
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولي التعاون بات  عابرة   عالمية مشكلة اإلرهاب ألن مواجهته؛ في الحربة رأس بمنزلة اإلرهاب لمكافحة الدَّ

ي في التعاون أهمية   وتظهر للحدود.  ولي واالتفاقيات المعاهدات عبر لإلرهاب التصدِّ  واإلقليمية، ةالدَّ

عد، جميع على اإلرهاب مكافحة ومراكز المنظمات من عدد إنشاء إلى إضافة  المثال: سبيل على منها الصُّ

رات المعني المتحدة األمم ومكتب اإلرهاب، لمكافحة المتحدة األمم مركز  والتحالف والجريمة، بالمخدِّ

 اإلرهاب. لمحاربة العسكري اإلسالمي

ولي التعاون أهداف   الدَّ

ولي التعاون يهدف ية الساحات في األمنية المؤسسات بين التنسيق إلى اإلرهاب لمكافحة الدَّ  المحلِّ

ولية، واإلقليمية ق بما والدَّ  في نقص أيِّ  واستكمال استفحالها، دون والحيلولة اإلرهابية، الجرائم كبح   يحقِّ

ى األمنية؛ المعلومات  التجاِرب من واإلفادة الرتكابها.  اإلعداد ططوخ   اإلرهابية، الجرائم أبعاد كشف ليتسنَّ

ولية األمنية تيح نحو على المعنية، المؤسسات في الدَّ غرات ومعرفة   التجاِرب، تلك إيجابيات نقل   ي   الثُّ

ي  .لها والتصدِّ

سهم ولي التعاون وي   بين المشتركة الطبيعة ذات والبحوث الدراسات إلجراء العلمية األسس وضع في الدَّ

صة، البحث ومراكز ساتالمؤسَّ   مختلفة، مستويات على نتائجه وإثراء العمل تطوير على يساعد ما المتخصِّ

ز  ويعمل وحمايتها.  والمنافذ الحدود أمن على للحفاظ الداخلية، للساحة األمني التحصين مضاعفة   ويعزِّ

ولي التعاون ي األمن قدرة تعزيز على أيًضا الدَّ ول الساحة على المحلِّ  العمل منابع رصد بهدف ية،الدَّ

يه انتظار دون تمويله، وروافد اإلجرامي  والتكامل التقارب درجات أقصى تحقيق في ويسهم للحدود.  تخطِّ

اط وتبادل المعنية، األمن أجهزة بين ي التدريب مجاالت في التعاون سبل وتعزيز والخبراء، االتصال ضبَّ  الفنِّ

 .  والتقني

ولي التعاون سبل   الدَّ

بي ولي التعاون تطلَّ بل من مجموعةً  اإلرهاب مكافحة في الدَّ  :ذلك من وجه، أكمل على األداء لرفع السُّ

د تعريف اعتماد .1 ة مقبولة بصياغة لإلرهاب، موحَّ رضيَّ  .األعضاء الدول لجميع م 

ولي معلومات مركز إنشاء .2  خصائص لمعرفة المعلومات؛ تبادل طرق لتطوير اإلرهاب، لمكافحة د 

مع بأشكالها، اإلرهابية الجريمة ه أو إرهابية لجماعات المنتمين عن الكاملة البيانات وج   بهم، المشتب 

 تجنيد ووسائل السياسية، ومعتقداتها اإلرهابية الجماعات هيكل عن الالزمة البيانات وكذلك

مة.  الذخائر وأنواع التمويل، ومصادر التدريب، وأماكن اإلرهابيين، عنى أن ويجب المستخد   المركز   ي 

ؤ المعلومات، بتحليل أيًضا صة األجهزة بين التعاون وتعزيز العمليات، بأهداف والتنبُّ  بالبيانات المتخصِّ

 العرب الداخلية وزراء بمجلس رئيس مدير أردني، وكاتب إستراتيجي باحث

 سابًقا.

ـزات ولـي التعاون محفِّ  اإلرهــــــــاب محــــــــاربة في الدَّ

 مقدادي السعد صالح د.   



 

 

 التنظيمات اختراق على القدرة من سيرفع ما المعلومات، تبادل وتشجيع األعضاء، الدول في

 عن الصادر الرياض وإعالن األمن، لسمج عن الصادر م2001 عام (1373) رقم للقرار وفًقا اإلرهابية،

ولي المؤتمر  .م2005 عام اإلرهاب لمكافحة الدَّ

قة البيانات جميع لرصد أمنية؛ معلومات بنك إنشاء .3 مة ذات الخِطرة اإلرهابية بالتنظيمات المتعلِّ  السِّ

ولية، ق ما كل معرفة وسرعة المعلومة، باستدعاء الثقة ودعم الدَّ  .رهابيةاإل باألنشطة يتعلَّ

اط عدد بزيادة األعضاء؛ الدول في المعنية األمنية األجهزة بين التنسيق زيادة .4  وتيسير االتصال، ضبَّ

 .عملهم طرق

ا اإلرهاب؛ مكافحة مجال في الميدانيين العاملين مهارات تحسين .5 ا علميًّ ا ومهنيًّ  .وتقنيًّ

 

