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خملص
باللغة العربية 

ِیعد اإلرھاب من الجرائم الدولیة التي ت مس في آثارھا جمیع الدول ُُّ
ُفاإلرھاب ال دین لھ وال یتنمى إلى جنس معین أو  دولة ، والمجتمعات  َ ِ

ِلذلك سارعت الدول إلى التعاون فیما بینھا من أجل القضاء ، ُمعینھ 
على ھذه الظاھرة ومكافحتھا عن طریق وضع آلیات واستخدام أدوات 

ِمعینھ لمنع تمدد اإلرھاب وانتشاره  ُُّ : د ناقشت الدراسة مبحثین وق، َ
ِتناول األول ماھیة اإلرھاب من حیث مفھومھ اللغوي  والفقھي  ِ ،

ِوالتشریعي ، والتمییز بین اإلرھاب وغیره من الجرائم  َّ أما المبحث ، َّ
َالثاني فتحدث عن آلیة مكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى الوطني  ُ ِ

َوالدولي ، وانتھت الدراسة بخاتمة تضمنت ِمجموعة من النتائج َ
.والتوصیات 

abstract
The terrorism of the international crimes that
affect the effects of all states and societies.
Terrorism has no religion or Atnmy to a
certain race, a certain country, so countries
were quick to cooperate with each other in
order to eliminate this phenomenon combat by
putting mechanisms and the use of certain
tools to prevent stretch terrorism and its
spread, the study discussed two topics: I dealt
with the nature of terrorism in terms of his
concept of linguistic idiosyncratic, and the
legislative and the distinction between
terrorism and other crimes, while the second
section talked about the fight against
terrorism crimes at the national level for states
and the international mechanism and ended
the study conclusion that included a set of
findings and recommendations.
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مقدمة 
َتعد جرائم اإلرھاب من الجرائم ذات االھتمام في العصر الحالي  ِ ُّ إذ ، ُ

َّتعاني معظم الدول من ھذه الظاھرة المنتشرة سیما وأن األسباب لھذه  َّ ُ ُِ ُ
فكریة أو طائفیة أو ، أو اقتصادیة ، ُالجرائم متعددة  قد تكون سیاسیة 

أو اجتماعیة لذلك تسعى معظم الدول إلى مكافحة ھذه الظاھرة من ، 
َجمیع النواحي وباألخص الجانب القانوني وذلك بإیجاد تشریعات 

ًونظرا لتعدي ھذه الجرائم حدود ، ِخاصة لمكافحة جرائم اإلرھاب 
ُالدول تزاید االھتمام بضرورة إیجاد اتفاقیات دولیة تعنى بجرائم
ِاإلرھاب وتنظم العمل وتزید من التعاون بین الدول في مكافحة ھذا 

.النوع من الجرائم 
َّومع كل ھذه الجھود الدولیة لمكافحة جرائم اإلرھاب إال أن مصطلح  ِّ
ُاإلرھاب ومن حیث التعریف مازال غامضا فلم یجمع الفقھ القانوني  ًِ

ِعلى إیجاد تعریف جامعا مانعا لإلرھاب یحدد مض ً ِمون اإلرھاب ویضبط ً
لذلك فإن ھذه الدراسة ستتناول بالبحث ، حدوده الشكلیة والموضوعیة 

َّوالتحلیل اآلراء الفقھیة في تعریف اإلرھاب وھل عرفت التشریعات  َ ِ
َّأم ال ؟ مع اإلشارة إلى أن دور ، ) ِاإلرھاب ( ِالخاصة بجرائم اإلرھاب 

ِّالمشرع لیس تعریف المصطلحات القانونیة  بل ھو دور الفقھ والقضاء ُ
َّلكن ألھمیة الموضوع  فإنھ البد أن تشیر التشریعات لتحدید مفھوم  ُ

. ِاإلرھاب 
ِكما ستتحدث الدراسة عن الفرق بین اإلرھاب وبعض الموضوعات 

القانونیة المشابھة لھ 
كحق تقریر لمصیر وحق الدفاع المشروع بمواجھة االحتالل الخ ( 

.لحات ذات العالقة بموضوع اإلرھاب من ھذه المصط.....) 
ُولخطورة اإلرھاب باعتباره أصبح ظاھرة دولیة تعاني منھ معظم الدول  ِ
ًستناقش الدراسة أیضا آلیة مكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى 

ِدور اإلعالم في مكافحة ھذه الظاھرة ( الوطني للدول من حیث 
ت خاصة لمكافحة ھذه َّالجانب القانوني بإیجاد تشریعا، الخطیرة 

ِّالجرائم ، وجود أجھزة أمنیة وشرطیة متخصصة لمكافحة ھذا النوع 
دور القضاء في التعامل مع ھذه الجرائم ، وھل ، من الجرائم وضبطھا 

) .ِّھنالك محاكم متخصصة للنظر في ھذا النوع من الجرائم ؟ 
َأما عن آلیة مكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى الدولي  َ ُ َّفأن ھذا ِ

ُّالمحور یعد من المحاور األساسیة التي ستتناولھا الدراسة بالتحلیل  ُ
ُّسیما وأن جرائم اإلرھاب تعد من الجرائم العابرة للحدود وھذا یفرض  َُّ ِ َّ
ُعلى الدول ضرورة التعاون إلیجاد الحلول وعقد المؤتمرات  َ َّ

یة بینھا لمكافحة وتبادل الخبرات األمن، واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة 
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ُمع أھمیة بیان دور منظمة األمم المتحدة ، ِاإلرھاب بشتى صوره 
.كمنسق بین الدول في مكافحة جرائم اإلرھاب 

ُأما على المستوى العربي فقد تأثرت وعانت معظم الدول العربیة من  َُ
َّلذلك فإن أھمیة الدراسة تكمن في التركیز على ، ِظاھرة اإلرھاب 

ُالتعاون َ وھل ھنالك اتفاقیة ، ِالعربي في مجال مكافحة جرائم اإلرھاب َّ
َعربیة في مجال اإلرھاب على المستوى العربي في إطار جامعة الدول  ُ ِ
ُالعربیة ؟ وھل وصلت الدول العربیة إلى مستوى التكامل في التعاون  َ َُّ َ
ِاألمني والمعلوماتي واإلعالمي للحد من ھذه الظاھرة أم ال ؟ كل ھذه  ِ
ِاألسئلة ستكون محور بحثنا والذي یعد من الموضوعات المطروحة  ُّ ُ
ِللنقاش في ھذا العصر ألھمیة اإلرھاب وما ینتج عنھ من آثار،  ِ
وستنتھي الدراسة بخاتمة تحتوي على مجموعة من النتائج 

.َوالتوصیات توصل الیھا الباحث 
: ُمشكلة الدراسة 

ِتتخلص مشكلة الدراسة في أن اإلرھ َّ ُاب یعد من الجرائم المستحدثة في َ ُُّ
ًالعصر الحالي لذلك فإن مفھوم اإلرھاب مازال مبھما ، فھل توصلت  ِ َّ
َّالدول إلى االتفاق على تعریف جامعا مانعا لإلرھاب ؟ وعلى الرغم أن  ً ً
ِالمشرع لیس من دوره تعریف المصطلحات القانونیة فھذا من عمل  ُ َ ِّ َُ

ِار اإلرھاب من الظواھر الخطیرة على الفقھ والقضاء ولكن وباعتب
ِالمجتمعات ھل عرفت التشریعات اإلرھاب أم ال ؟  ََّ.

َّویعد من الخصائص التي یتمیز بھا اإلرھاب بأنھ من الجرائم العابرة  ِّ ُُّ
للحدود وھذا یفرض على الدول إیجاد آلیات واضحة ومحددة لمكافحتھ 

ا النوع من الجرائم على َ، فھل وضعت الدول آلیات محددة لمكافحة ھذ
َالمستوى الوطني والدولي ؟  ُ

َوھل التعاون بین الدول مازال دون المستوى المطلوب من حیث عقد  َُّ ُ َُ
ّاالتفاقیات الدولیة ذات الصلة بھذه الظاھرة ، وھل یوجد مركز دولي  َ
ًلمكافحة اإلرھاب ؟ كل ھذه األسئلة وغیرھا ستكون محال للنقاش  ِ

.الدراسة والبحث في ھذه 
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: أهداف الدراسة 


ُتناول مجموعة من النظم القانونیة ذات الصلة بمكافحة جرائم –أ 
ُاإلرھاب ببیان انسب األسالیب القانونیة وأفضلھا لمعا لجة ھذه ِ

.الظاھرة
ِبیان أوجھ الشبھ واالختالف بین اإلرھاب وما یختلط بھ من صور –ب 
.  تشابھ أو  تختلف معھقد ت

َاقتراح الحلول المناسبة لمكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى –ج  ُ ِ ِ ِ
.الوطني والدولي 

ُالتعاون الدولي ( التركیز على الجھود الدولیة –د  َ في مجال ضبط ) َّ
.ھذه الظاھرة ومكافحتھا 

ا النوع ِتحدید دور اإلعالم والتوعیة الثقافیة للمجتمع لمكافحة ھذ–ھـ
.ِمن الجرائم 

التركیز على دور المؤسسات الدینیة والتعلیمیة في محاربة الفكر –و 
.المتطرف 

: َمنهجیة الدراسة 
على : حیث یقوم األول ، َیتناول منھج الدراسة محورین اساسین 

ًالمنھج الوصفي والذي یتناول اإلرھاب كظاھرة من خالل وصفھ وصفا  ِ
َمنھجیا وعلمیا یعت مد على النظر في اسباب ھذه الظاھرة من الناحیة ًً

فیتحدث عن : أما الثاني ، االجتماعیة واالقتصادیة والتربویة واألمنیة 
ِالمنھج التحلیلي للتشریعات الخاصة بمكافحة جرائم اإلرھاب من خالل  َّ

وبیان السلبیات واالیجابیات للوصول إلى ، َّتحلیل ھذه التشریعات 
.ونیة لمعالجة ھذه الظاھرةأفضل النظم القان

: ُمصطلحات الدراسة 

المحكمةِاإلرھاب
الدولِمكافحة اإلرھاب
ِالجرائم اإلرھابیة ِالعمل اإلرھابي

ُالتعاون ُ َ ظاھرة َّ
ّاتفاقیة  ّ آلیات ِ
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: َتساؤالت الدراسة 
: ِتناقش الدراسة طرح مجموعة من األسئلة كاالتي 

ِعا مانعا لإلرھاب اتفقت علیھ الدول أم ال ؟ھل ھنالك تعریف جام-١ ً ً
ِھل یوجد اتفاقیة عربیة لمكافحة جرائم اإلرھاب ؟-٢ ّ ّ ِ
َّھل سارعت الدول إلى ایجاد تشریعات خاصة لمكافحة جرائم -٣

ِاإلرھاب ؟
َّھل یوجد مركز دولي لمكافحة جرائم اإلرھاب مقره االمم المتحدة ؟-٤ ِ ّ َ
ِة وضعتھا الدول لمكافحة اإلرھاب ؟ ھل یوجد آلیات محدد-٥
ُھل وصل التعاون الدولي إلى مستوى متقدم في مجال مكافحة -٦ ُ ُ ََ َُّ

َجرائم اإلرھاب ام مازال دون المستوى المطلوب ؟ ُ ِ
: الدراسات السابقة 

ة  اث القانونی ع واألبح ن المراج ة م ى مجموع ة إل ارت الدراس أش
رائم  ة ِّالمتخصصة السابقة في مجال ج اب أو المراجع ذات العالق ِاإلرھ

: بالدراسة وھي كما یلي 

دار ١ط ، ِاإلرھاب وحروب التحریر الوطنیة ، إمام حسین -١
. م ٢٠٠٢القاھرة  سنة : مصر المحروسة 

مطبعة ، ِنظریة الخطورة اإلجرامیة ، أحمد فتحي سرور . د-٢
. م ١٩٩٤سنة ، القاھرة : جامعة القاھرة 

َّالمواجھة التشریعیة لجرائم ، بدالعظیم مصطفى أحمد ع. د-٣
َّاإلرھاب في التشریع المصري والقانون المقارن  رسالة ، ِ

. م ٢٠٠٠سنة ، دكتوراه ، جامعة القاھرة 
: مجلة الكاتب ، االتھامات جاھزة ، محمود المراغي -٤

. م ٢٠٠١سنة ، القاھرة ، ٣٣العدد ، وجھات نظر 
التنشئة ودور األسرة في الوقایة ،حسین علي الرفاعي -٥

المجلد ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، من المجرمین 
-٦. م ١٩٩٥سنة ،  شرطة الشارقة ، العدد الرابع ، الثالث 

، ظاھرة العنف السیاسي في مصر ، حسنین توفیق إبراھیم 
تشرین الثاني ، ١١٧العدد ، بیروت ، مجلة المستقبل العربي 

. م ١٩٨٨سنة ، 
ِّالسیاسیة الجنائیة للمشرع ، نور الدین ھنداوي . د-٧ ُ

دار ، ِالمصري في مواجھة جرائم اإلرھاب  بدون طبعة 
. م ١٩٩٣سنة ، النھضة العربیة القاھرة 

، بدون طبعة ، الجریمة المنظمة ، ھدى حامد قشقوش . د-٨
. م ٢٠٠٠سنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
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رجل الشرطة وتنظیم ، لفتاح الشھاوي قدري عبدا-٩
بحث منشور في مجلة الفكر ، االستخدام األمثل للحس األمني 

المجلد السادس ، ، شرطة الشارقة العدد الثالث ، الشرطي 
. م ١٩٩٧سنة 
ِالتكییف الجرمي لجرائم اإلرھاب ، عبدااللھ النوایسة . د-١٠

ور في مجلة بحث منش، َّدراسة مقارنة في التشریع األردني 
جامعة االمارات العربیة المتحدة العدد –الشریعة والقانون 
. م ٢٠٠٥سنة ، الرابع والعشرون 

مسؤولیة الفرد واألسرة والمجتمع في ، ناول عبدالھادي -١١
–بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، الوقایة من الجریمة 

م ١٩٩٨سنة ، العدد الرابع ، شرطة الشارقة المجلد السادس 
 .

