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يعتبر موضوع مكافحة اإلرهاب من المواضيع التي فرضت وجودها على الدول والمنظمات الدولية، ما 

يولونه اهتماما كبيرا قصد مكافحته نظرا لآلثار التي رتبها على جميع األصعدة، ويعتبر تمويل جعل الباحثين 
اإلرهاب من بين الموضوعات التي حظيت هي األخرى باهتمام المجتمع الدولي حيث صدرت عدة اتفاقيات 

  .دولية وإقليمية تجرم تمويل اإلرهاب
على عدة مصادر منها ما يتعلق بالمساعدات الدولية  وتعتمد التنظيمات اإلرهابية في تمويل نشاطاتها

األمر الذي . وبيع النفط واآلثار المسروقة ومنها ما يتعلق بتبييض األموال وعائدات الجريمة المنظمة وغيرها
  .يستلزم البحث في طرق هذا التمويل قصد تجفيفها والقضاء عليها

 
 

******* 

  مقدمة

التهديدات األمنية والدولية من خالل إمداد  يشكل متويل اإلرهاب أحد أهم     

اجلماعات اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية باألموال واألدوات واملعدات واألسلحة لتنفيذ 

، 1خمططاا اإلرهابية، ومما ال شك يف اعتبار التنظيمات اإلرهابية األفضل متويال يف العامل

، وتعد البنوك واملسالك احلدودية  عحيث تعتمد يف عملياا اإلرهابية على بعض املناب

مصاحلها االقتصادية أو  وبعض املساعدات اليت تقدم من طرف بعض الدول لتحقيق

وتعترب اجلزائر من بني الدولة  .اجلرمية املنظمة من أهم مصادرها، وبيع النفط و السياسية
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فرباير  06يف املؤرخ  01- 05اليت سنت تشريعات حملاربة هذه الظاهرة، ومنها القانون 

  .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 2005

وفضال عن هذا فقد صادقت اجلزائر على مجلة من االتفاقيات املتعلقة      

بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب، نذكر منها إتفاقية نيوورك الدولية لقمع متويل اإلرهاب 

، MENEFATFملايل لشرق املتوسط ومشال إفريقيا ، جمموعة العمل ا2000يناير 

  .1998واالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب أفريل 

وال خيفى على الباحثني اخلطر الذي متثله اجلماعات اإلرهابية على الدول،      

على الرغم من أا كانت تعمل عادة يف دول أجنبية، بيد أن هذه اجلماعات تعتمد يف 

وال، هذه األموال قد يكون مصدرها مشروع كأموال اجلمعيات عملياا على أم

والتربعات، كما قد يكون مصدرها أموال غري مشروعة كتجارة املخدرات وبيع النفط 

  . وغريها وهذا هو الغالب

لقد ربطت معظم التشريعات احلديثة جرائم متويل اإلرهاب جبرائم غسيل     

نظرا للتشابه بينهما، حيث تضفي على جرمية األموال ونظمتها بقواعد خاصة وحمكمة، 

  .متويل اإلرهاب بشروط معينة وصف جرمية غسيل األموال

يلجأ اإلرهابيون إىل استعمال النظم املالية لنقل األموال حيث حياولون قدر و  هذا

املستطاع جعل عملية تعقب املال صعبة، مما يستحيل معها كشف مصدر املال وتتبع 

  .إليها الوجهة اليت يسري

وبناء على ما سبق نطرح اإلشكال التايل ما هي مصادر متويل اإلرهاب؟ وهل 

تقوى الدول وجملس األمن على جتفيف منابعه  ونبني مدى اخلطر الذي متثله، خصوصا 

ما متثله من خطر على الدول املغاربية بالنظر إىل شريطها احلدودي وبالنظر إىل الوضع 

مث من . ك الذي تعرفه دول اجلوار خصوصا دوليت املايل وليبيااجليوسياسي احلايل، واحلرا

  يتحمل فاتورة اإلرهاب؟

ولقد كانت اجلزائر من أوائل الدول اليت أعلنت أن متويل اإلرهاب جرمية يعاقب 

عليها القانون، حيث ألغت السرية املصرفية ووضعت إجراءات جديدة ألزمت البنوك 
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هودها بإصدار قانون جترمي تبييض األموال ومتويل وشركات التأمني اتباعها، وتوجت ج

  .اإلرهاب

وسنعتمد على خطة مكونة من مبحثني نتناول يف املبحث األول مصادر       

متويل اجلماعات اإلرهاب ويف املبحث الثاين آليات احلماية الوطنية والدولية من خالل 

ليلي ومقارن مع تشريعات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك وفق منهج حت

  .إبراز بعض التجارب الدولية يف هذا اال

  المبحث األول
  مصادر تمويل اإلرهاب

ال ميكن القضاء على اإلرهاب إال من خالل تقويض مصادره، وهو ما حيتم علينا 

  معرفة منابعه وجتفيفها، 

ولقد ضمنت معظم . لذلك سنبحث أوال جرمية اإلرهاب مث نتطرق إىل مصادرها

يعات على غرار املشرع اجلزائري جرمية متويل اإلرهاب ضمن قوانني غسيل األموال، التشر 

  .على الرغم من اختالفهما يف املوضوع والطبيعة

  المطلب األول
  تعريف جريمة تمويل اإلرهاب

أي دعم مايل " بأنه  TFWGعرفتها جمموعة عمل مكافحة متويل اإلرهاب 

املنظمات اليت تدعم اإلرهاب أو تقوم بالتخطيط يف خمتلف صوره يقدم إىل األفراد  أو 

  .2"لعمليات إرهابية

من االتفاقية العربية ملكافحة متويل اإلرهاب بأا  9وعرفتها املادة األوىل فقرة 

مجع أو تقدمي أو نقل األموال بأي وسيلة  مباشرة أو غري مباشرة الستخدامها كليا أو "

