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ملخص
شل يف التعامل
اقعا
ً
ً أضحت خطورة ظاىرة االرىاب و
ْ مفروضا وليست حالة وقتية طارئة جراء اإلخفاقات وال َف
 األمر الذي يدعوان، فضال عن االندفاع وراء العواطف والشعارات واالنقياد خلف التهويل الدعائي،ُمعو
! ما ىي الطريقة ادلثلى يف التعامل مع ىذه الظاىرة كمنهج وسلوؾ وواقع مفروض؟:ُلإلجابة على سؤاؿ مفاده
 وآلية مكافحتو من خالؿ القوانُت،كل ذلك سنتناولو يف ثالثة زلاور تتضمن مفاىيم وأنواع ودوافع اإلرىاب
.والتشريعات الوطنية واالتفاقيات وادلعاىدات االدولية وادلقاربة ما بُت الرؤية الوطنية والدولية دلكافحة اإلرىاب
. القانوف، التمويل، العنف، ادلكافحة، اإلرىاب:الكلمات املفتاحية

Abstract
The seriousness of the phenomenon of terrorism has become an imposed reality and not a
temporary state of emergency due to failures and failure to deal with it, as well as the rush
behind emotions and slogans and docile behind amplification propaganda, which leads us
to answer the question that: What is the best way to deal with this phenomenon as a method
and behavior and reality imposed?! All this will be addressed in three axes including the
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concepts, types and motives of terrorism, the mechanism of combating it through national
laws and legislations, international conventions and treaties and the approach between the
national and international vision to combat terrorism.
Keywords: Terrorism, Combat, Violence, Financing, Law.

مقدمة:
إف اإلرىاب ظاىرة خطَتة على ادلستوى الفردي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي ،إذ ديثل خطرا حقيقيا
يواجو الوجود البشري وحضارتو وإصلازاتو أيضا ،دلا يتسم بو من عنف واستخداـ غَت مشروع للقوة ،وغَت مقيد
بقانوف أو أبخالؽ ،ال بل إنّو أصبح أداة لتحقيق مآرب وطموحات يعجز البعض عن حتقيقها ابلوسائل العادية
ادلشروعة .وعلى الرغم من اجلهود وادلساعي الدولية للحد من تنامي ىذه الظاىرة ومكافحتها إال أهنا دل تتسم
ابلفعالية ،ويعود ذلك ابألساس إذل االختالؼ اجلوىري بُت الدوؿ حوؿ حتديد مفهوـ اإلرىاب والذي حتدده
غالبًا ادلصاحل واخللفيات اإليديولوجية والسياسية والدينية ،وىو ما زاد من تفاقم وحدة الظاىرة.

مشكلة البحث:
إف اختالؼ وجهات النظر وتباين ادلواقف الدولية حوؿ مفهوـ اإلرىاب ،أصبح لو انعكاسات
عنصرا مسامهًا يف تفاقم األزمة ،ما جيعلنا نطرح العديد من التساؤالت ولعل أمهها:
خطَتة بل يعد ً
 ما ىو اإلرىاب احلقيقي؟ والنظرايت ادلفسرة لو؟ وماىي احللوؿ ادلثلى دلعاجلتو أو إيقافو أو التقليل منآاثره على الصعيد الوطٍت؟.
 إذل أي مدى وفق اجملتمع الدورل من خالؿ ما مت إبرامو من اتفاقيات دولية أو سنو من تشريعات يفصياغة تعريف دقيق لإلرىاب يساىم يف فعالية مكافحة الظاىرة دوليًا؟
 كيف أنعكس اختالؼ وجهات نظر الدوؿ حوؿ اإلرىاب على تعريفو وتعزيز سبل مكافحتو؟ولإلجابة على ىذه اإلشكالية كاف من الضروري دراسة ادلوضوع من خالؿ  3زلاور؛ احملور األوؿ يتناوؿ
مفاىيم وأنواع ودوافع اإلرىاب ،واحملور الثاين آلية ادلكافحة من خالؿ القوانُت والتشريعات احمللية والدولية،
وزلور اثلث أحاوؿ أف أبرز من خاللو مدى تقارب الرؤية الوطنية والدولية دلكافحة اإلرىاب.
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أىداف البحث:
 .1توضيح مفهوـ اإلرىاب.
 .2إبراز ادلنطلقات النظرية ادلفسرة لإلرىاب.
 .3حتديد أبرز الدوافع ادلؤدية إذل ارتكاب جردية اإلرىاب.
 .4التدابَت الوطنية دلنع حدوث جردية اإلرىاب.
 .5مدى انسجاـ القوانُت واالتفاقيات الدولية ابلتشريعات الوطنية.
 .6توصيات دلكافحة اإلرىاب.

أمهية البحث:
تعد ظاىرة اإلرىاب من أخطر الظواىر اليت تواجو اجملتمع الدورل اليوـ ،وتتضح خطورة ىذه الظاىرة يف عدد
فردا أو رلموعة أفراد
ضحااي اإلرىاب ويف اخلسائر ادلادية النامجة عنو ،وال يقتصر اليوـ على أفعاؿ يرتكبها ً
أيضا احلمالت الواسعة اليت تشنها الدوؿ لقمع
بدافع احلصوؿ على منافع مادية أو سياسية بل أنو يشمل ً

حركات وطنية أو لفرض سياسات أو اجتاىات داخلية أو خارجية على دوؿ أخرى.

منهجية البحث:
يعتمد البحث يف حتليل ظاىرة اإلرىاب على ادلنهج الوصفي ،وسيتم الًتكيز على القوانُت واالتفاقيات الدولية
مبا ال تتناىف مع القوانُت الوطنية ،واآللية اليت تتبع لكبح ىذه الظاىرة حسب الرؤية الوطنية.
وسيتم تناوؿ كل ذلك يف احملاور الثالثة التالية:
احملور األوؿ :اإلرىاب ػ مفاىيمو ،أنواعو ،دوافعو.
احملور الثاين :آلية مكافحة اإلرىاب:
 القوانُت والتشريعات الوطنية (الليبية) النافذة االتفاقيات :احمللية ،واإلقليمية واالدوليةاحملور الثالث :مقاربة ما بُت الرؤية الوطنية دلكافحة اإلرىاب والرؤية الدولية.
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احملور األول :اإلرىاب مفاىيمو ،أنواعو ،دوافعو
تعريف اإلرىاب:
من مشكالت تعريف اإلرىاب ارتباطو ابلوصف الذي تطلقو وسائل اإلعالـ على ادلنظمات اإلرىابية ،والذي
كبَتا ،ومن ذلك استخداـ أوصاؼ لغوية سلتلفة إلطالقها على تلك ادلنظمات
يلعب فيو ادلوقف السياسي ً
دورا ً
منها :إرىابيوف ،وسلربوف ،وعصاة ،ومنشقوف ،ومتمردوف ،وجنود حترير ،ومناضلوف وما شابو ذلك ،وقد أدى
ىذا االختالؼ إذل اآليت:
 .1تعريف اإلرىاب أصبح مشكلة يف حد ذاتو.
 .2وقد تسبب ذلك يف صعوبة التوصل إذل اتفاقيات ومعاىدات دولية.
 .3كما أدى ذلك إذل اختالط صور العنف السياسي ادلشروع ابإلرىاب غَت ادلشروع.
وشلا ال شك فيو أف ىناؾ مشاكل عديدة بصدد عدـ التوصل دلفهوـ موحد يف تعريف اإلرىاب وحتديد أبعاده،
إرىااب ،قد يكوف يف نظر البعض اآلخر نضاالً
حيث ختتلف نظرة كل رلتمع لعملية اإلرىاب ،وما يراه البعض ً
مشروعا من أجل التحرر الوطٍت ،ولذلك أصبح من العسَت إجياد مفهوـ موحد لكلمة إرىاب ،كما أنو أصبح
ً
من العسَت التوافق يف الرأي يف األدب النظري والعملي لتحديد ما ىو اإلرىاب ومن ىم اإلرىابيوف.
لغوايً :أقر رلمع اللغة العربية "اإلرىاب" ككلمة حديثة يف اللغة العربية وأساسها )رىب( أي
أ  .اإلرىاب ً
خاؼ ،وكلمة إرىاب مصدر الفعل )ارىب) كما عرؼ رلمع اللغة العربية يف معجمو الوسيط "اإلرىابيُت" أهنم
(الذين يسلكوف سبيل العنف واإلرىاب من أجل حتقيق أىداؼ سياسية) )1(.فكلمة اإلرىاب تشتق من الفعل
أرىب" ،ويقاؿ أرىب فالانً ؟ أي خوفو وفزعو ،وىو ادلعٌت نفسو الذي يدؿ عليو الفعل ادلصنف (رىب) ،أما

الفعل اجملرد من نفسها ادلادة وىو (رىب)( ،رىب رىبة ورىبًا) فيعٍت خاؼ ،فيقاؿ (رىب الشيء رىبًا ورىبة
()2
أي خافو(.
()3
وقد جاء يف القاموس احمليط( :رىب كعلم ،رىبة ورىب ابلضم والفتح وابلتحريك ػ ورىباان ابلضم( .
()4
وكلمة الرىبة يف اللغة العربية تعٍت اخلوؼ ادلشوب ابالحًتاـ )واإلرىاب ىو اإلزعاج واإلخافة (.
وقد ورد يف "لساف العرب" يف مادة "رىب" ارىبو واسًتىبو أي أخافو وأفزعو.

()5

) )1د .نبيل حلمي ،اإلرىاب الدورل وفقا لقواعد القانوف الدورل العاـ ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1988 ،ص.27
( )2د .دمحم عبد ادلطلب اخلشن ،تعريف اإلرىاب الدورل بُت االعتبارات السياسية واالعتبارات ادلوضوعية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر،2007 ،
ص.37
( )3ىايل عبد ادلوذل ،اإلرىاب حقيقتو ػ معناه ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،أربد ػ األردف ،2008 ،ص.2
( )4د .امحد ىالؿ الدين ،اإلرىاب والعنف السياسي ،دار احلرية ،القاىرة ،1989 ،ص.22
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وكذلك وردت يف القرآف الكرمي عدة ألفاظ تدور معانيها حوؿ مادة اإلرىاب وىي  :اخلوؼ وقد وردت مادتو
( )123مرة ،ومادة الرعب وردت ( )5مرات ،ومادة الردع وردت مرة واحدة فقط ،ومادة الفزع وردت ()6
()6
مرات ومادة الرىبة وردت ( )78مرة.
اصطالحا :ال يوجد إمجاع دورل ورلتمعي على تعريف زلدد وواضح لإلرىاب ،وىذا يعود دوف
ب .اإلرىاب
ً
شك إذل العامل السياسي واأليديولوجي ،وظهرت تعاريف متعددة حددت اإلرىاب من ادلنظور العادلي ورغم
تباينها إال أهنا تشَت إذل أف أعماؿ اإلرىاب هتدد االستقرار السياسي واجملتمعي عن طريق استخداـ العنف على
وجو غَت مشروع لتحقيق مكاسب وأىداؼ مرسومة.
اىتماما مبسألة الضحااي ،وىو يوجو
ورد مفهوـ اإلرىاب يف قاموس العلوـ االجتماعية أبنو" :فعل ال يعَت
ً
()7
زلددا اجتاه أىدافو ادلقصودة هبدؼ خلق جو من الرعب واخلوؼ".
ضرابتو اليت ال أتخذ غطاء ً
بينما يعرؼ معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية اإلرىاب أبنو "عبارة عن الطريقة اليت حتاوؿ هبا مجاعة أو
()8