دور األسرة التربوي في ، عفاف بنت حسن الحسیني . د-١٢
ِاستتباب أمن الفرد والمجتمع من خالل التنشئة االجتماعیة  ِ

دار المحمدي للنشر والتوزیع ، ١ط ، والضبط االجتماعي 
م٢٠٠٥سنة ، المملكة العربیة السعودیة 

:هیكلیة الدراسة 
.ِماھیة اإلرھاب : المبحث األول -

.ِمفھوم اإلرھاب : المطلب األول -
ِالتمییز بین اإلرھاب وبعض األنظمة : المطلب الثاني - َّ

.القانونیة المشابھة لھ 
.ِآلیة مكافحة جرائم اإلرھاب : المبحث الثاني -

َآلیة مكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى : المطلب األول - ُ ِ
.الوطني 
َآلیة مكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى : المطلب الثاني- ُ ِ
.َالدولي 

) .النتائج ، التوصیات : ( الخاتمة -
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املبحث األول
ِماهية اإلرهاب


ًلم یجمع المجتمع الدولي إلى الوقت الحالي على تعریف جامعا مانعا  ً َ ُ

شریعات في إیجاد َّلذلك اختلف الفقھ القانوني والت، ِلمفھوم اإلرھاب 
َتعریف موحد لإلرھاب كظاھرة دولیة  وھذا یرجع إلى طبیعة العمل . ِ

ًفما یراه البعض إرھابا ، ِاإلرھابي واختالف نظرة الدول إلى ھذا العمل  ِ
ًیراه البعض اآلخر عمال مشروعا  ِلذلك ال یزال تعریف اإلرھاب إلى ، ً

الظاھرة سواء الوقت الحالي مشكلة كبرى أمام الباحثین في ھذه
.)١(ِّالمختصین أو غیرھم 

: لذلك فأن هذا المبحث سیناقش بالتحلیل مطلبین هما 
.ِمفھوم اإلرھاب : المطلب األول 

ِالتمییز بین اإلرھاب وبعض األنظمة القانونیة : المطلب الثاني  َّ
.المشابھة لھ 




ِیعد اإلرھاب من المواضیع الت ي لھا معاني ودالالت متعدد لذك سیتناول ُُّ
ِھذا المطلب مفھوم اإلرھاب من الجانب اللغوي وما رأي الفقھ القانوني 
ِفي مفھوم اإلرھاب ؟ وھل عرفت التشریعات الخاصة بمكافحة اإلرھاب  َ َِّ

. ِجریمة اإلرھاب أو اإلرھاب كمصطلح ؟ 
:ِالمفهوم اللغوي لإلرهاب : ًأوال 

َالخوف والفزع ( لغة ھو ِاإلرھاب في ال َوھو مصدر للفعل أرھب ، ) َ َ َ
وقد ذكرت المصادر اللغویة معنى ) ب .ھـ . ر( ًمشتقا من الجذر

ًاإلرھاب فجاء في تلك المصادر أن رھب بالكسر یرھب رھبة ورھبا  ِ َّ ِ ،
ھي : خافھ فالرھبة : ًورھب الشيء رھبا ورھبة ، َبالتحریك أي خاف 

رؤیةاالمریكیةاالستراتیجیةفيِاإلرهابمكافحة، الیاسريطاهریاسین)١(
. ١٩ص، م٢٠١١سنة، وتحلیلهقانونیة
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َالخوف والفزع  َاستدعى رھبتھ حتى رھبتھ : ِھبھ واسترھبھ وأر، َ َ
.)١(الناس 

ِوقد وردت كلمة اإلرھاب في القرآن الكریم في عدة مواضع وجاءت 
ِتعبر عن خطر اإلرھاب وأثره على المجتمعات والبشریة لقولھ تعالى  ُ )

َوأضمم إلیك جناحك من الرھب  ُ ()٢( .
ِوأعدوا لھم ما استطعتم م( كذلك قولھ تعالى  َ ُ ِن قوٍة ومن رباط الخیل َ ِ َّ ُ

ِترھبون بھ عدو هللا وعدوكم وآخرین من دونھم  َ ُ ()٣(.
ِأما في الفقھ الفرنسي فأن مصطلح إرھاب اشتق من كلمة 

Terreurَرھبة Terereالمشتقة جذورھا من ) ( و ) (
)Terrere ( جعلھ یرتعد ویرتجف : ذات االصل الالتیني ومعناھا ،

ّربیة والفرنسیة فأن اإلرھاب یأتي من الرھبة والتي وفي القوامیس الع َ ِ
تحتوي على عنصرین مھمین لبلوغ التأثیر في السلوك والمواقف 

عنصر نفسي وآخر : المراد الحصول علیھا من قبل من یقوم بھا وھما 
.)٤(جسدي أي تغیرات الجسد الخارجیة من جراء الرعب والخوف 

الخوف : ِأن اإلرھاب في اللغة ھو ویرى الباحث من خالل ما تم تناولھ
والفزع والترھیب واالرتجاف

: ِالمفهوم االصطالحي لإلرهاب : ًثانیا 
ِلم یجمع الفقھ إلى الوقت الحالي على تعریف جامعا مانعا لإلرھاب  ً ً ُ ،

ِوقد اختلفت التعریفات الفقھیة في تحدید مفھوم اإلرھاب أو وضع 
ِمعیار محدد لتعریف اإلرھاب  َ َوعلى المستوى الدولي فأن الدول ومن ، َُّ َ ُ

ًخالل االتفاقیات الدولیة الخاصة بمكافحة اإلرھاب لم تتوصل أیضا  ِ
ِلمفھوم محدد من الناحیة الشكلیة والموضوعیة لإلرھاب  ِ َّ َ ُ.

ِلذلك فأن من الصعوبات التي تواجھھ أي باحث في ظاھرة معینھ ھو 
َما إذا لم یكن ھنالك اتفاق دولي َّسی، َتعریف ھذه الظاھرة أو  الواقعة  ّ ِ

ِعلى تعریفھا وھذا ینطبق على اإلرھاب أو جرائم اإلرھاب كمفھوم  ِ ،
ّحیث لم یتفق المجتمع الدولي حتى اآلن على تعریف موحد بشأنھا  ُ ،

، م١٩٢٣سنة، البالغةأساس، الزمخشريعمربنمحمدالقاسمأبوانظر)١(
سنة، العربلسان، منظوربنمكرمبنمحمدالفضلأبوانظر-٣٨٥ص

.١٢٣٧ص، ١٩٧٠
) .٣٢( آیةالقصصسورة)٢(
) .٦٠( آیةاألنفالسورة)٣(
.بعدهاوما٢٣ص، سابقمرجع، الیاسريطاهریاسینراجع)٤(
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ِكذلك انتھجت الدول والتي قامت بتعریف اإلرھاب مذاھب مختلفة في 
.)١(ِتعریف اإلرھاب 

ّالفقھ أن اإلرھاب معروف لصفاتھ أكثر من مما ھو ویرى اتجاه من  ِ َّ
ِوھذا یعني أن وصف ظاھرة اإلرھاب أكثر سھولة من ، معروف بذاتھ  َّ

.)٢(وضع تعریف لھا 
ِویرى اتجاه من الفقھ أن اإلرھاب ھو استراتیجیة االستخدام المنظم  َّ
ُللعنف المتصل الذي یثار من خالل جملة من أعمال القتل واالغتیال

وزرع المتفجرات واختطاف الطائرات واحتجاز الرھائن أو  التھدید أو  
ُالقیام بأفعال مشابھھ بقصد خلق حالة من الرعب والخوف العام والذي  ُ
ُیھدف إلى تحقیق مطالب سیاسیة تؤثر على مستوى الدولة والمجتمع  َ

)٣(.
ِویرى اتجاه ثاني من الفقھ أن اإلرھاب ھو  ل غیر مجموعة من االفعا: َّ

المشروعة تتسم بالعنف والخوف صادرة من جماعة أو  مجموعة غیر 
شرعیة وقانونیة ضد االفراد أو سلطات الدولة لحملھم على سلوك 

.)٤(معین أو تغییر األنظمة الدستوریة والقانونیة داخل الدولة 
ِلكن بعض من الفقھاء أشاروا في تعریف اإلرھاب إلى الباعث ویعتبر 

ِمھم لقیام جرائم اإلرھاب إذ ھو المحرك للنشاط االرادي الباعث عنصر
وإذا كان الباعث ال أثر في العقد الجنائي ، والدافع على ارتكاب الرعب 

َّفإن القانون قد أخذ بھ في بعض الجرائم وذلك لتعزیز بعض الصعوبات 
ِولذلك فأن تعریف اإلرھاب من وجھة نظر ھذا االتجاه ھو الفعل غیر 

ُلمثیر للذعر والخوف والذي یحدث خطرا عاما یھدد عدد المشروع ا ُ ًُ ً
ّغیر محدود من الناس  َ)٥(.

مقارنةدراسة-ًجنائیاومواجهتهِاإلرهاب، مصطفىأبومحمدأحمدد: انظر)١(
.٣١ص، م٢٠٠٧سنة، المصريالدستورمن١٧٩المادةضوءفي

-ِاإلرهابعنالجنائیةالمسؤولیة، الزدجاليعیسىبنإبراهیمبنمحمد. د)٢(
.٣٨ص،م٢٠١٠سنة، ُالعمانيالقانونعلىخاصتطبیقمعمقارنةدراسة

ضوءفيدراسةبیهامرتكتسلیموقواعدِاإلرهابجرائم، العالمشاكربدري)٣(
.٣٤ص، م٢٠٠٤سنة، منشوربحثِاإلرهابلمكافحةالعربیةاالتفاقیة

ِّللمشرعالجنائیةالسیاسیة، هندوايالدیننور. د)٤( جرائممواجهةفيالمصريُ
.بعدهاوما٩ص،م١٩٩٣سنة، ِاإلرهاب

، سابقمرجع، ًئیاجناومواجهتهِاإلرهاب، مصطفىأبومحمدأحمد. دانظر)٥(
.٣٩ص
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َّاتجاه ثالث من الفقھ یعرف اإلرھاب بأنھ ارتكاب أعمال أو  أفعال غیر  ِ ُ
مشروعھ إما بصیغة مشروع فردي أو جماعي بھدف خلق حالة من 

لفزع الخوف والرعب لدى شخصیات محدودة من أجل إثاره الخوف وا
ّلدى عامة المجتمع والمجھور مما یشكل بالنتیجة ردود فعل 

.)١(سیكولوجیة 
ونحن نجد ومن خالل التعریفات الفقھیة السابقة عدم إجماع الفقھ على 
ِتعریف یعد جامعا مانعا لإلرھاب ، لذلك توصلنا وبعد مطالعة التعریفات  ً ً ُّ ُ

: یة تتخلص بما یلي ِالسابقة إلى ضرورة توافر شروط للجریمة اإلرھاب
.القیام بأفعال غیر مشروعھ ومخالفة للقانون –أ 

حدوث خطر ناتج عن الفعل غیر المشروع یھدد آمن المجتمع –ب 
.والنظام العام 

ارتكاب الفعل غیر المشروع والتخطیط لھ من قبل فرد أو  –ج 
.مجموعة من األفراد 

حصول على مطالب الھدف العام من ارتكاب جرائم اإلرھاب ال-د
. سیاسیة أو  إخالل باألمن العام

قیام فرد أو مجموعة : ویرى الباحث أن تعریف جرائم اإلرھاب ھو 
من االفراد بالتخطیط

والتفكیر الرتكاب أفعال مخالفة للقانون بقصد تخویف وافزاع المجتمع 
واالخالل بالنظام العام 

.والسلم االجتماعي لدولة ما أوعدت دول 
ھنالك جھود للمنظمات الدولیة :السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ھل لكن 

ًواإلقلیمیة في تحدید مفھوم لجرائم اإلرھاب تحدیدا جامعا مانعا أم  ً ِ
َمازالت الجھود دون المستوى ؟  ُ.

م ١٩٣٠ِبدأ االھتمام من قبل المجتمع الدولي بجرائم اإلرھاب منذ عام 
ِة لدراسة جرائم اإلرھاب حیث شكلت عصبة األمم المتحدة لجنة خاص

وفي ، وتحدید قواعد قانونیة للمعاقبة علیھا  ومكافحتھا 
تقدمت فرنسا إلى عصبة األمم المتحدة بطلب دعت ، م ٩/١٠/١٩٣٤

ّفیھ إلى اتفاق دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم والتي ترتكب بغرض  َ ّ ِ
ّم عقدت اتفاقیة جن١٩٣٧/ ١١/ ١٦وبتاریخ ، ِاإلرھاب السیاسي  ِ یف ُ

ِالخاصة لمنع ومعاقبة جرائم اإلرھاب حیث تم التوصل بموجب ھذه 

.٧٣ص،م٢٠٠٢سنة، الوطنیةالتحریروحروبِاإلرهاب، حسینإمام)١(
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َاالتفاقیة لوضع قرارات لمكافحة جرائم اإلرھاب وانشاء محكمة دولیة  ِ
)١(.

ّأما عن تعریف اإلرھاب وفق االتفاقیات الدولیة فقد عرفت اتفاقیة  ِ َ َِ
دة م اإلرھاب في الما١٩٧٣ِجنیف الخاصة بمنع وقمع اإلرھاب لسنة 

األعمال اإلجرامیة الموجھة ضد دولة " األولى من االتفاقیة كما یلي 
َوالتي یكون من شانھا إثارة الفزع والرعب لدى شخصیات معینة أو 

َكذلك عرفت االتفاقیة األوربیة " جماعات من الناس أو لدى الجمھور
َّم اإلرھاب بأنھ  ١٩٧٧ِبمنع مكافحة اإلرھاب لسنة  الجرائم التي " ِ

كب على متن الطائرات على نحو غیر مشروع باستخدام التھدید ترت
. )٢("والقوة لالستیالء على الطائرة أو ممارسة السیطرة علیھا

وفي اطار جامعة الدول العربیة صدرت االتفاقیة العربیة لمكافحة 
ّجرائم اإلرھاب وھي اتفاقیة اقلیمیة في االطار العربي وقد صدرت  ِ ِ

ُن مجلس وزراء العدل والداخلیة العرب والذي عقد االتفاقیة بقرار م
م  ١٩٩٨/ ٤/ ٢٢بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربیة بتاریخ 

ّوقد دخلت االتفاقیة حیز التنفیذ في  َ حیث ، م ١٩٩٩مایو سنة ٧َ
اشارت الفقرة الثانیة من المادة األولى من االتفاقیة إلى تعریف 

َّاإلرھاب بأنھ  ِكل فعل م"ِ ّأیا كانت بواعثھ ، ن أفعال العنف أو التھدید بھ َ
ِیقع تنفیذا لمشروع  إجرامي  فردي أو  جماعي  ویھدف ، أو أغراضھ  ً

بإیذائھم أو  تعریض حیاتھم ، إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم 
أو الحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق ، أو  حریاتھم أو أمنھم للخطر

.)٣("عامة أو الخاصة أو احتاللھا أو االستیالء علیھاأو  االمالك ال
ِویرى الباحث أن تعریف االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب لجرائم  َّ
ًاإلرھاب جاء تعریفا شامال من حیث التركیز على الجانب المادي  ً ِ

مرجع، االمریكیةاالستراتیجیةفيِاإلرهابمكافحة، الیاسريطاهریاسین)١(
.بعدهاوما٣٣ص،سابق

جنیفمؤتمرِاإلرهابمكافحةفيعقدالتيالدولیةالمؤتمراتأهمیعدمن-
شرمفيِاإلرهابلمكافحةالدوليوالمؤتمرم١٩٧٥عامالمتحدةلألممالخامس
.م١٩٩٦عامالشیخ

مقارنةدراسة، ِاإلرهابلجرائمَّالتشریعیةالمواجهة، درویشابراهیممحمد. د)٢(
.بعدهاوما٤٦ص، م٢٠١٠سنة، 
( الرابطةالعربیالدوللجامعةاإللكترونيالموقعانظر)٣(

www.lacsportal.org. (
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والباعث والقصد الجرمي كأساس لقیام ھذا ، والموضوعي للجریمة 
.النوع من الجرائم 

ُي اإلطار االقلیمي أیضا عرفت معاھدة منظمة المؤتمر االسالمي وف َ ً
َّلمكافحة اإلرھاب في المادة األولى منھا اإلرھاب بأنھ  ِ ِكل فعل من " ِ

ًیقع تنفیذا ، أفعال العنف أو التھدید أیا كانت بواعثھ أو اغراضھ 
لمشروع اجرامي فردي أو جماعي ویھدف الى إلقاء الرعب بین 

َكذلك عرفت المادة األولى الفقرة الثالثة " رویعھم بإیذائھم الناس أو ت
أي جریمة أو مشروع أو اشتراك فیھا " َّالجریمة اإلرھابیة بانھا 

ِترتكب تنفیذا لغرض إرھابي في أي من الدول االطراف أو ضد رعایاھا  ً ُ
أو ممتلكاتھا أو مصالحھا أو المرافق والرعایا االجانب المتواجدین 

.)١(ُھا مما یعاقب علیھا قانونھا الداخلي على إقلیم
أما عن جھود منظمة األمم المتحدة واالجھزة التابعة لھا كمجلس األمن 
َّالدولي والجمعیة العامة فأننا لم نجد ومن خالل استعراض وثائق األمم 
ًالمتحدة ومجلس األمن المتعلقة باإلرھاب أي تعریف یعد جامعا مانعا  ً ُّ ُ ِ

ِیعرف اإلرھاب مع اإلشارة إلى قیام األمم المتحدة بتعریف الھجمات ُ
ِاإلرھابیة دون أن تحدد مفھوم اإلرھاب  ّ َحیث عرفت الھجمات أو  ، ُ

َّاألعمال اإلرھابیة بأنھا االستیالء غیر المشروع على الطائرات أو  ِ
األعمال غیر المشروعة في المطارات أو األفعال غیر المشروعة 

َلمتمتعین بحمایة دولیة بما فیھم الموظفین المرتكبة ضد األشخاص ا
َالدولیین أو أحد الرھائن أو استعمال أو  حیازة المواد النوویة الخ 

" ......)٢(.

