
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين م فهو والشعوب؛ األمم حياة في كبيرة أهمية   للدِّ  أبناء مع سلوكهم ويضِبط   بخالقهم، البشر صلة ينظِّ

لم. وصانع للروح، غذاء   أنه عن فضًل  قويم، مجتمع إنشاء على ويساعد جنسهم، ا للسَّ  بين الفصل   يجعل ممَّ

ه اإلنسان ن في وحقِّ  المتطرفة الجماعات بعض جنوح مع لكن تحيًل.مس يكن لم إن مستحيل، شبه   أمًرا التديُّ

ة انتهاك إلى دسيَّ ين، ق  ي الدِّ رمة على والتعدِّ م لما نصوصه بتطويع أحكامه؛ ح   عمَّ  ومخططاتها، أهدافها يخد 

مار الخراب   ق خطر في المجتمعات أمن   وبات الفوضى، وانتشرت والدَّ  الشعوب. حياة يؤرِّ

 والتطرف الحرية بين

 فقد عليها. والقضاء الديني التطرف ظاهرة مواجهة في الممكنة الوسائل كل تسخير   الضروريِّ  من كان وبهذا

ائها من تعاني مشكلةً  الديني واإلرهاب التطرف   أصبح ى ماليزيا، دولة ومنها العالم، دول أغلب   جرَّ  ويتجلَّ

ها قة وعموم ماليزيا في وقعت التي العنف أحداث في خطر   أعضاء   على والقبض آسيا، شرقي جنوب ِمنط 

 إلى الماليزية الحكومة   اإلرهاب   هذا دفع وقد رايته. تحت المنضوية والجماعات اإلرهابي، داعش تنظيم من

ى تدابير   اتخاذ ها والعباد. البلد أمن على حفاًظا لمحاربته؛ شتَّ بات اصطدمت لكنَّ ق بعق   الدولة، بدستور تتعلَّ

و وبالقوانين خذي على وكان وغيرها. اإلنسان وحقوق لية،الدَّ  الحماية توفير بين الموازنة ضرورة   التدابير تلك متَّ

ة وحرياتهم األفراد حقوق ومراعاة جهة، من واستقراره أمنه على والمحافظة للمجتمع  المجتمع في الخاصَّ

خرى جهة من  .أ 

ته في الماليزي الدستور ينصُّ  عائر ممارسة وحرية العقيدة، حرية على عشرة الحادية مادَّ  وفي الدينية. الشَّ

ة يانات ألبناء يحقُّ  لكن البلد، دين   هو اإلسلم أن على أيًضا الدستور ينصُّ  الثالثة المادَّ خرى الدِّ  ممارسة األ 

 ليس الحقَّ  هذا أن إلى اإلشارة   ينبغي لكن ورعايته. الحقِّ  هذا باحترام الحكومة   وتلتزم وسلم. بحرية شعائرهم

؛ وال حدود   بل ة العام النظام لقانون يخضع بل ضوابط  ة والصحَّ  . االجتماعية واآلداب العامَّ

 كما المنحرفة، األفكار وترويج المتطرفة، العقائد إلى الدعوة تقويض   شأنها من قوانين   سنُّ  للحكومة ويجوز

 العنيف. التطرف لمحاربة اللزمة القوانين سنُّ  الدستور من 149 المادة إلى استناًدا الماليزي للبرلمان يجوز

لق هذا ومن رت المنط  خاذ من العليا المحكمة   حذَّ  الرتكاب ذريعةً  الدينية الشعائر وممارسة العقيدة حرية اتِّ

ب من نابعة جرائم   تنفيذ أو قانونية، غير أعمال   د أعمى تعصُّ  5 الفقرة إلى المحكمة   وأشارت البلد. أمن يهدِّ

ةال من ة أن على تنصُّ  التي الدستور، في 11 مادَّ ة المادَّ  مخالف فعل أيِّ  ارتكاب تجيز   ال األديان بحرية المعنيَّ

ق للقانون م ما على العام، والسلوك بالنظام المتعلِّ  .آنًفا تقدَّ

 

ية في القانون، في وباحث مساعد أستاذ  بالجامعة للقانون إبراهيم أحمد كلِّ

ولية اإلسالمية  ماليزيا في الدَّ

 مختار العازمين خير د.

