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  :ملخص 

توخي ھذا البحث دراسة موقف مجلس التعاون ل�دول الخل�یج العربی�ة م�ن اإلرھ�اب، ھ�ذه              
تي باتت تشكل تحدیا إقلیمیا ودولیا بسبب ظھور التنظیم�ات اإلرھابی�ة، الس�یما              الظاھرة ال 

تنظیم الدولة اإلسالمیة، مما دفع ھذا المجل�س إل�ى تكثی�ف الجھ�ود، وتوحی�د المواق�ف م�ن                  
أج��ل اتخ��اذ الت��دابیر الالزم��ة لمعالج��ة أس��بابھا، والت��صدي لم��صادرھا، ومكافحتھ��ا تحقیق��ا   

 .لیمي، ولألمن والسلم الدولیینلألمن الجماعي، ولألمن اإلق

 اإلرھاب، مجلس التعاون ، التنظیمات اإلرھابیة ، األمن الجم�اعي ،     :المفتاحیةالكلمات  
 .األمن اإلقلیمي
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Abstract: 

This study examines the position of the Gulf 
Cooperation Council (GCC) on terrorism, which has 
become a regional and international challenge due to the 
emergence of terrorist organizations, especially the 
organization of the Islamic state. This has led the Council 
to intensify efforts and unify positions in order to take the 
necessary measures to address their causes. To their 
sources and to combat them for the achievement of 
collective security, regional security and international 
peace and security. 
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ات وم�ا ف�ي األرض، ل�ھ الحم�د، وھ�و الحك�یم الخبی�ر،        الحمد هللا الذي لھ ما في السمو    
الحمد هللا فاطر السموات واألرض، والصالة والسالم على خی�ر الخل�ق والمرس�لین محم�د                

 .وعلى آلھ وصحبھ

 مقدمة

بات اإلرھاب یشكل ظاھرة خطیرة ومعقدة أدت عدة عوامل وأسباب إل�ى ظھورھ�ا،           
وتحدیا أمنی�ا، دولی�ا وإقلیمی�ا، دف�ع المن�تظم       وتنامي نطاقھا مما جعلھا تمثل ھاجسا عالمیا،        

 .وتنسیق الجھود ألجل التصدي لھا ومكافحتھا، الدولي إلى تكثیف التعاون

اتخ��ذ مجل��س التع��اون الخلیج��ي، كمن��تظم إقلیم��ي، العدی��د م��ن اإلج��راءات والت��دابیر      
الرامیة إلى معالجة أسباب وعوامل جریمة اإلرھاب، وحرص على التأكید على ضرورة        

مییز ھذه الجریمة عن الكفاح المشروع وعن غیرھ�ا م�ن الج�رائم، كم�ا س�ھر عل�ى الح�د               ت
من اإلرھاب بمختلف أشكالھ وجمیع مظاھره ضمن إطار الشرعیة الدولی�ة، وبم�ا یتواف�ق            

 .مع ما یقع على عاتق دولھ من التزامات في ھذا المجال بمقتضى القانون الدولي

مواجھة فك�رة أن اإلرھ�اب نت�اج إس�المي،        كما حرص مجلس التعاون الخلیجي على       
وت���صدى العتب���ار أن أعم���ال العن���ف والتفجی���ر الت���ي تح���صد أرواح األبری���اء، وت���دمر      
الممتلكات، وتبث الرعب والفزع في النفوس، وتزعزع األمن واالستقرار ترتبط باإلسالم 

 .وبالمسلمین

ل�ى اإلرھ�اب   للبحث في مختلف ھذه الجوانب نتطرق في المبحث األول م�ن البح�ث إ        
م�ن منظ�ور مجل��س التع�اون الخلیج��ي، فیم�ا نتن�اول ف��ي المبح�ث الث��اني بالدراس�ة الجھ��ود        
المبذولة من قبل ھذا المجلس لمكافحتھ تحقیقا لألمن ولالستقرار على الصعیدین اإلقلیم�ي             

 .والدولي

من أجل دراس�ة ذل�ك ت�م االس�تناد إل�ى الم�ادة الم�صدریة المتمثل�ة أساس�ا ف�ي البیان�ات               
ختامیة لدورات المجلس األعلى لمجلس التعاون الخلیجي، ووثائق منظمة األمم المتحدة، ال

واعتماد المنھج الوصفي الذي وصف ظاھرة اإلرھاب انطالقا من رؤیة ووصف مجل�س             
التعاون لھا، والمنھج الوظیفي الذي بحث في الوظائف المتمثلة ف�ي مختل�ف الجھ�ود الت�ي                  

د م��ن اإلرھ��اب تحقیق��ا ألم��ن واس��تقرار منطق��ة الخل��یج    ب��ذلھا ھ��ذا المجل��س م��ن أج��ل الح��  
 .العربیة
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 متهيد

من ضمن األسس التي ارتكز علیھا مجلس التعاون ل�دول الخل�یج العربی�ة عن�د بدای�ة                   
إنشائھ تحقیق التنسیق األمن�ي لمواجھ�ة مختل�ف أش�كال المخ�اطر والتح�دیات األمنی�ة الت�ي          

 إن األھ�داف الت�ي س�طرتھا الم�ادة الرابع�ة م�ن           یشھدھا النطاق اإلقلیمي لھذا المجل�س، ب�ل       
 . ال یمكن تحقیقھا إال في ظل استقرار وأمن إقلیمیین١النظام األساسي لھذا المجلس

أم��ن دول "یق��وم مطل��ب األم��ن اإلقلیم��ي عل��ى مب��دأ األم��ن الجم��اعي ال��ذي یفی��د أن       
اعت�داء  "ر یعتب� " أي اعت�داء عل�ى أي دول�ة ع�ضو    "، وبالت�الي ف�إن    ٢"المجلس كل ال یتجزأ   

، ٤"أي خطر یھ�دد إح�داھا، إنم�ا یتھ�ددھا جمیعھ�ا     " ، كما أن    ٣"على جمیع الدول األعضاء   
مما یجعل مسؤولیة مواجھ�ة أي اعت�داء، ومقاوم�ة أي خط�ر م�سؤولیة جماعی�ة تق�ع عل�ى                 

 .عاتق جمیع ھذه الدول

م��ن ض��من األخط��ار واالعت��داءات الت��ي بات��ت تھ��دد وتزع��زع أم��ن واس��تقرار دول      
عاون خطر اإلرھاب الممارس من قبل تنظیمات إرھابیة مما دفع ھذه الدول إلى مجلس الت

اتخاذ تدابیر إقلیمیة مشددة ألجل مكافحتھ، ومعالجة أسبابھ، وتجفی�ف من�ابع دعم�ھ تحقیق�ا                
 .لألمن الجماعي لدول ھذا المجلس

                                                           

تحقیق التنسیق والتكامل والترابط بین الدول األعضاء في جمیع المیادین : "تتمثل األھداف في. ١
وتوثیق الروابط والصالت وأوجھ التعاون القائمة بین شعوبھا في مختلف وصوال إلى وحدتھا، تعمیق 

الشؤون االقتصادیة : المجاالت، وضع أنظمة متماثلة في مختلف المیادین بما في ذلك الشؤون اآلتیة
والمالیة، الشؤون التجاریة والجمارك والمواصالت، الشؤون التعلیمیة والثقافیة، الشؤون االجتماعیة 

 الشؤون اإلعالمیة والسیاحیة، الشؤون التشریعیة واإلداریة، دفع عجلة التقدم العلمي والتقني والصحیة،
في مجاالت الصناعـة والتعدین والزراعـة والثروات المائیــة والحیوانیة، وإنشاء مراكز بحوث علمیة، 

 ". شعوبھاوإقامة مشــاریع مشــتركة، وتشـــجیع تعاون القطاع الخاص بما یعود بالخیر على
 مجلس التعاون لدول الخلیج األمانة العامة، ،النظام األساسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

 .العربیة
http://www.gcc-sg.org 

 :أكد المجلس األعلى لمجلس التعاون على ذلك المبدأ في عدد من دوراتھ نورد منھا. ٢
 ٦ -٣/ ١٤٠٦ صفر ٢٢ -١٩، سلطنة عمان،  السادسة للمجلس األعلى لمجلس التعاون الدورة -

 .ن. ، م١٩٨٥نوفمبر 
 جمادى اآلخرة ٨ -٥ قطر، -، الدوحةالدورة الحادیة عشر للمجلس األعلى لمجلس التعاون -

 .ن. ، م١٩٩٠ دیسمبر٢٥ - ١٤١١،٢٢
/ ١٤١٥ رجب ١٩ - ١٧ البحرین، -، المنامةللمجلس األعلى لمجلس التعاون الدورة الخامسة عشر -

 .ن.  م١٩٩٤ دیسمبر ١٩ -١٧
 .ذ. ، س...الدورة الحادیة عشر للمجلس األعلى .٣
 .، البوابة القانونیة القطریةالمیزان ،اتفاقیة الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة .٤

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=١٥٢٧&language=ar 
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كم��ا اتخ��ذ مجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج العربی��ة ت��دابیر عل��ى ال��صعید ال��دولي دعم��ا    
تعزیزا لألمن والسلم الدولیین، وذلك اقتناعا من لدن ھذه الدول أن اإلرھاب ب�ات ی�شكل                و

 .ھاجسا عالمیا ینبغي القضاء علیھ إقلیمیا ودولیا

بح��ث المجل��س األعل��ى ظ��اھرة التط��رف والعن��ف واإلرھ��اب، والح��ظ بقل��ق عمی��ق   "
سا تزاید المیول المتطرفة، وأعمال العنف واإلرھاب الت�ي أص�بحت ت�شكل ھاج�             

عالمی��ا، وی��دین المجل��س أعم��ال اإلرھ��اب بكاف��ة أنواعھ��ا وأش��كالھا الرامی��ة إل��ى   
إشاعة الفوضى، والخوف، والتوتر، وإزھاق أرواح األبریاء، معبرا عن رفضھ 
الشدید لھذه الظاھرة، والت�ي تتع�ارض ب�شكل ق�اطع م�ع مب�ادئ ال�دین اإلس�المي               

  .١"الحنیف، وأن اإلسالم منھا براء

                                                           

 رجب ١٤ -١٢ سلطنة عمان، - مسقطالدورة السادسة عشر للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .١
 .س. ، م...األمانة العامة، ١٩٩٥ دیسمبر ٦ -٤/ ١٤١٦
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 ى لس التعاونالس األعل

  املبحث األول

  اإلرهاب من منظور جملس التعاون اخلليجي

ض��من ھ��ذا المبح��ث نتن��اول بالبح��ث تعری��ف مجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج العربی��ة     
لإلرھاب، وتحدیده لألسباب الدافعة إلیھ في مطلب أول، ثم في مطلب ث�ان نع�رض لتندی�د        

تمیی�زه لإلرھ�اب ع�ن الكف�اح الم�شروع      ھذا المجلس بربط اإلرھ�اب ب�العرب واإلس�الم، و      
 .وعن غیره من الجرائم

  اطب اول

إ داب اب وارف ار 

في فرع أول من ھذا المطلب نتطرق لتعریف مجل�س التع�اون ل�دول الخل�یج العربی�ة                 
 .لإلرھاب، فیما نخصص فرعھ الثاني لألسباب المؤدیة إلیھ

 ون لإلرھابتعریف مجلس التعا: الفرع األول

دع��ا مجل��س التع��اون الخلیج��ي المن��تظم اإلقلیم��ي وال��دولي إل��ى وض��ع تعری��ف مح��دد   
 .٢ لتمییزه عن حقوق الشعوب المشروعة في مقاومة االحتالل١لإلرھاب

تبن��ى المن��تظم ال��دولي واإلقلیم��ي مواثی��ق واتفاقی��ات دولی��ة تحظ��ر اإلرھ��اب، وتح��دد    
ل�ى تعری�ف متف�ق علی�ھ لإلرھ�اب، كم�ا ب�ذلت              أنواع الجریمة اإلرھابیة، لكنھا لم تتوصل إ      

جھ�ود دولی��ة ف��ي محاول��ة لتعری��ف اإلرھ��اب م��ن خ��الل مناق��شات، وم��ؤتمرات، ون��دوات،  
 .٣وإعالنات دولیة

                                                           

بر عدد من الباحثین عن صعوبة التعریف، حول لیس ثمة تعریفا جامعا وشامال لإلرھاب، وقد ع. ١
مفھوم حزام جمیل یحیى الفقیھ، : ھذه الصعوبة وأسبابھا ومختلف التعریفات المطروحة لإلرھاب انظر

 . وما بعدھا٣ مركز الدراسات والبحوث الیمني، ص اإلرھاب في القانون الدولي العام،
 .ذ. س الدورة السادسة للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .٢

مفھوم اإلرھاب دراسة مقارنة بین الشریعة انظر تفاصیل ذلك لدى الطعیمات ھاني سلیمان، . ٣
، جامعة )اإلرھاب في ضوء الشریعة والقانون (المؤتمر العلمي الثاني لكلیة الشریعة والقانون والقانون،

 . وما بعدھا٧، ص ٢٠٠٢ األردن، - إربد األھلیة
،  جامعة الجلفة دراسات وأبحاث مجلة .ة في القانون الجنائي الدوليالجریمة اإلرھابیمرین یوسف، 

 .٩، ص ٢٠١٧، مارس ٩. ، س٢٦الجزائر، ع 
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كما ال نجد في فقھ الق�انون ال�دولي إجماع�ا ح�ول تعری�ف لإلرھ�اب نظ�را لالخ�تالف              
 .الفكري واإلیدیولوجي والعقائدي بین الفقھاء

وظف المعیار اإلی�دیولوجي ألج�ل تعری�ف اإلرھ�اب، فھ�و ی�شكل              من بین ھؤالء من     
عنفا سیاسیا قائم�ا عل�ى أس�اس    ) ) Saldanaوسلدانا) Eric David(لدى إریك دافید 

 وفي نف�س االتج�اه ذھ�ب    ١أیدیولوجي یؤدي إلى تخویف المواطنین لتحقیق أھداف سیاسیة   
عن�ف یت�وخى    إل�ى أن اإلرھ�اب   John f. Murohy((م�ورفي  . كروزی�ر وج�ون اف  

اس�تخدام لط�رق عنیف�ة كوس�یلة      )) "Laqueur، وھ�و بالن�سبة ل�ـ        ٢تحقیق غایات سیاس�یة   
 .٣"الھدف منھا نشر الرعب في المجتمع إلضعاف الحكم، وتحقیق تغییرات سیاسیة

، ))Sottile   من الفقھاء من تبنى معی�ار ج�سامة العم�ل اإلرھ�ابي كالفقی�ھ س�وتیل             
إلرھاب عمل عنیف ذو جسامة غیر مادیة، ومنھم من أخ�ذ  وبناء على ھذا المعیار یكون ا  

بمعیار الرعب الذي بمقتضاه عرف اإلرھاب بأنھ فعل مح�دث للعن�ف، فیم�ا أس�س جان�ب                   
) ) Dumasمن الفقھاء تعریفھ لإلرھاب على العمل العشوائي، فھ�و ل�دى الفقی�ھ دوم�اس     

 .٤"فعل عشوائي"