،  سابقمرجع، ِاإلرهابلجرائمَّالتشریعیةالمواجهة، درویشابراهیممحمد. د)١(
.٥١ص
ّاتفاقیةانظر- َعرفتحیثم١٩٩٩سنةالصادرةِاإلرهابلمنعاألفریقیةالوحدةمنظمةِ

ُیعرضأوطرفلدولةالجنائیةینالقوانینتهكفعلكل" َّبانهاألولىالمادةفيِاإلرهاب
لهُیسببأواالشخاصِمنعددأوشخصأيحریةأوجسدسالمةأوحیاةللخطر
" .الموتأوالبالغاألذى

مرجع، ِاإلرهابعنالجنائیةالمسؤولیة، الزدجليعیسىبنإبراهیمبنمحمد. د)٢(
.بعدهاوما٢٦ص، سابق

م١٥/٢/٢٠٠٢تاریخ١٠٩/ ٥٤رقمالمتحدةلألممالعامةالجمعیةقرارانظر-
.ِاإلرهابوتمویللقمعالدولیةاالتفاقیةباعتمادوالمتعلق

ّاتفاقیةانظر- الموقعةالمدنيالطیرانسالمةضدالموجهةالمشروعةغیراالعمالقمعِ
.م٢٢/٩/١٩٧١فيبكندامونتلایرفي
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ًویرى الباحث ومن خالل ما تم دراستھ وتناولھ سابقا عن مفھوم 
ِاإلرھاب أن اإلرھاب كجریمة یتكون من عدة أفعال وسلوكیات متنوعة  َِّ

ِال یوجد جریمة إرھابیة واحدة تحتوى على سلوك ومختلفة بمعنى
ِواحد فالجریمة اإلرھابیة تتنوع وتختلف باختالف الفعل والسلوك 

ِأما عن تعریف األمم المتحدة لإلرھاب فیرى ، المرتكب وطبیعتھ واثارة 
َالباحث أن األمم المتحدة في التعریف تمیل للمفھوم السیاسي أكثر من  َّ

ِھذا واضح في معظم المفاھیم الخاصة باإلرھاب في المفھوم القانوني و ُ
وثائق األمم المتحدة 

ِوبالنتیجة فأن الجھود الدولیة لتعریف وتحدید مفھوم موحد لإلرھاب  ُ َ َّ
َیعد شامال ومانعا وجامعا مازال دون المستوى المطلوب لذلك فأنني  ُ ًُ ً ً ُّ

ًتحدة مؤتمرا أقترح ولخطورة ھذا النوع من الجرائم أن تنظم األمم الم
ّدولیا تجمع فیھ أغلب دول العالم للخروج بمفھوم محدد وواضح  ُ َ ً

ِومتفق علیھ لإلرھاب   ّ ُ.
: ِالمفھوم التشریعي لإلرھاب : ًثالثا 

ِیعد اإلرھاب من الظواھر االجرامیة التي اھتمت بھا الدول لخطورتھا  ِ ُُّ
افحة جرائم َّلذلك سارعت أغلب دول العالم إلى إیجاد تشریع خاص لمك

كما اھتمت الدول ومن خالل ، ِاإلرھاب ووضع آلیات قانونیة لضبطھا 
ِالتشریعات ذات العالقة باإلرھاب بتحدید مفھوم اإلرھاب وتعریفھ  ِ َّ
َّوتوضیحھ في صلب النصوص الخاصة باإلرھاب مع اإلشارة إلى أن  ِ ُ

ِّتعریف المصطلحات القانونیة أو شرحھا لیس من عمل المشرع بل ُ ھو ُ
ِمن عمل الفقھ والقضاء لكن ولخطورة جرائم اإلرھاب واثرھا على 

ِالمجتمعات والدول فأن المشرع مطالب بتحدید مفھوم اإلرھاب   ُ ِّ ُ َّ.
ِوفي االطار العربي سارعت التشریعات الخاصة باإلرھاب إلى تعریف  َّ
ِاإلرھاب أو العمل اإلرھابي ففي األردن عرف قانون منع اإلرھاب  َ ّ َ ِ ِ

كل عمل "َّم  العمل اإلرھابي بأنھ ٢٠٠٦لسنة ) ٥٥( َاألردني رقم 
ًمقصود أو تھدید بھذا العمل أو االمتناع عنھ أیا كان أغراض ھذا  ّ
ًالعمل أو بواعثھ أو  وسائلھ إذا وقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي بحیث یؤدي ھذا العمل إلى اإلخالل بالنظام العام أو بسالمة 

مع أو المرافق العامة أو المرافق الدولیة أو  البعثات الدبلوماسیة المجت
أو  احتالل أي منھا أو االستیالء علیھا أو تعطیل تطبیق الدستور أو 

.)١(القوانین أو االنظمة 

.م٢٠٠٦لسنة٥٥رقمَاألردنيرھابِاإلمنعقانونمن) ٢( المادةانظر)١(
م٢٠٠٧لسنة٨رقمُالعمانيِاإلرهابمكافحةقانونمناألولىالمادةانظر-

َعرفتوالتي َّ .ِاإلرهابيوالتنظیمِاإلرهابیةوالجریمةِاإلرهابَ
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ِأما في المملكة العربیة السعودیة فقد تم تعریف الجریمة اإلرھابیة أو 
َّالعمل اإلرھابي بأنھ  ًم بھ الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي كل فعل یقو" ِ

فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر ویقصد بھ االخالل 
بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعریض 
وحدتھا الوطنیة للخطر أو تعطیل النظام السیاسي  للحكم أو بعض 

ق الضرر بأحد مواده أو االساءة لسمعة الدولة أو مكانتھا أو الحا
َكما عرف النظام ) " )١(......الخ(مرافق الدولة أو مواردھا  الطبیعة  ّ َ

ِبعض المصطلحات الخاصة بمكافحة اإلرھاب كتمویل اإلرھاب وجھات  ِ
المرافق واالمالك العامة والخاصة ، الحجز التحفظي ، االختصاص 

.ِوھي مصطلحات ذات عالقة بمكافحة اإلرھاب 
ِّع المصري فقد عرف المشرع المصري في قانون َّفي التشریأما ُ َّ َ

َّمكافحة اإلرھاب الجریمة اإلرھابیة بانھا  ِ كل جریمة منصوص علیھا " ِ
في ھذا القانون وكذا كل جنایة أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل 
ِاإلرھاب أو بقصد تحقیق أو تنفیذ غرض إرھابي أو بقصد الدعوى إلى  ِ

ا تقدم أو التھدید بھا وذلك دون إخالل بأحكام ارتكاب أي جریمة مم
.)٢(قانون العقوبات

ِكما عرف القانون اإلرھابي وماھي صفات الشخص اإلرھابي ،  ِ َ َّ َ
ِّواإلرھاب ، وبالنتیجة فأن المشرع المصري كان أفضل من المشرع  ُ ِّ ُ َِّ

ِاألردني والسعودي في تعریف المصطلحات االكثر عالقة باإلرھاب  َ ،
ًالتعریف االردني والسعودي لإلرھاب جاء شمولیا ومنھجیا وغیر لكن  ً ِ

َمختصر كما عرفھ المشرع المصري حیث عرف المشرعان األردني  ِّ ُ َ َّ َ َ ِّ ُ َّ َ
ِّوالسعودي اإلرھاب من الجانب السیاسي والقانوني بعكس المشرع  ُ ِ

ِالمصري والذي عرف اإلرھاب بشكل مختصر ومن جانب واحد  َ َّ َ.
َّن ھذه التعریفات أنھ یشترط توافر عدة شروط لقیام الجریمة نستنتج  م

:ِاإلرهابي وهي كما یلي ِاإلرھابیة أو العمل 
.ِأن یتوافر القصد والباعث للقیام بالعمل اإلرھابي -أ

.ًأن یكون العمل تنفیذا لمشروع  اجرامي فردي أو  جماعي -ب

تاریخ١٦/مرقمالسعوديوتمویلهِاإلرهابجرائمنظاممن) ٢(المادةانظر)١(
.هـ٢٤/٢/١٤٣٥

١٦بتاریخوالصادرالمصريِاإلرهابمكافحةقانونمن) ١(المادةانظر)٢(
.م٢٠١٥أبأغسطس
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الك الخاصة أو البعثات ُأن یلحق العمل الضرر بأمالك الدولة أو االم-ج
الدبلوماسیة

.أو المنظمات الدولیة الموجودة على ارض الدولة 
.االخالل بالنظام العام وانتشار الخوف والفزع بین الناس -د

.تعطیل تطبیق الدساتیر واالنظمة والقوانین -ھـ 
ھذا في االطار العربي أما في االطار االجنبي فأننا نجد بعض الدول 

َعرفت َّ َاإلرھاب تعریفا مبسطا كالوالیات المتحدة االمریكیة حیث عرفت َ َّ َ ًِ ً
َّاإلرھاب بأنھ  أعمال عنف تجري ألسباب سیاسیة وألشخاص وجھات : ِ

.)١(خارج دائرة الحروب والعملیات العسكریة
ِویرى الباحث أن التعریف العربي لإلرھاب أشمل من التعریف  َّ

االمریكي  من الناحیة الموضوعیة 
ًحیث جاء التعریف االمریكي لإلرھاب مختصرا وال یتناسب ، والشكلیة  ِ

َّوبالنتیجة فأننا نجد بأن التشریعات ، مع خطورة ھذه الظاھرة العالمیة  ََّّ
ِلم تتوصل إلى تعریف جامعا مانعا لإلرھاب ومتفق علیھ  ً ً.




رھاب كمفھوم قانوني وسیاسي بغیره من الجرائم المشابھة ِیختلط اإل
لھ في الطبیعة واألثار، وھذا یتطلب بیان اوجھ الشبة واالختالف بینھا 

.ِوبین اإلرھاب كظاھرة  قانونیة وسیاسیة 
_: لذلك فأن هذا المطلب سیتناول عدة فروع تتلخص باالتي 

.ِاإلرھاب والعنف السیاسي : أوال 
.ِإلرھاب والجریمة المنظمة ا: ثانیا 
.ِاإلرھاب وعملیات الكفاح المسلح : ثالثا
:ِاإلرھاب والعنف السیاسي : أوال 

٢٠٠١سنة، نظروجهات:الكتبمجلة، جاهزةاالتهامات، المراغيمحمد)١(
.بعدهاوما٢٠ص، م

" َّبأنهِاإلرهابتعریفعلىالبریطانيِاإلرهابمنعقانونمن) ٢٠(نصت-
أهدافلتحقیقالعنفاستخدام
أفرادبینالخوفإشاعةبغرض، للعنفاستخدامأيذلكفيبما، سیاسیة
منهمقطاعبینأو، الشعب
.  ٣١ص، سابقمرجع، الجنائیةالمواجهة، درویشابراهیممحمد. دانظر
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َّیعرف العنف السیاسي بأنه  َّ ًاللجوء إلى القوة  لجوا كبیرا ومدمرا :ُ ً ً
ضد االفراد واالشیاء حیث یھدف ھذا اللجوء إلى التغییر الجزئي أو 

ًعد ھذا اللجوء محظورا  قانوناُالكلي في نظام  الحكم وی ً ُّ)١(.
َّاتجاه ثاني من الفقھ یعرف العنف السیاسي أو ما یسمى بالجریمة  ُ

ُالجریمة التي تتركب بدافع سیاسي ویعتدي فیھا على : َّالسیاسیة بانھا 
النظام األساسي للحكم وھذا ما تم االتفاق علیھ في مؤتمر كوبنھاجن 

َّم والذي أجمع فیھ على أن ١٩٦٣لتوحید قانون العقوبات سنة  ُ
الجریمة السیاسیة أو 

العنف السیاسي ھي الموجھة ضد تنظیم الدولة ومباشرتھا لوظائفھا 
.)٢(َأو ضد الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون 

ًویرى اتجاه ثالث من الفقھ أن العنف السیاسي  یتضمن استخداما  َّ ِ
ة لھا دالالت وابعاد سیاسیة للقوة لتحقیق أھداف سیاسیة أو  اجتماعی

وھذه الممارسات أو االفعال قد تكون فردیة أو جماعیة أو  منظمة أو ، 
.)٣(غیر منظمة

َّوبالنتیجة فأن العنف السیاسي أو الجریمة السیاسیة تلتقي في عدة 
َّحیث أن كلیھما یقوم على استخدام القوة أو ، ِمواضع مع اإلرھاب 

ِاإلرھاب والعنف یرتكزان على استخدام وسائل َّالتھدید كوسیلة كما أن 
َإلیقاع الرھبة والخوف والفزع في نفوس اآلخرین  أما االختالف ، َ

ِبینھما فیتلخص في أن اإلرھاب یقوم على إثارة الرأي العام حول  َّ
ِقضیة تھم اإلرھابین من خالل استخدام وسائل اإلعالم والدعایة لخلق  ِ

أما ، ى سلوكیات محددة في الرأي العام مواقف واتجاھات والتأثیر عل
العنف السیاسي فیسعى القائمون بھ إلى تحقیق أھداف مغایرة لیس 

ِأیضا یعد القائم بالعمل اإلرھابي ، بالضرورة إثارة الرأي العام وانتباھھ  ُُّ ً

،طنوسوعیسىمحفوظالكریمعبدترجمة، السیاسيالعنف، تیدهندریش)١(
.١٤٢ص، ١٩٨٦سنة

االتفاقیةضوءدراسة–مرتكبیهاتسلیموقواعدِاإلرهابجرائمذلكفيانظر-
، عشرالثالثالمجلد، ٥٠العددالشرطيالفكرمجلة، ِاإلرهابلمكافحةالعربیة