حزب أف حيقق أىدافو عن طريق استخداـ العنف"
أما معجم ادلصطلحات الفقهية والقانونية فيعرؼ اإلرىاب على أنو "عمل هتديدي خترييب يراد منو زرع اخلوؼ
()9
والذعر يف نفوس األىارل ،وخلق االضطراب وزرع الفوضى ،هبدؼ الوصوؿ إذل غاايت معينة".
ويف ادلوسوعة السياسية يعٍت اإلرىاب "استخداـ العنف والتهديد بو بكافة أشكالو ادلختلفة كاالغتياؿ والتسوية
والتعذيب والتخريب والنسف ٓٓٓ بغية حتقيق ىدؼ سياسي معُت ،مثل كسر روح ادلقاومة ،وىدـ معنوايت
األفراد وادلؤسسات أو كوسيلة للحصوؿ على معلومات أو مكاسب مادية ،أو....اخل" إلخضاع طرؼ مناوئ
()10
دلشيئة اجلهة اإلرىابية.
ويف القاموس السياسي فإف كلمة إرىاب ،تعٍت زلاولة نشر الذعر والفزع لتحقيق أغراض سياسية ،واإلرىاب
()11
وسيلة تستخدمها احلكومة االستبدادية إلرغاـ الشعب على اخلضوع واالستسالـ.
ج .اإلرىاب دوليًا :اإلرىاب الدورل ىو مظهر من مظاىر اإلرىاب ،إال أنو أوسع نطاقًا وأيخذ بعدا دوليًا أو

إقليميًا ،فهو يشمل األفعاؿ ادلادية ادلوجهة ضد الفرد واجلماعات وادلؤسسات (12(.وابلرغم من أنو يشغل حيًزا
( )5ابن منظور ،لساف العريب ،ط  ،2دار ادلعارؼ ،ص.17
( )6د .عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف ،األنساؽ االجتماعية ودورىا يف مقاومة اإلرىاب والتطرؼ ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية،
ط  ،1الرايض ػ ادلملكة العربية السعودية ،2006 ،ص.12
( )7د .دمحم عاطف غيث ،قاموس العلوـ االجتماعية ،دار ادلعارؼ اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،1989 ،ص.
) )8د .أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية ،مكتبة لبناف ،القاىرة ،1975 ،ص.43
( )9أمحد عطية هللا ،القاموس السياسي ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاىرة ،1968 ،ص.45
( )10عبد الوىاب الكيالف ،موسوعة السياسة ،ج ،1ط ،1ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،1985 ،ص.34
( )11عطية هللا  ،القاموس السياسي ،مصدر سابق ،ص.45
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زلددا ،وقد قامت جلنة القانوف الدورل التابعة لألمم
مهما من انشغاالت اجملتمع الدورل إال أننا ال صلد لو تعري ًفا ً
ً
ادلتحدة بتقدمي مشروع يقنن اجلرائم ادلاسة أبمن وسالمة اإلنسانية حبيث جاء يف نص ادلادة  10منو أبف
"اإلرىاب الدورل ىو كل نشاط إجرامي موجو إذل دولة معينة ويستهدؼ خلق حالة من الرعب يف عقل الدولة
()13

أو أي سلطة من سلطاهتا أو مجاعة معينة فيها".
ويوصف اإلرىاب أبنو دورل إذا حتقق العمل اإلجرامي يف إحدى الصور التالية :إذا وقع العمل اإلرىايب يف أكثر
من دولة ،وإذا كاف ىناؾ عنصر أجنيب وتباين يف جنسيات منفذي العمل اإلرىايب أو الضحااي ،وإذا جتاوز أثر
ونطاؽ العمل اإلرىايب إقليم الدولة الواحدة فيستهدؼ ويشمل إقليم ورعااي دولة أخرى أو جتمع دورل ،وإذا وقع
العمل اإلرىايب يف أماكن دولية أو وسائل نقل دولية ،وإذا كاف ىدفو إحداث تغيَت يف األدوار العادلية أو بنية
()14
النظاـ الدورل وإذا وقع بتحريض من دولة أو برعاية مباشرة منها ضد دولة أخرى.
أما على صعيد القوانُت اجلزائية احمللية دلعظم الدوؿ فقد أوردت تعريفات زلدَّدة لإلرىاب ودلعاقبة مرتكبيو ،ومن
أمثلتها:
أيضا من قبل
التشريع األمريكي :عرؼ مفهوـ اإلرىاب عناية خاصة بتشريعات الوالايت ادلتحدة األمريكية و ً
مصاحلها العامة ،وىذا ابلنظر دلا يشكلو اإلرىاب من خطر على أمنها واستقرارىا ،حيث يعرفو القانوف
الصادر سنة 1984ـ وادلتعلق مبكافحة اإلرىاب أبنو" :كل نشاط يتضمن عمال عنيفا أو خطَتا يهدد
للقوانُت اجلنائية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية ،أو
وديثل انتهاكا
البشرية
أية دولة أخرى ويهدؼ إذل نشر الرعب والقهر بُت السكاف ادلدنيُت أو التأثَت على سياسة دولة
ما مبمارسة الرعب أو القهر أو التأثَت على سلوؾ حكومة ما عن طريق اإلغتياؿ أو اإلختطاؼ" ،كما
ورد يف قانوف 1987ـ ادلتضمن قمع األعماؿ اإلرىابية تعريف العمل اإلرىايب أبنو" :تنظيم أو تشجيع أو
ادلشاركة يف أي عمل عنف دينء أو خترييب حيتمل أف ينتج عنو أو يتسبب يف موت أو إحداث
أضرار خطَتة وجسيمة ألشخاص أبرايء ليس ذلم أي دور يف العمليات العسكرية" )15(.ومن خالؿ
النصُت يتضح مدى اتساع مفهوـ اإلرىاب حيث يعد من األعماؿ اإلرىابية أعماؿ العنف أو تنظيمها
أو تشجيعها أو ادلشاركة يف أي عمل عنف ،ودل يتقيد ادلشرع ابألعماؿ اإلرىابية اليت تتم داخل إقليم
الوالايت ادلتحدة األمريكية بل جتاوز ذلك إذل أي دولة اخرى.
( )12إمساعيل عبد الفتاح الكايف اإلرىاب وزلاربتو يف العادل ادلعاصر وزارة اإلعالـ اذليئة العامة لالستعالمات ،مصر ،كتاب إلكًتوين متوفر على شبكة االنًتنت،
ص.01
( )13حسن العزاوي موقف القانوف الدورل من اإلرىاب وادلقاومة ادلسلحة ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عماف ػ األردف .
(  )14إمساعيل عبد الفتاح الكايف ،مرجع سبق ذكره.
( )15دمحم عزيز شكري ،اإلرىاب الدورل ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،لبناف ،1999 ،ص.37
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وقد شهدت السياسية األمريكية دلكافحة اإلرىاب منعرجا حامسا بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001حيث
اختذت اإلدارة األمريكية العديد من التدابَت واإلجراءات تدعيما إلسًتاتيجياهتا األمنية ،وصدر يف ىذا السياؽ
العديد من النصوص التشريعية لتعزيز قدرة السلطات األمنية يف رلاؿ مكافحة اإلرىاب ،من ضمنها قانوف
ابتريوت الصادر يف أكتوبر 2001ـ ،وادلتعلق مبكافحة اإلرىاب ،حيث تعرؼ ادلادة ( )802منو اإلرىاب
على أنو" :أي فعل يرتكب داخل الوالايت ادلتحدة األمريكية يتضمن أفعاال خطَتة على حياة اإلنساف
تشكل انتهاكا للقوانُت اجلنائية للوالايت ادلتحدة األمريكية أو أية دولة ،ويبدو منها قصد
ابلًتويع

واإلجبار أو

ترويع وإجبار شعب مدين أو التأثَت على سياسة حكومة
()16
التأثَت على سلوؾ حكومة ما من خالؿ الدمار الشامل أو اإلغتياؿ أو اخلطف".
التشريع الربيطاين :عرفت بريطانيا اإلرىاب منذ زمن ،حيث تعود جذوره التارخيية إذل أعماؿ عنف اجليش
اإليرلندي وجيش التحرير اإليرلندي .ودلواجهة تنامي ىذه األزمة أصدر ادلشرع الربيطاين العديد من النصوص
القانونية اخلاصة بقمع األعماؿ اإلرىابية واحلد منها ،ومن ضمن التشريعات ادلتعلقة ابإلرىاب:
 قانوف مكافحة اإلرىاب الصادر سنة 1976ـ ،يعرؼ اإلرىاب "استخداـالعنف لتحقيق غاايت سياسية ،مبا يف ذلك كل استخداـ للعنف إشاعة أو خلق اخلوؼ لدى
العامة أو لدى جزء منهم".
 قانوف منع اإلرىاب الصادر سنة 1989ـ ،والذي جرـ العديد من األعماؿ سيما ادلتعلقة بتمويل()17
اإلرىاب وعدـ اإلبالغ عن ادلعلومات ادلتعلقة ابألنشطة اإلرىابية.
 قانوف اإلرىاب سنة 2000ـ ،وىو ما يعد نقطة حتوؿ ىامة يف السياسية الربيطانية دلكافحة اإلرىاب،حيث يعرؼ اإلرىاب على أنو:
 .1يقصد ابإلرىاب يف ىذا القانوف القياـ أو التهديد ابلقياـ بعمل عندما:
 يقع العمل يف إطار الفقرة الثانية من ىذه ادلادة يقصد بو التأثَت على احلكومة أو ترويع اجلمهور أو طائفة منو، يكوف بغرض خدمة قضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية ، .2يقع العمل يف إطار ىذه الفقرة إذا كاف:
 ينطوي على عنف جسيم ضد شخص،( )16دمحم مؤنس زلب الدين ،حتديث أجهزة مكافحة اإلرىاب وتطوير أساليبها ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،الرايض ،ادلملكة
العربية السعودية ،2006 ،ص.80
( )17دمحم عزيز شكري ،مصدر سبق ذكره ،ص .42
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 يتضمن إحلاؽ أضرار جسيمة ابدلمتلكات، يعرض للخطر حياة شخص أخر غَت الذي إرتكبو،جسيما على صحة أو أمن اجلمهور أو طائفة منو.
خطرا
ً
 -ديثل ً