مادی��ة الت��ي عرفت��ھ انطالق��ا م��ن  كم��ا تناول��ت تعری��ف اإلرھ��اب نظریت��ان، النظری��ة ال 
األفع��ال الت��ي یمك��ن أن تحم��ل وص��ف اإلرھ��اب، فاإلرھ��اب ھ��و عملی��ات االغتی��ال، وھ��و  

، والنظری��ة الموض��وعیة الت��ي تبن��ت ف��ي تعریفھ��ا ل��ھ دواف��ع وأھ��داف  ...خط��ف الط��ائرات
 Niko(الفع��ل اإلرھ��ابي بغ��ض النظ��ر ع��ن أش��كالھ وأس��الیبھ، فھ��و بح��سب ج��ونزبرج    

Gunzburg( االس��تعمال العم��دي للوس��ائل الق��ادرة عل��ى     "رواد ھ��ذه النظری��ة،  ، أح��د
، وھ�و  "إحداث خطر عام یھدد الحیاة، أو السالمة الجسدیة أو الصحیة، أو األموال العام�ة  

ك�ل فع�ل یرم�ي إل�ى قل�ب األوض�اع القانونی�ة أو االقت�صادیة                 )  "Aloisi:(یقول ألوزي     
 .٥"التي تقوم على أسسھا الدولة

                                                           

مجلة مسالك  ،إشكالیة ظاھرة اإلرھاب الدولي بین االتفاقیات والمواثیق الدولیةالمصلوحي فاطمة، . ١
 .٧٨ ص ،٥، ع ٢٠٠٦ المغرب، -،  الدار البیضاءفي الفكر والسیاسة واالقتصاد

 . ١٠- ٩ذ، ص .  س،...مفھوم اإلرھاب، ...حزام جمیل. ٢
 .ن. ن من م. انظر تعاریف عدد من الفقھاء لإلرھاب ضمن ص

، مؤتة للبحوث والدراسات ، اإلرھاب والمقاومة في ظل القانون الدولي العامالزیدیین نواف موسى،. ٣
 .١٥٤، ص ٥، ع ٢٣، مج ٢٠٠٨العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، األردن، 

 . ٧٩ذ، ص .  س،...إشكالیة ظاھرة اإلرھاب الدولي، ...المصلوحي. ٤
، دار الكتب مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیةعبد السالم ھیثم محمد، : انظر تفاصیل ذلك. ٥

 . وما بعدھا٢٣، ص ٢٠٠٥ - ١٤٢٦ لبنان، الطبعة األولى -العلمیة بیروت 



 - ٤٥٦ -

ن ال���داخلي، ع���رف اإلرھ���اب م���ن خ���الل العن���صر الم���ادي للفع���ل  م���ن حی���ث الق���انو
اإلجرامي بأنھ فعل عنف وتھدید أیا كانت بواعثھ ودوافعھ، ومن خالل العن�صر المعن�وي       

 .١المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تعریض سالمة المجتمع وأمنھ للتھدید والخطر

استخدام غیر "إلرھاب بأنھ  إسالمیة عرفت ا- تبلورت رؤیة عربیة٢في الفقھ العربي
مشروع للعنف، أو تھدید باستخدامھ ببواعث غیر مشروعة، یھدف أساسًا إلى بث الرعب 
بین الناس، ویعرض حیاة األبریاء للخط�ر، س�واء أقام�ت ب�ھ دول�ة، أم مجموع�ة، أم ف�رد،         

 .٣"وذلك لتحقیق مصالح غیر مشروعة

ھر على مكافحة اإلرھ�اب، فإن�ھ    أما عن مجلس التعاون الخلیجي، كمنظمة إقلیمیة تس       
من خالل استنكاره لألعمال اإلرھابیة، وإدانتھ لجمیع الممارسات والمحاوالت اإلرھابیة،        

للمجمع�ات  "، وھ�دم   ٤"قتل لألبریاء، وتدمیر للممتلكات   "نستنتج تعریفھ لإلرھاب الذي ھو      
  ،٥"ت الدبلوماسیةالمؤسسات اإلنسانیة الدینیة، والمنظمات الدولیة، والبعثا"، و"السكنیة

اإلرھاب ھو إذن سلوك إجرامي، عنیف وم�نظم، واس�تعمال عم�دي لوس�ائل وأدوات          
تفجیریة وتخریبیة تزھق أرواح المدنیین، وتدمر أمواال عمومیة وخاص�ة، وثب�ت الرع�ب       

 .والذعر والفزع في نفوس المستھدفین وغیرھم، وتزعزع األمن واالستقرار

ستخداما منظما للعنف، والرھبة، والتخویف من أجل بناء على ذلك، یكون اإلرھاب ا
تحقی��ق ھ��دف م��ا، إذ ل��وال الھ��دف، لم��ا نف��ذ الفع��ل اإلرھ��ابي غی��ر الم��شروع المتمث��ل، ف��ي   

الممارس��ات بكاف��ة أش��كالھا، ودوافعھ��ا،   "منظ��ور مجل��س التع��اون الخلیج��ي، ف��ي مختل��ف    
 .٦"نیین األبریاءومنطلقاتھا الرامیة إلى إشاعة الفوضى والرعب، وإزھاق أرواح المد

أیضا، عرف مجلس التعاون  الخلیج�ي اإلرھ�اب ف�ي الم�ادة األول�ى م�ن اتفاقی�ة دول                    
كل فعل من أفعال العنف أو التھدی�د ب�ھ، أی�ًا كان�ت     "مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب بأنھ      

                                                           

 سبتمبر  ٩جنائیة في مواجھة اإلرھاب بین القانون الفرنسي الصادر في السیاسة النایل إبراھیم عید، . ١
 . ٢١، ص ١٩٩٥ القاھرة، - ، دار النھضة العربیة١٩٩٢ لسنة ٩٧والقانون المصري رقم 

، ...مفھوم اإلرھاب دراسة مقارنة، ...انظر عددا من تعاریف الفقھ العربي لإلرھاب لدى الطعیمات. ٢
 . وما بعدھا١١س، ص . م

، وثیقة لمجموعة منتخبة من المفكرین العرب،  إسالمیة-وثیقة مفھوم اإلرھاب والمقاومة رؤیة عربیة .٣
 . ٢٠٠٣ األردن، یولیوز - عمانمركز دراسات الشرق األوسط،

http://www.mesc.com.jo/Documents/Doc_٣.htlmlhttp://www.mesc.com.jo
/Documents/Doc_٣.htlml 

، أبو ظبي ـ دولة اإلمارات العربیة لعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاونالدورة السادسة وا .٤
  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠٠٥ دیسمبر ١٩ - ١٨/ ١٤٢٦ ذو القعدة ١٧ -١٦المتحدة 

 شوال ٢٨ دولة الكویت، -، الكویتالدورة الرابعة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٥
 .ن. ، م٢٠٠٣ دیسمبر ٢٢/ ١٤٢٤

 ذو القعدة ٩ مملكة البحرین، -، المنامةالدورة الخامسة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٦
  .س. ، م... األمانة العامة،٢٠٠٤ دیسمبر ٢١/ ١٤٢٥



 - ٤٥٧ -

بواعثھ أو أغراض�ھ، یق�ع تنفی�ذًا لم�شروع إجرام�ي ف�ردي أو جم�اعي، ویھ�دف إل�ى إلق�اء                       
الناس، أو ترویعھم بإیذائھم، أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أم�نھم للخط�ر،   الرعب بین   

أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو احتاللھ�ا أو                
 ".االستیالء علیھا، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

ن��وعین، اإلرھ��اب الف��ردي   تق��سم ھ��ذه الم��ادة اإلرھ��اب م��ن حی��ث الق��ائمین ب��ھ إل��ى       
واإلرھاب الجماعي، وال نجد ضمنھا ما یشیر صراحة إلى إرھاب الدولة، بید أن الصیغة 

 ال�واردة ض�من نف�س الم�ادة ت�نم ع�ن أن       ١"أن�شطة دع�م وتموی�ل اإلرھ�اب       "المطلقة لعبارة   
 .الدعم والتمویل قد یتم من قبل دولة لفائدة أفراد أو جماعات إرھابیة

فاقیة دول مجل�س التع�اون لمكافح�ة اإلرھ�اب ق�د تطرق�ت ب�شكل غی�ر                بذلك تكون ات  
مباش��ر إل��ى إرھ��اب الدول��ة، ب��ل إن المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون ن��دد قب��ل إب��رام ھ��ذه  

 . االتفاقیة بھذا النوع من اإلرھاب في العدید من دوراتھ

 ف��ي دورت��ھ العاش��رة اعتب��ر المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون الخلیج��ي م��ا تق��وم ب��ھ    
حكومة إسرائیل من تھجیر، وھ�دم للمن�ازل، وقم�ع لل�شعب الفل�سطیني ص�ورة م�ن ص�ور            
إرھاب الدولة المنظم، مما دفع�ھ إل�ى مناش�دة المجتم�ع ال�دولي دع�م انتفاض�ة ون�ضال ھ�ذا                 
الشعب، ومؤازرة حقھ في تقریر المصیر، وفضح أسالیب البطش واإلرھاب اإلس�رائیلي،   

 .٢عیة ضد الفلسطینیینومعارضة ما تمارسھ من إجراءات قم

أس�فھ لقی�ام بع�ض ال�دول       "كما أعرب المجلس األعل�ى ف�ي ال�دورة الثامن�ة ع�شر ع�ن                
ب��إیواء العناص��ر اإلرھابی��ة المتطرف��ة تح��ت ش��عار حمای��ة حق��وق اإلن��سان، ف��دعاھا إل��ى       

التمییز بین ھذه الحقوق وما تقوم بھ ھذه العناصر من أعمال وممارسات إرھابیة ھدام�ة        "
، كم�ا حثھ�ا   "المة ال�دول، وتع�رض مواطنیھ�ا والمقیم�ین فیھ�ا ألخط�ار بالغ�ة       تھدد أمن وس  

منع استغالل ھذه العناصر والجماعات المتطرفة واإلرھابیة ألراض�یھا         "على العمل على    
وقوانینھا من أجل الحصول على التموی�ل وال�سالح، وممارس�ة أی�ة ن�شاطات أخ�رى تھ�دد           

 .٣"أمن وسالمة الدول

 والجبل األسود على البوس�نة والھرس�ك، فق�د اعتب�ره المجل�س       أما عن عدوان صربیا   
األعلى إرھاب دولة، وانتھاكا للقانون الدولي، وخرقا التفاقیة جنیف الرابعة مما دفعھ إلى 

                                                           

 مایو ١٤٢٥/٤ ربیع األول ١٥ اتفاقیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لمكافحة اإلرھاب، .١
 .القانونیة القطریة البوابة - المیزان .٢٠٠٤

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=١٢٣١&language=ar 
 جمادى ٢١ -١٨ سلطنة عمان، - مسقطالدورة العاشرة للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .٢

  .س. ، م...األمانة العامة، ١٩٨٩ دیسمبر ٢٢ -١٩/ ١٤١٠األولى
/ ١٤١٨ شعبان ٢٢-٢٠ دولة الكویت،- الكویتجلس التعاون،الدورة الثامنة عشر للمجلس األعلى لم .٣
  .س. ، م...األمانة العامة، ١٩٩٧ دیسمبر٢٢-٢٠
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 من ١مطالبة مجلس األمن لألمم المتحدة إلى استخدام القوة بتفعیل المادة الثانیة واألربعون
م��ة م��ن أج��ل إجب��ار الق��وى المعتدی��ة عل��ى الخ��ضوع  الف��صل ال��سابع م��ن میث��اق ھ��ذه المنظ
ت�ضامنھ المطل�ق، وتأیی�ده الت�ام لجمھوری�ة البوس�نة       "لقرارات ال�شرعیة الدولی�ة، فیم�ا أك�د       

والھرسك في محنتھا المؤلمة، ودفاعھا البطولي عن استقاللھا، وكیانھا وسیادتھا، ووح�دة            
 .٢"أراضیھا

ل��س التع��اون، جریم��ة وطنی��ة   م��ن حی��ث النط��اق، یعتب��ر اإلرھ��اب، ف��ي منظ��ور مج    
الم��وارد الوطنی��ة  "وإقلیمی��ة ودولی��ة، فعل��ى الم��ستوى ال��وطني، یھ��دد اإلرھ��اب ویع��رض     

، وعلى المستوى اإلقلیمي، یشكل تھدیدا وخطرا على األمن الجماعي ل�دول ھ�ذا      ٣"للخطر
 باعتباره جریمة ٤المجلس، كما یھدد ویزعزع على الصعید العالمي األمن والسلم الدولیین

 .٥عالمیة

على المستوى الوطني واإلقلیمي، یعد إرھابا بمقتضى المادة األولى م�ن اتفاقی�ة دول    
مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب كل جریمة أو شروع فیھا ارتكبت تنفیذا لھ�دف إرھ�ابي            
ألحق تھدیدا أو ضررا بممتلك�ات أو م�صالح أو رعای�ا أي دول�ة م�ن ال�دول الموقع�ة عل�ى                

 .عاقب علیھا قانونھا الداخليوی ھذه االتفاقیة،

كما یعتبر جریمة إرھابیة التحریض على ارتكابھا، والت�رویج لھ�ا، واستح�سانھا م�ن               
 .خالل محررات أو مطبوعات أو تسجیالت معدة للتوزیع أو الطالع الغیر علیھا

ك��ذلك، تع��د جریم��ة إرھابی��ة أن��شطة دع��م وتموی��ل الج��رائم اإلرھابی��ة ب��أي ن��وع م��ن    
عتب��ر إرھاب��ا الج��رائم المن��صوص علیھ��ا ف��ي معاھ��دات واتفاقی��ات إقلیمی��ة    األم��وال، كم��ا ت

ودولیة إال ما استثني منھا بمقتضى تشریعات الدول المتعاقدة أو لم ت�صادق علیھ�ا، وھ�ي                 
إقلیمیا معاھدة منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي لمكافح�ة اإلرھ�اب، واالتفاقی�ة العربی�ة لمكافح�ة             

 .٦روتوكوالت الدولیة لمنع اإلرھاباإلرھاب، ودولیا االتفاقیات والب

                                                           

 . األمم المتحدةمیثاق األمم المتحدة، ضمن ٤١انظر نص المادة . ١
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html 

 جمادى ٢٩ -٢٧ اإلمارات العربیة المتحدة، - أبو ظبيعاون،الدورة الثالثة عشر للمجلس األعلى لمجلس الت .٢
  .س. ، م...األمانة العامة، ١٩٩٢ دیسمبر ٢٣ -٢١/ ١٤١٣اآلخرة 

 . ذ.  س،...اتفاقیة دول مجلس التعاون .٣
 .ن. م ،...اتفاقیة دول مجلس التعاوندیباجة . ٤

 ذو ١٩ -١٨ المملكة العربیة السعودیة، -یاض، الرالدورة السابعة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٥
  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠٠٢ دیسمبر ١٠-٩/ ١٤٢٧القعدة 

 . ذ.  س،...اتفاقیة دول مجلس التعاونانظر نص المادة األولى من . ٦
 صالح، علي: بشأن التعاون األمني العربي لمكافحة اإلرھاب من خالل االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب انظر