.  العالمشاكربدرللباحث، بعدهاوما٣٩ص، م٢٠١٤سنة
سنة، ِاإلرهابوجرائمالدولةأمنعلىالواقعةئمالجرا، الجبورعودةمحمد. د)٢(

.بعدهاوما١٥ص، م٢٠١١
،م١٩٨٨سنة، مصرفيالسیاسيالعنفظاهرة، إبراهیمتوفیقحسنین)٣(

.٢٩ص
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ُمرتكب لجرم عادي أما مرتكب العنف السیاسي فھو منتھم وسیاسي  ُ
.)١(ة أو اجتماعیة َوعقائدي ویحظى بشرعیة ثوری

ِویرى الباحث أنَّ الفرق بین اإلرهاب والعنف السیاسي أو الجریمة 
-:السیاسیة یتلخص بما یلي 

ِّیعد اإلرھاب من الجرائم العادیة والتي أفرد لھا المشرع في معظم -أ ُ ِ ُِ ُّ
ُّالدول تشریعا خاصا  بینما العنف السیاسي یعد من الجرائم السیاسیة  ُ ً ً

َفرد المشرع في معظم الدول تشریع خاص بالجریمة ُحیث لم ی ُ ِّ ُ
.ِالسیاسیة كاإلرھاب

من األسباب األساسیة لقیام العنف السیاسي أو الجریمة السیاسیة -ب
، ھو االنتماء العقائدي أو  الحزبي أو الثوري لتحقیق مطالب معنیة 

ّبینما الدوافع الرتكاب جرائم اإلرھاب ھي متعددة ومتنوعة  ُ ِّ
.ِاإلرھاب والجریمة المنظمة : انیا ث

ِتتفق الجریمة المنظمة مع جرائم اإلرھاب من الناحیة الشكلیة  َ
َّحیث عرف جانب من الفقھ الجریمة المنظمة بأنھا ، والموضوعیة  ِ َّ َ :

ِمؤسسة إجرامیة ذات تنظیم ھیكلي متدرج تنصف بالثبات واالستقرار 
ِة بھدف الحصول على واالستمرار في ممارسة أنشطة غیر مشروع

ُالمال مستعملة في ذلك العنف أو التھدید أو ، الترویع أو ، الرشوة 
َوتتم ھذه االنشطة بسریة تامة لتأمین وحمایة أعضائھا اللذین ینتمون 

.)٢(الیھا 
َویمكن القول أنَّ الجریمة المنظمة تكون منظمة عندما تجتاز أو تعبر  َ َ ُ

: ُریمة منظمة ما یلي ُالحدود ، ویشترط العتبار الج
.ُأن ترتكب في اكثر من دولة واحدة -أ

ارتكابھا في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبیر من االعداد أو ، -ب
.التخطیط لھا أو، توجیھھا أو  األشراف علیھا في دولة أخرى 

مرجع، االمریكیةاالستراتیجیةفيِاإلرهابمكافحة، الیاسريطاهریاسین)١(
.٤٧ص، سابق

وما١٨ص، م٢٠٠٠سنة، المنظمةالجریمة، قشقوشحامدهدى. د)٢(
.بعدها

ّاتفاقیةذلكفيانظر- أقرتهاوالتيالوطنیةعبرالجریمةلمكافحةالمتحدةاألممِ
/ ١١/ ١٥بتاریخوالصادرة) ٢٥(دورتهافيالمتحدةلألمالعامةالجمعیة
.٢٥/٥٥A/RESالمتحدةاألمموثیقةم٢٠٠٠
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َارتكابھا في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابھا جماعة إجرامیة -ج
ُمنظمة تمارس أن .شطة إجرامیة في اكثر من دولة واحدة ُ

.)١(ًولكن لھا أثارا كبیرة على دولة أخرى، ارتكبت في دولة واحدة-د 
ُویرى الباحث أن الجریمة المنظمة ھي القیام بأفعال غیر مشروعة من  َّ
ِقبل مجموعة من االشخاص بأسلوب مؤسسي منتظم ومتدرج بھدف  ُ ُ

، كون ھذه الجرائم عابرة للحدود وفي أغلب االحیان ت، جمع االموال 
َویعد من أھم اثارھا نشر الخوف والفزع والھلع بین افراد المجتمع  َُ َ ُّ

.واالخالل بالنظام العام 
ِلكن ثمة تشابھ بین الجریمة المنظمة واإلرھاب حیث تقوم كال  ُ ّ َ
الجریمتین على استعمال العنف والتھدید والخوف للمجتمع  كوسیلة 

َّكما تتشابھ كال الجریمتین في أن كل جریمة تقوم ، ا لتحقیق اھدافھ
ُبشكل مؤسسي ومنظم حیث تقوم كل مؤسسة على ھیكلة وتنظیم أمور  ُ

ًكما یترتب على كال الجریمتین أثارا ، َّالجماعة واالفراد المنتمون لھا 
.)٢(خطیرة من الناحیة السیاسیة االجتماعیة واالقتصادیة 

َّمة المنظمة واإلرھاب  یتلخص بأن األولى أما االختالف بین الجری ِ
َّتھدف إلى تحقیق مزایا مالیة بمعنى أن الغایة من الجریمة المنظمة 
ِھي اقتصادیة بینما اإلرھاب وفي اغلب االحیان تكون الغایات واالثار 

.)٣(المترتبة علیھ سیاسیة 
ِویرى الباحث أن اإلرھاب والجریمة المنظمة ھما وجھان لعملة  واحدة َّ

فكالھھا یقوم على استخدام وسائل العنف والتھدید والخوف للجمیع 
وكل جریمة تحتاج إلى مجموعة من االفراد ، واالخالل بالنظام العام 

ُیعملون بشكل مؤسسي ومنظم ومتدرج  لكن الفارق الوحید بینھما ، ُ
ِیتلخص في الباعث والغایة ففي الجریمة اإلرھابیة یكون الدافع والغایة 

بینما ، سیاسیة تتلخص في قلب نظام الحكم أو تقویض سلطة الدولة 
الغایة أو الدافع من العنف السیاسي أو الجریمة السیاسیة ھو تحقیق 
الربح والكسب المادي غیر المشروع بمعنى تحقیق الھدف االقتصادي 

.

.الوطنیةعبرالجریمةلمكافحةالمتحدةاالمماتفاقیةنم) ٣(المادةانظر)١(
.٣٠ص، م١٩٩٤سنة، ِاإلجرامیةالخطورةنظریة، سرورفتحيأحمد. د)٢(

،ِاإلرهابعنالجنائیةالمسؤولیة، الزدجليابراهیمبنمحمد. دذلكفيوراجع
. ٨٣ص، سابقمرجع

َّالتشریعفيِاإلرهابلجرائمالتشریعیةالمواجهة، مصطفىالعظیمعبدأحمد. د)٣(
.بعدهاوما١٦ص، م٢٠٠٠سنةالمقارنالمصري
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ِاإلرهاب وعملیات الكفاح المسلح : ثالثا
اب كعمل وفعل غیر مشروع وبین ِھنالك اختالف جوھري بین اإلرھ

الكفاح المسلح الذي یقوم بھ حركات وطنیة من أجل التحریر 
لذلك ال یمكن الخلط بین اإلرھاب وكفاح ، واالستقالل ضد سلطة محتلة 

فاللجوء إلى القوة للتخلص من ، الشعوب من أجل نیل االستقالل 
ًأمرا مشروعا السیطرة االستعماریة والمقاومة واالحتالل الحربي یعدا 

وقد صدر ، ِأما اعمال اإلرھاب فھي افعال واعمال غیر مشروعة ، 
العدید من القرارات عن الجمعیة العامة لألمم  المتحدة تؤكد على حق 

.)١(الشعوب في تقریر مصیرھا والدفاع عن نفسھا ضد أي اعتداء
ِویرى اتجاه من الفقھ أن االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب ال صادرة َّ

م  لم توصف حركات التحریر والنضال ضد المعتدي في ١٩٩٨سنة 
كذلك ازالة االتفاقیة صفة التمویل ، ِوطننا العربي بانھا اعمال إرھابیة 

ِلإلرھاب ألي شخص أو جھة تقوم بالتبرع أو دعم ھذه الحركات 
ھذا بعكس بعض ، باألموال من اجل التحرر من االحتالل واالستقالل 

ِات الدولیة والتي حرمت تمویل اإلرھاب بقصد التذرع بأي سبب االتفاقی َ
سیاسي عقائدي أو دیني أو أي سبب أخر مشابھھ لتبریر ھذه الجریمة  
َومن ھذه االتفاقیات ما نصت علیھ المادة السادسة من االتفاقیة الدولیة 

.)٢(ِلقمع وتمویل اإلرھاب
م في مؤتمر سان ١٩٤٥َّكما أن میثاق األمم المتحدة والصادر سنة 

ِفرانسیسكو أكد في العدید من مواده على حق الشعوب في الدفاع عن 

، م٢٠٠٨سنة، االنسانلحقوقالدولیةالحمایة، الوفاءأبوأحمد. د)١(
.بعدهاوما٧٤ص
أكدوالذي١٩٩٦لسنة٨٤/ ٥١رقمالمتحدةلألممالعامةالجمعیةقرارانظر-

حقوقالحترامفعليوضمانجوهريكشرطمصیرهاتقریرفيالشعوبحقعلى
.االنسان

فيدراسة-ِاإلرهابلتمویلالجرميالتكییف، النواسیةمحمدااللهعبد. د)٢(
العدد،المتحدةالعربیةاالمارات، والقانونالشریعةمجلة، اَألردنيَّالتشریع

.٣٤٠ص، م٢٠٠٥سبتمبر، والعشرونالرابع
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وقد صدر العدید من ، نفسھا ضد االعتداء من أي طرف محتل 
.)١(القرارات عن الجمعیة العامة لألمم المتحددة في ھذا االطار

ِونحن نرى أنھ ال یمكن المساواة من بین افعال اإلرھاب والكفاح  َّ
مسلح من أجل التحرر فاألولى تأتي من أجل التطرف ونشر الخوف ال

أما الثانیة فھي رد فعل الحتالل غیر ، واالخالل باألمن العام للجمیع 
مشروع من دولة أو طرف من االطراف فالدفاع عن النفس من حركات 

ِالتحریر أو  الشعوب ضد االحتالل ال یعد من قبیل أعمال اإلرھاب  ُُّ ،
.ر أفعال مشروعة كنتیجة الحتالل غیر مشروع إنما تعتب

ویرى الباحث وبعد االنتھاء من دراسة المبحث األول والمتعلق بماھیة 
َّاإلرھاب أن الدول والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة والفقھ القانوني  ِ
ِوالتشریعات لم یتوصلوا إلى تعریف یعد جامعا مانعا لإلرھاب ففي  ً ً ُّ ُ َّ

ِتعریف الجرائم اإلرھابیة دون اإلرھاب ، وأحیانا بعض المواضیع یتم  ِ
ِتتناول الدراسات واالبحاث  والتشریعات تعریف اإلرھاب من الجانب  َّ
ِالسیاسي دون القانوني لذلك فأن الجھود الدولیة لتعریف اإلرھاب  َّ

َوالوصول إلى تعریف جامعا مانعا مازال دون المستوى المطلوب  ُ ً ً.
ِاإلرھاب وبعض األنظمة القانونیة فنجد أن اإلرھاب أما عن العالقة بین  َِّ

قد یتشابھ مع بعض ھذه األنظمة وقد یختلف مع بعضھا اآلخر ، فمثال 
ِنجد أن العالقة بین اإلرھاب والكفاح والمسلح من حیث أوجھ الشبھ  ِ َّ
ِمختلفة تماما ، فاإلرھاب یختلف من الناحیة الشكلیة والموضوعیة عن  ً

ًالذي یعد حقا مشروعا للشعوب وحركات التحرر الكفاح المسلح ً ُ
ِالوطني لنیل االستقالل وقد یتداخل اإلرھاب ویتشابھ مع الجریمة 
ِالمنظمة وبالتالي فأن اإلرھاب  كغیره من الجرائم الدولیة قد یتشابھ  َّ

.مع غیره من األنظمة القانونیة وقد یختلف معھا في بعض المواضع 

سنةوالصادرالمتحدةاألمممیثاقمن) ٥١،٥٥،٧٦،٧٣( الموادانظر)١(
. org.un.wwwالمتحدةاألمممنظمةموقع( م١٩٤٥

عاموالصادر١٥الدورة١٥١٤رقمالمتحدةلألممالعامةالجمعیةقرارانظر-
أيضدالنفسعنوالدفاعلباالستقالالشعوبحقعلىأكدوالذيم١٩٦٠
.اعتداء
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املبحث الثاني
ِية مكافحة جرائم اإلرهابآل


ِیعد اإلرھاب من الظواھر االجرامیة الخطیرة  َحیث تسعى الدول إلى ، ُُّ ُ
ًمكافحة ھذه الجرائم بشتى الوسائل منعا النتشارھا ، لذلك سیناقش ھذا  ِ
ِالمبحث آلیات مكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى الوطني من حیث  َ ُ ِ

ِھل لإلعالم دور في مكافحة : ئلة تتلخص بما یلي طرح مجموعة االس
ِالفكر اإلرھابي ؟ وما دور الدول في تنمیة الحس األمني لدى المواطن 
؟ وھل للدولة دور في التربیة الدینیة ؟ وما دور االسرة في نشر الفكر 
ُالمعتدل والوسطي ومحاربة الفكر المتطرف ؟ ھل التعاون الدولي في  ُ

تطرف مازال دون لمستوى المطلوب؟ واین وصلت مكافحة الفكر الم
ِالدول في مجال التعاون القضائي في مكافحة اإلرھاب ؟ وھل یوجد 
َّمركز دولي لمكافحة اإلرھاب مقره األمم المتحدة ؟ وما ھي االتفاقیات  َ ِ ّ َ

.ِالدولیة ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب ؟ 
:لذلك سیتناول ھذا المبحث مطلبین ھما 

َآلیة مكافحة اإلرھاب على المستوى الوطني : األول المطلب_  ُ ِ.
َآلیة مكافحة اإلرھاب على المستوى الدولي : المطلب الثاني _  َ ُ ِ.