جسيما.
خطرا
ً
 مصمم لتعطيل نظاـ إلكًتوين أو إدخاؿ خلل فيو بشكل ديثل ً .3القياـ أو التهديد ابلقياـ بعمل من األعماؿ الواردة يف الفقرة السابقة يعد إرىااب إذا
كاف يتضمن استخداـ متفجرات أو سالح انري سواء كانت الفقرة  -1ب من ىذه ادلادة
مستوفاة أـ ال،
 .4يف ىذه ادلادة؛
 اإلرىاب يشمل العمل خارج بريطانيا. اإلشارة إذل أي شخص أو شلتلكات ىي إشارة إذل أي شخص أو شلتلكات أينما كاف موقعهم. اإلشارة إذل اجلمهور تشمل اإلشارة إذل مجهور دولة أخرى غَت ادلملكة ادلتحدة. يقصد ابحلكومة حكومة ادلملكة ادلتحدة أو أي جزء من ادلملكة ادلتحدة أو حكومة أية()18
دولة أخرى غَت ادلملكة ادلتحدة".
 وىو ذات التعريف الوارد ابلقانوف الصادر سنة 2001ـ ،وادلتعلق بػاألمن ومكافحة اإلرىاب،غَت أف ىذا التعريف ورد عاما للغاية ،حيث أدرج حتت مفهوـ اإلرىاب كافة أعماؿ العنف
مهما كانت وسائلها وأىدافها .ىذا إضافة إذل اإلمتداد الدورل للقانوف ،والذي زاد من اتساعو،
حيث تنص الفقرة الرابعة من ادلادة األوذل على تطبيق أحكاـ ىذا القانوف داخل
ضماان لفاعلية سياسة مكافحة اإلرىاب.
األراضي الربيطانية أو خارجها وىذا
ً
وتعرؼ عصبة األمم اإلرىاب أبنو" :األعماؿ اإلجرامية ادلوجهة ضد دولة ما ،ويكوف اذلدؼ منها أو من شأهنا
()19
إاثرة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو مجاعات من الناس ولدى العامة".
بينما يعرؼ األمم ادلتحدة اإلرىاب" ،أبنو جردية ضد سلم وأمن البشرية مجعاء")20(.يف حُت تعرؼ دوؿ عدـ
االضلياز اإلرىاب الدورل أبنو "ما يشَت إذل أعماؿ العنف وغَتىا من أعماؿ القهر اليت تقوـ هبا النظم
()21
االستعمارية والعنصرية ضد الشعوب اليت تناضل من أجل حتريرىا ،ومن حقها تقرير مصَتىا بنفسها".

( )18منتصر سعيد محودة ،اإلرىاب الدورل ،جوانبو القانونية ووسائل مكافحتو يف القانوف الدورل العاـ والفقو اإلسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ػ مصر
 ،2006ص .300
( )19د.دمحم عبد ادلطلب اخلشن ،مصدر سابق ،ص.48
( )20ادلصدر السابق ،ص.101
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أيضا ،ولعل أبرز ىذه التعريفات:
د .اإلرىاب إقليميًا :إف ادلنظمات اإلقليمية قامت إبصدار تعريف لإلرىاب ً
 التعريف الذي ورد يف ادلعاىدة العربية دلكافحة اإلرىاب العاـ 1998ـ ،وجاء فيو" :أي عمل أو هتديدابلعنف ،بصرؼ النظر عن بواعثو ومقاصده ،يف سبيل حتقيق أجندة جرمية ،يسعى إذل ختويف الناس من
خالؿ أذيتهم أو تعريض حياهتم ،وحريتهم ،وسالمتهم للخطر ،أو تعريض البيئة وادلمتلكات للدمار من
أجل أغراض إرىابية" .وقد حرصت النصوص العربية الرمسية على التمييز بُت اإلرىاب احملظور وادلقاومة
ادلشروعة من أجل تقرير ادلصَت ورفع االحتالؿ.
 اجلامعة العربية :االتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب ادلوقعة يف القاىرة بتاريخ  22أبريل 1988ـ ،أعطتموحدا لإلرىاب ،ويعترب أف اإلرىاب "ىو كل فعل من أفعاؿ
يف الفقرة الثانية من ادلادة األوذل تعري ًفا ً
العنف أو التهديد بو ًأاي كانت دوافعو وأغراضو يقع تنفي ًذا دلشروع إجرامي فردي أو مجاعي ويهدؼ إذل
إلقاء الرعب بُت الناس ،أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حرايهتم أو حياهتم أو أمنهم للخطر ،أو إحلاؽ
ضرر ابلبيئة أو أبحد ادلرافق أو األمال ؾ العامة واخلاصة واحتالذلا واالستيالء عليها أو تعريض أحد ادلوارد
الوطنية أو الدولية للخطر أو هتديد االستقرار أو السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدوؿ
()22
ادلستقلة".
 منظمة ادلؤدتر اإلسالمي :يف االجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدوؿ اإلسالمية سنة 1999ـ يفبوركينا فاسو ،عرؼ اإلرىاب على أنو "كل فعل من أفعاؿ العنف أو التهديد بو ًأاي كانت بواعثو أو
أغراضو ،ويهدؼ إذل إلقاء الرعب بُت الناس أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو أمنهم وحقوقهم
أو إحلاؽ الضرر ابلبيئة أو أبحد ادلرافق واألمالؾ العامة أو اخلاصة واحتالذلا واالستيالء عليها أو تعريض
أحد ادلوارد الوطنية أو الدولية للخطر أو هتديد االستقرار أو السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو
()23
سيادة الدوؿ ادلستقلة".
ىػ .اإلرىاب زلليًا :عرؼ ادلشرع اللييب االرىاب يف قانوف رقم ( )3لسنة 2014ـ يف ادلادة ( )2العمل

اإلرىايب على أنو" :كل استخداـ للقوة أو للعنف أو التهديد أو الًتويج هبدؼ اإلخالؿ اجلسيم ابلنظاـ
العاـ أو تعريض سادلة اجملتمع أو مصاحلو أو أمنو للخطر ميت كاف من شأف ىذا االستخداـ إيذاء
األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياهتم أو حرايهتم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو

( )21د.امحد فالح العموش ،مستقبل اإلرىاب يف القرف احلادي والعشروف ،مركز دراسات والبحوث ،جامعة انيف العربية للعلوـ األمنبة ،الرايض ػ ادلملكة العربية
السعودية ،2006 ،ص.19
( )22الدكتور سليم احلص ،وزير اخلارجية اللبناين ،اإلرىاب الدورل :دراسة قانونية انفذة ،دار العلم للماليُت ،ص.37
( )23ادلرجع السابق.
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إحلاؽ الضرر ابلبيئة أو ابدلواد الطبيعية أو ابآلاثر أو ابألمواؿ أو ادلباين أو ابألمالؾ العامة أو اخلاصة أو
استغالذلا أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصاحل احلكومة أو الوحدات احمللية أو
البعثات الدبلوماسية والقنصل ية أو ادلنظمات واذليئات اإلقليمية والدولية يف ليبيا من شلارسة كل أو بعض
أوجو نشاطها أو منع أو عرقلة قياـ مؤسسات أو دور العبادة أو مؤسسات ومعاىد العلم ألعماذلا أو
تعطيل تطبيق أي من أحكاـ الدستور أو القوانُت واللوائح وكذلك كل سلوؾ من شأنو اإلضرار ابالتصاالت
أو ابلنظم ادلعلوماتية أو ابلنظم ادلالية أو ادلصرفية أو ابالقتصاد الوطٍت أو مبخزوف الطاقة أو ابدلخزوف األمٍت

من السلع وادلواد الغذائية وادلياه أو بسالمتها إذا ارتكب أحد اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف"(.(24

أشكال "أنواع" اإلرىاب:
 .1االغتياالت السياسية :الزمت عمليات االغتياالت السياسية الظاىرة اإلرىابية منذ ميالدىا ،وتعددت
وسائل تنفيذىا وتطورت عرب العصور ،ابتداءً من اغتياؿ يوليوس قيصر يف ميداف كوري بروما ،حىت اغتياؿ
ىنري الرابع وسادي كورنو والقيصر اإلسكندر الثاين يف روسيا ،وادللك اإلسكندر (ملك يوغوسالفيا) ،إذل
أشهر عمليات االغتياؿ السياسي يف القرف العشرين ،ومن أمهها :حادث اغتياؿ األمَت رودلف ورل عهد
النمسا ،والذي ارتكبو إرىايب صريب ،وكاف سببا الشتعاؿ احلرب العادلية األوذل.
 .2ادلذابح واإلابدة البشرية :وىي ال توجو ضد فرد معُت ،وإمنا دتارس ضد رلموعات بشرية كبَتة احلجم من
قبل تنظيمات إرىابية وعسكرية متطرفة أو أجهزة اتبعة للدولة ،عند عمليات إرىاب الدولة ،وتستخدـ يف
تنفيذىا مجيع وسائل القتاؿ اليت عرفها العادل.
 .3اختطاؼ واحتجاز الرىائن :وىي تعترب إحدى أىم صور العمليات اإلرىابية اليت عرفها العادل ،ويُعرؼ
ىؤالء اخلاطفوف يف القانوف الدورل ابسم القراصنة ،فخاطفو الطائرات يطلق عليهم "قراصنة اجلو" ،بينما خاطفو
السفن يطلق عليهم "قراصنة البحر" ،وكاف أوؿ حادث اختطاؼ لطائرة مدنية يف بَتو عاـ .1930
 .4التفجَتات :تطورت من العبوات الناسفة إذل الطائرات ،وىي أحد أىم صور العمليات اإلرىابية يف العادل،
بتطور أساليب تنفيذىا ،من زرع القنابل والرسائل ادللغومة ،إذل زرع ادلتفجرات واستخداـ السيارات ادللغومة،
وصوالً إذل استخداـ الطائرات يف إحداث التفجَتات اذلائلة ،واستخداـ ادلتفجرات أو العبوات الناسفة اليت يتم

تفجَتىا ابلرديوت كنًتوؿ.

 24رللس النواب اللييب ،مدينة طربؽ2014.09.19 ،ـ.
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 .5عمليات التخريب :تطورت ىذه العمليات –أيضا -بتطور وسائل تنفيذىا والتكنولوجيا ادلستخدمة فيها،
من أعماؿ احلرؽ وإشعاؿ ادلواد احلارقة وتعدد عمليات التخريب ،وىي أكثر عمليات اإلرىاب انتشاراً يف العادل،
وشهدهتا أورواب يف مرحلة احلرب الباردة على أيدى تنظيمات األلوية احلمراء يف إيطاليا اليت وقع فيها يف الفًتة
(1981ػ  )1986حوارل ( )1100عملية ختريب ،ومن أشهر تلك العمليات أحداث بيانسافونتا يف مدينة
()25
ميالنو يف  12ديسمرب عاـ 1969ـ ،والعمليات اليت قامت هبا منظمة ابدرماينهوؼ يف أدلانيا.
 .6االرىاب االلكًتوين :يُعرؼ اإلرىاب اإللكًتوين أبنو "العدواف أو التخويف أو التهديد ادلادي أو ادلعنوي
الصادر من الدوؿ أو اجلماعات أو األفراد على اإلنساف ،يف دينو أو نفسو أو عرضو أو عقلو أو مالو بغَت
حق ،ابستخداـ ادلوارد ادلعلوماتية والوسائل اإللكًتونية ،بشىت صنوؼ العدواف وصور اإلفساد"( .)26ويعتمد
اإلرىاب اإللكًتوين على استخداـ االمكانيات العلمية والتقنية واستغالؿ وسائل االتصاؿ والشبكات
ادللعوماتية ،من أجل ختويف وترويع اآلخرين وإحلاؽ الضرر هبم أو هتديدىم ،مثل ما حصل يف العاـ 2000
حينما أدى انتشار فَتوس احلاسوب " "I love youإذل اتالؼ معلومات قدرت قيمتها بنحو ()10
مليارات دوالر أمريكي ،ويف العاـ  2003ـ أشاع فَتوس "بالسًت" الدمار يف نصف مليوف جهاز من أجهزة
احلاسبات اإللكًتونية ،وقدر رللس أورواب يف االتفاقية الدولية دلكافحة اإلجراـ عرب اإلنًتنيت كلفة إصالح
()27