، مركز الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة، كلیة العلوم السیاسیة، دراسات دولیة ،الجھود العربیة لمكافحة اإلرھاب
 . وما بعدھا١١٥، ص ٤٦ العراق، مجلة فصلیة،  ع -جامعة بغداد

یات والبروتوكوالت دلیل تشریعي لالتفاق: حول االتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة المتعلقة بمكافحة اإلرھاب انظر
 . ، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمةالعالمیة لمكافحة اإلرھاب

http://www.unodc.org 
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 األسباب المؤدیة إلى ارتكاب اإلرھاب: الفرع الثاني

اعتبر المجلس األعلى لمجلس التع�اون اإلرھ�اب ظ�اھرة فكری�ة متطرف�ة قائم�ة عل�ى         
الفك��ر التكفی��ري المنح��رف ال��ذي ی��ستدعي العم��ل عل��ى اجتث��اث منابع��ھ فكری��ا واجتماعی��ا    

  ،١وثقافیا

ك�د مجل�س التع�اون ح�رص والت�زام دول�ھ بمحارب�ة الفك�ر ال�ذي                  ضمن ذلك التوج�ھ، أ    
 .٢تتبناه الجماعات اإلرھابیة، إذ ال عالقة لإلسالم بھ

 والغلو ت�شكل دافع�ا      ٣ كما اعتبر المجلس األعلى لمجلس التعاون أن ظاھرة التطرف        
وس�ببا قوی��ا لممارس��ة العن��ف واإلرھ�اب، وق��د وص��ف ھ��ذه الظ�اھرة بالھدام��ة، تتن��افى م��ع    

، وتزای��د ظ��اھرة ٥، كم��ا الح��ظ تزای��د المی��ول المتطرف��ة ٤ اإلس��الم وش��ریعتھ ال��سمحةروح
 .٦التطرف والعنف واإلرھاب

التط����رف والغل����و واإلرھ����اب ثالث����ة ظ����واھر ت����شیع الفوض����ى، وتزع����زع األم����ن   
واالستقرار، وھي ال تنحصر، یرى مجل�س التع�اون، ض�من ح�دود منطق�ة معین�ة، كم�ا ال          

 یتطل�ب م�ن   ٨، ب�ل ھاج�سا عالمی�ا   ٧جعلھ�ا ظ�واھر عالمی�ة   تقتصر على ش�عب مح�دد، مم�ا ی        
  .٩المجتمع الدولي تنسیق جھوده ألجل مواجھتھا والتصدي لھا

 

 

 
                                                           

 المملكة العربة السعودیة، - ، الریاضالدورة السابعة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .١
  .س. ، م...ةاألمانة العام، ٢٠٠٦ دیسمبر ١٠ - ٩/ ١٤٢٧ ذو القعدة ١٩ -١٨

 ٩/ ١٤٣٦ صفر ١٧ قطر، - ، الدوحة الدورة الخامسة والثالثون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٢
  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠١٤دیسمبر 

، أسباب اإلرھاب والعنف والتطرفالسدالن صالح بن غانم، : حول أسباب التطرف والعنف انظر. ٣
 ٦ المملكة العربیة السعودیة، بحث بدون تاریخ، ص -یة، الریاضجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم

 .وما بعدھا
 رجب ١٩ -١٧ دولة البحرین، -  المنامةالدورة الخامسة عشر للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .٤

  .س. ، م...األمانة العامة، ١٩٩٤ دیسمبر ٢١ -١٩/ ١٤١٥
 .ذ.  س،...الدورة السادسة عشر للمجلس األعلى .٥

/ ١٤٢٢ شوال ١٦ سلطنة عمان، - مسقطلدورة الثانیة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون،ا .٦
  .س. ، م... األمانة العامة،٢٠٠١ دیسمبر ٣١
 دیسمبر ٢٨ - ٢٦/ ١٤١٧ رجب ٩ -٧ قطر، - الدوحة،...الدورة السابعة عشر للمجلس األعلى .٧

 .ن. ، م١٩٩٦
 .ذ.   س،...علىالدورة الثانیة والعشرون للمجلس األ .٨
 .ذ.  س،...الدورة السابعة عشر للمجلس األعلى .٩
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ب اطا  

 ادد رب وزه ن اح اروع وره ن ارام

نعرض في فرع أول من ھذا المطلب تندید مجلس التعاون الخلیج�ي ب�ربط اإلرھ�اب              
 واإلسالم، فیما نخصص الفرع الث�اني لدراس�ة تمیی�ز ھ�ذا المجل�س لإلرھ�اب ع�ن           بالعرب

 .الكفاح المشروع وعن غیره من الجرائم

 التندید بربط اإلرھاب بالعرب واإلسالم: الفرع األول

أع��رب المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون ع��ن رف��ضھ لك��ل محاول��ة ت��ربط مفھ��وم          
كم�ا عب�ر ع�ن موقف�ھ م�ن خل�ط ورب�ط بع�ض                ،  ١اإلرھاب بالعرب، وتسيء لألم�ة العربی�ة      

وسائل اإلعالم اإلرھاب باإلسالم من خالل تأكیده عل�ى رف�ضھ الت�ام ألي رب�ط لإلرھ�اب                
ب��أي دی��ن أو ح��ضارة، وإعالن��ھ ع��ن أن الممارس��ات والج��رائم اإلرھابی��ة ال تم��ت ال للق��یم  

 . اإلنسانیة واألخالقیة وال للدین اإلسالمي الحنیف بأیة صلة

ھرة ھدامة تتعارض مع شریعة ھذا الدین السمح الذي یدعو إلى اعتناق فاإلرھاب ظا
قیم التسامح والمحبة والتعایش السلمي، وینب�ذ العن�ف، ویح�رم تروی�ع اآلمن�ین، وتع�ریض           
الم��دنیین للقت��ل والمعان��اة وال��ذعر والقل��ق، ف��ال ینبغ��ي، ی��دعو المجل��س األعل��ى لمجل��س          

سلوكیات اإلرھابی���ة عل���ى ع���اتق اإلس���الم   التع���اون، إلق���اء الم���سؤولیة ع���ن األفع���ال وال���   
  .٢والمسلمین

ت��صدیا ل��ذلك دع��ا مجل��س التع��اون ذوو ال��رأي والفك��ر والعلم��اء إل��ى إظھ��ار ال��سمات   
الجوھریة لإلسالم المتمثلة في نبذ العنف، وتح�ریم قت�ل ال�نفس، أم�ا ع�ن ش�عوب ال�دیانات                 

ث م�ن أعم�ال وممارس�ات     األخرى، فعلیھا أن تتعقل، وتلت�زم الواقعی�ة، وأال تلق�ي م�ا یح�د              
 .٣إرھابیة على عاتق اإلسالم ومعتقداتھ السمحة

كما أعلن المجلس عن  محاربت�ھ للفك�ر المنح�رف ال�ذي تتبن�اه الجماع�ات اإلرھابی�ة،             
وت��ستخدمھ ف��ي ت��شویھ اإلس��الم ال��ذي ھ��و من��ھ ب��راء م��ن خ��الل دع��وة العلم��اء إل��ى تكثی��ف  

الم�شرفة، وج�وھر ش�ریعتھ    " وص�ورتھ   الجھود الرامیة إلى إظھار ق�یم ومب�ادئ اإلس�الم،       
، واالجتھاد إلیجاد الحلول المناسبة لما یعرفھ الع�صر         "الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان    

 . بسبب الغلو، والتطرف، واإلرھاب٤من مشاكل

                                                           

 ٣ -  صفر٣٠ اإلمارات العربیة المتحدة،-  أبو ظبيالدورة السابعة للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .١
   .س. ، م...األمانة العامة، ١٩٨٦ ٥ -٢/ ١٤٠٧ربیع األول 

 .  ذ. س،...الدورة الرابعة والعشرون للمجلس األعلى .٢
 .ذ.  س،...الدورة الثانیة والعشرون للمجلس األعلى .٣
 .ذ.  س،...الدورة الخامسة عشر للمجلس األعلى .٤
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من ضمن الحلول التي اعتبرھا مجل�س التع�اون مناس�بة لمواجھ�ة ھ�ذه الظ�واھر وم�ا          
 تحقیق التسامح والتع�ایش ب�ین مختل�ف أم�م وش�عوب             یترتب عنھا من مشاكل، العمل على     

العالم، وتوظیف وسائل التوعیة المتمثلة في اإلعالم، والم�ؤتمرات، والمنت�دیات، وقن�وات             
التواصل االجتماعي، واجتماعات القوى الفاعلة داخلیا وخارجیا ألجل إظھار قیم اإلسالم          

تط��رف والكراھی��ة والعن��صریة  الداعی��ة إل��ى الوس��طیة واالعت��دال والت��سامح، ومواجھ��ة ال  
 .١والخطب الداعیة إلیھا، ومكافحة اإلرھاب وتنظیماتھ

 تمییز اإلرھاب عن الكفاح المشروع وغیره من الجرائم: الفرع الثاني

ضمن إطار إدانتھ ومكافحتھ لإلرھاب، أكد مجلس التعاون على موق�ف دول�ھ الثاب�ت                
ب في مقاوم�ة االح�تالل ع�ن طری�ق      والواضح إزاء التمییز بین اإلرھاب وبین حق الشعو       

 .٢النضال والكفاح المشروع

التمیی��ز ب��ین المقاوم��ة الم��شروعة لالح��تالل الع��سكري وب��ین    "كم��ا أك��د عل��ى أھمی��ة  
 .٣"اإلرھاب المدان بكل أشكالھ ومھما كانت مبرراتھ

في نفس السیاق، بینت المادة الثانیة من اتفاقیة دول مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب 
ال یشكل جریمة حاالت الكفاح بمختلف الوسائل، ومن ضمنھا الكفاح المسلح من أج�ل  أنھ  

نی�ل االس��تقالل، والتح�رر م��ن االح��تالل والع�دوان األجنب��ي، والح��صول عل�ى ح��ق تقری��ر     
 الذي أقره میثاق األمم المتح�دة بع�د التط�ور الق�انوني ال�ذي عرف�ھ، وال�ذي جع�ل                     ٤المصیر

، وقد تع�ززت المكان�ة الق�ان        ٥ھاما من مبادئ القانون الدولي    منھ حقا قانونیا ملزما، ومبدأ      

                                                           

 -٢٧ المملكة العربیة السعودیة، -الدورة السادسة وثالثون للمجلس األعلى لمجلس التعاون، الریاض .١
  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠١٥ دیسمبر ١٠ -٩/ ١٤٣٧ صفر ٢٨
/ ١٤٢٣ شوال ١٨ -٧١ قطر، - ، الدوحةالدورة الثالثة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٢
  .س. ، م... األمانة العامة،٢٠٠٢ دیسمبر ٢٢ -٢١

، المقاومة المسلحة وجریمة عمراني كمال الدین: حول تمییز اإلرھاب عن الكفاح المسلح انظر
، یولیو ٩، مجلة إلكترونیة، المغرب، شھریة، ع نمجلة الفقھ والقانو ،)دراسة مقارنة(اإلرھاب 

 . وما بعدھا٦٧، ص ٢٠١٣
 . ذ.  س،...الدورة الخامسة والعشرون للمجلس األعلى .٣

اإلرھاب وحق الدفاع الشرعي في حول التمییز بین اإلرھاب والمقاومة نحیل على مصلح حسن أحمد، 
، ٨، ع ٢٠١١، الجامعة العراقیة، مجلة فصلیة،  كلیة اآلدابمجلة مداد اآلداب ،القانون الدولي العام

 . وما بعدھا٥٠٩ص 
 .ذ.  س،...اتفاقیة دول مجلس التعاون .٤

مشروعیة بشأن التطور القانوني الذي عرفھ مبدأ حق تقریر المصیر انظر أبو النصر عبد الرحمن، . ٥
قانون الدولي العام استخدام القوة بشأن حق تقریر المصیر وعالقتھ بالقانون الدولي في ضوء ال

 بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، عمادة الدراسات العلیا والبحث مجلة جامعة األزھر .والشریعة اإلسالمیة
 . وما بعدھا١٢٧، ص ٢٠٠٦، ٨.  فلسطین، نصف سنویة، مج-العلمي، غزةـ
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ونی��ة لھ��ذا الح��ق ب��النص علی��ھ ف��ي العدی��د م��ن المواثی��ق الدولی��ة وفت��اوى محكم��ة الع��دل        
  .١الدولیة

، بید أنھ لم یحدد ٢نص میثاق األمم المتحدة إذن على حق الشعوب في تقریر المصیر
ی�ة العام�ة لھ�ذه المنظم�ة العالمی�ة الح�ق ف�ي        كیفیة ممارس�تھا لھ�ذا الح�ق، كم�ا أك�دت الجمع        

، مبین�ة ف�ي إح�داھا أن ال�شعوب الم�ستعمرة تم�ارس       ٣تقریر المصیر في عدد من قراراتھ�ا   
  .٤ھذا الحق عن طریق الكفاح

تجد حاالت الكفاح مشروعیتھا ف�ي أنھ�ا ال تن�درج ض�من األفع�ال الت�ي تم�س الوح�دة             
خلیج�ي، كم�ا أنھ�ا ت�تم وفق�ا لمب�ادئ الق�انون        اإلقلیمیة ألي دولة من دول مجل�س التع�اون ال        

 بخالف جرائم اإلرھاب التي ت�شكل إخ�الال وانتھاك�ا    ٥"ال تستبیح دماء األبریاء "الدولي، و 
 .لقواعد ھذا القانون، وتھدیدا لألمن اإلقلیمي لھذه الدول

كم��ا أك��دت اتفاقی��ة دول مجل��س التع��اون لمكافح��ة اإلرھ��اب عل��ى ع��دم خل��ط ج��رائم      
عنف السیاسي المتجسد في الجرائم السیاسة بنصھا في الفقرة الثانیة من المادة     اإلرھاب بال 

ال تع��د أي م��ن الج��رائم اإلرھابی��ة الم��شار إلیھ��ا ف��ي الم��ادة ال��سابقة م��ن : "الثانی��ة عل��ى أن��ھ
 .٦"الجرائم السیاسیة

                                                           

ستقالل  التحول في المفھوم القانوني لحق تقریر المصیر بین تحقیق االطوزان أحمد محمد،. ١
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة  ).مع دراسة تطبیقیة لحالة انفصال جنوب السودان(واالنفصال 

 . وما بعدھا٤٦٠، ص ٢٠١٣، ٣، ع ٢٩. ، مجلة دوریة، مجوالقانونیة
، في الفقرة الثانیة من مادتھ األولى، مطلب إنماء العالقات بین الدول یقوم میثاق األمم المتحدةجعل . ٢
، وھو "التسویة في الحقوق بین الشعوب، وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا"لى أساس احترام مبدأ ع

میثاق . نفس األساس الذي أكدت علیھ المادة الخامسة والخمسون في فقرتھا األولى من نفس المیثاق
 .ذ. ، ساألمم المتحدة

، ١٩٦٠ دیسمبر ١٤ المؤرخ في ١٥ - د١٥١٤ینص قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة، تحت رقم . ٣
لجمیع الشعوب "المتعلق بإعالن منح االستقالل للبلدان وللشعوب المستعمرة في الفقرة الثانیة على أن 