ِتعاني معظم دول العالم ظاھرة اإلرھاب  ُ ِفتسعى جاھدة للحد من ھذه ، ُ
: سائل  لذلك سیناقش ھذا المطلب ثالثة فروع ھي الظاھرة بكافة الو

.دور الدولة في تنمیة الحس األمني :  أوال 
.ِدور األسرة والتوعیة الدینیة في مكافحة اإلرھاب: ًثانیا 
ِدور اإلعالم وتأثیره على المجتمع في مكافحة اإلرھاب: ًثالثا  ِ.
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:دور الدولة في تنمیة الحس األمني : ًأوال 
وضوع الحس األمني من الموضوعات المستحدثة في المجال ُیعد م

األمني بالرغم من وضوح مضمونھ ومعناه لدى بعض رجال األمن 
ولدى الكثیر من الناس الذین یتزاید اعتمادھم على الحس األمني في 

.)١(حیاتھم الیومیة 
وقد تزاید الوعي لدى عامة أفراد المجتمع بأھمیة الحس األمني في 

وشعور المجتمع إلى أھمیة ، ِألخیرة مع تنامي ظاھرة اإلرھاب اآلونة ا
.ِاألمن في حیاة اإلنسان 

َّلذلك یعرف الحس في اللغة بأنه  َّ اإلدراك بأحدي الحواس الخمس :ُ
.)٢(وھو فعل یؤدیھ إحدى الحواس

ولعالقة الحس األمني بمفھوم األمن الشامل فقد ورد في لسان العرب 
بمعنى األمان ) أمن ( مني مأخوذ من مصطلح تعریف لغوي للحس األ

ِمن األمانة وقد أمنت فأنا آمن وأمنت غیري من األمن واألمان  َ َ ،
.)٣(ضد الخوف : واألمن 

فقد وردت العدید من التعریفات الفقھیة لمفھوم الحس :ًأما اصطالحا 
َّحیث عرفھ اتجاه من الفقھ بأنھ ، األمني  َّ ُشعور فطري یولد مع : َ

نسان ورجال األمن یتم تطویر ھذا الشعور مع الزمن وعن طریق اإل
ُاكتساب خبرات ومھارات شرطیة وأمنیة تقوم على مبدأ قوة المالحظة 
ومناقشة الوقائع وتمحیصھا  كل ذلك كان بدافع الشعور بأھمیة األمن 

.)٤(كعنصر أساسي في حیاة اإلنسان

محاضرة، األمنيالحسوتنمیةِاإلرهابمكافحة، السعیدعبداهللاأحمد. د)١(
نایفاالمیرجامعة، التدریبیةالبرامجقسم-التدریبكلیةإلىمقدمةعلمیة
.٣ص، م٢٠٠٥سنة، األمنیةللعلومالعربیة

.١/١٧٣، حسسمادة، هـ١٤١٠، لعربیةااللغةمجمع، الوسیطالمعجم)٢(
.بیروت٦/٥٠، حسسمادة، منظورالبنالعربلسانذلكفيانظر-
سابقمرجع، األمنیةالحسوتنمیةِاإلرهابمكافحة، السعیدعبداهللاأحمد. د)٣(
.٤ص،
للحساألمثلاالستخداموتنظیمالشرطةرجل، الشهاوىعبدالفتاحقدري)٤(

شرطة، الشارقة، السادسالمجلد، الثالثالعدد،الشرطيالفكرمجلة،األمني
. بعدهاوما٥٥٥ص، م١٩٩٧سنة، الشارقة
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َأما على مستوى الدول فأننا نجد اھتمامھا و َ بشكل واضح في تنمیة ُ
الحس األمني لدى المواطن لما لذلك من أثر في مكافحة الجریمة بكافة 

َفعلى المستوى العربي أھتم مجلس وزراء الداخلیة العرب ، أنواعھا  ُ
حیث تضمن التقریر الصادر عن أعمال ، م بالحس األمني ١٩٩٩سنة 

األمني في ِوتوصیات المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجھزة اإلعالم 
البند الثاني منھ ضرورة االھتمام بتنمیة وتطویر الحس األمني لدى 

ِوقد جاء ھذا المؤتمر ثمره إلقرار مجلس وزراء ، المواطن العربي  َ
ِالداخلیة العرب االستراتیجیة اإلعالمیة العربیة للتوعیة األمنیة 

.)١(والوقایة من الجریمة
َم بالمملكة األردنیة الھاشمیة َوفي األردن اھتمت مدیریة األمن العا

بالحس األمني اھتمام واضح عن طریق الشراكة مع مؤسسات 
وقد ، المجتمع المدني من أجل التوعیة االجتماعیة بالمخاطر األمنیة 

َحیث یھدف ) مركز السلم المجتمعي ( انشأت مدیریة األمن العام 
وتنمیة ، المركز إلى مكافحة التطرف  ونشر الفكر المعتدل والوسطي

وجاء انشاء ھذا المركز ضمن الخطة االستراتیجیة ، الحس األمني 
َالتطویریة لمدیریة األمن العام في األردن ، كما اطلقت مدیریة األمن 

َأرتقي ألني أردني ( َالعام األردني مبادرة  وتھدف ھذه المبادرة إلى )  َ
ألمني إشراك المجتمع بالقضایا والشؤون األمنیة وتنمیة الحس ا

. )٢(بالمخاطر األمنیة 
ًوفي مملكة البحرین ونظرا ألھمیة األمن العام بمفھومھ الشمولي 

ودور المواطن بالمساھمة مع األجھزة المختصة بمكافحة ، والتكاملي 
لسنة ) ١٤(الجریمة فقد صدر عن وزیر الداخلیة البحریني القرار رقم 

طة وقد أكدت م والمتعلق بإصدار مدونھ سلوك رجال الشر٢٠١٢
المدونة في باب 

منھا على أھمیة تنمیة الحس األمنیة ) ٦(المادة ) مبادئ المدونة ( 
لدى المواطن ودور المواطن في العالقة التشاركیة مع األجھزة األمنیة 

)٣(.

سنة، األمنلضابطاألمنيالحسأهمیة، المویشیرعبدالرحمنبنتركي)١(
.١ص، م٢٠٠٤

) .jo.gov.psd.www( اَألردنيالعاماألمنلمدیریةاإللكترونيالموقع)٢(
سلوكبمدونةالخاصم٢٠١٢لسنة١٤رقمالبحرینيالداخلیةوزیرقرار)٣(

م١٩٨٣لسنة٣رقمالعاماألمنقواتقانونبموجبوالصادرالشرطةرجال
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ُویرى اتجاه من الفقھ أن الحس األمني یأتي ویكتسب بالخبرة والوعي  َّ
ُھم على قوة المالحظة والتمعن في المتزاید لدى رجال األمن  وقدرت

والقدرة على اتخاذ قرار ، األشیاء والوقائع التي تحدث أو  قبل حدوثھا 
.)١(بناء على ما تم مالحظتھ والتدقیق فیھ 

ُّوتعد المؤسسات التعلیمیة سواء الجامعات أو المدراس أو المعاھد  ُ
تضم ِأساس لنشر الوعي األمني والحس األمني لدى المواطن حیث 

ِھذه المؤسسات فئة الشباب والذین یسھل السیطرة علیھم من 
لذلك یأتي الدور المھم للمؤسسات ، ِالجماعات اإلرھابیة واستغاللھم 

التعلیمة في التنشئة االجتماعیة السلیمة والمبنیة على قواعد االعتدال 
َّوبالنتیجة فأن تنمیة . )٢(والوسطیة التي أكد علیھا الدین االسالمي

حس األمني للفرد تنعكس علي الناحیة النفسیة والجسمیة والعقلیة ال
ًواالقتصادیة بحیث یصبح الفرد انسانا فاعال في مجتمعھ  فیقبل بكل ، ً

.)٣(ما أعطاه هللا من إمكانیات على بناء مجتمعھ وتحقیق استقراره 
َّویمكن القول أن نشر الحس األمني لدى المواطن یقع على عاتق 

ظل التحدیات والظروف األمنیة الراھنة والتي تستدعي الدولة في
تظافر الجھود األمنیة المجتمع للحد من ظاھرة اإلرھاب والقضاء 

لذا فأنني اقترح أن یكون لدى أجھزة األمن إدارة متخصصة ، علیھا 
ُبحیث تعنى ھذه اإلدارة بالتوعیة ) الشرطة المجتمعیة ( تسمى 

ِاالجتماعیة من مخاطر اإلرھا وتنشر الفكر ، ب والفكر المتطرف ِ
ُوتنمي الحس األمني لدى المواطن في شتى ، ُالوسطي والمعتدل 

.المجاالت 
: ِدور األسرة والتوعیة الدینیة في مكافحة اإلرهاب : ًثانیا 

البحرینمملكةفيالداخلیةلوزارةاإللكترونيالموقعانظروتعدیالته
com.alwasqrnews.www

،) األمنيالحس( الجمهورمعالتعاملمهارات، الحجنيفایزبنعلي. د)١(
.٤صهـ٣/٢/١٤٢٨الموافق،م٢٠٠٩سنة

هـ١٤٢٥سنة، التربویةللمؤسساتاألمنيالدور، الحوشانزاجلبنبركة. د)٢(
. ٤ص،
المناهجمحتوىفيالفكرياألمنتعزیز، وآخرونالشریفیینعبداهللاعماد. د)٣(

م٢٠١٥سنة، التعلیمیة
.١٣٣ص
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َتسعى الدول على المستوى الوطني وفي إطارھا الجغرافي إلى مكافحة  ُ
ُاإلرھاب والفكر المتطرف وذلك عن طر یق التوعیة االجتماعیة لألسر ِ

ُكما تھتم الدول أیضا بنشر الفكر الدیني المعتدل ، وأفراد المجتمع  ً
والوسطي عن طریق توجیھ الدعاة والمنابر الدینیة إلى ضرورة تثقیف 

.الناس بوسطیة االسالم واعتدالھ كدین ومنھج حیاة 
تربیة لذلك یقع على عاتق األسرة وھي أول نواه صغیرة تؤثر على 

ًاألطفال وتنشئة األبناء ضرورة تثقیف اآلباء ألبنائھم تثقیفا منھجیا  ً
ُقائما على أساس االعتدال والوسطیة ونبذ الفكر المتعصب والمتطرف  ً

َّلذلك فأن اصالح ھذه الوحدة االجتماعیة الصغیرة ھو نجاح لبناء ، 
ُّویعد ھذا ، مجتمع واعي لمتطلبات الظروف األمنیة الراھنة  االصالح ُ

كما یقع على عاتق االباء ، ِأساس لمكافحة اإلرھاب والفكر المتطرف 
غرس االنتماء الوطني في ذھن أبنائھم من خالل تعزیز القیم الوطنیة 

.)١(واالنسانیة واالجتماعیة وحب العمل ومحبة اآلخرین 
ُولھذا فأنھ یفترض على المؤسسات الدینیة ودور العبادة ووزارات  َّ

في الدول أن تسعى جاھدة للتعاون مع المؤسسات االجتماعیة األوقاف 
ومنظمات المجتمع المدني من اجل بیان حقیقة الدین االسالمي بأحكامھ 

َّسیما وأن الدین ، وبالسلوك اإلنساني ، الشرعیة الخاصة باألخالق  َّ
َاالسالمي دین االعتدال والوسطیة ونبذ العنف والتطرف لذلك فأن دور  َّ

ِت الدینیة ودور العبادة في اإلرشاد والتوجیھ للمجتمع من المؤسسا
وبیان وسطیة الدین االسالمي ونبذه للعنف ، ِمخاطر اإلرھاب 

ِوالتطرف في الرأي والسلوك یعد أساسا لمكافحة اإلرھاب على  ًُ ُّ
ِالمستوى الوطني للدول ویجب أن یكون من أھم االستراتیجیات التي  َ ُ

.)٢(رھابِتضعھا الدول لمكافحة اإل
َّویرى اتجاه من الفقھ أن األسرة إذا أحسنت أداء وظیفتھا في التربیة 
َّالسلیمة والصحیحة فإنھا تنتھي بالنتیجة في إخراج مجتمع بعید عن 

ِاالنحرافات والمیل إلى اإلجرام واإلرھاب  وإذا تكاسلت األسرة في ، ِ
أبنائھا طریق َّالقیام بوظیفتھا األساسیة فإنھا بذلك تساھم في سلوك

ًالتطرف واإلرھاب وھذا ینطبق أیضا على دور العبادة ومؤسسات  ِ

المؤسساتوبعضالعراقيالمواطندور، حبیبجوادالمحسنعبد. د)١(
.بعدهاوما٢٨٨ص، م٢٠١٤سنة، ِاإلرهابمكافحةفياالجتماعیة

المجتمعمؤسساتدور، قرملةبنناصرنبحزامبنعمرذلكفيانظر)٢(
للعلومالعربیةنایفجامعة، ماجستیررسالةِاإلرهابمنالوقایةفيالمدني
. بعدهاوما١٦٩ص، م٢٠٠٧سنة، األمنیة
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المجتمع المدني والتي یقع على عاتقھا واجب القیام بعملیة النصح 
.)١(ِواالرشاد والتوضیح من مخاطر اإلرھاب

َّویرى اتجاه ثاني من الفقھ أن لألسرة دور ایجابي في بناء المجتمعات  ِ
: ة وحتى یتحقق ذلك البد من اتخاذ الخطوات التالیة الصحیحة والسلیم

.ًالتوازن في معاملة األبناء بعیدا عن االنخراط الزائد في التدلیل –أ 
أن تكون االسرة قدوة حسنھ ألبنائھا في التحلي باألخالق الحسنة –ب 

ًوااللتزام بھا قوال وعمال  ً.
جو من الھدوء إشباع حاجة الطفل إلى الحب والحنان وتھیئھ–ج 

.بحیث یشعر األھل الطفل بالسعادة واالستقرار 
ِاالھتمام بعملیة التربیة وبخاصة بالسنوات األولى من عمر الطفل –د 

.)٢(وبالتحدید في المجال الدیني واألخالقي 
َّویرى الباحث أن غیاب دور األسرة ودور العبادة ومؤسسات المجتمع 

التوعیة واالرشاد والنصح الموجھة إلى المدني في القیام بوظائفھا في 
، ِفئة الشباب كان لھ الدور االساسي في االنضمام للتنظیمات اإلرھابیة 

وفي ھذا اإلطار فأنني أقترح أن تقوم الدول وفي إطار استراتیجیاتھا 
ِلمكافحة اإلرھاب بأنشاء مركز حكومي لمكافحة اإلرھاب بحیث ال  ِ

َة بل یكون دوره اجتماعي وتوعوي من یكون لھذا المركز الصفة األمنی
ُحیث یشرف المركز على دور العبادة والمؤسسات ، ِمخاطر اإلرھاب  ُ

التعلیمیة ومؤسسات المجتمع المدني ویقوم بتوجھیھا في كل ما یتعلق 
ًبمكافحة اإلرھاب فكریا واجتماعیا  ً ِ باإلضافة إلى دوره في توحید ، ُ

المجتمع المدني كضابط الجھود بین مؤسسات الدولة ومؤسسات 
كما یجب تعدیل مناھج ، ِارتباط وحلقة وصل في مجال مكافحة اإلرھاب 

المدراس والجامعات بحیث تحتوي على االفكار والمعلومات التي تكافح 
.ِاإلرھاب وتحد من ھذه الظاھرة 

ِدور اإلعالم وتأثیره على المجتمع في مكافحة اإلرهاب : ًثالثا  ِ :
ًووسائلھ المقروءة والمرئیة والمسموعة دورا كبیرا في ِیلعب اإلعالم  ً

ِمكافحة اإلرھاب ویعد اإلعالم من الوسائل الداخلیة واآللیات التي  ِ ُ ُِّ
ِتستخدمھا الدول لمكافحة اإلرھاب لما لھ من تأثیر على المجتمع  ِ

ِوتغییر فكرة نحو االعتدال والوسطیة لذلك فإن اإلعالم لھ ، وثقافتھ 
ِفحة اإلرھاب وبالمقابل إذا كان لإلعالم دور سلبي في دور في مكا ِ

.١٧٧ص، سابقمرجع، قرملةبنحزامبنعمرانظر)١(
المجتمعأمنستتبابِافيالتربوياألسرةدور، الحسینيحسنبنتعفاف. د)٢(

٢٨٠ص، م٢٠٠٥سنةوالفرد
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وعدم التفاعل مع ، إذاعة الخوف والفزع بین الناس وأفراد المجتمع 
فإن ذلك یساعد المنظمات ، قضایاھم والمساھمة في حل ھذه القضایا 