 ماليزيا في اإلرهاب مكافحة
ن في الحق بين  الدستور وأحكام التديُّ



 

 

  اإلرهاب مكافحة قوانين

ت هات يمكن اإلرهاب، لمكافحة القوانين من مجموعةً  الماليزية الدولة   سنَّ ين إلى قسيم   : فئت 

د :العادية القوانين األولى، الفئة قص   والهيئات االتحادية التشريعية الهيئة عن صدرت التي التشريعات   بها وي 

ب للدولة، التشريعية لطاتها بحس  ة، الدستورية س  ما وال الدستور، بنود مع منسجمة القوانين   وهذه المعنيَّ  سيَّ

ي ضمان بجوانب يتصل ما سق   ال قانون أيِّ  إبطال   للمحكمة ويحقُّ  األساسية. اتالحرِّ  ينتهك أو الدستور، مع يتَّ

 مكافحة قانون   الفئة هذه تحت تندرج التي القوانين ومن للمواطنين. ويكفلها الدستور يضمنها مدنية حقوًقا

ة والتدابير م،2001 لعام المشروعة غير األنشطة وعائدات اإلرهاب، وتمويل األموال غسل  لمكافحة الخاصَّ

 .العقوبات وقانون م،2015 األجنبية الدول في اإلرهاب

لت وقد ما وال العقوبات، قانون بنود   ماليزيا فعَّ ق )A( السادس الفصل سيَّ  قضايا في اإلرهاب، بجرائم المتعلِّ

لة ذات األنشطة تخصُّ  أخيًرا المحكمة   تناولتها  األول جزأين: إلى الفصل   هذا وينقسم الديني. بالتطرف الصِّ

ن  والثاني )M.( 130 الفقرة إلى )B( 130 الِفقرة من ويبدأ دعمها، واستنكار اإلرهابية األعمال قمع بنود يتضمَّ

  )T/a.(130 الفقرة إلى )N( 130 الِفقرة من ويبدأ اإلرهابية، األعمال تمويل قمع بنود

ة: القوانين الثانية، والفئة د الخاصَّ قص  ب البرلمان، عن الصادرة ات  التشريع بها وي  ة بحس   تتناول التي ،149 المادَّ

م والعنف التخريب أعمال   لِحق التي والجرائم المنظَّ رر ت  ة الضَّ فق   الناس. بعامَّ ة، هذه أحكام وو  ل المادَّ خوَّ  ي 

ة، قوانين   سنَّ  البرلمان   ب خارجه أو الماليزي االتحاد داخل نشاط أيِّ  منع مثل: خاصَّ  أو المواطنين، رويع  ت يسبِّ

م العنف منع ة، أو الحكومية الممتلكات أو الجماعات أو األفراد تجاه المنظَّ عي أو الخاصَّ  العام الرأي إلثارة السَّ

غينة إثارة أو االتحاد، حكومات من حكومة أيِّ  أو الملك، تجاه  والطبقات األعراق أبناء بين والكراهية الضَّ

باع أو العامة، ماتبالِخد   العبث أو المختلفة، د أو العام، بالنظام يضرُّ  سلوك اتِّ  . منه جزء   أي أو االتحاد أمن يهدِّ

دُّ  ع  ذ القانون بنود من بند   أيُّ  وي  خ  ة عمًل  المتَّ سق لم إن حتى ونافًذا، سارًيا 149 بالمادَّ  الحقوق مع يتَّ

ل، وحرية الشخصية، والحرية الحياة في الدستورية ع، وحرية لتعبير،ا وحرية التنقُّ ات، تكوين وحرية التجمُّ  الجمعيَّ

ت التي التشريعات ومن الملكية. وحقوق نَّ م: والعنف التخريب لمكافحة الدستوري البند تحت س   قانون المنظَّ