الحق في تقریر مصیرھا، ولھا بمقتضى ھذا الحق أن تحدد بحریة مركزھا السیاسي، وتسعى بحریة إلى 
 ".تحقیق إنمائھا االقتصادي واالجتماعي والثقافي

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.asp
xhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.as
px 

 . وما بعدھا١٣٠ذ، ص .  س،...مشروعیة استخدام القوة، ...عبد الرحمن: انظر
 الصادر في الدورة المرتبطة باألمم المتحدة ٢٩٨٠قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة تحت رقم . ٤

اإلرھاب العالمي إرھاب الدول ھر، تركي ظا. إلعالن منح االستقالل للدول والشعوب المستعمرة
 .٢٥، ص١٩٩٤، ١. ، دار الحسام بیروت، طوعملیات اإلرھاب

 .ذ.  س،...الدورة السادسة والعشرون للمجلس األعلى .٥
  .ذ.  س،...اتفاقیة دول مجلس التعاون .٦

 . االتفاقیةانظر نص المادة األولى من نفس



 - ٤٦٣ -

جدد المجلس األعلى تأكیده على مواقف دول مجل�س التع�اون الت�ي تنب�ذ               "
وأیا كان مصدره، وما یدفع  ب�ھ م�ن أس�باب          ، كالھ وصوره اإلرھاب بمختلف أش  

ومبررات لھذا الشر المستطیر الذي یھدد المجتمع اإلنساني بأكمل�ھ، مؤك�دا ب�أن              
 .١"مكافحتھ واجتثاثھ لن یتأتى إال من خالل جھد وتعاون إقلیمي ودولي منسق

                        

                                                                                                                                                          

جریمة وبین جریمة اإلرھاب انظر عمراني كمال الدین، حول تعریف الجریمة السیاسیة والتمییز بینھا 
 مجلة إلكترونیة، المغرب، شھریة، مجلة الفقھ والقانون، ،)دراسة مقارنة(اإلرھاب والجریمة السیاسیة 

 .  وما بعدھا٢٣، ص ٢٠١٣، نونبر ١٣ع 
 

 .ذ.  س،...الدورة الثامنة والعشرون للمجلس األعلى .١



 - ٤٦٤ -

 الس األعلى لس التعاون

  ياملبحث الثان

 اجلهود املبذولة من قبل جملس التعاون ملكافحة اإلرهاب

ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، یتعلق األول بجھود مجلس التعاون الخلیجي الرامی�ة             
إلى مكافحة اإلرھاب على الصعید العالمي، فیما خصص المطلب الثاني للجھ�ود المبذول�ة    

 .لیميمن قبل ھذا المجلس للتصدي لإلرھاب على الصعید اإلق

  اطب اول

د اا  بر ونس ا  

یتوخى ھذا المطلب البحث ف�ي مختل�ف الجھ�ود الت�ي ب�ذلھا مجل�س التع�اون الخلیج�ي               
بھدف مواجھة اإلرھ�اب عل�ى ال�صعید الع�المي م�ن خ�الل دراس�تھ ف�ي ف�رع أول لإلط�ار                       

 المعاھدات واالتفاقی�ات الدولی�ة      الشرعي الدولي لمكافحة اإلرھاب، وعرضھ في فرع ثان       
التي انضمت إلیھا دول ھذا المجلس تحقیقا لھذا الھدف المنشود، وتطرقھ في الفرع الثالث 

 إلى تبني مجلس التعاون لإلستراتیجیة العالمیة لمواجھة اإلرھاب،

 أم��ا تأكی��د أع��ضاء مجل��س التع��اون عل��ى أن تق��ود ھ��ذه المواجھ��ة الوالی��ات المتح��دة    
فقد تناولھ بالبحث الفرع الرابع، من نفس المطلب، فیم�ا انب�رى الف�رع الخ�امس              األمریكیة  

إلى عرض المؤتمرات والمراكز الدولیة التي انخرط فیھا مجلس التعاون ألجل المشاركة         
 .  في مكافحة اإلرھاب على الصعید العالمي

 إطار الشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب: الفرع ألول

لمجلس التعاون إل�ى عق�د اتفاقی�ة دولی�ة لمكافح�ة اإلرھ�اب، وق�د         دعا المجلس األعلى    
جدد ھذه الدعوة مع التأكید على أن مكافحة اإلرھاب كظاھرة دولیة وما یترتب عنھ�ا م�ن     
خسائر بشریة ومادیة لن تتحقق إال من خالل العمل الدولي المتفق علیھ في إط�ار منظم�ة             

  .٢ا مجلس األمن لھذه المنظمة والشرعیة الدولیة التي حددھ١األمم المتحدة

                                                           

 -١٨ اإلمارات العربیة المتحدة، -، أبو ظبيلس األعلى لمجلس التعاونالدورة التاسعة عشر للمج .١
  .س. ، م...األمانة العامة ،...،١٩٩٨ ٩ -٧/  شعبان٢٠
 .ن.  م،...الدورة الثانیة والعشرون للمجلس األعلى .٢
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التزاما بالشرعیة الدولیة التي أقرتھا األمم المتح�دة، أع�رب المجل�س األعل�ى لمجل�س       
التعاون عن حرص وعزم دولھ على تقویة ودعم الجھود الدولیة للقضاء عل�ى اإلرھ�اب،                

  .١ومعالجة أسبابھ ودوافعھ

خلیجي على التزام�ھ بأھ�داف   في نفس السیاق، أكد المجلس األعلى لمجلس التعاون ال       
 وبم��ا ی��صدر ع��ن أجھزتھ��ا المكلف��ة بھ��ذه   ٢األم��م المتح��دة لحمای��ة ال��سلم واألم��ن ال��دولیین  

 . الحمایة وعلى رأسھا مجلس األمن من قرارات تتوخى مكافحة اإلرھاب

في قرار لھ، أبرز مجلس األمن لمنظمة األمم المتح�دة م�دى خط�ورة اإلرھ�اب عل�ى                  
أخطر التھدی�دات   "یشكل  " اإلرھاب بجمیع أشكالھ ومظاھره   "لھ بأن   الصعید الدولي في قو   

غی�ر  "، معتب�را األعم�ال اإلرھابی�ة أعم�اال إجرامی�ة            "التي تحدق بالسالم واألم�ن ال�دولیین      
  .٣"مبررة، مھما كانت بواعثھا، وأوقات ارتكابھا، وأیا كان مرتكبوھا

بیة التي باتت تشكل العدو بناء على ھذه الخطورة، ومن أجل محاربة األعمال اإلرھا
المشترك لجمیع دول وشعوب العالم، حمل القرار جمی�ع أع�ضاء األم�م المتح�دة م�سؤولیة              
التصدي لإلرھاب انطالقا من التعاون الدولي المشترك، ووفقا آللی�ة ال تتن�افى م�ع مب�ادئ        

 .ومقاصد میثاق األمم المتحدة

قرار مجلس األمن الدولي تح�ت رق�م        وعیا منھ بھذه المسؤولیة الدولیة، واستنادا إلى        
، دع��ا المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون إل��ى التوص��ل إل��ى تن��سیق وتع��اون عل��ى   ١٨٥١٤

                                                           

/ ١٤٢٣ شوال ١٨ -١٧ قطر، -  الدوحةالدورة الثالثة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .١
 .ن. ، م٢٠٠٢ دیسمبر ٢٢ -٢١
 .ذ.  س،...الدورة الرابعة والعشرون للمجلس األعلى .٢
 ٢١٧٠ قرار مجلس األمن محاربة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام وجبھة النصرة، .٣

 .، مجلس األمن، مركز وثائق األمم المتحدة٢٠١٤ أغسطس ١٥، ٧٢٤٢، الجلسة )٢٠١٤(
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/٢١٧٠
(٢٠١٤) 

الدول والمنظمات اإلقلیمیة التي تكافح القرصنة وأعمـال " إنشاء ١٨٥١من ضمن ما حث علیھ قرار . ٤
آلیـة تعـاون دولیـة تكـون نقطـة اتـصال (...) الـسطو المـسلح في البحـر قبالـة سـواحل الـصومال 

ظمـات اإلقلیمیـة والدولیـة، وتعـنى بجمیـع جوانـب مكافحـة القرصـنة مـشتركة بـین الـدول والمن
 ".وأعمال السطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال

 بشأن ٢٠٠٨ دیسمبر ١٦ المعقودة في ٦٠٤٦انظر نص القرار المتخذ من قبل مجلس األمن في جلستھ 
 .اه الواقعة قبالة سواحل الصومالأعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستھدف السفن في المی

S/RES/األمم المتحدة، مجلس األمن، الوثائق)٢٠٠٨ (١٨٥١ ، . 
http://www.un.org/ar/documents/resolutions/٢٠٠٨.shtml 
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الصعیدین اإلقلیمي وال�دولي لمواجھ�ة القرص�نة البحری�ة الت�ي تق�وم بھ�ا عناص�ر إرھابی�ة                    
 .١صومالیة في الممرات المائیة الدولیة في خلیج عدن والبحر األحمر

، ١٨٦٠٢س األعل��ى، تطبیق��ا لق��رار مجل��س األم��ن ال��دولي تح��ت رق��م  كم��ا دع��ا المجل��
األطراف الدولی�ة الفاعل�ة وب�األخص مجل�س األم�ن إل�ى تحم�ل الم�سؤولیة التام�ة، واتخ�اذ                     
اإلجراءات الكفیلة بإنھاء معان�اة ال�شعب الفل�سطیني وذل�ك بوض�ع ح�د لألعم�ال اإلرھابی�ة              

 الح��صار ع��ن ھ��ذا القط��اع، وف��تح واإلجرامی��ة الت��ي تمارس��ھا إس��رائیل عل��ى غ��زة، ورف��ع
 .٣المعابر

أبع��د م��ن ذل��ك، أك��د المجل��س األعل��ى، تحقیق��ا لل��سالم ال��شامل وال��دائم، عل��ى ان��سحاب  
، وإقام��ة دول��ة فل��سطینیة ١٩٦٧إس�رائیل م��ن جمی��ع األراض��ي العربی��ة الت��ي احتلتھ��ا ع��ام  

 ".الصلةقرارات الشرعیة الدولیة ذات "مستقلة عاصمتھا القدس الشرقیة استنادا إلى 

أما بشأن ما عرفتھ العراق وسوریا من انتھاك التنظیمات اإلرھابیة لحقوق اإلنسان،             
وقت��ل ع��شوائي للم��دنیین، وتخری��ب للممتلك��ات، رح��ب المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون   

 .٤بقرار إدانة مجلس األمن لألمم المتحدة لھا

ضاء مسؤولیة العم�ل  بھذا الترحیب یكون ھذا المجلس قد ألقى على عاتق الدول األع        
المشترك ألجل مكافحة اإلرھاب على الصعید الدولي، فقرار اإلدان�ة، المرح�ب ب�ھ، جع�ل           
اإلرھاب العدو المشترك لجمیع دول العالم، وبالتالي فإن على ھ�ذه ال�دول، أع�ضاء األم�م                  

 .٥المتحدة، أن تحارب ھذا العدو من خالل التعاون الدولي المشترك

 دات واالتفاقیات الدولیة لمكافحة اإلرھابالمعاھ: الفرع الثاني

ضمن إطار الشرعیة الدولیة، وبھدف محاربة ظاھرة اإلرھاب على الصعید الدولي، 
صادقت دول مجلس التعاون الخلیجي على عدد من المعاھدات واالتفاقیات والبروتكوالت 

 .الدولیة لمكافحة اإلرھاب

                                                           

 محرم ٢ -١ سلطنة عمان، - مسقطالدورة التاسعة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .١
  .س. ، م...مانة العامةاأل،  ٢٠٠٨ دیسمبر ٣٠ -٢٩/ ١٤٣٠

 بشأن ٢٠٠٩ ینایر ٨ المنعقدة في ٢٠٦٣انظر نص القرار المتخذ من لدن مجلس األمن في جلستھ . ٢
، )٢٠٠٩ (١٨٦٠/S/RES،وقف إطالق النار واالنسحاب الفوري الكامل للقوات اإلسرائیلیة من غزة

 .األمم المتحدة، مجلس األمن، الوثائق
http://www.un.org/ar/documents/resolutions/٢٠٠٨.shtml 

 ٣٠ اإلمارات العربیة المتحدة، -  أبو ظبيالدورة الحادیة والثالثون للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .٣
  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠١٠ دیسمبر ٧ و٦/ ١٤٣١ محرم ١ و ١٤٣٠ذو الحجة 

 .ذ.  س،...الدورة الخامسة والثالثون للمجلس األعلى .٤
 .ذ. ، س)...٢٠١٤ (٢١٧٠ك اإلدانة ضمن قرار مجلس األمن وردت تل

 .ذ. ، س)...٢٠١٤ (٢١٧٠ قرار مجلس األمن .٥
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تعاون ل�دول الخل�یج العربی�ة لمكافح�ة     تضمنت المادة األولى من اتفاقیة دول مجلس ال   
 :، نوردھا كالتالي١تلك المعاھدات واالتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة اإلرھاب

 المتعلق��ة ب��الجرائم واألفع��ال الت��ي ترتك��ب عل��ى م��تن   ١٩٦٣اتفاقی��ة طوكی��و ل��سنة  -
 .الطائرات

 .ت بشأن قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرا١٩٧٠ اتفاقیة الھاي لسنة -

المتعلقة بقم�ع األفع�ال غی�ر الم�شروعة الت�ي ت�ستھدف         ١٩٧١ اتفاقیة مونتریال لعام     -
 .١٩٨٤سالمة الطیران المدني والبروتوكول الملحق بھا لسنة 

 اتفاقیة نیویورك بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد المتمتعین بحمای�ة دولی�ة المعتم�دة      -
 .١٩٧٣من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

 االتفاقی��ة الدولی��ة لمناھ��ضة أخ��ذ الرھ��ائن المعتم��دة م��ن قب��ل الجمعی��ة العام��ة لألم��م - 
 .١٩٧٩المتحدة في 

 .١٩٨٠ اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة المعتمدة في فیینا في مارس -

 . وما تعلق منھا بالقرصنة١٩٨٣ اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام -

 المكمل التفاقیة قم�ع األعم�ال غی�ر الم�شروعة الموجھ�ة             ١٩٨٨یر   بروتوكول فبرا  -
ضد سالمة الطیران المدني والمتعلق بقمع أعم�ال العن�ف غی�ر الم�شروعة ف�ي المط�ارات        

 .التي تخدم الطیران المدني الدولي

 بشأن قمع األعمال غیر المشروعة التي ترتكب ض�د  ١٩٨٨ بروتوكول روما لعام     -
 . الواقعة على الجرف القاريسالمة المنصات الثابتة

                                                           

یعرف المنتظم الدولي تسعة عشر صكا قانونیا دولیا لمنع األعمال اإلرھابیة، وضعت من قبل األمم . ١
: بشأن مضمونھا انظر. المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة النوویة، وھي مفتوحة النضمام الدول إلیھا

 .الوثائق، األمم المتحدة. ، إجراءات األمم المتحدة لمكافحة اإلرھابالصكوك القانونیة الدولیة
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/uncct/uncct-vision 

