكتب أن تستمر في لعب دور .بشكل خاص على زیادة العملیات المیدانیة والوجود
طلیعي في دراسة مسألة حمایة حقوق اإلنسان في سیاق مكافحة اإلرهاب، من خالل تقدیم 

لتزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان وتقدیم المساعدة لهم توصیات عامة بشأن ا
والنصیحة، وال سیما في مجال التوعیة اإلنسان الدولیة قانون حقوق بین وكاالت إنفاذ 

.القانون الوطني، بناء على طلب الدول
المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في سیاق مكافحة لدعم دور)8(

ینبغي أن یواصل المقرر الخاص لدعم جهود الدول وٕاسداء المشورة العملیة عن .اإلرهاب
م المتحدة طریق المراسلة مع الحكومات، مما یجعل الزیارات القطریة، والتنسیق مع األم

.والمنظمات اإلقلیمیة، وتقدیم تقاریر عن هذه المسائل
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) 7(ملحق رقم 

2006لسنة) 55(رقم األردني انون منع االرهاب ق

1المادة 

ویعمل به من تاریخ نشره في الجریدة ) 2006قانون منع االرهاب لسنة (یسمى هذا القانون 
.الرسمیة

2المادة 

والعبارات التالیة حیثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل كون للكلمات ی
:القرینة على غیر ذلك

.المملكة االردنیة الهاشمیة: المملكة 

.مدعي عام محكمة امن الدولة: المدعي العام 

.اي جهة رسمیة اردنیة ذات اختصاص امني وفقا الحكام القانون: االجهزة االمنیة 

كل عمل مقصود یرتكب باي وسیلة كانت یؤدي الى قتل اي شخص او التسبب : العمل االرهابي 
بایذائه جسدیا او ایقاع اضرار في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البیئة او 

یة منه االخالل في البنیة التحتیة او في مرافق الهیئات الدولیة او البعثات الدبلوماسیة اذا كانت الغا
بالنظام العام وتعریض سالمة المجتمع وامنه للخطر او تعطیل تطبیق احكام الدستور او القوانین 
او التأثیر على سیاسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما او االمتناع عنه او االخالل 

.باالمن الوطني بواسطة التخویف او الترهیب او العنف

3المادة 

، تحظر االعمال االرهابیة ویعتبر في حكمها م قانون العقوبات النافذ المفعولاعاة احكامع مر 
:االعمال التالیة

القیام باي وسیلة كانت مباشرة او غیر مباشرة ، بتقدیم او جمع او تدبیر االموال بقصد . أ
وقع او لم یقع استخدامها الرتكاب عمل ارهابي او مع العلم انها ستستخدم كلیا او جزئیا سواء ا

.العمل المذكور داخل المملكة او ضد مواطنیها او مصالحها في الخارج
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تجنید اشخاص داخل المملكة او خارجها لاللتحاق بالمجموعات التي تهدف الى ارتكاب اعمال . ب
.ارهابیة داخل المملكة او ضد مواطنیها او مصالحها في الخارج

یة او االنتساب الیها بقصد ارتكاب اعمال ارهابیة في تأسیس اي جماعة او تنظیم او جمع. ج
.المملكة او ضد مواطنیها او مصالحها في الخارج

4المادة 

اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان الحد االشخاص او مجموعة من اشخاص عالقة 
:بنشاط ارهابي فیجوز للمدعي العام ان یصدر ایا من القرارات االتیة

.الرقابة على محل اقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصاالتهفرض.1

.منع سفر اي شخص مشتبه به.2

تفتیش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على اي شيء له عالقة بنشاط ارهابي وفقا .3
.الحكام هذا القانون

.یةالقاء الحجز التحفظي على اي اموال یشتبه بعالقتها بنشاطات ارهاب.4

? .من هذه المادة ساري المفعول لمدة شهر) أ(یكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة . ب

من هذه المادة ) أ(یجوز للمشتبه به ان یطعن في القرار الذي یصدر بحقه وفقا الحكام الفقرة . ج
لیها ، وفي لدى محكمة امن الدولة والتي علیها البت بالطعن خالل مدة اسبوع واحد من تقدیمه ا

حال الرفض یحق للمشتبه به الطعن بهذا القرار خالل مدة ثالثة ایام من تاریخ تبلیغه الى محكمة 
.التمییز ، والتي علیها الفصل به خالل مدة اسبوع واحد من تاریخ وروده الیها

طعن من تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضیة الیها ، قابلة لل. د
المشتكى علیه امام محكمة التمییز خالل ثالثة ایام من تاریخ تبلیغه ، وعلیها الفصل بالطعن خالل 

.مدة اسبوع واحد من تاریخ وروده الیها

5المادة 
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لى الرغم مما ورد في اي تشریع اخر على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على ع
یقوم بابالغ المدعي العام او االجهزة االمنیة داخل المملكة معلومات ذات صلة بنشاط ارهابي ان 

.او ضد مواطنیها او مصالحها في الخارج

6المادة 

كل من یقوم بتقدیم معلومات وهو یعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل ارهابي یعاقب 
تزید على ثالثة االف بالحبس من ستة اشهر الى ثالث سنوات او بغرامة ال تقل عن الف دینار وال 

.دینار او بكلتا العقوبتین معا

7المادة 

من هذا القانون باالشغال الشاقة المؤقتة ) 3(یعاقب على اي فعل من االفعال المبینة في المادة . أ
.ما لم ترد عقوبة اشد في اي قانون اخر

سنوات كل من یخالف یعاقب بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزید على ثالث . ب
.من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفا عاما) 5(احكام المادة 

8المادة 

.تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

9المادة 

.رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام هذا القانون