، ِاإلرھابیة بتوفیر أرض خصبة لھم لتنفیذ مخططاتھم الخاصة بھم 
.وتحقیق غایاتھم 

ِیجب على وسائل اإلعالم أن تقوم بدورھا االساسي في التعامل لذلك
وأن یكون لھا الدور التشاركي مع ، مع قضایا المجتمع بشكل إیجابي 

)١(ِاألجھزة األمنیة في الترویج للفكر اإلرھابي ومخاطرة

ِكما یھتم منفذو العملیات اإلرھابیة بالدعایة اإلعالمیة وذلك باستخدام  ِ
َن شأنھا لفت نظر المجتمع سواء على المستوى صور وأسالیب م ُ

ًالدولي أو  الوطني بحیث یجعلوا لجرائھم واقعا إعالمیا لھ صداه في  ً َ
َمختلف وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة بما یضمن  ِ
ِبالنتیجة وصول رسائلھم إلى الجھات المستھدفة من القیام بالعمل 

.)٢(ِاإلرھابي 
ِالجھود العربیة على المستوى اإلعالمي لمكافحة اإلرھاب وفي إطار  ِ َُ

ِأقر مجلس وزراء اإلعالم العربي الخطة االستراتیجیة لمكافحة جرائم  َ
ِاإلرھاب على المستوى اإلعالمي جاء ذلك خالل اجتماعھم بمقر جامعة  ُ َِ

وكان من أھم محاور ھذه الخطة نشر ، الدول العربیة بھذا الخصوص 
وفي . )٣(َّسامح واحترام الرأي اآلخر وعدم التشدد في الرأي ثقافة الت

ِم انعقد المؤتمر العربي العاشر لرؤساء أجھزة اإلعالم ٢٠١٣عام 
ِاألمني في تونس بھدف تكثیف التعاون في مجال اإلعالم األمني 
ِوالوطني من أجل مكافحة اإلرھاب وقد صدر عن المؤتمر عدة 

: توصیات تتلخص بما یلي 
.ِضرورة تأھیل وتدریب اإلعالمیین في المجال األمني –أ 

.ِضرورة التعاون بین أجھزة اإلعالم األمني والعربي والوطني –ب 

٣٤٦ص، م٢٠٠٦سنة، اإلرهابعلم، وآخرونالترتوريعوضمحمد. د)١(
.بعدهاوما

رسالة، ِاإلرهابجرائملمكافحةالعربیةالجهود، كاطعصبريغسانانظر)٢(
.٤٨ص، م٢٠٠١سنة،) منشورة( ماجستیر

.com.alyaum.www:  الیوملصحیفةلكترونياالالموقعانظر)٣(
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ِضرورة توفیر المعلومات وبالسریة القصوى ألجھزة اإلعالم –ج 
المختلفة من قبل وزارة الداخلیة واألجھزة األمنیة بما یساعد على 

.)١(ِمكافحة جرائم اإلرھاب
ِكما نصت االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب والصادرة بتاریخ 

ِم على ضرورة مكافحة اإلرھاب بواسطة اإلعالم ٧/٥/١٩٩٩ حیث ، ِ
ِیلعب اإلعالم دور أساسي وتكاملي مع الجھود األمنیة لمكافحة 
ِاإلرھاب وتناولت االتفاقیة وبشكل صریح أھمیة اإلعالم ودروة في  ِ

في المادة ِمكافحة اإلرھاب
ِتعزیز أنشطة اإلعالم األمني ( من االتفاقیة والتي تنص ) ٣/٧( 

ِوتنسیقھا مع األنشطة اإلعالمیة في كل دولة وفقا لسیاستھا اإلعالمیة  ًِ
وإحباط ، ِوذلك لكشف أھداف الجماعات والتنظیمات اإلرھابیة ، 

.)٢() وبیان مدى خطورتھا على األمن واالستقرار، مخططاتھا 
ِمكن القول أن لإلعالم دور ال یقل أھمیة عن الدور األمني فاإلعالم وی َ ِ

لذلك یجب على الدول أن ، واألمن وجھان لعملة واحدة وال ینفصالن 
: ِتھتم بالجانب اإلعالمي من النواحي التالیة 

ِضرورة تأھیل وتدریب العاملین في الجانب اإلعالمي في دورات –أ 
ِمتخصصة في مكافحة اإل .رھاب ِّ

ِتوجیھ وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة إلى نشر –ب 
.َّالفكر الوسطي ونبذ التطرف والعنصریة  والتمییز 

عقد االتفاقیات الثنائیة بین الدول العربیة في مجال مكافحة –ج 
ِاإلرھاب في الجانب اإلعالمي  ِ.

االخبار أو ِعدم السماح لوسائل اإلعالم بنشر الدعایة أو –د 
.ِالمعلومات التي تساعد اإلرھابین على تنفیذ مخططاتھم 





aim.www-:  العربالداخلیةوزراءلمجلساإللكترونيالموقعانظر)١(

org.council.
منبقراروالصادرةِاإلرهابلمكافحةالعربیةاالتفاقیةمن) ٣/٧(المادةانظر)٢(

بتاریخنفاذهابدءوالتيم٢٢/٤/١٩٨٩بتاریخوالداخلیةالعدلوزراءمجلس
.م٧/٥/١٩٩٩
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ِیعد اإلرھاب من أخطر الظواھر الدولیة التي تواجھا الدول في العصر  ُُّ
َّالحالي لذلك فإن الدول في الوقت الحالي تجتھد في وضع استراتیجیات 
َلمكافحة اإلرھاب على المستوى الوطني بالتنسیق مع الدول األخرى  ُ ِ
ِبھدف االستفادة من الخبرات ، حیث أن مكافحة اإلرھاب على  َّ
َالمستوى الدولي لھ آثار إیجابیة على األمن الداخلي للدول واألمن  َ ُ

: َّلذا فإن ھذا المطلب سیناقش العدید من المحاور كاآلتي ، المجتمعي 
ُالتعاون القضائي بین الدول : ًأوال ُ َ َّ.

ُالتعاون األمني : ًثانیا  ُ َ َّ.
َالتعاون الدولي : ًثالثا  ُ ُ َ ) .َاالتفاقیات الدولیة ( َّ

َالتعاون القضائي بین الدول : ًأوال  ُ ُ َ َّ:
ِیبرز التعاون الدولي في مكافحة جرائم اإلرھاب في صور متعددة  ُ ََ ُ ففي َّ

ُالدول العربیة وضعت حجر األساس للتعاون َّنجد أناإلطار العربي َُ َ َّ
ِالعربي المشترك فیما بینھا في مجال مكافحة اإلرھاب منذ صدور 
ِاالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب والتي صدرت بقرار من مجلس 

م وقد بدء نفاذ ٢٢/٤/١٩٨٩وزراء العدل والداخلیة العرب بتاریخ 
ِمن االتفاقیة ) ٤٠( ًم وفقا للمادة ١٩٩٩مایو / أیار ٧االتفاقیة في 

ِویعد من صور التعاون العربي في مجال مكافحة اإلرھاب  ُ َ ُُ َُّّ تسلیم ( ِ
ِوحول مفھوم تسلیم المجرمین من الناحیة القانونیة فقد ) المجرمین 

ِعرف جانب من الفقھ تسلیم المجرمین بأنھا مجموعة من اإلجراءات  َّ َِ َِّ
ِتضن تسلیم دولة من الدول شخص متھم أو  َالنظامیة والقانونیة ت

ِمحكوم علیھ إلى دولة أخرى طلبت تسلیمھ من أجل محاكمتھ أو  تنفیذ 
ِالحكم فیھ إذا صدر بحقھ حكم قضائي مبرم من الدولة التي طلبت 

َّوقد نص قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم ، الشخص تسلیمھ 
.)١(ن الدولعلى شرعیة تسلیم المجرمین بی٤٥/١١٦

ِوقد خصصت االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب الفصل الثاني منھا  َّ
ُللتعاون في المجال القضائي  حیث نظمت المواد الخاصة في تسلیم  َُّ َ

من االتفاقیة والتي أكدت على ) ٥( المجرمین في الفرع األول المادة 
علیھم في تعھد كل الدول المتعاقدة بتسلیم المتھمین أو المحكوم

للمؤسساتالتنمويالدوربعنوانعملورقة، الشمرانيعليبنحمدان)١(
فهدالملكبكلیةوالمنعقدةواألمنالمجتمعندوةفيُمقدمة، المجتمعفياألمنیة
.٢٢ص، هـ١٤٢٥سنة،٢٤/٢حتى٢١/٢منریاضال–األمنیة
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ِالجرائم اإلرھابیة المطلوب تسلیمھم من أي من ھذه الدول  وذلك ، ِ
.)١(ًطبقا للقواعد والشروط المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة 

َّكما ناقشت االتفاقیة كل المسائل الثانویة ذات العالقة بتسلیم المجرمین 
الجریمة  ومكان ارتكاب، كالتقادم ( ِفي القضایا والجرائم اإلرھابیة 

الخ ) صدور عفو عن الجریمة ، جنسیة المتھم ، االختصاص المكاني  
من القضایا والمسائل ذات العالقة بتسلیم المجرمین في الجرائم ..... 

ُاإلرھابیة  وفي مجال تعمیق التعاون القضائي بین الدول العربیة  ُ َ َِّ
أخرى ِأجازت االتفاقیة ألي دولة عربیة أن تطلب من دولة عربیة 

ِالقیام بأي إجراء قضائي متعلق أو ذات عالقة بجریمة إرھابیة وقعت 
وتنفیذ عملیات التفتیش ، تبلیغ الوثائق القضائیة ( على أرضھا مثل 

والحصول على المستندات ، إجراء المعاینة وفحص االشیاء ، والحجز 
.)٢()والوثائق والسجالت الالزمة للوصول إلى الحقیقة 

ِالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب كانت نقطة البدایة في َّونجد بأن ا
ُالتعاون العربي في مجال ھذه الظاھرة الخطیرة والتي تعاني منھا  َُّ ُ َ

من ) ٢٢( ویرى الباحث ضرورة تعدیل المادة . ُمعظم دول العالم 
ِاالتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم اإلرھاب والمتعلقة بتسلیم المجرمین 

ُّتقدیم الطلب  بحیث تنص المادة بعد تعدیلھا على تقدیم طلب وإجراءات َ
إجراءات التسلیم إلى السلطة القضائیة ألنھا أجدر بتحقیق العدالة 

.ِومراعاة حقوق األفراد وحریاتھم من السلطة التنفیذیة 
ِفقد أبرمت العدید من االتفاقیات الثنائیة بین َأما على الصعید الدولي ُ

تسلیم المجرمین منھا على سبیل المثال االتفاقیة الدول في مجال
واالتفاقیة المصریة الجزائریة عام ، م ١٩٦٧المصریة التونسیة عام 

َّكما نصت بعض االتفاقیات اإلقلیمیة على تسلیم المجرمین ، م ١٩٦٤ َ
ُكاتفاقیة الریاض للتعاون القضائي عام  ُ َ َواالتفاقیة األردنیة ، م ١٩٨٣َّ

.)٣(م ١٩٥٨ن لتسلیم المجرمی

ِالتعاون األمني في مكافحة اإلرهاب : ثانیا  ُ ُ َ َّ :

. ِاإلرهابلمكافحةالعربیةاالتفاقیةِمن) ٨، ٧، ٦، ٥( الموادانظر)١(
.ِاإلرهابلمكافحةالعربیةاالتفاقیةمن) ٩( المادةانظر)٢(

االتفاقیةِمن) ١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦( الموادانظر-
ُبالتعاونوالمتعلقةِاإلرهابافحةلمكالعربیة .القضائيَّ

، سابقمرجع، ِاإلرهابجریمةلمكافحةالعربیةالجهود، كاطعصبريغسان)٣(
.١٤٢ص
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ِیعد التعاون األمني بین الدول من األدوات المھمة والفعالة لمكافحة  ُ ُُّ َ َُّ
ِسیما بعد انتشار ظاھرة اإلرھاب في اآلونة األخیرة ، ِاإلرھاب  َّ

ت األمنیة لذلك فإن تبادل المعلوما، واختراق ھذه الجریمة حدود الدول 
ِبین الدول یعد من الوسائل األساسیة للقضاء على اإلرھاب  ُِ ُّ.

َوعلى المستوى الدولي تنبھت الدول إلى ضرورة إیجاد منظومة  َ ُ
ُللتعاون األمني بین الدول  ِحیث صدر العدید من القرارات عن ، َّ

ُالمنظمات الدولیة واإلقلیمیة إلقرار التعاون بین أجھزة األمن في ال دول َّ
)١(.

كذلك أھتمت الدول بالتعاون األمني فیما بینھا لمكافحة الجرائم وخاصة 
ِجرائم اإلرھاب عندما أنشئت اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة عام 

ُم وذلك من أجل التعاون األمني بین الدول وتبادل المعلومات ١٩٢٣ ُ َ َّ ِ
وقاعدة ، ل حیث قدمت ھذه المنظمة خدمات االتصاالت األمنیة بین الدو

م تم تغییر اسم ١٩٥٦وفي عام ، بیانات لتسھیل ھذه الخدمات 
.)٢() االنتربول ( المنظمة لتصبح الشرطة الجنائیة 

، سابقمرجع، ِاإلرهابلجرائمَّالتشریعیةالمواجهة، درویشإبراهیممحمد. د)١(
.٤٠٤ص
ُّیعد- تسلیمطلبیقدملذلك،للدولادةالسیاعمالِمنالمجرمینتسلیمطلبُ

ویرى،دولةكلقانونحسبالقضائیةالسلطةأوالتنفیذیةالسلطةإلىالمجرمین
السلطةإلىالمجرمینتسلیمطلبتقدیمیقتضيالعدالةمنطقأنَّالفقهمنجانب

سابقمرجع،درویشابراهیممحمد. دانظر،التنفیذیةالسلطةولیسالقضائیة
٣٩،ص

مااألمنيالتعاونمجالفيالدولیةالمنظماتعنالصادرةالقراراتهذهومن-
: یلي

ومعاملةالجریمةلمنعالثامنالمتحدةاألمممؤتمراعتمدهالذيالقرار–أ
میالنوعملخطةتنفیذأهمیةإلىُیشیروالذيم١٩٩٠سنةهافانافيالمجرمین

ِاإلرهابجرائملمكافحةكأساسالدولبینمنياألالتعاونضرورةعلىتركزوالتي
.
سنة، ٢ط، ِلإلرهابالقانونیةالمواجهة، سرورفتحيأحمد. دانظر)٢(

.٤٢٠صم٢٠٠٨
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َّویرى اتجاه من الفقھ أن للمعلومات األمنیة دور أساسي في مكافحة  ِ
ُجرائم اإلرھاب وھي تمثل ثروة یجب اعتمادھا في سیاق آلیات التعاون  َ َِّ

َّمواجھة الجرائم اإلرھابیة بالتالي فأن على الدول التي تمتلك َالدولي ل ِ
ِأجھزة أمنیة على درجة عالیة من الكفاءة والتدریب أن تفتح أبوابھا 
ِللدول األخرى في مجال تبادل الخبرات والمعلومات األمنیة من أجل 

.)١(ِمكافحة ظاھرة اإلرھاب
ُویتفق الباحث مع ھذا الرأي فالتعاون والت كامل األمني بین الدول َّ

َّأساسي یعد من األدوات الفعالة لمكافحة جرائم اإلرھاب سیما في ظل  ِ ُِ ُّ
ِھذا یتطلب من ، سرعة انتشار ھذه الجرائم واختراقھا لحدود الدول 

الدول سرعة تبادل المعلومات األمنیة وعقد االتفاقیات الثنائیة بینھا في 
.ِم اإلرھاب المجال األمني لضبط تمدد وتوسع جرائ

ِأما على المستوى العربي فقد تم إقرار العدید من االستراتیجیات  َ ُ
َلتدعیم التعاون العربي على المستوى األمني مثل  َُّ ُ االستراتیجیة ( َُ

العربیة األمنیة ، واالستراتیجیة العربیة لمكافحة االستعمال غیر 
للتوعیة األمنیة ِواالستراتیجیة العربیة اإلعالمیة، المشروع للمخدرات 

ِوالوقایة من الجریمة واالستراتیجیة العربیة لمكافحة اإلرھاب الخ  ِ ...
 ()٢(.