شأن أنواع السلوك التي تعتبر أعماال إرھابیة انظر ما یتعلق بالصكوك العالمیة لمكافحة اإلرھاب ضمن ب
، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات دلیل التعاون الدولي في المسائل الجنائیة لمكافحة اإلرھاب

 .٢٠٠٩والجریمة، فیینا، نیویورك األمم المتحدة 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Cri
minal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matt
ers_related_to_Terrorism_-_Arabic.pdf 
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 المتعلقة بقمع األعمال غیر المشروعة الموجھ�ة ض�د المالح�ة         ١٩٨٨ اتفاقیة روما    -
 . البحریة

المتعلقة بتمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض الكشف ١٩٩١ اتفاقیة مونتریال لسنة -
 .عنھا

 . لمنع الھجمات اإلرھابیة بالقنابل١٩٩٧ اتفاقیة نیویورك لعام -

 .١٩٩٩١ االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب لعام -

 اإلستراتیجیة العالمیة لمكافحة اإلرھاب: الفرع الثالث

 دعم��ا للتوج��ھ ال��دولي ف��ي مج��ال الت��صدي لإلرھ��اب، وافق��ت دول مجل��س التع��اون    
إس�تراتیجیة األم�م    "الخلیجي، باعتبارھا عضوا في الجمعیة العامة لألمم المتح�دة، عل�ى            

الت��ي ترم��ي إل��ى تعزی��ز جھ��ود المجتم��ع ال��دولي     " العالمی��ة لمكافح��ة اإلرھ��اب المتح��دة 
، ووف�ق ت�دابیر   ٢"بوس�ائل منھ�ا تعبئ�ة الم�وارد والخب�رات       "لمحاربة ھذه اآلفة الخطی�رة      

 :تتمثل فیما یلي

 معالجة األوضاع التي تساعد على انتشار اإلرھاب؛ -

 منع اإلرھاب ومكافحتھ؛ -

منع اإلرھاب ومكافحت�ھ، وتعزی�ز دور منظوم�ة         بناء قدرات الدول األعضاء على       -
 األمم المتحدة في ھذا الصدد؛

ضمان احترام حقوق اإلنسان للجمیع وسیادة القانون باعتبارھم�ا ال�ركن األساس�ي              -
 .٣لمكافحة اإلرھاب

                                                           

  .ذ. ، س...اتفاقیة دول مجلس التعاون .١
 سبتمبر ٨، افحة اإلرھابقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن اعتماد استراتیجة عالمیة لمك .٢

٢٠٠٦ ،A/RES/األمم المتحدة في مواجھة اإلرھاب٦٠/٢٨٨ ،. 
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml 

، الفرقة المعنیة إستراتیجیة األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاببشأن تدابیر مكافحة اإلرھاب انظر . ٣
 .األمم المتحدة. اإلرھاببالتنفیذ في مجال مكافحة 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-counter-terrorism- 
strategy 
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 مكافحة اإلرھاب بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة: الفرع الرابع

ھا منظمة األمم المتحدة لمكافح�ة اإلرھ�اب، أك�د         إلى جانب الشرعیة الدولیة التي أقرت     
المجلس األعلى لمجلس التعاون على أن تتولى الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة دور مكافح�ة            

دعم�ھ للتح�الف ال�دولي    "ھذه الظاھرة العالمیة، ففي دورتھ الخامسة والع�شرین أعل�ن ع�ن          
 .ھذه الدولة" للقضاء على اإلرھاب بقیادة

 بعد إدانة المجلس األعلى لمجلس التعاون لما تعرضت إلیھ الوالیات  جاء ھذا التأكید
 من أعم�ال إرھابی�ة، برھن�ت ع�ن تزای�د      ٢٠١١المتحدة األمریكیة في الحادي عشر شنبر      

ظاھرة اإلرھاب والتطرف والعنف، وأسفرت عن نتائج وخیمة تمثل�ت ف�ي قت�ل الم�دنیین،       
 .١وزعزعة األمن، وإشاعة الفوضى والرعب

 أن اإلرھاب یشكل تھدیدا لألمن وللسلم الدولیین وعلى الرغم من ذلك اكتفى            الواقع
مجلس األم�ن لمنظم�ة األم�م المتح�دة بتندی�ده والمطالب�ة بالت�صدي ل�ھ ع�ن طری�ق التع�اون                 
الدولي بین الدول، وھو ما جعل الوالیات المتحدة األمریكیة باعتبارھا دولة عظم�ى تق�ود              

 دون إذن أو موافق�ة م�ن قب�ل ھ�ذا المجل�س ض�من إط�ار        مع حلفائھا الحرب على اإلرھاب  
ھذا المعط�ى أت�ى دع�م مجل�س التع�اون لھ�ذه الدول�ة ف�ي حربھ�ا عل�ى اإلرھ�اب ال�ذي ب�ات                  

 .یشكل تھدیدا إلقلیم دول ھذا المجلس

 مؤتمرات ومراكز عالمیة لمكافحة اإلرھاب: الفرع الخامس

 اإلرھ��اب ث��م ن��درس   ض��من ھ��ذا الف��رع نع��رض أوال الم��ؤتمرات الدولی��ة لمكافح��ة      
 .المراكز الدولیة لمكافحة اإلرھاب

 المؤتمرات العالمیة الھادفة إلى مكافحة اإلرھاب:    أوال

تتمثل الم�ؤتمرات الدولی�ة لمكافح�ة اإلرھ�اب ف�ي الم�ؤتمر ال�دولي لمكافح�ة اإلرھ�اب              
 .والمؤتمر الدولي لمكافحة تمویل اإلرھاب

 

 

 

                                                           

 .ذ.  س،...الدورة الخامسة والعشرون للمجلس األعلى .١
أبو حمیرة إیناس عبد اهللا، : حول التعامل الدولي مع اإلرھاب وقیادة الوالیات المتحدة الحرب ضده انظر

 –، كلیة القانون جامعة مصراتة مجلة البحوث القانونیة .حرب على اإلرھاب في ضوء القانون الدوليال
 . وما بعدھا٥٨، ص ٢٠١٤لیبیا، نصف سنویة، أكتوبر 
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  المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرھاب -١

 مجل��س التع��اون المجتم��ع ال��دولي إل��ى ب��ذل الجھ��د ألج��ل عق��د م��ؤتمر قم��ة دول��ي  دع��ا
 .١بھدف وضع قواعد دولیة لمحاربة اإلرھاب والحد من أسبابھ ودوافعھ

 ف��ي الری��اض، عاص��مة المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة،  ٢٠٠٥انعق��د ھ��ذا الم��ؤتمر س��نة  
قلیمیة والمتخصصة، وقد بمشاركة أكثر من خمسین دولة وعدد من المنظمات الدولیة واإل

تمحورت محاوره حول جذور اإلرھاب ومرتكزاتھ الثقافیة والفكریة، والعالقة بینھ وب�ین            
تھریب األسلحة والمخدرات، والدروس المستفادة من خبرات وتجارب الدول في الق�ضاء            

 .علیھ، والتشكیالت المختلفة للتنظیمات اإلرھابیة

الصعید الدولي، تبنى مجل�س التع�اون ل�دول     حرصا منھ على مكافحة اإلرھاب على    
، ٣ كم��ا ش��دد عل��ى أھمیتھ��ا٢الخل�یج العربی��ة توص��یات الم��ؤتمر الع��المي لمكافح�ة اإلرھ��اب  

ولع��ل أب��رز م��ا خل��صت إلی��ھ أن اإلرھ��اب یقت��رن ب��التطرف، وكالھم��ا یھ��ددان س��لم وأم��ن  
م�ا ب�صورة    إدانتھم�ا، والت�صدي لھ    "واستقرار جمیع الدول والشعوب، وبناء علی�ھ، ینبغ�ي          

شاملة من خالل اعتماد إستراتیجیة شاملة، فاعلة، موحدة، وجھد دولي م�نظم یرك�ز عل�ى            
 .٤"الحاجة إلى الدور الریادي لألمم المتحدة

 مؤتمر دولي لمكافحة تمویل اإلرھاب -٢

، وأب�رز  ٥من أجل مكافحة اإلرھاب، أكد مجلس التعاون على تجفیف مصادر تمویل�ھ  
 م��ن خ��الل امتن��اع ال��دول ع��ن تمك��ین العناص��ر    ٦عل��ى ذل��كأكث��ر م��ن م��رة أھمی��ة العم��ل   

 .٧اإلرھابیة من استغالل أراضي أي دولة بھدف الحصول على التمویل وغیره

                                                           

 .ذ.  س،...الدورة الخامسة والعشرون للمجلس األعلى .١
 .ذ.  س،...الدورة السادسة والعشرون للمجلس األعلى .٢
/ ١٤٣٠ ذو الحجة ٢٨ و٢٧ دولة الكویت، -ن للمجلس األعلى لمجلس التعاون، الكویتالدورة الثالثو .٣
  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠٠٩ دیسمبر ١٥ و ١٤
موقع . ٢٠٠٥ فبرایر ٨ - ٥ /١٤٢٥ ذي الحجة ٢٨ - ٢٥ في المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرھاب .٤

 .١٤٣٥/ ٠٥/ ٢٣  المملكة العربیة السعودیة، آخر تحدیث-وزارة الخارجیة
 http://www.ctic.org.sa 

 .ذ.  س،...الدورة الخامسة والثالثون للمجلس األعلى .٥
 . ذ.  س،...الدورة الحادیة والثالثون للمجلس األعلى .٦

 .ذ.  س،...الدورة الخامسة والثالثون للمجلس األعلى
 . ذ.  س،...ر والثامنة عشر للمجلس األعلىالدورتین السابعة عش .٧
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كما أن مجلس التعاون أعلن عن تأیید دولھ لك�ل س�عي وتع�اون دول�ي لقط�ع م�صادر                 
ی��ة ، معرب�ا ع��ن خط��ورة ھ�ذه الظ��اھرة عل��ى المجتمع�ات اإلن��سانیة وأھم   ١تموی�ل اإلرھ��اب 

  .٢مكافحتھا ومكافحة تمویلھا

دعم��ا للتع��اون ال��دولي ف��ي ھ��ذا المج��ال، رح��ب المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون          
 المنعقد في المنامة بدولة البحرین في ٣بتوصیات المؤتمر الدولي لمكافحة تمویل اإلرھاب

، معتبرا ما تضمنھ إعالن المنامة مرجعا في تحدی�د س�بل مكافح�ة             ٢٠١٤نوفمبر من سنة    
 .٤اإلرھاب على نحو كامل وشامل

إلى جانب ھ�ذین الم�ؤتمرین ال�دولیین لمكافح�ة اإلرھ�اب توج�د مراك�ز عالمی�ة تعم�ل              
 .على تحقیق نفس ھذا الھدف

 المراكز العالمیة لمكافحة اإلرھاب: ثانیا

یشارك ف�ي تحقی�ق ھ�دف مكافح�ة اإلرھ�اب مرك�ز األم�م المتح�دة لمكافح�ة اإلرھ�اب                     
 .مویل اإلرھابومركز دولي الستھداف ت

 مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب -١

 في الریاض في ٢٠٠٥أوصى المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرھاب، المنعقد في فبرایر 
المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، بإن��شاء مرك��ز دول��ي لمكافح��ة اإلرھ��اب، وق��د ترتب��ت ھ��ذه          

ل�سعودیة عب�د اهللا ب�ن    التوصیة عن تأیید أع�ضاء الم�ؤتمر القت�راح مل�ك المملك�ة العربی�ة ا               
، وق�د ب�ین المجل�س األعل�ى لمجل�س التع�اون أھمی�ة المرك�ز ف�ي                ٥عبد العزیز ھ�ذا اإلن�شاء     

، فھ�و  ٦"ال شك أنھ سیسھم بشكل حیوي وفاعل في الجھد الدولي لمكافحة اإلرھاب    : "قولھ
 الخب�رات، وتن�سیقھا ب�ین ال�دول       "مركز لتبادل المعلومات االستخباراتیة واألمنیة، وتب�ادل        

 .٧"لرصد ومراقبة تحركات التنظیمات والعناصر اإلرھابیة، وإحباط مخططاتھا

                                                           

 .ذ.  س،...الدورة الرابعة والعشرون للمجلس األعلى .١
 ١٥ -١٤/ ١٤٣٠ ذو الحجة ٢٨ -٢٧ دولة الكویت، - الكویتالدورة الثالثون للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .٢

  .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠٠٩دیسمبر 
مؤتمر مكافحة تمویل اإلرھاب یصدر إعالن :  أنظري لمكافحة تمویل اإلرھابالمؤتمر الدولبشأن توصیات . ٣

 .٢٠١٤/ ٩/١١ وكالة أنباء البحرین، - بنا.المنامة حول سبل مكافحة تمویل اإلرھاب في ختام أعمالھ
 .ذ.  س،...الدورة الخامسة والثالثون للمجلس األعلى .٤
 .ذ.  سالمؤتمر الدولي لمكافحة اإلرھاب، .٥
 .ذ.  س،...لدورة السادسة والعشرون للمجلس األعلىا .٦
 ٤ -٣/ ١٤٢٨ ذو القعدة ٢٤ -٢٣ قطر، - الدوحةالدورة الثامنة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون، .٧

  .س. ، م... األمانة العامة،٢٠٠٧دیسمبر 
 ذو ٣٠رات المتحدة العربیة،  اإلما- أبو ظبيالدورة واحد وثالثون للمجلس األعلى لمجلس التعاون،انظر أیضا 

 .ن. ، م٢٠١٠ دیسمبر ٧ و٦/ ١٤٣١ محرم ١ و ١٤٣٠الحجة 
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ترتیبا عن ذلك، أكد المجلس األعلى دعمھ لكل جھد یبدل من أجل تكوین فریق عمل   
تعھد إلیھ دراسة التوصیات الت�ي ت�ضمنھا اإلع�الن المقت�رح ب�شأن المرك�ز تح�ت إش�راف             

 فیما ١ي بھ دول مجلس التعاون تحقیقا لھذا الھدف    األمم المتحدة، كما طالب بتفعیل ما تناد      
أوص��ى فری��ق الخب��راء الع��رب المعن��ي بمكافح��ة اإلرھ��اب ب��أن ت��سعى الجھ��ود العربی��ة         
بالتنسیق مع المجموعات اإلسالمیة وغیرھا إلى استصدار قرار من الجمعیة العامة لألمم            

 المل�ك عب�د اهللا ب�ن عب�د     المتحدة بإنشاء المركز الدولي لمكافحة اإلرھاب المقترح من ل�دن        
 .٢العزیز

، وھ�و یھ�دف   ٢٠١٠أنشئ مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب في فیینا، ف�ي س�نة      
إل���ى وض���ع خط���ط لتنفی���ذ إس���تراتیجیة األم���م المتح���دة العالمی���ة لمكافح���ة اإلرھ���اب عل���ى  
ال��صعیدین ال��وطني واإلقلیم��ي، وی��سھر عل��ى تنفی��ذ المب��ادرات الرامی��ة إل��ى دع��م التع��اون   

دولي والتعاون بین مراكز مكافح�ة اإلرھ�اب عل�ى ال�صعید ال�وطني واإلقلیم�ي وال�دولي                  ال
بھدف محارب�ة اإلرھ�اب، كم�ا یم�ارس دورا ف�اعال ف�ي بن�اء وتعزی�ز ق�درات ال�دول عل�ى                    