ة التدابير» وقانون م،1960 لعام «الداخلي األمن» وقانون م،1959 لعام «الجريمة منع»  للجرائم «الخاصَّ

دة  .م2015 لعام «اإلرهاب منع» وقانون م،2012 عام منلأل المهدِّ

 الجرائم أنواع

 وجرائم   فكرية جرائم   إلى آنًفا، المذكورة اإلرهاب مكافحة قوانين في عليها المنصوص الجرائم تقسيم   ويمكن

ا .جنائية د الفكرية: الجرائم   أمَّ قص  دات ىعل بناءً  الجماعات أو األفراد   يرتكبها التي الجرائم بها في   فكرية. معتق 

ب   ال وقد ي ضرر أيَّ  بالضرورة الجرائم   هذه تسبِّ ة. مادِّ  صلة ذات موادَّ  أيِّ  حيازة   الجرائم: هذه ومن للعامَّ

ور، واإلرهاب؛ بالتطرف رة والمقاطع كالصُّ وتية، والمقاطع )فيديوهات(، المصوَّ  والكتب واألعلم، والرموز الصَّ

 وطلب االجتماعي، التواصل وسائل في المتطرف للفكر الداعمة والترويجية ئيةالدعا والموادِّ  والمنشورات،

عات. ل من أنها إال عنيفًة، ليست أصلها في الجرائم   هذه أن ومع التبرُّ فضي   أن المحتم   وعنف تطرف   إلى ت 

ف لذا وإرهاب. نَّ ص   .« اإلرهاب جرائم» ضمن العقوبات قانون في ت 



 

 

ا د الجنائية: الجرائم   وأمَّ قص  ب التي الجرائم بها في  تسبَّ ي ضرر إلحداث بها ي  ة مادِّ  هناك وليس لألفراد. أو للعامَّ

 إلى النظر   يكون أن فينبغي الجنائية؛ والجريمة الفكرية الجريمة بين الحالية القوانين في وواضح صريح تمييز  

 أو نفسها للمعاملة الفكرية الجرائم مرتكبو يخضع   أال أيًضا وينبغي مختلًفا، الجنائية والجرائم الفكرية الجرائم

 قد الفكرية الجرائم مرتكبي على قاسية عقوبات فرض   إن الجنائية. الجرائم مرتكبي على الواقع نفسه العقاب

ج خيمة جدُّ  عواقب   عنه تنت  ا الفكرية الجرائم على الحكم يكون   أن األفضل ومن البعيد، المدى على و   إصلحيًّ

ا، ا يكون أن من بداًل  وتأهيليًّ ا عقابيًّ  .وانتقاميًّ

  القضائية األحكام

 القيود قانونية مدى وتحديد   للمواطنين، المشروعة الحقوق حماية   هي المحكمة وظائف أهمِّ  أحد إنَّ 

فق   الحقوق في وتأثيرها عليهم، المفروضة  والتوازن الضبط وسائل ومن الحكومية. واإلجراءات القوانين و 

زين حقوق بحماية المحكمة التزام   للدولة، الدستوري اإلطار في همين المحتج  قة بجرائم   والمتَّ  بالتطرف متعلِّ

ع واإلرهاب. لطة المحكمة وتتمتَّ  في عليها المنصوص   والحرياِت  الحقوق   تنتهك التي القوانين إبطاِل  بس 

ه قرار أو عمل أيِّ  قانونية عدم وإعلِن  الدولة، دستور خذ   انتهاكه حال في دستوريته، وعدم ة،الحكوم تتَّ

 . األفراد لحقوق

ت الجانب هذا وفي ة القضايا؛ من كثير في البتَّ  المحكمة   تولَّ  رفعها التي «إسماعيل بن ياني أحمد» كقضيَّ

ش على لطات احتجزت حين للشرطة، العام المفتِّ  جنوب في الناشطة اإلسلمية الجماعة أعضاء من عدًدا السُّ

د بقيادة الشرعي، الحكومي النظام وإسقاط   االستقرار، زعزعة   حاولت التي آسيا، شرقي ح تمرُّ  إلى يهِدف   مسلَّ

