
 العربية لمكافحة اإلرهاب  ةاالستراتيجي 

الدول العربية وأعاقت  مجمل امتداد العقود الماضية علىقد طالت االعمال اإلرهابية ل

 العالجوالوقايـةعن عن ذلك استنفار بحثا  ونتجوالتنمية حكوماتها عن مواصلة خطط التطور 

المشاكل واستئصالها. ومن هذا المنطلق  جذورالظاهرة والبحثفي تتطلب فهم تعقيدات التي 

تعزيز العمل الجماعي والتعاون في شتى المجاالت ذات الصلة بالوقاية ببادرت الدول العربية 

تأكيد على عدم المعاألمن القومي العربي لمبادئ من اإلرهاب ومكافحته آخذاً في االعتبار 

جامعة  تحت سقفاون والتنسيق وجود عالقة تربط اإلرهاب بالدين اإلسالمي، وأسفر التع

الدول العربية عن العديد من المبادرات والمواثيق التي ترجمت أهداف ومساعـي الدول 

 ومكافحتها.اإلرهــاب  لظاهرةلتصــدي لالعربيـــة 

إقرار االستراتيجية حيث تم كبيرة في هذا المجال  امجلس وزراء الداخلية العرب جهود لقد بذل

مدونة سلوك الدول األعضاء في مجلس وزراء الداخلية و، 1983 منذسنةاألمنية العربية 

جهود في مجال مكافحة اإلرهاب ال. وقد توجت 1996 سنةالعرب لمكافحة اإلرهاب في 

وكانت أولى  ،1997سنةفي  وخططها المرحليةبإقرار االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب

قية العربية لمكافحة اإلرهاب التي أجمعت عليها الدول ثمـــار هذه االستراتيجية اعتماد االتفا

. وتجُدر 1998العربية في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في 

اإلشارة إلى الدور الهام والحيوي الذي لعبته المملكة العربية السعودية باستضافتها ورعايتها 

، وقد أعتمد المؤتمر في 2005 سنةالريـاض  للمؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في

من الخبراء الدوليين إعالن الرياض  واعتبــر العديد". "إعالن الرياضنهاية أعماله 

وتوصيات فرق عمل المؤتمر المرتبطة باإلعالن بمثابــة خارطــة طريـــق دقيقــــة ترسم 

ً وإقسياسات واضحة وتضع أطر محددة لمكافحة اإلرهاب دو ً ووطنيـــاً. ليــا وتنفذ ليميــا

واتفقت الدول  .2001- 1998وفقا لخطط مرحلية غطت في البداية الفترة  االستراتيجيةتلك

األعضاء بجامعة الدول العربية مؤخرا على الخطة المرحلية السادسة لالستراتيجية العربية 

لمواجهة األنشطة اإلرهابية  وذلك 2015و 2013لمكافحة اإلرهاب التي تمتد بين سنتي 

بأكثر فاعلية، وقد أوصى المشاركون في المؤتمر السابع عشر للمِسؤولين عن مكافحة 

بالموافقة على االستراتيجية العربية لمكافحة  2014سبتمبر  فياإلرهاب المنعقد في تونس 

تاحية للدورة الجلسة االفت خالل وزراء الداخلية العرب عواجم المحدثة.اإلرهاب في صيغتها 

على ضرورة وضع استراتيجيات للعمل ،   (2016.) التاريخ المنعقد بتونس هملمجلس 34

المشترك بين األجهزة األمنية العربية، لتطوير خطط مكافحة اإلرهاب المخيّم على المنطقة 

بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مكافحة في ختام اجتماعهم واوأوصالعربية 

اإلرهابوتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر التطرف واإلرهاب خالل الفترة بين 

وهل ادت الي  االستراتيجية؟فما هو مضمون هذه .الرابع والعاشر من يناير من كل عام

 اإلرهاب؟معالجة مجدية آلفة 

 



 العربية لمكافحة اإلرهاب االستراتيجيةضمون م 

اءت االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب لتعكس تالقي رؤى وتطلعات الدول العربية ج

بالوضوح  االستراتيجيةفي وثيقة تحدد أطر التعاون العربي المشترك وآفاقـه. وتميزت وثيقة 

والدقة من حيث الدعائم الرئيسية التي تحدد من خاللها النتائج واألهداف التي تعمل الوثيقة 

وهي على النحو  "ُمنطلقــــات"على تحقيقها وقد أطلقت الوثيقة على هذه الركائز مصطلح 

 التالي: 

ل حق التنديد بأعمال اإلرهاب، مع إبراز أن الكفاح المسلح للشعوب الخاضعة لالحتال -

 مشروع وفقاً لميثاق وقرارات األمم المتحدة

 الترويج للمفاهيم القويمة لإلسالم من عدالة وتسامـُــح ونبــذ للعنــف والجريمــة -

الحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي وِوحــدة دولـه فضالً عن الشرعية وسيادة  -

 القانون

ً من م - بادئ القانون الدولي والمواثيق التأكيد على أهمية التعاون الدولي انطالقا

 والمعاهدات الدولية.