، ویضطلع بمھمة تنفیذ مشاریع لمكافحة اإلرھاب في جمیع أنحاء العالم ٣مكافحة اإلرھاب
 .٤م علیھا اإلستراتیجیة العالمیة لمكافحة اإلرھابوفقا للدعائم األربع التي تقو

تحقیق��ا ل��ذلك، دع��ا المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون المجتم��ع ال��دولي إل��ى تحم��ل          
م��سؤولیة دع��م المرك��ز ال��دولي لمكافح��ة اإلرھ��اب، والعم��ل عل��ى تن��سیق الجھ��ود، وتب��ادل  

 ظ��اھرة ، معرب��ا ع��ن أمل��ھ ف��ي أن ی��ساھم ھ��ذا المرك��ز ف��ي معالج��ة أس��باب       ٥المعلوم��ات
 .٦اإلرھاب ومكافحتھا، ودعم الجھد الدولي في تحقیق األمن والسلم الدولیین

 مركز دولي الستھداف تمویل اإلرھاب -٢

 في الریاض في ٢٠١٧ مایو ٢١تمخضت عن القمة الخلیجیة األمریكیة المنعقدة في 
توقی�ع  والت�ي تل�ت الجل�سة الت�شاوریة الخلیجی�ة ال�سابعة ع�شر،               ، المملكة العرب�ة ال�سعودیة    

دول مجلس التعاون والوالیات المتحدة األمریكیة مذكرة تفاھم بھ�دف إن�شاء مرك�ز دول�ي               
 .الستھداف تمویل اإلرھاب، مقره الریاض في المملكة العربیة السعودیة

                                                           

 .ذ.  س،...الدورة السادسة والعشرون للمجلس األعلى .١
 - ٣-٢٤عكاظ، . توصیة عربیة بتنفیذ اقتراح خادم الحرمین بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرھاب .٢

 .٢٠١١ فبرایر ٢٧/ ١٤٣٢
 .مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب، األمم المتحدة المتحدة لمكافحة اإلرھاب، رؤیة مركز األمم. ٣

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/uncct/uncct-vision 
 .   ، األمم المتحدةالوثائق. إجراءات  األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب .٤

http://www.un.org/ar/counterterrorism 
 المملكة العربیة السعودیة، -، الریاضرة السادسة والثالثون للمجلس األعلى لمجلس التعاونالدو .٥
 .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠١٥ دیسمبر١٠ - ٩/ ١٤٣٧ صفر ٢٨ -٢٧

 -٢٤ المملكة العربیة السعودیة، - الریاضللمجلس األعلى لمجلس التعاون، الدورة الثانیة والثالثون .٦
 .ن. ، م٢٠١١  دیسمبر ٢٠و ١٩/ ١٤٣٣ محرم ٢٥
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أیضا، بمقتضى ھذه المذكرة تلقى على ع�اتق الم�وقعین علیھ�ا م�سؤولیة ع�دم تموی�ل               
ل عل��ى مواجھ��ة المم��ولین لھ��ا بھ��دف مكافح��ة      الجماع��ات والتنظیم��ات اإلرھابی��ة والعم��   

  .١اإلرھاب

إذ یدین المجلس جمیع عملیات اإلرھاب، فإنھ یؤكد وقوفھ وتضامنھ مع           "
أي من الدول األع�ضاء الت�ي تتع�رض لمث�ل ھ�ذه األعم�ال، ویعتب�ر ذل�ك تھدی�دا                     

 .٢"لكافة دول المجلس باعتبار أن أمن دول المجلس كل ال یتجزأ

 س اوناس ا 

ب اطا  

د اا  بر ونس ا   

أفضت الجھود المبذولة م�ن قب�ل دول مجل�س التع�اون لمكافح�ة اإلرھ�اب إل�ى وض�ع                  
إطار مشترك شكل أداة لتحقیق ھذا الھ�دف المن�شود، وھ�و یرتك�ز عل�ى ع�دد م�ن ال�دعائم                       

 .ى فروعالتي نوردھا من خالل تقسیم ھذا المطلب إل

ی��شكل الف��رع األول والث��اني اإلط��ار االس��تراتیجي لمواجھ��ة مجل��س التع��اون لظ��اھرة 
واإلس�تراتیجیة األمنی�ة    ) الف�رع األول  (اإلرھاب، وھو یشمل اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة       

، فیما یتعل�ق الف�رع الثال�ث باتفاقی�ة          )الفرع الثاني (لمكافحة التطرف المصحوب باإلرھاب     
ع��اون لمكافح��ة اإلرھ��اب، أم��ا آلی��ات تفعی��ل ھ��اتین اإلس��تراتیجیتین وھ��ذه     دول مجل��س الت

 .االتفاقیة، فتتم من خالل لجان وأجھزة أمنیة یعرضھا الفرع الرابع

 اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة : الفرع األول

أقر وزراء الداخلیة لدول مجلس التعاون الخلیجي، ف�ي االجتم�اع االس�تثنائي المنعق�د               
، اإلس��تراتیجیة األمنی��ة ال��شاملة ث��م رفع��وا توص��یة إل��ى المجل��س      ١٩٨٧ای��ر  فبر١٥ف��ي 

 .٣األعلى بالمصادقة علیھا

                                                           

التعریف بالمركز الدولي الستھداف تمویل : حول المركز الدولي الستھداف تمویل اإلرھاب انظر. ١
 .المواطن ـ واس ،٢٦/١٠/٢٠١٧ ،اإلرھاب

https://www.almowaten.net/٢٠١٧/١٠  
 -٣/ ١٤٠٦فر  ص٢٢ - ١٩ سلطنة عمان، - ، مسقطالدورة السادسة للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٢
 .١٩٨٥ نوفمبر ٦

 فبرایر ١٥ مسقط، االجتماع االستثنائي لوزراء الداخلیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، .٣
 .، الوثائقمقاتل من الصحراء. ١٩٨٧

http://www.moqatel.com 



 - ٤٧٤ -

في دورتھ الثامنة، ص�ادق المجل�س األعل�ى لمجل�س التع�اون عل�ى ھ�ذه اإلس�تراتیجیة          
الت�ي ش�كلت اإلط�ار الع�ام للتع�اون ف�ي المج�ال األمن�ي بمفھوم�ھ ال�شامل ب�ین دول مجل��س            

 .التعاون

تحقیق التعاون في ھذا المجال، وألجل جع�ل اإلس�تراتیجیة األمنی�ة ال�شاملة          سعیا إلى   
أكثر مواكبة لما تعرفھ الجریمة بمختلف أشكالھا من تنامي وتطور، عھ�د وزراء الداخلی�ة      
لدول مجلس التعاون إلى لجنة مختصة بمراجعتھ�ا، وبع�د إق�رارھم لم�شروع تح�دیث ھ�ذه                 

 .١على لمجلس التعاوناإلستراتیجیة، أحالوه إلى المجلس األ

أقر ھذا المجلس، ف�ي دورت�ھ التاس�عة والع�شرین، التع�دیالت والتح�دیث ال�ذي عرفت�ھ           
 .٢اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

بھذا اإلقرار أص�بحت اإلس�تراتیجیة األمنی�ة ال�شاملة، یؤك�د س�لمان ب�ن راش�د األم�ین                    
إطارا عاما وش�امال ومف�صال   "ون األمنیة بدول مجلس التعاون، تشكل العام المساعد للشؤ 

للتع��اون والتن��سیق ب��ین األجھ��زة األمنی��ة ف��ي ال��دول األع��ضاء وص��وًال إل��ى تكاملھ��ا، كم��ا   
 "بالشمولیة والنظرة المستقبلیة"وصفھا 

أما عن األھداف، فقد وضعت اإلستراتیجیة األمنیة ال�شاملة، یب�ین س�لمان ب�ن راش�د،        
 لرؤی��ة ورس��الة وغای��ات وأس��س ومب�ادئ ووس��ائل وأس��الیب مح��ددة وواض��حة تھ��تم  وفق�اً "

بالقضایا والم�ستجدات األمنی�ة الراھن�ة، كحمای�ة وض�بط الح�دود، وتنمی�ة ال�وعي األمن�ي،                 
ورفع كفاءة األجھزة األمنی�ة، وتعزی�ز التن�سیق األمن�ي، والتع�رف عل�ى م�صادر الخط�ر،          

‘  كالمخ��اطر النووی��ة، وال��صراعات اإلقلیمی��ة،   ومواجھ��ة التح��دیات والمخ��اطر اإلقلیمی��ة   
ف�ي مج�ال    ..." والكوارث الطبیعیة، ومكافحة اإلرھاب وتعزیز التعاون اإلقلیم�ي وال�دولي         

 .مكافحة التطرف والجریمة

كما أدخلت من جدید تعدیالت على ھذه اإلستراتیجیة األمنیة بھدف تح�دیثھا، ص�ادق           
با عن ارتیاحھ عما تحقق من إنج�ازات ھام�ة          علیھا المجلس األعلى لمجلس التعاون، معر     

 .٣في مجال التنسیق والتعاون األمني

إلى جانب اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة، نجد اإلستراتیجیة األمنی�ة لمكافح�ة التط�رف     
الم��صحوب باإلرھ��اب الت��ي تبناھ��ا مجل��س التع��اون الخلیج��ي ض��من اإلط��ار اإلس��تراتیجي 

 .المشترك لمكافحة اإلرھاب

                                                           

 .یة لمجلس التعاون لدول الخلیج العرباألمانة العامة اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة، .١
http://www.gcc-sg.org/ar- sa/CooperationAndAchievemen 

 محرم ٢-١ سلطنة عمان، –، مسقط الدورة التاسعة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاون .٢
 .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠٠٤ دیسمبر ٣٠ -٢٩/ ١٤٣٠

 . ذ.  س،...الدورة السادسة والثالثون للمجلس األعلى .٣
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 اإلستراتیجیة األمنیة لمكافحة التطرف المصحوب باإلرھاب: الثانيالفرع 

دعما للتعاون األمن�ي اإلقلیم�ي، تبن�ى مجل�س التع�اون اإلس�تراتیجیة األمنی�ة لمكافح�ة              
، كم��ا أعقبھ��ا إع��الن م��سقط  ب��شأن مكافح��ة اإلرھ��اب      ١التط��رف الم��صحوب باإلرھ��اب  

 .٢٠٠٢ الحادي والعشرین سنة الصادر عن اجتماع وزراء الداخلیة لدول مجلس التعاون

أیضا، بھدف التصدي لظاھرة اإلرھاب من خالل الجھود اإلقلیمیة المبذولة م�ن ل�دن         
 .مجلس التعاون، وقعت دول ھذا المجلس على اتفاقیة مكافحة اإلرھاب

 اتفاقیة دول مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب: الفرع الثالث

آلیات تفعیل إستراتیجیة "اإلرھاب آلیة من تشكل اتفاقیة دول مجلس التعاون لمكافحة 
ق�ضایا التع�اون     ، إذ تع�الج   ٢"دول مجلس التعاون لمكافحة التطرف الم�صحوب باإلرھ�اب        

 . بین ھذه الدول في مجال التصدي لألعمال اإلرھابیة التي تھدد أمن واستقرار إقلیمھا

یة على وضع خطط  تحقیقا لھذا الھدف األمني، تسھر الدول الموقعة على ھذه االتفاق
، كم��ا تلت��زم بتق��دیم   )٣الم��ادة (وإج��راءات متكامل��ة للوقای��ة م��ن اإلرھ��اب والت��صدي ل��ھ      

المساندة األمنیة للدولة التي یتھددھا خطر اإلرھ�اب، أو تع�رض إقلیمھ�ا لج�رائم إرھابی�ة،            
   ).٤المادة (كما تعمل على دعمھا من أجل الحد من آثار ھذه الجرائم 

تضمنت اتفاقیة مكافحة اإلرھاب ع�ددا م�ن اإلج�راءات والت�دابیر      باإلضافة إلى ذلك،    
 .  الھادفة إلى الوقایة من اإلرھاب ومواجھتھ٣األمنیة والقانونیة والقضائیة

 اللجان واألجھزة األمنیة لمكافحة اإلرھاب: الفرع الرابع

ا تفعیال لإلطار االستراتیجي والتفاقیة مكافح�ة اإلرھ�اب، أوج�د مجل�س التع�اون ع�دد            
 .من األجھزة األمنیة المتمثلة في اللجان األمنیة وجھاز الشرطة الخلیجیة

                                                           

/ ١٤٢٢ شوال ١٦ سلطنة عمان، - ، مسقط الثانیة والعشرون للمجلس األعلى لمجلس التعاونالدورة  .١
 .س. ، م...األمانة العامة، ٢٠٠١ دیسمبر ٣١

 وزراء داخلیة دول مجلس التعاون الخلیجي یوقعون على اتفاقیة الشمري سعد والصاوي أماني،. ٢
 -واس.  الخامس لوزراء داخلیة مجلس التعاونالبیان الختامي لالجتماع التشاوري، "اإلرھاب"مكافحة 

 .٩٢٩٠ ع ٢٠٠٤ مایو ٥ ھـ ١٤٢٥ ربیـع األول ١٥، جریدة العرب الدولیة، الشرق األوسط
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=٢٣٢٢٧٢&issueno=٩٢٩٠#.V
_٠r٠UDpdjo 

 .ذ. ، س...اتفاقیة دول مجلس التعاونانظر نص . ٣
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 لجان مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب: أوال

تتمث���ل لج���ان مجل���س التع���اون الخلیج���ي لمكافح���ة اإلرھ���اب ف���ي لجن���ة التخط���یط         
اإلستراتیجي األمني، واللجان األمنیة المتخص�صة، ولجن�ة دول مجل�س التع�اون لمكافح�ة               

 . رھاب، واللجنة الدائمة للقائمة اإلرھابیة الموحدةاإل

 لجنة التخطیط اإلستراتیجي األمني -١

ألج��ل تنفی��ذ اإلس��تراتیجیة األمنی��ة ال��شاملة عھ��دت إل��ى لجن��ة التخط��یط اإلس��تراتیجي   
األمن��ي ص��الحیة متابع��ة ھ��ذه العملی��ة، وال��سھر عل��ى تفعیلھ��ا وتقویمھ��ا ع��ن طری��ق اتخ��اذ  

 .لیات معتمدة، كما أنشئت لجان أمنیة متخصصةخطط أمنیة وفق إجراءات وآ

تعتب�ر لجن�ة التخط�یط اإلس�تراتیجي األمن�ي لجن�ة دائم�ة تت�ألف م�ن وزارات الداخلی��ة          
لدول مجلس التع�اون، وھ�ي تعق�د إلنج�از مھامھ�ا اجتماع�ا س�نویا كم�ا تجتم�ع كلم�ا دع�ت                       

  .١الحاجة إلى ذلك

 اللجان األمنیة المتخصصة -٢

 تتولى عرض ما أعدتھ من جداول تتعلق بما أنجز من تشكلت لجان أمنیة متخصصة
مھام تحقق أھ�داف اإلس�تراتیجیة األمنی�ة ال�شاملة عل�ى نظ�ر لجن�ة التخط�یط اإلس�تراتیجي           
األمني ویعكس ھذا اإلجراء الدور الرقابي الذي تمارسھ ھذه األخیرة على اللجان األمنی�ة             