ين. وجنوب وإندونيسيا ماليزيا من كلًّ  يشمل أرخبيل تكوين ن وقد الفلبِّ ي تبيَّ  تدريبات   الجماعة هذه أعضاء تلقِّ

حة، العمليات شنِّ  على رت الحروب. وخوض المسلَّ  الحرية بند تحت تقع ال األنشطة   تلك أن مة  المحك وقرَّ

ة تخضع ال فهي الدينية، د التي الماليزي الدستور من عشرة الحادية للمادَّ ن في األفراد حقَّ  تؤكِّ  . التديُّ

ا د   أن شأنها من األعمال   تلك كانت ولمَـّ  مشروع، أمر   المجموعة تلك احتجاز أن المحكمة   رأت البلد، استقرار تهدِّ

ن لحرية انتهاًكا يسول اق عبد» قضية وفي األحوال. من بحال   التديُّ ين بحر بن الرزَّ  أيًضا المرفوعة وآخرين «الدِّ

ش على زون كان للشرطة، العام المفتِّ لقي   آسيا، شرقي جنوب في اإلسلمية الجماعة في أعضاءً  المحتج   وأ 

جزوا عليهم، القبض حة ألنشطتهم واحت   بأن الجماعة أعضاء   احتجَّ  وقد عنف. أعمالب وانخراطهم المسلَّ

ين ممارسة لحرية معارض   احتجازهم ها التي الدِّ ل  تهم تقتنع لم المحكمة لكنَّ  القانون. كف  جَّ  شامل تحليل بعد بح 

فات، الوقائع لكلِّ  ت والتصرُّ لطة اتخذته الذي القرار وأقرَّ زين أنشطة ضرر بشأن السُّ  وأفعالهم، المحتج 

م واضح هو كما القضايا وهذه ومكافحتها. منعها وضرورة الدولة، ألمن وتهديدها ة تقدِّ  اعتبار عدم على أدلَّ

حة الدينية الجماعات أنشطة ة أنها أو للمواطنين، المكفول الديني الحقِّ  ضمن المسلَّ  .الدستور بنصِّ  محميَّ

 وجهود خطط

 أنشطتهم، وتقويض واإلرهابيين المتطرفين حقةومل التطرف، على للقضاء كبيرة جهوًدا ماليزيا دولة   تبذل

ي خذ   التي التدابير قسوة من الرغم على لكن ألعمالهم. والتصدِّ تَّ ى الذي المتطرف الفكر يظلُّ  غالًبا؛ ت   يتغذَّ

ي التي والعوامل األسباب جميع على للقضاء بحزم الدولة   تسعى لذا وناشًطا. قائًما اإلرهاب عليه  الفكر تغذِّ

ئة آثارها ثبتت أن بعد رف،المتط  . الخِطرة وعواقبها السيِّ



 

 

ت وقد طةً  الماليزية الدولة تبنَّ  على تشتمل واإلرهاب، التطرف مكافحة مجال في شاملة، إستراتيجية خ 

خرى، أحيان   في والمتساهلة أحياًنا، الصارمة المناهج ب النامي، الديني التطرف خطر لكنَّ  أ   تضاعف   أن يتطلَّ

ها القانون إنفاذ وكاالت   ى وأن وأفراده، المجتمع حماية في جهود  لطات تتحلَّ ة، باليقظة السُّ  والقدرة التامَّ

 الديني، االعتقاد وحقِّ  التعبير، حرية لحقوق المشروعة الممارسة تقييد عدم بهدف والتصالح؛ التسامح على

ر   في يقعون الذين األبرياء مساعدة مع الدينية، الشعائر وممارسة  من بداًل  جهل عن اإلرهابية التنظيمات كش 

لطات والمحاكم القانون إنفاذ وكاالت بين وثيًقا التعاون يظلَّ  أن مراعاة   أخيًرا وينبغي بقسوة. معاقبتهم  والسُّ

 المتطرف. والفكر اإلرهاب لدحر مًعا والعمل الدينية،