سنواي.
األضرار اليت تسببها فَتوس ادلعلوماتية بنحو ( )12مليار دوالر أمريكي ً

دوافع اإلرىاب (العوامل املؤدية الرتكاب جرمية اإلرىاب الدويل):
 .1العوامل الدينية :ادلالحظ أف السياسة االستعمارية يف ظل نظاـ القطب الواحد ،كانت قد ركزت على
العامل الديٍت كسبيل للنيل من الدوؿ والشعوب والتمكن منها ،بعد أف فشلت يف اخًتاقها من منافذ أخرى،
وال أدؿ على ذلك من نشوب العديد من النزاعات الدينية وادلذىبية منذ تسعينات القرف العشرين حىت اآلف،
من ذلك احلرب األىلية يف يوغسالفيا واليت خلفت آالؼ الضحااي من ادلسلمُت يف البوسنة واذلرسك على يد
الصرب .ويف أعقاب حرب اخلليج الثالثة واحتالؿ العراؽ من قبل الوالايت ادلتحدة ( ،)2003فقد وجدت
أرضا خصبة دلثل ىذه الفتنة.
ً
()25

عبده سلتار موسى' ،ادلقدمات النظرية يف مفهومي اإلرىاب" ،كتاب' :مكافحة اإلرىاب ادلفاىيم واالسًتاتيجيات والنماذج' ،اصدار مركز ادلسبار للدراسات
والبحوث -ديب .يونيو 2015ـ ،ص.102

( )26يونس عرب" ،اإلطار القانوين لإلرىاب اإللكًتوين واستخداـ اإلنًتنيت لألغراض اإلرىابية ،حبث مقدـ دلؤدتر جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية حوؿ
(اإلرىاب) ،مجهورية مصر العربية ،خالؿ الفًتة  25ػ  27أكتوبر 2010ـ ،القاىرة ،ص.12
( )27علي عدانف الفيل ،اإلرىاب اإللكًتوين ،رللة اجلامعة اخلليجية ،اجمللد  ،2قسم القانوف ،العدد .2010/2
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 .2العوامل السياسية :تكاد العوامل السياسية تكوف واحدة من أىم أسباب ظاىرة اإلرىاب وتناميها ،وتقسم
ىذه األسباب بدورىا على نوعُت داخلية وخارجية ورمبا كانت اخلارجية ىي وليدة األسباب الداخلية فالقهر
السياسي الداخلي غالبًا ما يدفع األفراد والطوائف ادلضطهدة اليت ال تستطيع التعبَت عن آرائها إذل العنف

كسبيل للثأر لنفسها والنيل من عدوىا.
 .3العوامل االقتصادية :من ادلتفق عليو أف ليس لالستعمار صورة واحدة ،ولكن لو غاايت مشًتكة تتمثل من
هنب ثروات الشعوب وإذالذلا بوسائل متعددة مرة ابلقوة العسكرية وأخرى ابلتبعية االقتصادية واثلثة ابلعقوابت
وىكذا .وبعد صدور قرار اجلمعية العامة يف  14يناير 1960ـ ،القاضي بتصفية االستعمار بكل أشكالو
اقتصادي ،فأخضعت الشعوب والدوؿ ومواردىا االقتصادية ذليمنة الدوؿ الكربى
طابعا
وصوره اختذ االستعمار ً
ً
تطورا أو انقصة التطور للنهوض واالرتقاء هبا.
حتت ذريعة مد يد العوف للدوؿ األقل ً
 .4العوامل الفكرية :للعامل الفكري دور مهم يف تفعيل األعماؿ اإلرىابية أيضا ،ولو اتريخ طويل واف اإلرىاب
الفكري لو صلة بنوعية النظاـ الرأمسارل او االشًتاكي ،وقد يقوـ الصراع بُت مؤيدي كل من النظامُت ،وتنشيط
ثقافة الكراىية بُت العادل اإلسالمي والغريب بعد التسعينات من القرف ادلاضي خصوصاً ،وزلاولة كل فريق
الوصوؿ إذل التفوؽ األيديولوجي ،وىذا أدى إذل تبادؿ اإلرىاب الدورل إابف احلرب الباردة واذل الصراع بنهاية
التاريخ وصراع احلضارات بعد اهنيار االحتاد السوفييت ،وقد يقوـ الصراع بُت مؤيدي نظاـ معُت.
ومن انحية أخرى عدـ تقبل قيم من قبل شعوب تنتمي إذل حضارات أخرى سيؤدي إذل تشكيل حالة من
التحدي لتلك القيم وابلتارل زلاولة فرض القيم عن طريق القوة أي احتماؿ اندالع تصادـ حضاري،

عوامل أخرى:
 .1عدـ قدرة منظمة األمم ادلتحدة على حتقيق أىدافها وتطبيق مبادئها اذلادفة لوضع حد لكل أشكاؿ
االستعمار ،والظلم ،واالضطهاد ،والعنصرية وابلتارل عدـ قدرهتا على ضماف حقوؽ اإلنساف وحرايتو األساسية.
 .2عدـ قدرة األمم ادلتحدة على إقامة تعاوف دورل جدي ،وحسم ادلشاكل االقتصادية واالجتماعية للدوؿ عن
طريق النمو ،والتقليل من اذلوة السحيقة بُت الدوؿ الفتية الدوؿ الفقَتة ،وحتقيق مستوى حياة أفضل للغالبية
العظمى من الشعوب بكرامة وبشرؼ.
 .3عدـ قدرة ادلنظمة على إجياد تنظيم عادؿ ودائم لعدد من ادلشاكل الدولية مثل اغتصاب األراضي والنهب
والظلم واالضطهاد وىي حالة لكثَت من الشعوب ويف مقدمتها الشعب الفلسطيٍت.
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 .4عدـ قدرة ادلنظمة على تطبيق احللوؿ ادلتبناة ابإلمجاع أو ابألغلبية بفرض عقوابت ضد الدوؿ ادلعتدية اليت
تنتهك قواعد القانوف الدورل ،األمر الذي يشجع ىذه الدوؿ على التمادي يف أعماذلا.

احملور الثاين :آلية مكافحة اإلرىاب
يعًتؼ اجملتمع القانوين الدورل حبق كل دولة يف اختاذ إجراءات بغرض مكافحة اإلرىاب ،وأكدت اجلمعية
العمومية لألمم ادلتحدة أف الدوؿ ينبغي عليها أف تضمن أف أي اجراءات تتخذ دلكافحة اإلرىاب تتوافق مع
التزاماهتا طبقا للقانوف الدورل ،وأف أي تقييد للحقوؽ القابلة لالنتقاص كاحلق يف التجمع واحلق يف التعبَت
خاضع دلعايَت صارمة؛ وأف احلقوؽ غَت القابلة لالنتقاص كاحلق يف احلياة واخللو من التعذيب والقسوة وادلعاملة
غَت اإلنسانية وادلهينة ،ينبغي أف حتًتـ يف مجيع األحواؿ .وعليو ...قامت ليبيا ابصدار العديد من القوانُت
والتشريعات احمللية وادلصادقة على االتفاقيات وادلعاىدات الدولية جملاهبة ظاىرة اإلرىاب ،ودتثل ذلك يف اآليت:

 .1القوانني والتشريعات الليبية (احمللية) النافذة يف مكافحة اإلرىاب واجلرمية املنظمة:
يعترب القانوف اجلزائي خط الدفاع األوؿ واحلارس حلماية الوطن وادلواطنُت من العابثُت ابألمن ،فهو أداة دلواجهة
اإلجراـ بشكل عاـ مبا فيو اإلرىاب ،إال أف التشريعات الوطنية اختلفت يف كيفية معاجلة جردية اإلرىاب،
ودتثلت ىذه التشريعات يف اآليت:
أوالً :قانوف العقوابت اللييب بتاريخ 1954 .02 .20ـ ،والذي نصت مواده ()136( )135( )16
()178( )176( )175( )173( )172( )171( )170( )169( )168( )167( )166( )165
()206( )205( )204( )203( )202( )201( )199( )198( )197( )196( )183( )179
( )219( )218( )207على اآليت :اخلطورة اإلجرامية؛ الشخص اخلطر ىو من يرتكب فعالً يعده القانوف
جردية ،رفع السالح ضد الدولة ،دس الدسائس مع األجنيب لإلضرار مبركز البالد العسكري والسياسي ،ادلساس
أخبارا أو بياانت أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو
أبراضي الدولة وتسهيل احلرب ضدىا ،كل من أذاع ً
عمدا ً
عمد أثناء حالة احلرب أو ما يف حكمها إذل دعاية مثَتة ،إحلاؽ الضرر ابالستعدادات احلربية للدفاع عن البالد

أو إلقاء الرعب بُت الناس أو إضعاؼ اجللد يف األمة ،ختريب أو إتالؼ ادلنشآت العسكرية ،أو ختريب مباين
احلكومة أو مستودعات ذخَتهتا أو شلتلكاهتا أوالنهب والتقتيل ،التنظيمات والتشكيالت غَت ادلشروعة،
االعتداء على رؤساء الدوؿ األجنبية؛ كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سالمتو أو اعتدى
على حريتو الشخصية اعتداء خطَتاً داخل األراضي الليبية.
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اثنيًا :قانوف رقم ( )19لسنة 2010ـ بشػأف مكافحة اذلجرة غَت الشرعية؛ يعيش اجملتمع الدورل يف حَتة من
حقيقة ارتباط اإلرىاب العابر للقارات واجلردية ادلنظمة بظاىرة اذلجرة غَت الشرعية ،وقد ازدادت األمور تشاب ًكا
ستارا لتغطية أعماذلا وأىدافها ،حيث
بعد أف استغلت ىذه التنظيمات ادلتطرفة القضااي اإلنسانية ،واختذهتا ً
يقوـ تنظيم «داعش» ب نسج عالقات قوية مع الشبكات الناشطة يف نقل ادلهاجرين غَت الشرعيُت ،من أجل
حتقيق ىدفُت؛ األوؿ يرتبط ابلبحث عن مصادر للتمويل ،والثاين يتعلق بتمكُت األفراد التابعُت لو من
()28
التسلل.

اثلثًا :قرار القائد األعلى رقم ( )32لسنة 2006ـ ،بشأف ركن حرس احلدود؛ والذي نص يف ادلادة ( )4الفقرة
( ) 2على "أتمُت ادلناطق الصحراوية ومكافحة التهريب والتسلل واألنشطة األخرى غَت ادلشروعة عرب احلدود
واختاذ االجراءات القانونية ضد ادلخالفُت.

 .2االتفاقيات واملعاىدات الدولية اليت انضمت إليها ليبيا يف إطار األمم املتحدة:
أوالً :يف اجلانب اجلنائي واإلرىاب الدورل:

اجلدول ()1

االتفاقيات واملعاىدات الدولية اليت انضمت إليها ليبيا يف إطار األمم املتحدة
االتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اجلريدة الرمسية

اتريخ االنضمام

العدد

السنة

االتفاقية اخلاصة ابجلرائم وبعض االفعاؿ االخرى ادلرتكبة على منت الطائرات ػ طوكيو1963ـ

20

1972

1972-6-21

اتفاقية الىاي بشاف قمع االستيالء غَت ادلشروع على الطائرات ػ الىاي 1970ـ

غَت

منشور

1978-10-4

اتفاقية مونًتايؿ بشاف قمع االعماؿ غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة الطَتاف ادلدين ػ 1971ـ

50

1973

1974-2-19

االتفاقيات الدولية اخلاصة مبنع ومعاقبة اجلرائم ادلرتكبة ضد االشخاص ادلتمتعُت حبماية دولية مبا فيهم ادلوظفُت
الدبلوماسيوف وادلعاقبة عليها ػ نيويورؾ 1973ـ.