ُوتعد االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب األساس لبلورة التعاون األمني  َُّّ ُِ
حیث صدرت ، ِبین الدول العربیة في مجال مكافحة جرائم اإلرھاب 

ِقرار من مجلس وزراء الداخلیة م ب٢٢/٤/١٩٩٨االتفاقیة بتاریخ 
َالعرب الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة  وفي ، ُ

ُاإلطار األمني فقد افردت االتفاقیة العربیة بابا خاصا یتعلق بالتعاون  ُ َ َّ ً ً
العربي في جمیع المجاالت ومنھا المجال األمني  حیث تناول الباب 

ُّتعد- الدوليالمؤتمرالدولبیناألمنيالتعاونمجالفيالمؤتمراتأهمِمنُ
كذلك، م٢٠١٤مبرنوففيالدوحةفيعقدوالذياألنسانوحقوقاألمنلتحدیات
التعاونلمناقشةألمانیافيعامكلُیعقدوالذيلألمنالدوليمیونیخمؤتمر
.الدولبیناألمني

بحث، الدستوريوالقانونالسیاسیةالعلومفيباحث، بازيأویوسف. د)١(
لإلدارةالمغربیةالمجلة، ) واآللیاتواألطرِاإلرهابمكافحة( بعنوانمنشور

. ١٦٣ص، م٢٠١٠سنة، ٩٢عدد، والتنمیةحلیةالم
، سابقمرجع، ِاإلرهابجریمةلمكافحةالعربیةالجهود، كاطعصبريغسان)٢(

.بعدهاوما١٣٨ص
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َّالثاني من االتفاقیة الت ُعاون العربي األمني وتتلخص مجاالت التعاون ِ ُ َ
: العربي األمني حسب نصوص االتفاقیة بما یلي 

التعاون والتنسیق بین الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة منھا –أ 
ِوالتي تعاني من جرائم اإلرھاب ِ ُ.

تعزیز وتنظیم االجھزة واالنظمة ذات العالقة بمراقبة وتأمین –ب 
.افذ الجویة والبحریة الحدود والمن

ِتعزیز أنشطة اإلعالم األمني وتنسیقھا مع األنشطة اإلعالمیة في –ج 
ِكل دولة وفقا لسیاستھا اإلعالمیة  ً.

قیام كل دولة وقعت على االتفاقیة بإنشاء قاعدة بیانات لجمع –د 
وتحلیل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات 

.ة ِوالتنظیمات اإلرھابی
التنسیق بین الدول العربیة في مجال القبض على مرتكبي الجرائم –ه 

ًاإلرھابیة وأسس محاكمتھم وفقا للقانون الوطني  وتسلیمھم حسب ، ِ
.)١(ِأحكام االتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم اإلرھاب

ِكما افردت معاھدة منظمة المؤتمر االسالمي لمكافحة اإلرھاب والتي 
بل مؤتمر وزراء الخارجیة لدول المنظمة في أوغدوغو ِاعتمدت من ق

م ١٩٩٩تموز یولیو ١حزیران یونیو إلى ٢٨المنعقد خالل الفترة من 
ِبابا خاصا ضمن نصوصھا للتعاون األمني في مجال مكافحة اإلرھاب ُ َّ ً ً)٢(

ُونالحظ أن جمیع االجراءات المتعلقة بالتعاون األمني الوارد ذكرھا .  ََّّ
ِي االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب ھي نفسھا التي تم ًسابقا ف

.اعتمادھا في ھذا المؤتمر 
ِویرى الباحث أن التعاون العربي واالسالمي في مجال مكافحة اإلرھاب  ُ ََّّ

َوبالتحدید في المجال األمني ما زال دون المستوى المطلوب  فھو ، ُ
و  االستراتیجیات تعاون ال یتعدى حدود االتفاقیات أو المعاھدات أ

نصمن) ٣( المادةِاإلرهابلمكافحةالعربیةاالتفاقیةمنالثانيالبابانظر)١(
.االتفاقیة

ِاإلرهابلمكافحةاالسالميالمؤتمرمنظمةهدةمعامن) ٣( المادةانظر)٢(
ُللتعاونِّخصصتوالتيم١٩٩٩لسنة .ِاإلرهابمكافحةمجالفياألمنيَّ

الخلیجيالتعاونمجلسلدولالشاملةاألمنیةاالستراتیجیةأنَّالباحثویرى-
ُّتعدم١٩٨٧عاممسقطفيعلیهاالموافقةتموالتي تاالستراتیجیاأنجحمنُ

َالمستوىعلىاألمنیة االمانة) org.sg-gcc.WWW( الرابطانظرالعربيُ
.الخلیجيالتعاونلمجلسالعامة
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والتي في مجملھا تكون في أغلب محاورھا غیر مرتبطة بالواقع وذلك 
لغیاب أو  عدم وجود جھة أو  مركز للتنسیق بین الدول في مجال 

ِالتعاون األمني ومكافحة اإلرھاب  ُ لذا فأنني اقترح أن تقوم الجامعة ، َّ
ُالعربیة بإنشاء مركز عربي إسالمي یعنى بالتعاون ا َّ ألمني والتنسیق ُ

ویكون دور المركز جمع المعلومات ، بین الدول في المجاالت األمنیة 
األمنیة وتكوین قاعدة بیانات أو  بنك معلومات أمنیة بحیث تستطیع 

.الدول الرجوع إلیھ أو  إفادة الدول بھذه المعلومات 

ِالتعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب : ًثالثا  َ ُ ُ َ َّ.
َیعد التع َُّ ِاون الدولي في مكافحة اإلرھاب من أھم األسباب التي أدت إلى ُّ َُ ُ

لذلك سارعت الدول إلى عقد االتفاقیات الثنائیة ، ِمكافحة اإلرھاب 
والدولیة فیما بینھا من أجل تبادل الخبرات والمعلومات األمنیة ذات 

َّسیما في ظل سرعة انتشار ھذه الظاھرة ، ِالعالقة بجرائم اإلرھاب 
ِفلھم یعد اإلرھاب یقتصر على دولة معینة وال دین ، راقھا للحدود واخت ُ

ُمعین فاإلرھاب ظاھرة عالمیة عانت منھ معظم دول العالم  ِ.
فقد بدأت ھذه الجھود وبشكل ، ِأما الجھود الدولیة لمكافحة اإلرھاب 

م والتي ٢٠٠١ملحوظ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
حیث اجتمع مجلس األمن ، تحدة االمریكیة حصلت في الوالیات الم

، م ٢٠٠١لسنة ١٣٧٣مباشرة بعد ھذه االحداث وأصدر القرار رقم 
َویناقش القرار وضع الحلول لمكافحة جرائم اإلرھاب على المستوى  ُ ِ

ِوتشكیل لجنة تسمى مكافحة اإلرھاب، َالدولي 
CTC) ()١(.

م بشأن ٢٠٠١لسنة ١٣٧٣ویؤكد قرار مجلس األمن الدولي رقم 
ِمكافحة اإلرھاب على ضرورة تعزیز وتنسیق الجھود بین الدول على 
َالصعید الوطني واالقلیمي والدولي وقد وضع القرار استراتیجیة دولیة 

.)٢(ِلمكافحة اإلرھاب

ص، سابقمرجع، ًجنائیاومواجهتهِاإلرهاب، مصطفىأبومحمدأحمد. د)١(
.بعدهاوما٥٢٦

سابقمرجع، ِاإلرهابلجرائمَّالتشریعیةجهةالموا، درویشإبراهیممحمد. د)٢(
.٣٦٥ص
م٢٠٠١لسنة١٣٧٣رقمالدولياألمنمجلسعنالصادرالدوليالقراروضع-

: یليكماتتلخصِاإلرهابلمكافحةدولیةاستراتیجیة
ِاإلرهابوتمویلقمع-١
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ما ھي طبیعة عمل اللجنة الدولیة : لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو 
ًلمكافحة اإلرھاب المشكلة وفقا لقرار ُ لسنة ١٣٧٣مجلس األمن رقم ِ

م ؟ ٢٠٠١
ِیري جانب من الفقھ أن دور اللجنة الدولیة لمكافحة اإلرھاب ینحصر  َّ
َفي الرقابة على الدول من حیث تنفیذ قرار مجلس األمن الدولي رقم  ِ

ُكما تلزم اللجنة الدول ، ِم والمتعلق بمكافحة اإلرھاب ٢٠٠١/ ١٣٧٣
.)١(ًمجلس األمن الوارد ذكره سابقا بتقدیم تقاریر عن تنفیذھا قرار

ًونالحظ أن قرار مجلس األمن الدولي والذي صدر حدیثا رقم  َّ١٣٧٣ /
َم یعد من القرارات األساسیة في مجال التعاون الدولي لمكافحة ٢٠٠١ ُ َُّّ ِ ُ

اإلرھاب وفي ھذا الصدد فأنني اقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة 
َّاإلرھاب مقره األمم المتحدة ًویكون بدیال عن اللجنة الدولیة لمكافحة َ

: یتولى ھذا المركز القیام بالمھام التالیة ، ِاإلرھاب 
.ِالتنسیق بین الدول في مجال مكافحة اإلرھاب –أ 

.ِعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة باإلرھاب –ب 
حث الدول على تبادل الخبرات والمعلومات األمنیة في مجال –ج 

.ِإلرھاب مكافحة ا
القیام بعمل البحوث والدراسات لمعرفة أسباب اإلرھاب والوقوف –د 

.علیھا ومعالجتھا 
َونظرا لكون اإلرھاب من الجرائم الدولیة والتي ال تقتصر آثارھا على  ِ ِ ً

َبرز التعاون الدولي بین الدول . )٢(دولة معینة بل تمس معظم الدول  ُ َّ
تبادل الخبرات والمعلومات األمنیة ِعلى شكل اتفاقیات دولیة من أجل

ُالتعاون-٢ َ .ِاإلرهابمكافحةمجالفيَالدوليَّ
.المنظمةوالجریمةِاإلرهاببینالروابطعنالكشف-٣
.ِاإلرهابیةوالمنظماتللعناصرالدعمتقدیمحظر-٤
.بعدهاوما٣٦٦ص، سابقمرجع، درویشإبراهیممحمد. د)١(

ُّتعد- أساسهيِاإلرهابلمكافحةالدولیةاللجنةإلىالدولتقدمهاالتيالتقاریرُ
فيََّشرعتأواتخذتهاالتيالخطواتعنًتقریرادولةكلترسلحیثاللجنةعمل

رقماألمنمجلسعنالصادرالقرارتطبیقعلىالعملأجلِمناتخاذها
.م١٣٧٣/٢٠٠١

بحث، الجنائيَالدوليالقانونفيِاإلرهابجرائم، المجاليعبدالعزیزهزاع. د)٢(
والعلومالقانونفياَألرنیةالمجلة، ) ١( العدد) ٦( المجلدفيمنشور

.٢٢١ص، م٢٠١٤سنة، موتةجامعة، السیاسیة
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ِومن ھذه االتفاقیات االتفاقیة األوروبیة لقمع وتمویل اإلرھاب والتي  ِ
م وقد تناولت االتفاقیة موضوعات مھمة كالتنسیق ١٩٧٧ُعقدت في عام 

والمساعدة القضائیة ، وتسلیم المجرمین ، بین الدول ، وتبادل الخبرات 
ُالعربیة لمكافحة اإلرھاب والتي عقدت عام كذلك االتفاقیة ، ..... الخ  ِ

ِم من أجل التنسیق بین الدول العربیة لمكافحة اإلرھاب ھذا ١٩٩٨
َبالنسبة إلى االتفاقیات ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب على المستوى  ُ ِ

ُوھناك العدید من المؤتمرات الدولیة عقدت وناقشت القضایا ، االقلیمي 
ھاب منھا على سبیل المثال مؤتمر مكافحة ِذات العالقة بمكافحة اإلر

م حیث خرج المؤتمر بمجموعة ١٩٩٦ِاإلرھاب المنعقد في مصر عام 
ِكذلك المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرھاب الذي ، ِمن التوصیات المھمة 

ِم والذي یعد من ضمن ٢٠٠٥ُعقد في المملكة العربیة السعودیة عام  ُّ ُ
َّافحة اإلرھاب مقره األمم المتحدة َأھم توصیاتھ إنشاء مركز دولي لمك ِ

َوغیرھا من المؤتمرات والتي تم افتتاحھا على المستوى الدولي  ُ)١(.
ِویرى الباحث أن تعاون الدول فیما بینھا أمر مھم لمكافحة اإلرھاب  َّ
ُویجب على الدول أن تذلل الصعوبات من أجل التعاون فیما بینھا في  َّ ُ

وال یجوز لدولة ما أن تتذرع ، طیرة مجال مكافحة ھذه الظاھرة الخ
ُبالبعد اإلقلیمي أو  المساس بسیادتھا أو  المساس بتشریعاتھا الوطنیة 
ُكحجة لعدم التعاون فالمرونة في العالقات الدولیة من أجل مكافحة  َّ

َاإلرھاب مطلب یحقق األمن والسلم ومصلحة الشعوب  ِ
لذي أعلنتھ المملكة َّویمكن القول أن التحالف االسالمي العسكري ا

ُّالعربیة السعودیة لمكافحة اإلرھاب مؤخرا یعد خطوة في االتجاه  ُ ًِ
ولھ ، دولة من العالم االسالمي ٣٤حیث یتشكل التحالف من ، الصحیح 

ویھدف إلى التنسیق مع الدول ، َّقیادة عملیات وتنسیق مقرھا الریاض 
ووضع ، َدولیین وحفظ السلم واألمن ال، ِفي مجال مكافحة اإلرھاب 

.)٢(ِاآللیات المناسبة لحث الدول على مكافحة اإلرھاب

.بعدهاوما٥٤٢ص، سابقمرجع، مصطفىأبومحمدأحمد. د)١(
) .net.aljazeera.www: ( نتللجزیرةااللكترونيالموقعانظر)٢(
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اخلامتة
َیعد اإلرھاب من الجرائم الخطیرة على المستوى الدولي  َُّ ُ ِ لذلك اھتمت ، ُ

الدول بھذه الظاھرة وسعت إلى وضع أفضل المعاییر واألدوات 
ِسیما وإن اإلرھاب یوصف بأنھ من ال، لمكافحتھا  َّ ُ جرائم العابرة للحدود ََّّ

، ُوتأثیره ال یقتصر على دولة معینة بل یطال معظم الدول والمجتمعات 
ِومع تطور اإلرھاب والجماعات التي تقوم على ارتكاب جرائمھ سارعت 

ُالدول إلى التعاون فیما بینھا في المجال  ُ َ األمني  وتبادل المعلومات ، ( َّ
ِوبالنتیجة فأن اإلرھاب آفة ) ة والمساعدة القضائی، وتسلیم المجرمین  َّ

ُدولیة ومجتمعیة تھدد مصلحة الشعوب ، لذلك انتھت الدراسة بمجموعة 
: من النتائج والتوصیات نجملھا باآلتي 

 النتائج :
ِیعد اإلرھاب ظاھرة دولیة خطیرة تؤثر على جمیع الدول -١ ُُّ

.ِوال عالقة لإلرھاب بدین معین أو لغة معینة أو  جنس معین
ًتعریف اإلرھاب مازال تعریفا غیر متفق علیھ من الفقھ -٢ ِ

لذلك لم تضع الدول أو تتوحد على تعریف موحد ، القانوني 
.ِلإلرھاب 

ِالتعاون الدولي بین الدول في مجال مكافحة اإلرھاب مازال -٣ ُ ََ ُ َّ
َدون المستوى المطلوب لمكافحة ھذه الظاھرة  ُ.