يات  ولي التعاون تحدِّ  الدَّ

ولية الجهود ا، كبيرة تمويله منابع وتجفيف اإلرهاب محاربة في المبذولة الدَّ  من عدًدا هناك أن غير جدًّ

 : منها أداءها، تعترض الصعوبات

ع .1 ل، وقابليتها اإلرهابية التهديدات تنوُّ  بين السريع بالتنقل تعقيًدا؛ تزداد اإلرهابية المخاطر إن إذ للتبدُّ

ع ة،المنفرد الذئاب وظهور العالم، في اإلرهاب مناطق مة الطرق وتنوُّ ع عملياتها، في المستخد   وتنوُّ

 الجماعات بين االتصال رصد في الخبراء عمل   يعوق ما )التشفير(، التعمية وتقنيات االتصال وسائل

 . اإلرهابية

ع حيث الحركية، .2 فة والجماعات اإلرهابية التنظيمات أفراد يتمتَّ ك بفرصة المتطرِّ ما وال بسهولة، التحرُّ  سيَّ

 .المناطق بعض في متعاطفون ولديهم صغيرة، خاليا ضمن يعملون أنهم

رات، األسلحة على الحصول سهولة .3 م وسائل باستخدام وذلك والمتفجِّ  ولدى والتقني، العلمي التقدُّ

بون خبراء   اإلرهابيين  . اإلنترنت في مقاطعها ونشر وتفجيرها، الناسفة العبوات صناعة على عناصرهم يدرِّ

بة اداتقي .4 لة مدرَّ  أعضاء وتجنيد التنظيم، ألفكار الترويج على يشتغلون وهؤالء تقنية، وخبراء ومؤهَّ

د، د  ق ونفسية، علمية بطرق االجتماعي التواصل مواقع   يستخدمون أكفياء خبراء   ولديهم ج   تسوِّ

 . الزائفة وأهدافهم لجرائمهم

ية .5 حاط إذ والعمليات؛ المعلومات أمن في السرِّ ية اإلرهابيين بين التواصل ووسائل المراسالت ت   بسرِّ

ة، ن تامَّ طط معلوماتهم أمن   تتضمَّ  شخصياتهم تخفي حركية أسماءً  ألنفسهم ويختارون عملياتهم، وخ 

 .  الحقيقية

 .وتمويله اإلرهاب بمكافحة المعنية األجهزة بعض بين وتحليلها المعلومات تبادل ضعف .6

يات ينب الموازنة طرق تفاوت .7  .اإلجراءات ونسبية واألمن، الحرِّ

ريان هو التمويل فإن اإلرهاب، تمويل إشكالية .8  واستمرارها، اإلرهابية الجماعات الستدامة الرئيس   الشِّ

ولية والمعايير الجهود من الرغم وعلى غرات هناك تزال ال اإلرهاب، تمويل لمكافحة الكثيرة الدَّ  في ث 

 إذ العالم، في المغسولة األموال حجم زيادة في يظهر وهذا بدقة، وتنفيذها المعايير بتلك االلتزام

ما وال دوالر، تريليونات وستة تريليونات ثالثة بين تراوح  السنوات في اعتمدت اإلرهابية الجماعات أن سيَّ

رات، واالتجار والضرائب، النفط، على تمويلها في األخيرة  . وغيرها والفدية بالمخدِّ

ولي عريفت غياب .9 ي وهذا لإلرهاب، مانع جامع د   المشترك؛ التعاون اتفاقيات من كثير إعاقة إلى يؤدِّ

ولية اإلقليمية االتفاقيات مع الوطنية القوانين بعض اتساق لعدم نظًرا  إضافة اإلرهاب، لمكافحة والدَّ



 

 

 تسليم في والتواطؤ الوطنية، والسيادة القومي باألمن االلتزام أوجه في الدول بين االختالفات إلى

 .بالمثل المعاملة أو المتبادلة، القانونية المساعدة بمبدأ العمل تطبيق وضعف اإلرهابيين،

ف لمكافحة الوطنية والخطط اإلستراتيجيات محدودية .10  التمويل كفاية عدم نتيجة واإلرهاب، التطرُّ

 بعض برامج برصد الهتماما وضآلة اإلرهاب، لمكافحة والخطط الوطنية البرامج لتنفيذ الالزم

 ومتابعة والخطط، اإلستراتيجيات إعداد في والخبرات الكفايات إلى واالفتقار وتقييمها، اإلستراتيجيات

 .وتقييمها تنفيذها

ا يبدو الختام، في   وغياب اإلرهاب، لمكافحة تنفيذية وطنية إستراتيجيات إلى الدول من كثير   افتقار   أن جليًّ

جدت إن تحديثها ات وفق ،و  ولية، واإلقليمية الوطنية المستجدَّ يات أبرز من والدَّ  برامج تواجه التي التحدِّ

ولي التعاون ى اإلرهاب.  لمكافحة الدَّ لبة أرض على الوقوف   وليتسنَّ  العلمية والمعالجة للتشخيص ص 

رة والعملية  لمعرفة شاملة؛ تطبيقية دراسات إلى اإلستراتيجيات وضع في االستناد   الضروري من المؤثِّ

   ودوافعها.  واتجاهاتها، وأنماطها، وخصائصها، اإلرهاب، مشكلة حجم