21

2000

2000-9-25

االتفاقيات الدولية دلناىضة اخد الرىائن ػ نيويورؾ 1979ـ.

21

2000

2000-9-25

االتفاقيات الدولية اخلاصة بقمع اذلجمات االرىابية ابلقنابل ػ نيويورؾ 1997ـ.

21

2000

2000-9-22

االتفاقيات الدولية بشأف سالمة موظفي االمم ادلتحدة واالفراد ادلرتبطُت هبا  -نيويورؾ 1994ـ.

21

2000

2000-9-22

االتفاقيات الدولية دلناىضة جتنيد ادلرتزقة واستخدامهم ودتويلهم ػ نيويورؾ 1989ـ.

21

2000

2000-9-22

الربوتوكوؿ الدورل اخلاص بقمع اعماؿ العنف غَت ادلشروع يف ادلطارات اليت تقدـ خدمات للطَتاف ادلدين الدورل
وادلكمل التفاقية مونًتايؿ بشاف قمع األعماؿ غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة الطَتاف ادلدين ػ مونًتايؿ
1988ـ.

2

2002

1996-7-26

االتفاقيات الدولية اخلاصة بقمع االعماؿ غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة ادلالحة البحرية ػ روما 1988ـ.

2

2002

2002-8-6

الربوتوكوؿ اخلاص بفمع األعماؿ غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة ادلالحة البحرية ػ لندف 2005ـ.

غَت

منشور

2002-8-6

( )28د .فريد خاف ،اذلجرة غَت الشرعية "الوجو اآلخر لإلرىاب الدورل" ،ادلرجع "دراسات وأحباث استشرافية حوؿ اإلسالـ احلركي"2018.08.04 ،ـ.
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الربوتوكوؿ اخلاص بفمع األعماؿ غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة ادلنشآت الثابتة ادلوجودة ابجلرؼ القاري ػ روما
1988ـ.

2

2002

2002-12-28

االتفاقيات الدولية اخلاصة بقمع دتويل اإلرىاب ػ نيويورؾ 1999ـ.

2

2002

2002-7-9

االتفاقيات الدولية بشاف وضع عالمات شليزة على ادلتفجرات البالستيكية بغرض كشفها – مونًتايؿ 1991ـ.

2

2002

2002-10-10

اتفاقية االمم ادلتحدة لقمع اجلردية ادلنظمة عرب احلدود – ابلَتمو 2000ـ.

3

2003

2004-6-18

بروتوكوؿ مكافحة هتريب ادلهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ػ نيويورؾ 2000ـ.

3

2003

2004-9-24

الربوتوكوؿ االختياري بشاف اشًتاؾ االطفاؿ يف الصراعات ادلسلحة ػ نيويورؾ 2002ـ.

3

2003

2004-10-29

3

2005

2004-11-13

اتفاقيات االمم ادلتحدة دلكافحة الفساد ػ نيويورؾ 2003ـ.

3

2005

2005-6-7

االتفاقية الدولية لقمع االىاب النووي ػ نيويورؾ 2005ـ.

2

2008

غَت معروؼ

االتفاقية ادلعنية ابحلماية ادلادية للموارد النووية ػ فيينا 1980ـ.

غَت

معروؼ

2000-10-18

بروتوكوؿ بشاف مكافحة صنع االسلحة النارية واجزائها ومكوانهتا والذخَتة واالجتار هبا بصورة غَت مشروعة ػ
بلَتمو 2001ـ.

2006-7-19

تعديل االتفاقية السابقة.

اتنيًا :يف جانب نزع السالح:

اجلدول ()2

االتفاقيات واملعاىدات الدولية اليت انضمت إليها ليبيا يف إطار نزع السالح
االتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اجلريدة الرمسية

اتريخ االنضمام

العدد

السنة

معاىدة حضر جتارب االسلحة النووية يف اجلو والفضاء اخلارجي وحتت ادلاء -موسكو1963

21

1968-7-15 1968

بروتوكوؿ جنيف اخلاص مبنع استخداـ الغازات السامة واحلارقة والغازات االخرى واحلرب البكًتية-جينيف 1925ـ

7

1971-12-9 1970

اتفاقية التعاوف يف استخداـ الطاقة الذرية لألغراض السلمية

31

1970

1971-5-2

معاىدة حظر انتشار االسلحة النووية – نيويورؾ 1968ـ

50

1975-5-25 1976

ادلوافقة على تعديل حكم ابلنظاـ االساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

14

1989

اتفاقية بشاف تقدمي ادلساعدة يف حالة وقوع احلوادث النووية الطارئة – فيينا 1986ـ

27

1990-7-28 1990

معاىدة حضر وضع االسلحة النووية وغَتىا من اسلحة الدمار الشامل يف قاع البحار وارض احمليط والطبقات احمليطة هبا
–نيويورؾ 1970ـ

27

1990

1990-7-6

اتفاقية احلماية ادلادية من ادلواد النووية – فيينا 1980ـ

21

2000-9-28 2000

اتفاقية تقدمي ادلساعدة يف رلاؿ احلماية ادلدنية -جنيف 2000

2

2001-7-12 2001

اتفاقية حضر استخداـ وانتاج وختزين واستعماؿ االسلحة الكيميائية وتدمَت تلك االسلحة – ابريس 1993

3

2004-1-16 2003

معاىدة احلضر الشامل للتجارب النووية – نيويورؾ1996

3

2003

2004-6-6

الربوتوكوؿ االضايف التفاؽ الضماانت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية – فيينا 2006

3

2006-3-10 2006

التعديل ادلقًتح التفاقية احلماية دلدنية للمواد النووية -فيينا2005

3

2006-7-19 2006

تعديل ادلادة السادسة من النظاـ االساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية – فيينا1999

2

2007

اتفاؽ جينيف اخلاص مبنع استخداـ الغازات السامة واخلانقة وادلواد الكيمياوية الضارة يف احلرب -جينيف1925

7

1971-12-9 1970
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االتفاقية الدولية بشاف االماف النووي

9

2009

---------

االتفاقية الدولية بشاف التبليغ ادلبكر عن وقوع حادث نووي

9

2009

--------

بروتوكوؿ جينيف اخلاص مبنع الغازات السامة واحلارقة واحلرب البكتَتية – جينيف 1925

---

---

1971-12-9

اتفاؽ ضماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية – نيويورؾ 1968

غَت

منشور

1972-5-26

االتفاقيات اخلاصة حبضر انتاج وتطوير وختزين االسلحة اجلرثومية – نيويورؾ1971

غَت

منشور

1989-1-19

احملور الثالث :مقاربة ما بني الرؤية الوطنية ملكافحة اإلرىاب والرؤية الدولية
ُمكافحة اإلرىاب :ىي األساليب واالسًتاتيجيات العسكرية ،اليت تُنفذىا احلكومة واجليش وقوات تطبيق
ِ
لإلرىاب واقتالعو
القانوف وإدارات الشرطة ووحدات األمن اخلاصة وأجهزة االستخبارات واالستطالع دلناىضة
ُ
من ُجذوره ،ومنع وإيقاؼ مجيع احملاوالت لتمويل اإلرىاب ابألسلحة والعتاد ،أو أية وسائل أخرى من التمويل.
الرؤية الوطنية ملكافحة اإلرىاب :تضمنت آلية مكافحة اإلرىاب يف ليبيا مجلة من القوانُت والقرارات

دلكافحة االرىاب واجلردية ادلنظمة ،دتثلت يف اآليت:
أوالً :أصدر رللس النواب قانوف رقم ( )3لسنة 2014ـ ،بشأف مكافحة اإلرىاب ،بتاريخ:
1435/11/19ىػ ادلوافق2014/09/19 :ـ ػ مدينة طربؽ،وقد اشتمل على األبواب التالية:
الباب األوؿ :العمل اإلرىايب
الباب الثاين :اجلرائم اإلرىابية وعقوبتها والتدابَت االحًتازية
الباب الثالث :األحكاـ اإلجرائية
الباب الرابع :التعاوف القضائي
اثنيًا :أصدر القائد االعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )1لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل
غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف ادلنطقة الواقعة بُت مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش.
اثلثًا :أصدر القائد االعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )3لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل
غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف منطقة اذلالؿ النفطي ( اجدابيا وسرت) ضد تنظيم الدولة.
ابعا :أصدر القائد االعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )4لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل
رً
غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف منطقة (صرباتو) ضد تنظيم الدولة.
خامسا :أصدر القائد االعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )5لسنة 2016ـ ،بشأف
ً
تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف منطقة اجلفرة ػ سرت ضد تنظيم الدولة.
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سادسا :أصدر القائد االعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )18لسنة 2017ـ ،بشأف
ً
تشكيل قوة عسكرية مؤقتة وحتديد مهامها يف مدينة سرت وضواحيها حلفظ األمن واالستقرار( .حتت مسمى
"البنياف ادلرصوص")
سابعا :أصدر اجمللس الرائسي حلكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )555لسنة 2018ـ ،بشأف إنشاء جهاز
ً
الردع دلكافحة اجلردية ادلنظمة واإلرىاب.
اثمنًا :أصدر اجمللس الرائسي حلكومة الوفاؽ الوطٍت ،قرار رقم ( )599لسنة 2018ـ ،بشأف تشكيل فريق
عمل وتكليفو مبهاـ منسق شؤوف مكافحة اإلرىاب.