 الالزمةتدابير اليتعين على الدول العربية اتخاذ  ثمانية أهداف رئيسيةكما نصــت الوثيقة على 

 :لتحقيقها، ويمكن تصنيف هذه األهداف على النحو التالي

يم الحفاظ على وتشمل: تدعأهداف أمنية : وهو مكافحة اإلرهاب وإزالة اسبابه، هدف عام

تدعيم الحفاظ على أمن الفرد وتعزيز احترام حقوق اإلنسان، وأمن واستقرار الوطن العربي، 

وتدعيم الحفاظ على أمن وسالمة المؤسسات والمرافق العامة في الدول العربية، باإلضافة 

وهو هدف توعوي: وهو الحفاظ على أسس الشرعية وسيادة القانون، و هدف قانونيإلى 

وهي تعزيز التعاون وأهداف سياسية ومؤسسية  ح الصورة الحقيقية لإلسالم والعروبةإيضا

 مجال.الالعربي في مجال مكافحة اإلرهاب، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في 

 لتنفيذاووضعها حيز  المذكورةلتنفيذ األهداف  رئيسيةبعاد أوقد حددت االستراتيجية ثالثة 

 "المجاالت"وأطلقت عليها 

ومن خالله خاطبت وثيقة االستراتيجية الدول العربية  البعد األول هوالسياسة الوطنية

بمجموعة من المفاهيم والمبادئ التوجيهية التي يتعين على الدول أن تقوم بتحقيقها ميدانياً 

 )على الصعيد الوطني( وبما يتناسب مع المصلحة الوطنية.

على المستوى اإلقليمي بين دول الوطن العربي ويشمل العربي  التعاونفهو  أما البعد الثاني

ذلك التعاون شبه اإلقليمي مثل التعاون بين "دول مجلس التعاون الخليجي" أو دول "المغرب 

العربي" فضالً عن التعاون الثنائي بجميع أشكاله بين "دول الجــوار". وتضمن هذا البُعد 



 االستخباراتـي،وإطار إقليمي ُموحد وُمنسق منها األمني مكافحة اإلرهاب فيلوسائل  عدةتحديد 

 وبرامج التدريب وتبادل الخبرات فضالً عن الوسائل القانونية واإلعالمية. 

في تطبيق االستراتيجية الذي أطلق عليه "التعاون العربي ـــ الدولي"  البعد الثالثوتضمن 

والمؤسسات المختصة الدولي ومنظماته المعنية  المجتمعوالذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع 

بمكافحة اإلرهاب تحت مظلة جامعة الدول العربية من جانب والمنظمات الدولية المعنية من 

 بناء الشراكات والتعاون السياسي والقضائي.   معجانب آخر، 

قة األولى في مكافحة اإلرهاب فقد خصصت وثي تعتبرالخطوةالوطنية  السياسـاتان وبما 

االستراتيجية ستة عناصر تهدف إلى وضع سياسة وتخطيط متكاملين لمكافحة اإلرهاب على 

 الصعيد الوطني وهي: 

وتتضمن عدة محاور اجتماعية وأخالقية ودينية  تدابير الوقاية من اإلرهاب: .1
 وإعالمية  

 وتشمل محاور أمنيـة وإجرائية وقانونية؛تدابير منع ومكافحة اإلرهاب:  .2
ة الخاصة ويشمل تطوير جميع التشريعات العقابية والجنائيتحديث التشريعات:  .3

 للتصدي بفعالية لإلرهاب
ويشملتوفير وتحديث االحتياجات تحديث جهاز األمن وتطوير أساليب عملُه:  .4

 نيات الحديثة واالرتقاء بالقدراتوالخطط واستخدام التق
 اث ودعم المراكز المتخصصة؛ويتضمن القيام بالدراسات واألبح البحث العلمي: .5
تحديد اختصاصات األجهزة المعنية وزيادة التنسيق فيما بينها التعاون والتنسيق:  .6

 وفتح قنوات االتصال بين األجهزة والمواطنين.

ُمقترحة لتنفيذ وتفعيل المفاهيم والمبادئ  "آليـــات"واحتــوت وثيـقــة االستراتيجية كذلك على 

 التي تضمنتها وذلك على ثالثــة ُمستويــات مختلفـة:

مكونة من ممثلي  إنشـــاء لجان وطنية لمكافحة اإلرهاب، المستـوى السياسي: -
 .األجهزة المختصة

 .جمع المعلومات وتحليلها وتبادلهاإنشـــاءوحدة متخصصة ل المستــوى األمني: -

 نشاء وحدة خاصة لمكافحة اإلرهاب.إ : المستوى العملياتي -
              