في مكافحة الفكر المتطرف ِلإلعالم دور أساسي ومھم-٤
وبیان وسطیة الدین ، ِومحاربة العنف والتطرف واإلرھاب 

.االسالمي 
ِتعد االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب نقطة تحول إیجابیة -٥ ُّ ُ

ِللتعاون العربي في مجال مكافحة اإلرھاب  ُ َّ.
ِیعد التعاون األمني بین الدول أساس لمكافحة اإلرھاب-٦ ُ َ ُُ ِمن َُّّ

عقد االتفاقیات ، تبادل المعلومات األمنیة بین الدول ( حیث 
التدریب االمني في ، تبادل الخبرات االمنیة ، الثنائیة االمنیة 

ِعقد المؤتمرات ذات الصالة باإلرھاب ، ِمجال مكافحة اإلرھاب 
) .، المسائل المتعلقة بالحدود 

على لألسرة دور مھم في تنشئة االجیال وتربیتھم -٧
الوسطیة واالعتدال في السلوك والرأي ونبذ العنف والتطرف 

.وبیان سماحة الدین االسالمي 
یقع على عاتق المؤسسات الدینیة والتعلیمیة دور مھم في -٨

ِفضح وكشف نوایا الجماعات اإلرھابیة  وبیان مخاطر ، َ
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وتوضیح وسطیة الدین ، سلوكھم على المجتمع واألفراد 
.لھ االسالمي واعتدا

ُّیعد تنمیة الحس األمني لدى المواطن أحد أھم األدوات -٩ ُ
.ِلمكافحة اإلرھاب 

 التوصیات :
َّالتوصیة بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرھاب مقره األمم -١ ِ

المتحدة من أجل تنسیق الجھود بین الدول في مجال مكافحة 
.ِاإلرھاب 

َقد مؤتمر دولي التوصیة بأن تقوم منظمة األمم المتحدة بع-٢
ُلوضع تعریف جامعا مانعا لإلرھاب تتفق علیھ معظم الدول  ِ ً ً.

َحث الدول على عقد االتفاقات الثنائیة والدولیة والتي تركز -٣
.ِعلى وضع اآللیات لمكافحة اإلرھاب 

التوصیة باھتمام الدول المتزاید في تطویر األجھزة األمنیة -٤
َإلرھاب على المستوى واستحداث وحدات خاصة لمكافحة ا ُ ِ

.ِاألمني واإلعالمي 
التوصیة بحث الدول على إنشاء مركز وطني لمكافحة -٥

ِاإلرھاب داخل كل دولة بحیث ال یكون دور المركز أمني بل 
ِدور اجتماعي تثقیفي من مخاطر اإلرھاب ویشرف على 

.ِالمركز مختصین من المؤسسات التعلیمیة والدینیة 
ِدولة استراتیجیة وطنیة لمكافحة اإلرھاب ضرورة تبني كل-٦

ثم ، تقوم بشكل اساسي على المعالجة الفكریة واالیدلوجیة 
.المعالجة األمنیة والعسكریة 

تغییر المناھج التعلیمیة في المدراس والجامعات بحیث -٧
وبیان سماحة الدین ، تحتوى على نبذ العنف والتطرف 

.االسالمي واعتدالھ 
من االتفاقیة العربیة ) ٢٢( تعدیل المادة التوصیة ب-٨

ُلمكافحة اإلرھاب بحیث یقدم طلب تسلیم المجرمین في الجرائم  ِ
ًاإلرھابیة إلى القضاء بدال من السلطة التنفیذیة  والسبب في ، ِ

ُذلك أن القضاء جھة تراعي تحقیق العدالة وفھم طبیعة  َّ
رتكاب ھذا الجوانب القانونیة لھذه المسائل ذات العالقة با

. النوع من الجرائم 
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قائمة املراجع
 القرآن الكریم

ج ، أساس البالغة ، أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري -١
.م ١٩٢٣سنة ، دار الكتب المصریة  القاھرة ،  ١
، لسان العرب ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور -٢

.م ١٩٧٠سنة ، بیروت : دار لسان العرب ، ١مجلد 
ھـ ١٤١٠، القاھرة ، مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط -٣
.

ًاإلرھاب ومواجھتھ جنائیا ، أحمد محمد أبو مصطفى . د-٤ ِ ،
، من الدستور المصري ١٧٩دراسة مقارنة في ضوء المادة 

م ٢٠٠٧سنة ، القاھرة : الفتح للطباعة والنشر ، بدون طبعة 
.

دار ١ط ، التحریر الوطنیة ِاإلرھاب وحروب، إمام حسین -٥
.م ٢٠٠٢سنة ، القاھرة : مصر المحروسة 

مطبعة ، ِنظریة الخطورة اإلجرامیة ، أحمد فتحي سرور . د-٦
.م ١٩٩٤سنة ، القاھرة : جامعة القاھرة 

َّالمواجھة التشریعیة لجرائم ، أحمد عبدالعظیم مصطفى . د-٧
رسالة ، رن ِاإلرھاب في التشریع المصري والقانون المقا

.م ٢٠٠٠سنة ، دكتوراه ، جامعة القاھرة 
الحمایة الدولیة لحقوق األنسان في ، أحمد أبو الوفاء . د-٨

ط ، إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولیة المتخصصة 
.م ٢٠٠٨سنة ، القاھرة : دار النھضة العربیة ،  ٣
نمیة الحس ِمكافحة اإلرھاب وت، أحمد عبدهللا السعید . د-٩

قسم –األمني محاضرة علمیة مقدمة إلى كلیة التدریب 
.م ٢٠٠٥سنة ، البرامج التدریبیة جامعة نایف للعلوم األمنیة 

ط ، ِالمواجھة القانونیة لإلرھاب ، أحمد فتحي سرور . د-١٠
.م ٢٠٠٨القاھرة سنة : ، مركز األھرام للترجمة ٢

وقواعد تسلیم ِجرائم اإلرھاب، بدر شاكر العالم -١١
، ِمرتكبیھا دراسة في ضوء االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب 

سنة ، ) ٥٠( العدد ، مجلة الفكر الشرطي المجلد الثالث عشر 
.م ٢٠١٤

ورقة عمل مقدمة لندوة ، بركة بن زامل الحوشان . د-١٢
الریاض –المجتمع واألمن المنعقدة في كلیة الملك فھد األمنیة 
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بتاریخ ) الدور األمني للمؤسسات التربویة (بعنوان 
.ھـ ٢٢/٢/١٤٢٥
ِمكافحة اإلرھاب في ، یاسین طاھر الیاسري -١٣

: عمان ، ١ط ، االستراتیجیة األمریكیة رؤیة قانونیة تحلیلیة 
.م ٢٠١١سنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع 

المسؤولیة ، محمد إبراھیم بن عیسى الزدجالي . د-١٤
دراسة مقارنة مع تطبیق خاص على -ِعن اإلرھاب الجنائیة

، القاھرة : دار النھضة العربیة، ُالقانون العماني ، بدون طبعة 
.م ٢٠١٠سنة 
َّالمواجھة التشریعیة لجرائم ، محمد إبراھیم درویش . د-١٥

: دار النھضة العربیة ، دراسة مقارنة ، بدون طبعة -ِاإلرھاب 
.م ٢٠١٠القاھرة سنة 

الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، محمد عودة الجبور . د-١٦
عمان : دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ٣ط ، ِوجرائم اإلرھاب 

.م ٢٠١٢سنة ، 
: مجلة الكاتب ، االتھامات جاھزة ، محمود المراغي -١٧

.م ٢٠٠١سنة ، القاھرة ، ٣٣العدد ، وجھات نظر 
( ِعلم اإلرھاب ،محمد عوض الترتوري وآخرون . د-١٨

األسس الفكریة والنفسیة واالجتماعیة والتربویة لدراسة 
سنة ، عمان : ، دار حامد للنشر والتوزیع ٦ط ) ِاإلرھاب 

.م ٢٠٠٦
ظاھرة العنف السیاسي في ، حسنین توفیق إبراھیم -١٩

، ١١٧العدد ، بیروت ، مجلة المستقبل العربي ، مصر 
.م ١٩٨٨سنة ، تشرین الثاني 

التنشئة ودور األسرة في الوقایة ، حسین علي الرفاعي -٢٠
المجلد ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، من المجرمین 

.م ١٩٩٥سنة ،  شرطة الشارقة ، العدد الرابع ، الثالث 
الدور ( ورقة عمل بعنوان ، حمدان بن علي الشمراني -٢١

ي ندوة مقدمة ف، التنموي للمؤسسات األمنیة في المجتمع 
–المجتمع واألمن والمنعقدة في كلیة الملك فھد األمنیة 

.ھـ ١٤٢٥سنة ٢٤/٢حتى ٢١/٢الریاض من 
ترجمة عبدالكریم ، العنف السیاسي ، تیدھندریش -٢٢

سنة ، بیروت : ار المسیرة د١ط ، محفوظ وعیسى طنوس 
.م١٩٨٦
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ِّالسیاسیة الجنائیة للمشرع ، نور الدین ھنداوي . د-٢٣ ُ
دار ، ِالمصري في مواجھة جرائم اإلرھاب  بدون طبعة 

.م ١٩٩٣سنة ، النھضة العربیة القاھرة 
بدون طبعة ، الجریمة المنظمة ، ھدى حامد قشقوش . د-٢٤
.م ٢٠٠٠سنة ، دار النھضة العربیة  القاھرة ، 

ِالتكییف الجرمي لجرائم اإلرھاب ، عبدااللھ النوایسة . د-٢٥
َالتشریع األردني دراسة مقارنة في  بحث منشور في مجلة ، َّ
جامعة االمارات العربیة المتحدة العدد –الشریعة والقانون 
.م ٢٠٠٥سنة ، الرابع والعشرون 

رجل الشرطة وتنظیم ، قدري عبدالفتاح الشھاوي -٢٦
بحث منشور في مجلة الفكر ، االستخدام األمثل للحس األمني 

المجلد السادس ، ، لثالث شرطة الشارقة العدد ا، الشرطي 
.م ١٩٩٧سنة 
أھمیة الحس األمني لضابط ، تركي عبدالرحمن المویشیر -٢٧

جامعة نایف للعلوم األمنیة كلیة ، رسالة ماجستیر ، األمن 
.م ٢٠٠٤سنة ، الدراسات العلیا 

مھارات التعامل مع الجمھور ، علي بن فایز الجحني . د-٢٨
قسم –ة قدمت في كلیة التدریب دورة تدریبی) الحس االمني ( 

جامعة نایف للعلوم االمنیة ، سنة –البرامج التدریبیة 
.ه ٣/٢/١٤٢٨م الموافق ٢٠٠٩

دور المواطن العراقي ، عبدالمحسن جواد حبیب . د-٢٩
بحث ، ِوبعض مؤسسات االجتماعیة في مكافحة اإلرھاب 

، جامعة بغداد –منشور في مجلة كلیة التربیة األساسیة 
.م ٢٠١٤سنة ، العدد الثالث والثمانون ، ٢٠المجلد 

دور مؤسسات ، عمر بن حزام بن ناصر بن قرملة -٣٠
، رسالة ماجستیر ، ِالمجتمع المدني في الوقایة من اإلرھاب 

م ٢٠٠٧سنة ، الریاض –جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة 
ع في مسؤولیة الفرد األسرة والمجتم، ناول عبدالھادي -٣١

–بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، ِالوقایة من الجریمة 
م ١٩٩٨سنة ، العدد الرابع ، شرطة الشارقة المجلد السادس 

.
تعزیز األمن الفكري ، عماد عبدهللا الشریفین وآخرون . د-٣٢

بحث منشور ، دراسة نظریة : في محتوى المناھج التعلیمیة 
الدراسات والبحوث كلیة مركز ، في مجلة البحوث األمنیة 

سنة ، ٦٠العدد ، ٢٤المجلد ، الریاض –الملك فھد األمنیة 
.م ٢٠١٥



-١٦٩٥-

الجھود العربیة لمكافحة جریمة ، غسان صبري كاطع -٣٣
سنة ، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١ِاإلرھاب ، ط 

.م ٢٠١١
ون ِجرائم اإلرھاب في القان، ھزاع عبدالعزیز المجالي . د-٣٤

الدولي الجنائي ، بحث منشور في المجلة األردنیة في القانون 
) ١( العدد ، ) ٦( المجلد ، جامعة مؤتة ، والعلوم السیاسیة 

.م ٢٠١٤سنة ، 
باحث في العلوم السیاسیة والقانون ، یوسف أوبازي . د-٣٥

ِمكافحة اإلرھاب الدولي ( الدستوري ، بحث منشور بعنوان 
، ٩٢العدد ، لمجلة المغربیة لإلدارة والتنمیة ا) األطر اآللیات 

.م ٢٠١٠سنة 
دور األسرة التربوي في ، عفاف بنت حسن الحسیني . د-٣٦

ِاستتباب أمن الفرد والمجتمع من خالل التنشئة االجتماعیة 
دار المحمدي للنشر والتوزیع ، ١ط ، والضبط االجتماعي 

.م ٢٠٠٥سنة ، المملكة العربیة السعودیة 

َلتشریعات واالتفاقیات الدولیة ا َّ :
َقانون منع اإلرھاب األردني رقم -١ .م ٢٠٠٦لسنة ٥٥ِ
ُقانون مكافحة اإلرھاب العماني رقم -٢ .م ٢٠٠٧لسنة ٨ِ
١٦ِقانون مكافحة اإلرھاب المصري والصادر في -٣

.م ٢٠١٥أغسطس آب 
.م ٢٠٠٥لسنة ١٣ِقانون مكافحة اإلرھاب العراقي رقم -٤
تاریخ ٢/١٦ِنظام جرائم اإلرھاب وتمویلھ السعودي رقم -٥

.ھـ ٢٤/٢/١٤٣٥



-١٦٩٦-

ِاالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب والصادرة بتاریخ -٦
.م ٢٢/٤/١٩٨٩

ِمعاھدة منظمة المؤتمر االسالمي لمكافحة اإلرھاب لسنة -٧
.م ١٩٩٩
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