اجلهود اإلقليمية يف جمال مكافحة اإلرىاب:

()29

تقدـ الدوؿ العربية منذ سنة 1997ـ ،من خالؿ

منوذجا متكامالً يف رلاؿ التعاوف اإلقليمي للوقاية من اإلرىاب ومكافحتو ،سواء من
جامعة الدوؿ العربيةً ،
حيث اإلطار القانوين ذلذا التعاوف ادلتمثل يف االسًتاتيجيات واالتفاقيات العربية والقوانُت النموذجية ،أو من
حيث ادلؤسسات واألجهزة اليت يتم من خالذلا ىذا التعاوف ،ويف مقدمتها رللس وزراء الداخلية العرب وأجهزتو
ادلتخصصة ،ورللس وزراء العدؿ العرب ،وفريق اخلرباء العرب ادلعٍت مبكافحة اإلرىاب (نقطة االتصاؿ مع جلاف
رللس األمن ادلعنية مبكافحة اإلرىاب).
وحيث إف أي جهد إقليمي لن يؤيت أكلو إال ابالنفتاح على ادلنتظم الدورل ،فقد تضمنت قرارات رللس اجلامعة
التأكيد على مواصلة اجلهود العربية دلتابعة تنفيذ اسًتاتيجية األمم ادلتحدة العادلية دلكافحة اإلرىاب ،وتعزيز
التعاوف القائم بُت جامعة الدوؿ العربية وادلنظمات الدولية واإلقليمية ودوف اإلقليمية يف ىذا اجملاؿ ،وخاصة مع
مكتب األمم ادلتحدة ادلعٍت ابدلخدرات واجلردية (شعبة مكافحة اإلرىاب) ومع فرقة العمل األشلية ادلعنية ابلتنفيذ
يف رلاؿ مكافحة اإلرىاب ،ومع جلاف مكافحة اإلرىاب ادلشكلة مبوجب قرارات رللس األمن ،ومع ادلنسق
األورويب دلكافحة اإلرىاب ،مع دعوة اجلهات ادلعنية يف الدوؿ العربية إذل االستفادة من مركز األمم ادلتحدة
دلكافحة اإلرىاب ادلنشأ يف مقر األمم ادلتحدة يف نيويورؾ.
أوالً :االسًتاتيجيات العربية دلكافحة اإلرىاب:
 .1االسًتايتيجة العربية دلكافحة اإلرىاب ( :)1997اعتمد رللس وزراء الداخلية العرب خالؿ دورتو ()14
عاـ " 1997االسًتاتيجية العربية دلكافحة اإلرىاب" كلبنة جديدة قوية يف بناء العمل األمٍت العريب ادلشًتؾ
هبدؼ مكافحة اإلرىاب وإزالة أسبابو ،وتدعيم احلفاظ على أمن واستقرار الوطن العريب ،واحلفاظ على أسس
( )29ورقة جامعة الدوؿ العربية ،ادللتقى العلمي :أثر اإلرىاب على األمن والسلم العادلي 14 ،ػ  16أكتوبر 2014ـ ،الرابط ػ ادلغرب.
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الشرعية وسيادة القانوف ،وعلى أمن الفرد وادلؤسسات وادلرافق العامة ،دوف إغفاؿ إيضاح الصورة احلقيقية
للعروبة واإلسالـ وتعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف وتوثيق التعاوف العريب البيٍت والتعاوف مع ادلنظامت الدولية من
أجل مكافحة اإلرىاب.
 .2االسًتاتيجية العربية لألمن الفكري (2013ـ) :يتضمن األمن الفكري كمفهوـ معايَت سلتلفة ،ومنها األمن
الفكري السيساي واألمن الفكري االجتماعي واألمن الفكري االقتصادي ،وكلها عمليات دقيقة حتدث خالؿ
قررا رقم ،613
عمليات التفاعل ادلتوقعة بُت الثقافة واجملتمع ،أصدر رللس وزراء الداخلية العرب ً
د 2011/28بشأف "مشروع االسًتاتيجية العربية لألمن الفكري" ينص على "الطلب إذل األمانة العامة
تشكيل جلنة مفتوحة العضوية من الدوؿ األعضاء لدراسة مشروع االسًتاتيجية العربية لألمن الفكري ،وقد
انعقد اجتماع اللجنة ادلعنية بدراسة مشروع االسًتاتيجية العربية لألمن الفكري يف مقر وزراء الداخلية بتونس
خالؿ يومي  4ػ  5يوليو 2012ـ ،الذي اعتمده رللس وزراء الداخلية العرب يف دورتو ( )30ادلنعقدة

ابدلملكة العربية السعودية يف مارس 2013ـ.
اثنيًا :االتفاقيات العربية:
 .1االتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب :توجت جهود جامعة الدوؿ العربية يف رلاؿ مكافحة اإلرىاب على
الصعيد العريب إببراـ االتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب يف اجتماع مشًتؾ جمللسي وزراء العدؿ والداخلية العرب
ابلقاىرة  22أبريل 1998ـ ،واليت دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  7مايو 1999ـ ،وصادقت عليها  18دولة
عربية.
 .2االتفاقية العربية دلكافحة غسل األمواؿ ودتويل اإلرىاب (2010ـ) :وافق رللسي وزراء العدؿ والداخلية
العرب يف اجتماعهما ادلشًتؾ ادلنعقد مبقر األمانة العامة جلامعة الدوؿ العربية بتاريخ  21ديسمرب 2010ـ
على نص االتفاقية العربية دلكافحة غسل األمواؿ ودتويل اإلرىاب ،وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ  5أكتوبر
2013ـ ،وصادؽ عليها عدد ( )8دوؿ عربية.
اثلثًا :القوانُت العربية النموذجية:
 .1القانوف العريب النموذجي دلكافحة اإلرىاب ( :)2002مت إقرار القانوف العريب النموذجي دلكافحة اإلرىاب
سنة  2002من قبل رللس وزراء الداخلية العرب كخطوة لدعم جهود الدوؿ العربية يف سن قوانينها الوطنية
وبناء قدراهتا يف ىذا اجملاؿ ،وكًتسيخ ألحد األىداؼ ادلسطرة من قبل االسًتاتيجية العربية دلكافحة اإلرىاب
لعاـ 1997ـ.
 .2القانوف العريب االسًتشادي دلكافحة غسل األمواؿ ودتويل اإلرىاب ( 26مارس 2013ـ) :يف إطار
اجلهود ادلبذولة للحد من ظاىرة غسل األمواؿ ودتويل اإلرىاب ،ودتاشيًا مع ادلواثيق وادلعايَت الدولية ،مت إعداد
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القانوف العريب االسًتشادي دلكافحة غسل األمواؿ ودتويل اإلرىاب الذي اعتمد بقرار رللس وزراء العدؿ العرب
رقم /1000د 29بتاريخ  26نوفمرب 2013ـ يف صنعاء ابليمن.
ابعا :فريق اخلرباء العرب ادلعٍت مبكافحة اإلرىاب:
رً
شكل األمُت العاـ جلامعة الدوؿ العربية عقب أحداث  11سبتمرب 2011ـ يف إطار األمانة العامة فري ًقا من
كبار ادلسؤولُت واخلرباء يف األجهزة ادلعنية مبكافحة اإلرىاب يف الدوؿ العربية لدراسة قرار رللس األمن رقم
 )2001( 1373ومتابعة وحبث الصعوابت اليت تعًتض الدوؿ العربية يف ذلك .ومت اعتماد الفريق من قِبل

رللس اجلماعة على ادلستوى الومزاري ابلقرار رقم  6504بتاريخ  3مارس 2005ـ كآلية عربية دلكافحة
اإلرىاب حتت مسمى "فريق اخلرباء العرب ادلعٍت مبكافحة اإلرىاب".
خامسا :شبكة التعاوف القضائي العريب يف رلاؿ مكافحة اإلرىاب واجلردية ادلنظمة:
ً
أصدر رللس جامعة الدوؿ العربية على مستوى القمة القرار رقم  558بتاريخ  29مارس 2012ـ ،بشأف
"اإلرىاب الدورل وسبل مكافحتو" ،تضمن يف فقرتو الثامنة "التأكيد على أمهية إنشاء شبكة للتعاوف القضائي
العريب يف رلاؿ مكافحة اإلرىاب واجلردية ادلنظمة ،ومواصلة تفيع البنود اخلاصة ابلتعاوف القضائي يف االتفاقيات
العريب الصادرة يف إطار جامعة الدوؿ العربية ،وحث الدوؿ العربية اليت دل تصادؽ على ىذه االتفاقيات على
القياـ بذلك".
اجلهود الدولية يف جمال مكافحة اإلرىاب :اإلرىاب دل يعد ظاىرة زللية ،إذ أف التزايد الكمي يف
األعماؿ اإلرىابية وامتداىا إذل سلتلف بلداف العادل ،بصرؼ النظر عن توجهاهتا السياسية أو األيديولوجيا ،يؤكد
خطأ االعتقاد الذي ساد لفًتة من الزمن ،والذي اعترب أف األعماؿ اإلرىابية تقتصر على بعض الدوؿ اليت
تعاين من قالقل سياسية أو توترات دينية ،وعلى ىذا فإف أي زعم يرمي إذل وصم داينة معينة أو ثقافة معينة
أبهنا تشجع على أعماؿ العنف غَت صحيح ،حيث أثبتت األحداث أف العمل اإلرىايب ىو نتاج الفكر
ادلتطرؼ أينما وجد ،ويتعدى على كل القيم وادلبادئ األساسية اليت تعارفت عليها الشعوب واختذهتا اجملتمعات
ودستورا حيكم تصرفاهتا )30(.وابلتارل فقد أصبح من غَت ادلمكن ألية دولة أف تدعي أهنا مبأمن اتـ من
منهاج
ً
ً
خطر اإلرىاب البكافة نشاطاتو ،بعد أف طرأ على ىذه اجلرائم التدويل وجتزأت أركاهنا ومكوانهتا بُت عدة دوؿ،
فيخطط ذلا يف دولة ودتوؿ يف دولة اثنية ليتم تنفيذىا يف دولة أخرى .وعليو ..اىتمت الدوؿ ابإلرىاب الدورل
وسارعت إذل إبراـ العديد من االتفاقيات الدولية دلنع ومعاقبة األعماؿ اإلرىابية ادلوجهة ضد الدولة.
( )30د .دمحم سامي الشوا ،التعاوف الدورل واإلقليمي يف مواجهة اإلرىاب ،حبث مقدـ إذل كلية احلقوؽ ،جامعة ادلنصورة1998 ،ـ ،ص.3
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أوالً :االتفاقيات الدولية اخلاصة بقمع االرىاب ومكافحة متويل االرىاب:

 .1اتفاقية جنيف دلنع ومعاقبة األعماؿ اإلرىابية  :1937إف عملية اغتياؿ ملك يوغسالفيا الكسندر األوؿ
ورئيس وزراء فرنسا لويس ابرتو يف مرسيليا سنة  1934قد أاثر الشعوب األوروبية ،وظهرت ردود أفعاؿ عنيفة

احتجاجا لدى رللس عصبة األمم ،متهمة حكومة أدلانيا النازية
يف أورواب ،حيث قامت يوغسالفيا بتقدمي
ً
ابلتورط يف احلدث ،وأف رفض احلكومة اإليطالية تسليم القتلة لدولة فرنسا ،ومنحهم حق اللجوء السياسي قد
أاثر حفيظة فرنسا ودوؿ العادل وعصبة االمم ،فظهرت احلاجة لعقد اتفاقية دولية حتت مظلة عصبة األمم دلنع
وقمع اإلرىاب الدورل( ،)31حيث دعت عصبة األمم لعقد مؤدتر دبلوماسي جبنيف لبحث اقًتاح تقدمت بو
احلكومة الفرنسية يف التاسع من ديسمرب عاـ  ،1934تضمن عقد اتفاقية دولية لقمع اجلرائم اليت ترتكب
ألغراض سياسية وإرىابية ،مث أصدرت اجلمعية العامة للعصبة قر ًارا يف العاشر من أكتوبر عاـ  ،1936حددت
دولة عن التدخل يف احلياة
فيو ادلبادئ اليت ستقوـ عليها االتفاقية ادلقًتحة مؤكدة على ضرورة امتناع أية
السياسية ألية دولة أخرى .عقد مؤدتر دورل يف مدينة جنيف بسويسرا خالؿ الفًتة من  16 - 1نوفمرب
 ،1937هبدؼ التوصل التفاقية دولية دلكافحة اإلرىاب الدورل ،وقد حبث ادلؤدتر ادلشروعات ادلقدمة وتوصل
يف النهاية إذل االتفاقية األوذل دلنع ومعاقبة اإلرىاب الدورل .جاء تعريف اإلرىاب الدورل يف الفقرة الثانية من
ادلادة األوذل من االتفاقية حيث نصت على إنو يراد بعبارة أعماؿ اإلرىاب ،األفعاؿ اجلنائية ادلوجهة ضد دولة
ويكوف القصد منها أو يكوف من شأهنا إاثرة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو مجاعات من الناس أو
لدى اجلمهور .وقد حددت ادلادة الثانية من ىذه االتفاقية األعماؿ اليت تُعد من قبيل األعماؿ اإلرىابية
وأوردهتا على سبيل ادلثاؿ ال احلصر .وقد ألقت االتفاقية على عاتق الدوؿ األطراؼ فيها التز ًاما بتجرمي تلك
األفعاؿ إذا وقعت على إقليمها ,،وكا نت موجهة ضد دولة من الدوؿ األخرى ادلوقعة على االتفاقية ،عالوة
على التزاـ الدوؿ بتضمُت تشريعاهتا الوطنية أتثيم لتلك األفعاؿ اإلرىابية ،آذلك التزامها بتجرمي بعض األفعاؿ
اليت تقع على إقليمها وتكوف ذات صلة ابألعماؿ اإلرىابية آالتآمر واالتفاؽ والتحريض على ارتكاب أعماؿ