 . المتخصصة

ج اس�تبیان كب�دیل لتل�ك الج�داول، تق�وم      ضمن إط�ار عملی�ة التح�دیث، ت�م اعتم�اد نم�اذ         
 .٢الدول أعضاء مجلس التعاون بتعبئتھا بما قامت بھ تنفیذا لإلستراتیجیة األمنیة الشاملة

 لجنة دول مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب  -٣

تطبیق���ا التفاقی���ة دول مجل���س التع���اون لمكافح���ة اإلرھ���اب، وتفع���یال لمادتھ���ا الثانی���ة   
 . ٢٠٠٦ول مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب في سنة ، تشكلت لجنة د٣واألربعون

                                                           

 مارس ٢٦، اإلتحاد ،لجنة التخطیط اإلستراتیجي تناقش اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة في دول التعاون .١
٢٠٠٩.  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=١١٢١٤&y=٢٠٠٩ 
 .س. م، ...جیة األمنیة الشاملةاإلستراتی .٢

تضع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة باالتفاق مع الدول المتعاقدة اآللیات . "٣
 ".واإلجراءات والنماذج الالزمة لتنفیذ أحكام ھذه االتفاقیة

 .ذ. س، ...اتفاقیة دول مجلس التعاون
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وض�عت ھ�ذه اللجن�ة ف�ي اجتماعھ�ا العاش�ر قاع�دة بیان�ات م�شتركة تت�ضمن األھ��داف           
 :التالیة

 . متابعة تنفیذ بنود االتفاقیة-

 . الوقوف على مدى تقدم دول المجلس في مجال مكافحة اإلرھاب-

ل دول مجل�س التع�اون لمكافح�ة     إعداد تقریر س�نوي ح�ول الجھ�ود المبذول�ة م�ن قب�             -
 .اإلرھاب، واالستفادة منھ لعرضھ في المحافل اإلقلیمیة والدولیة

 . تبادل الخبرات والتجارب-

  اللجنة الدائمة للقائمة اإلرھابیة الموحدة -٤

م��ن ض��من م��ا تلت��زم ب��ھ دول مجل��س التع��اون بمقت��ضى اتفاقی��ة مكافح��ة اإلرھ��اب          
عن العناصر اإلرھابیة أو تل�ك الت�ي ی�شتبھ ف�ي ات�صاالتھا أو ارتباطھ�ا               اإلبالغ  "الخلیجیة  

، وألج��ل تمكینھ��ا م��ن القی��ام بھ��ذا اإلج��راء أن��شأت اللجن��ة الدائم��ة للقائم��ة    "بھ��ذه العناص��ر
 .اإلرھابیة الموحدة

تعتبر ھذه اللجنة لجنة متخصصة، تضطلع بصالحیة إعداد قائمة أطلق علیھا القائمة    
، بع��د الدراس��ة، ت��درج اللجن��ة الدائم��ة ف��ي ھ��ذه القائم��ة أس��ماء المنتم��ین  اإلرھابی��ة الموح��دة

للمنظم��ات اإلرھابی��ة، أك��انوا أف��رادا أو عب��ارة ع��ن جماع��ات أو مؤس��سات أو كیان��ات،         
 .وأسماء المرتبطین بھا، والمنشقین عنھا، والمتفرعین عنھا، وكذلك المتعاونین معھا

رھابیة الموحدة توصیات تعرضھا على نظر بعد ذلك، تضع اللجنة الدائمة للقائمة اإل    
وزراء الداخلی�ة ل�دول مجل�س التع��اون الخلیج�ي ال�ذین، م�ن خ��الل االجتم�اع، یتخ�ذون م��ا         

   .١یرونھ مناسبا بشأنھا

                                                           

 . لدول الخلیج العربیةنة العامة لمجلس التعاوناألما ،التعاون في مجال مكافحة اإلرھاب .١
http://www.gcc-sg.org/ar-
sa/CooperationAndAchievements/Achievements/SecurityCooperation/A
chievements/Pages/FourthCooperationinthefieldofc.aspx 
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 جھاز الشرطة الخلیجیة: ثانیا

تفعیال لمنظومة األمن المشترك، أنشئ جھاز الشرطة الخلیجی�ة، مق�ره ف�ي أب�و ظب�ي              
، وتتمثل أعمال ھذا الجھاز في أن  الشرطة الخلیجی�ة           ١العربیة المتحدة في دولة اإلمارات    

ت��سھر م��ن خ��الل من��دوبي دول مجل��س التع��اون عل��ى رب��ط المنظوم��ة األمنی��ة ل��دول ھ��ذا     
المجلس إقلیمیا  ودولیا من أجل مكافحة اإلرھاب والجریمة بجمیع أنواعھا عن طریق م�ا    

 :یلي

ع المطل��وبین م��ن الم��رور ب��ین دول مجل��س     تح��دیث القائم��ة ال��سوداء المتعلق��ة بمن��   -
 التعاون بشكل مستمر؛

 تب��ادل المعلوم��ات األمنی��ة والجنائی��ة ب��ین دول المجل��س المتعلق��ة ب��المطلوبین أمنی��ًا     -
 والمجرمین من خالل منظومة اتصاالت وقاعدة بیانات متكاملة؛

  إیج��اد ات��صال مباش��ر م��ع منظم��ات ال��شرطة الدولی��ة مث��ل اإلنترب��ول األوروب��ي         -
 من أجل القیام بعملیات م�شتركة بھ�دف مكافح�ة الجریم�ة وإلق�اء الق�بض عل�ى             ٢واآلسیوي
 .المجرمین

 وضع مرئیات لتطویر العمل األمني الخلیجي الموحد واألھداف اإلستراتیجیة التي           -
 .یعمل جھاز الشرطة على تحقیقھا

سیبیریة  عقد اجتماعات تنسیقیة تخصصیة في مج�ال مكافح�ة الج�رائم المنظم�ة وال�               -
  .٣للوحدات واإلدارات المتخصصة في الدول األعضاء

                                                           

 لسنة ١٤٢ماراتیة، رقم المرسوم االتحادي الصادر عن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس الدولة اإل. ١
 بالتصدیق على اتفاقیة مقٍر بین حكومة الدولة واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج ٢٠١٦

، بشأن إنشاء مقر جھاز ٢٠١٥ نوفمبر ٢٥العربیة، التي تم التوقیع علیھا في مدینة الدوحة بتاریخ 
 .الشرطة الخلیجیة

، أبو ظبي، دیسمبر البیان. قیة إنشاء مقر الشرطة الخلیجیةخلیفة یصدر مرسومًا بالمصادقة على اتفا
٢٠١٦. 

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/٠٨-١٢-٢٠١٦-
١.٢٧٨٩٠٩٠ 

الوطن أون  .، مدیرو األمن العام بدول مجلس التعاون خالل اجتماعھم أمس بالریاضالصالح خالد. ٢
 .٢٠١٧ -٤-٤ الریاض الین،

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=٢٩٩١٦٨&
CategoryID=٥ 

 ١٦، الحیاة ".الشرطة الخلیجیة"أبو ظبي تستضیف االجتماع التنسیقي األول لرؤساء وحدات   .٣
 .٢٠١٧فبرایر 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/٢٠١٨٦٣١٦  
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) اإلنترب��ول(كم��ا وق��ع مجل��س التع��اون اتفاقی��ة م��ع منظم��ة ال��شرطة الجنائی��ة الدولی��ة   
توثیق��ا للتع��اون ب��ین أن��شطة ھ��ذه المنظم��ة وجھ��از ال��شرطة الخلیجی��ة ف��ي مج��ال مكافح��ة      

المعلوم��ات ح��ول المج��رمین اإلرھ��اب، والعم��ل عل��ى تط��ویر ال��ربط البین��ي بینھم��ا لتب��ادل 
  .١الدولیین

 إعداد نظام مكافحة اإلرھاب: الفرع الخامس

 ٧ و ٦في االجتماع السابع والعشرین، المنعق�د ف�ي الدوح�ة العاص�مة القطری�ة خ�الل                 
، توص�ل وزراء الع�دل ل�دول مجل�س التع�اون الخلیج�ي إل�ى اتخ�اذ توص�یة                    ٢٠١٥أكتوبر  

، وف�ي اجتم�اعھم   ٢ اإلرھ�اب ب�دول ھ�ذا المجل�س     موحد لمكافح�ة  " قانون"بشأن إعداد نظام    
، ت��م ٢٠١٦ أكت��وبر ٥الم��والي المنعق��د ف��ي الری��اض ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، ف��ي   

 .٣التأكید على ھذا المطلب الرامي إلى مكافحة اإلرھاب داخل دول مجلس التعاون

ن تتج�ھ   أمانة مجل�س التع�او    "ھذا وقد أعلن وزیر العدل السعودي ولید الصمعاني أن          
 .٤"إلى إعداد قانون موحد لمكافحة اإلرھاب

 

                                                           

، لیون فرنسا. دان جھودھما في مكافحة الجریمة واإلرھاباإلنتربول ومجلس التعاون الخلیجي یوح .١
 .INTERPOL، ١٠١٧ فبرایر ١

https://www.interpol.int/ar/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%B١%D٨٣%٩
%D٨%B٢-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٥%D٨%B٩%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٨٥%٩%D٩%
٨A/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٣%D٨%AE%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B١/٢
٠١٧/N٠١٠-٢٠١٧/ 

 ،كالة أنباء البحرینو. وزیر العدل یشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون في الدوحة٢ .
 .٢٠١٥/١٠/٠٥ 

http://www.bna.bh/portal/news/٦٨٩٩١٤ 
 األمانة العامة .وزراء العدل بدول مجلس التعاون یعقدون اجتماعھم الثامن والعشرین في الریاض .٣

 .لمجلس التعاون
http://www.gcc-sg.org/ar-
sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/New١-٥-١٠-٢٠١٦.aspx 

 .قانون خلیجي موحد لمكافحة اإلرھاب وتسلیم المتھمینالضعیان عبد اهللا والشمراني سعاد، . ٤
  .٢٠١٦تشرین األول /  أكتوبر٦الخمیس  ،الریاض

http://www.alhayat.com/Articles/١٧٧٥٣٩٠٥ 
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 خامتة

انطالقا من قناعتھ بضرورة مواجھة اإلرھاب واجتثاثھ،  بدل مجل�س التع�اون ل�دول               
الخلیج العربیة، تحقیقا لھذا المطلب، جھودا متعددة ومتنوعة سواء على الصعید اإلقلیم�ي             

م�ن اإلقلیم�ي ج�زء ال یتج�زأ ع�ن األم�ن             لھذه الدول أو على الصعید الدولي باعتبار أن األ        
الدولي، وقد شكلت لجنة دول مجلس التعاون لمكافحة اإلرھاب لل�سھر عل�ى متابع�ة م�دى                 

 .تقدم ھذا المجلس في مجال التصدي لإلرھاب

ضمن ھذا اإلطار تح�رك مجل�س التع�اون الخلیج�ي، وق�د س�عى إل�ى توحی�د األھ�داف                   
 .د اإلرھابیینوالرؤى ألجل مواجھة مصادر الخطر والتھدی

تعزیزا لفاعلیة وقدرة مجلس التعاون على مواجھ�ة اإلرھ�اب تحقیق�ا لألم�ن اإلقلیم�ي             
 :ولألمن والسلم الدولیین نطرح المقترحات التالیة

العمل على التصدي للفكر اإلرھابي، ووضع الخطط الموحدة والمالئمة الختراق          -
 .واجتثاث الخالیا اإلرھابیة

اسات واإلس���تراتیجیات األمنی���ة والدفاعی���ة الكفیل���ة توحی���د الجھ���ود، ووض���ع ال���سی -
 .بمكافحة اإلرھاب

إن��شاء جھ��از أمن��ي موح��د م��ع تخویل��ھ كاف��ة ال��صالحیات، وم��ده بال��دعم الم��الي          -
 .والبشري من أجل التصدي لإلرھاب

االنتق��ال م��ن مقت��رح إع��داد نظ��ام ت��شریعي موح��د لمكافح��ة اإلرھ��اب إل��ى س��نھ،          -
 .ابووضعھ موضع التطبیق تصدیا لإلرھ

وطنی��ة لحمای��ة إقل��یم الدول��ة م��ن اس��تخدامھ قاع��دة  ) ق��وانین(وض��ع ت��دابیر وأنظم��ة  -
 .للتحریض والتدریب ومنطلقا لشن عملیات إرھابیة ضد دول أخرى

الحرص على اتخاذ تدابیر لمن�ع اإلرھ�اب ومكافحت�ھ وفق�ا للق�انون ال�دولي لحق�وق                   -
 .اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

ال��دولي، ف��إن عل��ى منظم��ة األم��م المتح��دة مراجع��ة ومعالج��ة  أم��ا عل��ى ص��عید األم��ن 
أسباب إخفاقھا في مواجھة اإلرھاب ألجل حفظ السلم واألم�ن ال�دولیین ع�ن طری�ق إع�ادة         
النظر في تكوینھا، ونظام عملھ�ا، وتوطی�د التع�اون  تحقیق�ا ل�ذلك م�ع المنظم�ات اإلقلیمی�ة               

 .ومن ضمنھا مجلس التعاون الخلیجي
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ن القائم بین األمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخلیج العربی�ة ف�ي      إلى جانب التعاو  
مج��ال حف��ظ األم��ن وال��سلم ال��دولیین، ان��ضمت دول ھ��ذا المجل��س إل��ى التح��الف اإلس��المي  

 .العسكري لمواجھة العنف والتطرف ومكافحة اإلرھاب

 كم��ا یتع��اون مجل��س التع��اون م��ع جھ��ات دولی��ة ألج��ل تحقی��ق ھ��ذا المطل��ب، ویتعل��ق  
 .مر بمنظمات دولیة ودول صدیقةاأل

فما مدى توصل مجلس التعاون الخلیجي إلى إیجاد متعاون دولي أفضل، وأقدر على 
تفھم األوضاع األمنیة في منطقة الخلیج ضمانا ألمنھا واستقرارھا، وتحقیقا لتطورھا ف�ي              

 مختلف المجاالت؟

 بیان الرموز

 س                     السنة

      سالف ذكرهذ             . س

 ع                      عدد

 ص                     الصفحة

 ن                 الصفحة نفسھا. ص

                         الصفحات نفسھا

 ط                      طبعة

 مج                     مجلد

 س                  مرجع سالف . م

 رجع نفسھن                   م. م

                         مصدر نفسھ
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 البیبلیوغرافیا

 الوثائق

 اتفاقیة الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، المیزان، البواب�ة القانونی�ة     -
 .القطریة

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=١٥٢٧
&language=ar 

 ربی���ع األول ١٥اتفاقی���ة مجل���س التع���اون ل���دول الخل���یج العربی���ة لمكافح���ة اإلرھ���اب،   -
 . البوابة القانونیة القطریة-المیزان. م٢٠٠٤ مایو ١٤٢٥/٤