نظرا لعدـ التصديق عليها من جانب
إرىابية .وإذا كانت اتفاقية جنيف دل تدخل حيز النفاذ إذل وقتنا احلارل ً
الدوؿ ادلوقعة ،ماعدا دولة واحدة ىي اذلند ،إال أهنا تُعد جهد دورل متميز يف رلاؿ التعاوف بُت الدوؿ دلعاجلة
ظاىرة اإلرىاب الدورل.
 .2االتفاقية الدولية لقمع االرىاب لعاـ ( 1999اتفاقية التمويل) :عمل اجملتمع الدورل على وضع مشروع
التفاقية دولية لقمع دتويل األعماؿ االرىابية ،وكلفت اللجنة ادلختصة لوضع مشروع االتفاقية بناءًا على قرار
( )31محودة ،االرىاب الدورل :جوانبو القانونية -وسائل مكافحتو يف القانوف الدورل العاـ والفقو االسالمي ،مرجع سابق  ،ص3
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اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم ( ،)108/53الذي صدر يف شهر دبسمرب لعاـ  ،1998ومت عرض مشروع
االتفاقية بعد أف اكتملت على اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة واليت بدورىا اعتمدهتا بقرارىا رقم (( 109/54يف
()32
التاسع من سبتمرب لعاـ ، 1999ودخلت حيز النفاذ يف  10أبريل لعاـ .2002
اثنيًا :االتفاقيات الدولية املعنية مبكافحة اإلرىاب الدويل ضد األفراد:

بذلت جهود واضحة هبدؼ مكافحة األعماؿ اإلرىابية اليت دتارس ضد األفراد ،من أجل احلفاظ على حقهم

يف احلياة أو محاية سالمتهم اجلسدية ،وقد مت التوقيع على عدد من االتفاقات الدولية ادلختصة حبماية األفراد.
 .1اتفاقية منع ومعاقبة أعماؿ االرىاب اليت اتخذ شكل اجلرائم ضد االشخاص ،واعماؿ االبتزاز ادلرتبطة هبا
ذات االمهية الدولية وادلوقعة يف واشنطن عاـ  :1971لقد أبرمت اتفاقية منع ومعاقبة أعماؿ اإلرىاب اليت
أتخذ شكل اجلرائم ضد األشخاص وأعماؿ االبتزاز ادلرتبطة هبا ذات األمهية الدولية يف ظل اجلمعية العمومية
دلنظمة الدوؿ األمريكية يف عاـ  ،1971بسبب ما شهدتة دوؿ أمريكا الالتينية من موجة أعماؿ عنف
وأعماؿ ختريبية يف أواخر الستينيات وتزايد األعماؿ اإلرىابية بسبب االحتقاف السياسي يف دوؿ ادلنطقة ،شلا
أدى إذل هتديد األنظمة السياسية واالقتصادية للدوؿ والشعوب أيضا ،شلا دفع ىذة الدوؿ إذل توحيد جهودىا
دلكافحة األعماؿ اإلرىابية ،وأقرت اجلمعية إبدانة أعماؿ اإلرىاب ادلوجهة ضد األفراد مثل أعماؿ اخلطف
واالبتزاز ،وأدانت أيضا األعماؿ ادلوجهة لألشخاص ادلشمولُت ابحلماية الدولية ،وأف ىذة األعماؿ من اجلرائم
العامة اخلطَتة ،ويتعُت مواجهتها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها.
 .2االتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب  :1977تُعد االتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب من أبرز االتفاقيات اليت
تصدت جلرائم اإلرىاب الدورل ،حيث شارؾ فيها مجيع األعضاء يف رللس التعاوف األورويب ،وقد صدقت مجيع
ىذه الدوؿ على االتفاقية دوف أي حتفظات .وهتدؼ االتفاقية إذل ادلسامهة يف قمع أعماؿ اإلرىاب السياسي
ذات الطابع الدورل عندما تشكل اعتداء على احلقوؽ واحلرايت األساسية لألشخاص ،وقد تضمنت االتفاقية

ذات ادلبادئ اليت سبق وأف أوصى هبا قرار جلنة الوزراء يف اجمللس األورويب يف  24يناير 1974بقرار أداف بو
اإلرىاب الدورل وأكد على ضرورة تسليم مرتكيب األفعاؿ اإلرىابية إذل الدوؿ صاحبة الشأف.
 .3االتفاقية الدولية ادلناىضة الخذ الرىائن وادلوقعة يف نيويورؾ يف عاـ  :1979مع تطور األعماؿ اإلرىابية
خاصة بفًتة الستينيات والسبعينيات جلأ اإلرىابيوف لصورة تتميز ابلعنف والقسوة ابلنسبة لألعماؿ اإلرىابية
ادلرتكبة ضد األشخاص ،وانتشر بشكل كبَت احتجاز الرىائن وبشكل متالزـ غالبًا مع جرائم اختطاؼ
 32بسيوين ،غسل األمواؿ :االستجاابت الدولية وجهود ادلكافحة اإلقليمية والوطنية ،ص.132
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الطائرات ،وغالبا ما كاف يلجأ اخلاطفوف اذل احتجاز الركاب وطاقم الطائرة  ،وأصبحت كوسيلة ضغط على
احلكومات من أجل تنفيذ مطالب اخلاطفُت أو كوسيلة ابتزاز ألصحاب الثروات ،واستغالؿ اخلطر احملدؽ حبياة
الرىائن من أجل تدعيم موقف اخلاطفُت يف عملية التفاوض أو القوى السياسية اليت تقف خلفهم(.)33
اثلثًا :االتفاقيات الدولية املعنية مبكافحة اإلرىاب الدويل ضد سالمة الطریان املدين الدويل:

دل تسلم وسائل النقل اجلوي من يد اإلرىاب الذي أصبح يطوؿ رلتمعنا الدورل جبميع صورة وأشكالو ،وارتكبت

أعماالً كثَتة ضد الطَتاف ادلدين ،وخاصة خطف الطائرات وتغَت مسارىا ،وقد مت اختاذ العديد من االجراءات
دلنع وقمع األعماؿ اإلرىابية ادلوجهة ضد سالمة الطَتاف ادلدين الدورل اليت أصبحت هتدد أمن واستقرار اجملتمع
الدورل .وعليو مت ابراـ اتفاقات دولية جترـ األعماؿ اإلرىابية اليت توجة ضد سالمة الطَتاف ادلدين الدورل وفرض
أقسى العقوابت على مرتكبيها كوسيلة لردع مثل ىذه األعماؿ.
 .1اتفاقية اجلرائم واالفعاؿ االخرى اليت ترتكب على منت الطائرات ادلوقعو يف طوكيو بتاريخ
1963.09.14ـ :تعد أ وؿ اتفاقية دولية تناولت موضوع اجلرائم ادلرتكبة على منت الطائرات ،وكانت نتيجة
للجهود اليت بذلت من قبل الدوؿ واذليئات الدولية ،وعلى وجة اخلصوص ادلنظمة الدولية للطَتاف ادلدين واليت
ابدرت بتوجية دعوة لعقد مودتر دورل يف مدينة طوكيو للنظر مبشروع اتفاقية جترـ األفعاؿ اليت ترتكب على منت
الطائرات ،ودتت ادلوافقة على مشروع االتفاقية بعد إجراء بعض من التعديالت على أحكاـ االتفاقية . 67
وتربز أمهية ىذة االتفاقية أهنا وضعت قواعد وإجراءات موحدة تلتزـ هبا الدوؿ األعضاء ابلنسبة للجرائم اليت
ترتكب على منت الطائرات ،وتعد االتفاقية عنصر مهم يف توحيد القانوف الدورل وتعزيز التعاوف والًتابط بُت
()34

الدوؿ.
 .2اتفاقية قمع اإلستيالء غَت ادلشروع على الطائرات ادلوقعة يف الىاي بتاريخ 1970.12.16ـ :لعل قصور
أحكاـ اتفاقية طوكيو لعاـ  1963دلكافحة حوادث اختطاؼ الطائرات ،أظهرت احلاجة إلبراـ اتفاقية جديدة
من أجل مكافحة األ عماؿ االرىابية اليت ترتكب على منت الطائرات ،حيث قامت ادلنظمة الدولية للطَتاف
ابلدعوة لعقد مؤدتر يف مدينة الىاي ومت عرض مشروع االتفاقية يف ادلؤدتر الدبلوماسي الذي عقد يف الىاي يف
الفًتة من األوؿ إذل السادس عشر من شهر ديسمرب لعاـ  1970ودتت ادلوافقة على االتفاقية ودخلت
االتفاقية حيز النفاذ يف  14أكتوبر من عاـ .1971

( )33دمحم السماؾ ،االرىاب والعنف السياسي ،ص.40
( )34عبد اخلالق ،دمحم عبدادلنعم ((. 1989اجلرائم الدولية ،ط، 1القاىرة :دار النهضة العربية ،ص.84
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 .3اتفاقية قمع األعماؿ غَت ادلشروعة ادلوجهة ضد سالمة الطَتاف ادلدين ادلوقعو يف مونًتايؿ بتاريخ
1971.09.23ـ :أدى قصور األحكاـ القانونية يف كال االتفاقيتُت الدوليتُت اخلاصتُت ابجلرائم ادلرتكبة على
منت الطائرات (طوكيو) وقمع اإلستيالء غَت ادلشروع على الطائرات (الىاي) إذل احلاجة إلجياد أحكاـ قانونية
من أجل إجياد حلوؿ لظاىرة اإلرىاب اجلوي واليت ازدات بداية السبعينات ،وقد مت إبراـ اتفاقية دولية جديدة
ضمن سلسلة التطور التشريعي دلوضوع مكافحة اإلرىاب اجلوي ،وسلسلة اجلهود الدولية اليت بذذلا اجملتمع
الدورل لوضع حلوؿ مناسبة من أجل سالمة الطَتاف ادلدين الدورل ،وسالمة منشآت ادلالحة اجلوية ،واالتفاقية.
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اخلامتة
يعد اإلرىاب ظاىرة خطَتة هتدد أمن وإستقرار اجملتمع الدورل ،ورغم كل ادلساعي واجلهود لقمع األعماؿ
اإلرىابية واحلد من تناميها ،إال أف إختالؼ الرؤى وادلصاحل السياسية واإلقتصادية للدوؿ إنعكس سلبا على
فعالية مكافحة الظاىرة واحلد من تنامي سلاطرىا .إف األزمة اليت يعيشها اجملتمع الدورل تستدعي نبذ العصبيات
واإلختالفات وتقدمي ادلصلحة العامة عن ادلصاحل اخلاصة ،فعدـ توصل اجملتمع الدورل لتعريف قانوين دقيق ال
يعكس صعوبة ذلك وإستحالتو بل يعكس مدى إختالؼ وجهات النظر حوؿ مفهوـ اإلرىاب واجلردية
اإلرىابية ،إختالؼ حتكمو ادلصاحل السياسية واإلقتصادية واخللفيات الدينية واإليديولوجية ،ما يسمح ابلقوؿ
أف غياب تعريف دقيق وموحد لإلرىاب ىو نتاج ىذا اإلختالؼ الذي يعيشو اجملتمع الدورل اليوـ.

التوصيات:
ومن ىذا ادلنطلق؛ رأينا أنو من الضروري مراعاة التوصيات التالية :
 .1إنشاء جيل و ٍاع ومدرؾ ومثقف يف بيئة صحية ورفع ادلستوى الثقايف للشباب وزلاربة الفكر ادلتطرؼ.

 .2تقليل اذلوة بُت احلضارات ادلختلفة وتعزيز قيم التسامح واحلوار والتعايش السلمي بُت بٍت البشر ونبذ كل ما
يدعو إذل الصداـ والصراع احلضاري وخاصة إف أصل احلضارات اإلنسانية ومصدرىا واحد.
 .3استغالؿ دور اإلعالـ يف زلاربة ظاىرة اإلرىاب الدورل والفكر ادلتطرؼ من خالؿ برامج إعالمية تبُت
خطورة األعماؿ اإلرىابية على اجملتمع الدورل وإظهار الدور اإلجيايب خللق ونشر ثقافة التسامح واحلوار.
 .4تكثيف اجلهود الدولية وصوال إذل اتفاؽ يتضمن حتديد دقيق وشامل دلفهوـ اإلرىاب مراعيا كافة جوانبو
اجلوىرية حبيادية اتمة أي دوف ربط الظاىرة بدين معُت أو بطائفة منو أو حبضارة أو بعرؽ.
مرا يرتبط ابلتطور التكنولوجي والتقٍت الذي تشهده
 .5تعدد صور اإلرىاب الدورل وأشكالو أصبح أ ً

التكنولوجيا والصناعات احليوية ،وعليو وجب الًتكيز عند وضع اخلطط واإلسًتاتيجيات دلكافحة اإلرىاب على
مفهوـ اإلرىاب اإللكًتوين إبعتباره أحد األركاف األساسية اليت اصبحت تُبٌت عليها ادلنظمات اإلرىابية،
وتتخذىا وسيلة وأداة أساسية لتنفيذ سلططاهتا اإلجرامية.
 .6احًتاـ حقوؽ اإلنساف وسيادة الدوؿ ادلنصوص عليها يف صلب ادلواثيق الدولية.

 .7التزاـ احلكومات بتطبيق الدساتَت والقضاء على مسوغات اختاذ العنف كوسيلة شعبية السًتجاع حقوؽ او
تنفيذ مطالب معينة ،فاحلكومات اليت حتتضن شعوهبا وتشعرىم بكرامتهم وحرايهتم ودتنحهم احلقوؽ او دتنحهم
فرصة التعبَت عن آرائهم تكوف اقل عرضة وهتديد النتشار االرىاب يف داخلها.
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 .8جترمي الفكر ادلتطرؼ دستورًاي من خالؿ قوانُت تشرعها الربدلاانت التشريعية.
 .9جتفيف منابع اإلرىاب اإلعالمية من قنوات وصحف واذاعات ومواقع انًتنت وكل وسائل اعالمية.

املراجع:
 .1ابن منظور ،لساف العريب ،ط  ،2دار ادلعارؼ ،ص.17
 .2د .امحد ىالؿ الدين ،اإلرىاب والعنف السياسي ،دار احلرية ،القاىرة ،1989 ،ص.22
 .3د .أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية ،مكتبة لبناف ،القاىرة ،1975 ،ص.43
 .4أمحد عطية هللا ،القاموس السياسي ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاىرة ،1968 ،ص.45
 .5د.امحد فالح العموش ،مستقبل اإلرىاب يف القرف احلادي والعشروف ،مركز دراسات والبحوث ،جامعة
انيف العربية للعلوـ األمنبة ،الرايض ػ ادلملكة العربية السعودية ،2006 ،ص.19
 .6إمساعيل عبد الفتاح الكايف اإلرىاب وزلاربتو يف العادل ادلعاصر وزارة اإلعالـ اذليئة العامة لالستعالمات،
مصر ،كتاب إلكًتوين متوفر على شبكة االنًتنت ،ص.01
 .7بسيوين ،غسل األمواؿ :االستجاابت الدولية وجهود ادلكافحة اإلقليمية والوطنية ،ص.132
 .8حسن العزاوي موقف القانوف الدورل من اإلرىاب وادلقاومة ادلسلحة ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عماف ػ
األردف .
 .9د .سليم احلص ،وزير اخلارجية اللبناين ،اإلرىاب الدورل :دراسة قانونية انفذة ،دار العلم للماليُت،
ص.37
 .10د .عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف ،األنساؽ االجتماعية ودورىا يف مقاومة اإلرىاب والتطرؼ ،مركز
الدراسات والبحوث ،جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،ط  ،1الرايض ػ ادلملكة العربية السعودية،
 ،2006ص.12
 .11عبد الوىاب الكيالف ،موسوعة السياسة ،ج ،1ط ،1ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت،
 ،1985ص.34
 .12عبده سلتار موسى' ،ادلقدمات النظرية يف مفهومي اإلرىاب" ،كتاب' :مكافحة اإلرىاب ادلفاىيم
واالسًتاتيجيات والنماذج' ،اصدار مركز ادلسبار للدراسات والبحوث -ديب .يونيو 2015ـ ،ص.102
 .13علي عدانف الفيل ،اإلرىاب اإللكًتوين ،رللة اجلامعة اخلليجية ،اجمللد  ،2قسم القانوف ،العدد
.2010/2
463

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
 .14عبد اخلالق ،دمحم عبدادلنعم ((. 1989اجلرائم الدولية ،ط، 1القاىرة :دار النهضة العربية ،ص.84
 .15د .فريد خاف ،اذلجرة غَت الشرعية "الوجو اآلخر لإلرىاب الدورل" ،ادلرجع "دراسات وأحباث استشرافية
حوؿ اإلسالـ احلركي"2018.08.04 ،ـ.
 .16د .دمحم عبد ادلطلب اخلشن ،تعريف اإلرىاب الدورل بُت االعتبارات السياسية واالعتبارات ادلوضوعية ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2007 ،ص.37
 .17د .دمحم عاطف غيث ،قاموس العلوـ االجتماعية ،دار ادلعارؼ اجلامعية ،االسكندرية ،مصر.1989 ،
 .18دمحم عزيز شكري ،اإلرىاب الدورل ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،لبناف ،1999 ،ص.37
 .19دمحم مؤنس زلب الدين ،حتديث أجهزة مكافحة اإلرىاب وتطوير أساليبها ،مركز الدراسات والبحوث،
جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية ،الرايض ،ادلملكة العربية السعودية ،2006 ،ص.80
 .20دمحم السماؾ ،االرىاب والعنف السياسي ،ص.40
 .21د .دمحم سامي الشوا ،التعاوف الدورل واإلقليمي يف مواجهة اإلرىاب ،حبث مقدـ إذل كلية احلقوؽ،
جامعة ادلنصورة1998 ،ـ ،ص.3
 .22منتصر سعيد محودة ،اإلرىاب الدورل ،جوانبو القانونية ووسائل مكافحتو يف القانوف الدورل العاـ والفقو
اإلسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ػ مصر  ،2006ص .300
 .23د .نبيل حلمي ،اإلرىاب الدورل وفقا لقواعد القانوف الدورل العاـ ،دار النهضة العربية ،القاىرة،1988 ،
ص.27
 .24ىايل عبد ادلوذل ،اإلرىاب حقيقتو ػ معناه ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،أربد ػ األردف ،2008 ،ص.2
 .25يونس عرب" ،اإلطار القانوين لإلرىاب اإللكًتوين واستخداـ اإلنًتنيت لألغراض اإلرىابية ،حبث مقدـ
دلؤدتر جامعة انيف العربية للعلوـ األمنية حوؿ (اإلرىاب) ،مجهورية مصر العربية ،خالؿ الفًتة  25ػ 27
أكتوبر 2010ـ ،القاىرة ،ص.12
 .26رللس النواب اللييب ،مدينة طربؽ2014.09.19 ،ـ.
 .27ورقة جامعة الدوؿ العربية ،ادللتقى العلمي :أثر اإلرىاب على األمن والسلم العادلي 14 ،ػ  16أكتوبر
2014ـ ،الرابط ػ ادلغرب.
 .28قانوف العقوابت اللييب1954 .02 .20 ،ـ.
 .29قانوف رقم ( )19لسنة 2010ـ ،بشػأف مكافحة اذلجرة غَت الشرعية.
 .30قرار القائد األعلى رقم ( )32لسنة 2006ـ ،بشأف ركن حرس احلدود.
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 .31قانوف رقم ( )3لسنة 2014ـ ،بشأف مكافحة اإلرىاب ،أصدره رللس النواب ،بتاريخ:
1435/11/19ىػ ادلوافق2014/09/19 :ـ،ػ مدينة طربؽ
 .32قرار رقم ( )1لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف ادلنطقة
الواقعة بُت مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش ،أصدره القائد األعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت.
 .33قرار رقم ( )3لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف منطقة
اذلالؿ النفطي (اجدابيا وسرت) ضد تنظيم الدولة ،أصدره القائد األعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ
الوطٍت.
 .34قرار رقم ( )4لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف منطقة
(صرباتو) ضد تنظيم الدولة ،أصدره القائد األعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت.
 .35قرار رقم ( )5لسنة 2016ـ ،بشأف تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية يف منطقة
اجلفرة ،سرت ضد تنظيم الدولة ،أصدره القائد األعلى للجيش اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت.
 .36قرار رقم ( )18لسنة 2017ـ ،بشأف تشكيل قوة عسكرية مؤقتة وحتديد مهامها يف مدينة سرت
وضواحيها حلفظ األمن واالستقرار( .حتت مسمى "البنياف ادلرصوص") ،أصدره القائد األعلى للجيش
اللييب حبكومة الوفاؽ الوطٍت.
 .37قرار رقم ( )555لسنة 2018ـ ،بشأف إنشاء جهاز الردع دلكافحة اجلردية ادلنظمة واإلرىاب .أصدره
اجمللس الرائسي حلكومة الوفاؽ الوطٍت.
 .38قرار رقم ( )599لسنة 2018ـ ،بشأف تشكيل فريق عمل وتكليفو مبهاـ منسق شؤوف مكافحة
اإلرىاب ،أصدره اجمللس الرائسي حلكومة الوفاؽ الوطٍت.
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