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=١٢٣١&
language=ar 

االجتم��اع االس��تثنائي ل��وزراء الداخلی��ة ب��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج العربی��ة،       -
 .مقاتل من الصحراء، الوثائق. ١٩٨٧ فبرایر ١٥مسقط، 

http://www.moqatel.com 

   .ائق، األمم المتحدةالوث.  إجراءات األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب -

http://www.un.org/ar/counterterrorism  

 . اإلستراتیجیة األمنیة الشاملة، األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة -

http://www.gcc-sg.org/ar- sa/CooperationAndAchievemen  

واقع�ة قبال�ة س�واحل       أعمال القرصنة والسطو المسلح التي ت�ستھدف ال�سفن ف�ي المی�اه ال              -
. ٢٠٠٨ دی�����سمبر ١٦، ٦٠٤٦، مجل�����س األم�����ن، الجل�����سة   ١٨٥١ال�����صومال، ق�����رار  

S/RES/األمم المتحدة، مجلس األمن، الوثائق)٢٠٠٨ (١٨٥١ ، . 

http://www.un.org/ar/documents/resolutions٢٠٠٨.shtml 

امی��ة، دورات المجل��س األعل��ى لمجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج العربی��ة، البیان��ات الخت       -
 . األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

http://www.gcc-sg.org 

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1527&language=ar
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1527&language=ar
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1231&language=ar
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1231&language=ar
http://www.gcc-sg.org/
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الوث�ائق، األم�م   .  الصكوك القانونیة الدولیة، إجراءات األمم المتحدة لمكافحة اإلرھ�اب      -
 .المتحدة

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/uncct/uncct-
vision 

قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن اعتماد إستراتجیة عالمیة لمكافح�ة اإلرھ�اب،              -
 .، األمم المتحدة في مواجھة اإلرھاب٦٠/٢٨٨/A/RES، ٢٠٠٦ سبتمبر ٨

http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-
terrorism.shtml 

 ١٩٦ دی���سمبر ١٤، ١٥ - د١٥١٤ق��رار الجمعی��ة العام��ة لألم��م المتح��دة تح��ت رق��م         -
 .المتعلق بإعالن منح االستقالل للبلدان وللشعوب المستعمرة

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/In
dependence.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Professiona

lInterest/Pages/Independence.aspx 

، ٢١٧٠ محارب��ة تنظ��یم الدول��ة اإلس��المیة ف��ي الع��راق وال��شام وجبھ��ة الن��صرة، ق��رار      -
، مرك�ز   )٢٠١٤ (٢١٧٠/S/RES،  ٢٠١٤ غ�شت    ١٥،  ٧٢٤٢مجلس األم�ن، الجل�سة      

 .وثائق األمم المتحدة، األمم المتحدة

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumb
er=S/RES/(٢٠١٤)٢١٧٠ 

 .األمم المتحدة. میثاق األمم المتحدة -

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html 

لتع�اون   النظام األساسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربی�ة، األمان�ة العام�ة، مجل�س ا                -
 . لدول الخلیج العربیة

http://www.gcc-sg.org 

 إس�المیة، وثیق�ة لمجموع�ة منتخب�ة م�ن           - وثیقة مفھوم اإلرھاب والمقاومة رؤی�ة عربی�ة        -
 . ٢٠٠٣ األردن، یولیو -المفكرین العرب، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان

http://www.mesc.com.jo/Documents/Doc_٣.htlml 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/uncct/uncct-vision
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/uncct/uncct-vision
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
http://www.gcc-sg.org/
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وق��ف إط��الق الن��ار واالن��سحاب الف��وري الكام��ل للق��وات اإلس��رائیلیة م��ن غ��زة، ق��رار       -
، األم���م )٢٠٠٩ (١٨٦٠/S/RES ، ٢٠٠٩ ین���ایر ٨، ٢٠٦٣مجل���س األم���ن، الجل���سة 

 . المتحدة، مجلس األمن، الوثائق

http://www.un.org/ar/documents/resolutions٢٠٠٨.shtml 

 الكتب

ظاھر، اإلرھاب العالمي إرھاب الدول وعملیات اإلرھاب، دار الح�سام بی�روت     تركي   -
١٩٩٤. 

 حزام جمیل یحیى الفقیھ، مفھوم اإلرھاب في الق�انون ال�دولي الع�ام، مرك�ز الدراس�ات                 -
 .بدون تاریخ. والبحوث الیمني

دار الكت��ب العلمی��ة .  عب��د ال��سالم ھی��ثم محم��د، مفھ��وم اإلرھ��اب ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة -
 .٢٠٠٥ -١٤٢٦ لبنان، الطبعة األولى -بیروت 

 نایل إبراھیم عید، السیاسة الجنائیة في مواجھة اإلرھاب بین القانون الفرن�سي ال�صادر     -
 الق�اھرة،  -، دار النھ�ضة العربی�ة   ١٩٩٢ لسنة ٩٧ سبتمبر والقانون المصري رقم ٩في  

١٩٩٥. 

 المقاالت والبحوث

مجل��ة . ل��ى اإلرھ��اب ف��ي ض��وء الق��انون ال��دولي   أب��و حمی��رة إین��اس عب��د اهللا، الح��رب ع -
 .٢٠١٤ لیبیا، نصف سنویة، أكتوبر –البحوث القانونیة، كلیة القانون جامعة مصراتة 

". ال��شرطة الخلیجی��ة"أب��و ظب��ي تست��ضیف االجتم��اع التن��سیقي األول لرؤس��اء وح��دات   -
 . ٢٠١٧ فبرایر ١٦الحیاة، 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/٢٠١٨٦٣١٦ 

 أبو النصر عبد الرحمن، مشروعیة استخدام الق�وة ب�شأن ح�ق تقری�ر الم�صیر وعالقت�ھ                   -
مجلة جامع�ة األزھ�ر   . بالقانون الدولي في ضوء القانون الدولي العام والشریعة اإلسالمیة 

 فل�سطین،  -ة الدراس�ات العلی�ا والبح�ث العلم�ي، غزة�ـ     بغزة، سل�سلة العل�وم اإلن�سانیة عم�اد     
 . ٢٠٠٦، ٨نصف سنویة، المجلد 

، الفرق�ة المعنی�ة بالتنفی�ذ ف�ي مج�ال مكافح�ة             اإلرھ�اب  لمكافح�ة  المتحدة األمم إستراتیجیة -
 .اإلرھاب، األمم المتحدة

http://www.alhayat.com/Edition/Print/20186316
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https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-
counter-terrorism- strategy 

. اإلنتربول ومجلس التعاون الخلیجي یوحدان جھودھما في مكافحة الجریمة واإلرھاب -
 .INTERPOL، ١٠١٧ فبرایر ١لیون فرنسا، 

https://www.interpol.int/ar/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨
%B١%D٨٣%٩%D٨%B٢-

%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٥%D٨%B٩%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٩
%٨٥%D٨%٩A/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٣%D٨%AE%D٨%A

٨%D٨%A٧%D٨%B١/٢٠١٧/N٠١٠-٢٠١٧ 

التع��اون ف��ي مج��ال مكافح��ة اإلرھ��اب، األمان��ة العام��ة لمجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج           -
 .العربیة

http://www.gcc-sg.org/ar-
sa/CooperationAndAchievements/Achievements/Security
Cooperation/Achievements/Pages/FourthCooperationinth

efieldofc.aspx 

 -، الم���واطن٢٦/١٠/٢٠١٧ التعری��ف ب���المركز ال���دولي الس��تھداف تموی���ل اإلرھ���اب،    -
 .واس

https://www.almowaten.net/٢٠١٧/١٠  

.  توص��یة عربی��ة بتنفی��ذ اقت��راح خ��ادم الح��رمین بإن��شاء مرك��ز دول��ي لمكافح��ة اإلرھ��اب  -
 .٢٠١١ فبرایر ٢٧/ ١٤٣٢ -٣-٢٤عكاظ، 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-
counter-terrorism- strategy 

البی�ان، أب�و    . مقر الشرطة الخلیجیة   خلیفة یصدر مرسومًا بالمصادقة على اتفاقیة إنشاء         -
 .٢٠١٦ظبي، دیسمبر 

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/٢٠١٦-
١.٢٧٨٩٠٩٠-٠٨-١٢  

ئی��ة لمكافح��ة اإلرھ��اب، مكت��ب األم��م المتح��دة    دلی��ل التع��اون ال��دولي ف��ي الم��سائل الجنا   -
 .٢٠٠٩المعني بالمخدرات والجریمة، فیینا، األمم المتحدة نیویورك 

http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/SecurityCooperation/Achievements/Pages/FourthCooperationinthefieldofc.aspx
http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/SecurityCooperation/Achievements/Pages/FourthCooperationinthefieldofc.aspx
http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/SecurityCooperation/Achievements/Pages/FourthCooperationinthefieldofc.aspx
http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/SecurityCooperation/Achievements/Pages/FourthCooperationinthefieldofc.aspx
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-12-08-1.2789090
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-12-08-1.2789090
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www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manua
l_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_C
ooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_A

rabic.pdf 

األم��م المتح��دة، مرك��ز األم��م المتح��دة     اإلرھ��اب، لمكافح��ة المتح��دة األم��م مرك��ز رؤی��ة -
 .لمكافحة اإلرھاب

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/uncct/uncct-
vision 

الزیدیین نواف موسى، اإلرھاب والمقاومة في ظل القانون الدولي العام، مؤتة للبحوث  -
 .٥، ع ٢٣، مج ٢٠٠٨ت، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، األردن، والدراسا

السدالن صالح بن غانم، أسباب اإلرھاب والعنف والتط�رف، جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن                  -
 . المملكة العربیة السعودیة، بدون تاریخ-سعود اإلسالمیة، الریاض

ي یوقع��ون ال�شمري س�عد وال��صاوي أم�اني، وزراء داخلی�ة دول مجل��س التع�اون الخلیج�       -
، البی�ان الخت�امي لالجتم�اع الت�شاوري الخ�امس ل�وزراء       "اإلرھ�اب "على  اتفاقی�ة مكافح�ة    
 ربی�ـع   ١٥الشرق األوسط، جریدة العرب الدولیة، األربع�اء        -واس. داخلیة مجلس التعاون  

 .٩٢٩٠ العدد٢٠٠٤ مایو٥ھـ ١٤٢٥األول 

- http://archive.aawsat.com/details.asp?article=٢٣٢٢٧٢&is
sueno=٩٢٩٠#.V_٠r٠UDpdjo 

. الصالح خالد، مدیرو األمن العام بدول مجلس التعاون خالل اجتماعھم أم�س بالری�اض              -
 .٢٠١٧ -٤ -٤الوطن أون الین، الریاض 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?Arti
cleID=٢٩٩١٦٨&CategoryID=٥ 

 ال��ضعیان عب��د اهللا وال��شمراني س��عاد، ق��انون خلیج��ي موح��د لمكافح��ة اإلرھ��اب وت��سلیم    -
  .٢٠١٦تشرین األول /  أكتوبر٦، الخمیس الریاض. المتھمین

http://www.alhayat.com/Articles/١٧٧٥٣٩٠٥ 

اإلرھ��اب دراس��ة مقارن��ة ب��ین ال��شریعة والق��انون،       الطعیم��ات ھ��اني س��لیمان، مفھ��وم     -
، )اإلرھ�اب ف�ي ض�وء ال�شریعة والق�انون     (المؤتمر العلمي الثاني لكلیة ال�شریعة والق�انون      
 .٢٠٠٢جامعة إربد األھلیة األردن، المؤلف الرئیسي، 

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=232272&issueno=9290
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=232272&issueno=9290
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 ط��وزان أحم��د محم��د، التح��ول ف��ي المفھ��وم الق��انوني لح��ق تقری��ر الم��صیر ب��ین تحقی��ق    -
، مجل�ة جامع�ة   )مع دراسة تطبیقیة لحال�ة انف�صال جن�وب ال�سودان      (النفصال  االستقالل وا 

 .٢٠١٣، ٣، العدد ٢٩دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، مجلة دوریة، المجلد 

علي جبار صالح، الجھود العربیة لمكافحة اإلرھاب، دراسات دولیة، مركز الدراس�ات       -
 الع�راق، مجل�ة ف�صلیة، ع�دد     -، جامع�ة بغ�داد    اإلستراتیجیة والدولیة، كلیة العلوم ال�سیاسیة     

٤٦. 

، مجلة الفقھ   )دراسة مقارنة (عمراني كمال الدین، جریمة اإلرھاب والجریمة السیاسیة         -
 .٢٠١٣، نونبر ١٣والقانون، مجلة إلكترونیة، المغرب، شھریة، العدد 

ة ، ، مجل� )دراس�ة مقارن�ة  (عمراني كم�ال ال�دین، المقاوم�ة الم�سلحة وجریم�ة اإلرھ�اب             -
 .٢٠١٣، یولیوز ٩الفقھ والقانون، مجلة إلكترونیة، المغرب، شھریة، العدد 

 لجن��ة التخط��یط اإلس��تراتیجي تن��اقش اإلس��تراتیجیة األمنی��ة ال��شاملة ف��ي دول التع��اون،      -
 . ٢٠٠٩ مارس ٢٦اإلتحاد، 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=١١٢١٤&y=٢٠٠٩  

مجل�ة دراس�ات وأبح�اث،    .  مرین یوسف، الجریمة اإلرھابیة في القانون الجنائي الدولي       -
 .٢٦، ع ٢٠١٧، مارس ٩. جامعة الجلفة الجزائر، س

مصلح حسن أحمد، اإلرھاب وحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، مجلة مداد  -
 .٨، العدد ٢٠١١ الجامعة العراقیة، مجلة فصلیة، اآلداب، كلیة اآلداب،

 المصلوحي فاطمة، إشكالیة ظاھرة اإلرھاب الدولي بین االتفاقی�ات والمواثی�ق الدولی�ة،           -
 .٥، ع ٢٠٠٦ المغرب، -مجلة مسالك في الفكر والسیاسة واالقتصاد، الدار البیضاء

 فبرای��ر ٨ - ٥ /١٤٢٥ ذي الحج��ة ٢٨ - ٢٥ الم��ؤتمر ال��دولي لمكافح��ة اإلرھ��اب ف��ي     -
/ ٠٥/ ٢٣ المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة، آخ���ر تح���دیث   -موق���ع وزارة الخارجی���ة . ٢٠٠٥
١٤٣٥. 

http://www.ctic.org.sa 

 م��ؤتمر مكافح��ة تموی��ل اإلرھ��اب ی��صدر إع��الن المنام��ة ح��ول س��بل مكافح��ة تموی��ل           -
 .٢٠١٤/ ٩/١١لة أنباء البحرین،  وكا-بنا. اإلرھاب في ختام أعمالھ

٦٤٠٣٧٤/news/portal/bh.bna 

.  وزراء العدل بدول مجلس التعاون یعق�دون اجتم�اعھم الث�امن والع�شرین ف�ي الری�اض                  -
 .األمانة العامة لمجلس التعاون

http://www.alittihad.ae/details.php?id=11214&y=2009
http://www.ctic.org.sa/
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http://www.gcc-
sg.org/arsa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/

New١-٥-١٠-٢٠١٦.aspx 

وكال�ة  . ل یشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التع�اون ف�ي الدوح�ة             وزیر العد  -
 ٢٠١٥/١٠/٠٥. أنباء البحرین،

http://www.bna.bh/portal/news/٦٨٩٩١٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