اإلرهاب الواردة يف االتفاقية العربية مع العلم جزئيا لتمويل اإلرهاب وفقا لتعريفات 

  ".بذلك

وكل هذه التعريفات مستمدة من اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب 

من قانون مكافحة  3ومنها أيضا عرفها  املشرع اجلزائري يف املادة  19993ديسمرب 
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يعتبر مرتكبا لجريمة "بأا   06- 15واملعدل بالقانون  4غسل األموال ومتويل اإلرهاب
من قانون  4مكرر  87تمويل اإلرهاب ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 

العقوبات كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته بطريقة مشروعة أو غير مشروعة 
بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة أمواال بغرض استعمالها شخصيا، كليا 

اولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو بعلمه بأنها أو جزئيا الرتكاب أو مح
  : ستستعمل

من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية الرتكاب أو محاولة  -

  ارتكاب جرائم موصوفة بأعمال إرهابية؛

 من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية؛ -

تعتبر و . تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين
الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل اإلرهابي، وسواء تم استخدام 

  ".هذه األموال أو لم يتم استخدامها الرتكابه
يتبني من هذه التعريفات أن كلها جاءت تصب يف نفس املعىن وذلك لغرض 

 حيث عاقبت كل من يشرتك يف هذا التمويل. جتفيف مصادر اإلرهاب والقضاء عليه

  .وبأي وسيلة كانت

والواقع أن هناك عدة مصادر تعتمد عليها اجلماعات اإلرهابية يف متويل نشاطاا، 

فهناك الوسائل التقليدية واليت مازالت تستعمل كنقل األموال عرب احلدود يف السيارات أو 

الشاحنات أو البواخر وشراء العقارات الفاخرة، وهناك طرق حديثة عن طريق شركات 

  .وسوف نقتصر فقط على بعضها. ني واجلمعيات اخلريية واملؤسسات املصرفيةالتأم

  

  

  المطلب الثاني
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  مصادر تمويل اإلرهاب 

ال شك يف أن اجلماعات اإلرهابية تعتمد يف متويل عملياا وعتادها على جمموعة 

من املصادر، نذكر منها تبييض األموال، وبيع النفط ومساعدة بعض الدول وتبييض 

  .ال، وبيع اآلثار واجلمعيات اخلرييةاألمو 

  الفرع األول
  بيع النفط واآلثار المسروقة

خاصة يف اآلونة ، لقد ساهم يف متويل الدولة اإلسالمية ذيوع األسواق السوداء

األخرية، حيث أن الكثري من الدول أصبحت بال حكومات وبال أجهزة رقابية كما هو 

  . عض الدول اإلفريقيةالشأن لدولة ليبيا والعراق وسوريا وب

عدم وجود حكومات يف الدول وعدم فرض الرقابة هو ما أدى ذه التنظيمات 

إىل بيع النفط واآلثار املسروقة يف األسواق السوداء بأمثان خبسة مما أدى إىل زيادة الطلب 

عليها وبالتايل حصول التنظيمات على أموال ضخمة تستعمل يف شراء األسلحة 

  .يةواملعدات احلرب

  الفرع الثاني
  المساعدات الدولية وحروب الوكالة

بل ، ال تعتمد املنظمات اإلرهابية على األموال فحسب لتمويل عملياا اإلرهابية

تعتمد كذلك على مصادر عينية تتمثل يف األدوات مبا يف ذلك األسلحة مبختلف 

  .5أنواعها، حىت أسلحة الدمار الشامل واألسلحة املتطورة

تتعهد الدول "املادة الثالثة من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب بأن وقد نصت 

املتعاقدة بعدم تنظيم أو ارتكاب أو متويل أو ارتكاب األعمال اإلرهابية أو االشرتاك فيها 

بأي صورة من الصور، والتزاما منها مبنع ومكافحة اجلرائم اإلرهابية طبقا للقوانني 

: أوال: منها، فإا تعمل على اختاذ نوعني من التدابري مهاالداخلية لكل  واإلجراءات

  ....".تدابري املكافحة: ثانيا. تدابري املنع
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إىل ضلوع بعض أجهزة املخابرات يف  6ومع ذلك قد أشارت بعض الدراسات

دعم املنظمات اإلرهابية يف خمتلف دول العامل، خدمة ملصاحلها، مقدمة األموال والسالح 

  .املنظمات اإلرهابية لضرب استقرار الدول املعادية هلاوالتدريب لكل 

  الفرع الثالث
  عمليات تحرير الرهائن ودفع الفدية

يتم متويل اإلرهاب عن طريق اختطاف الرهائن وطلب دفع الفدية عن طريق 

الدول اليت ينتمي إليها املختطفون، وقد تصل الفدية ماليني الدوالرات،وعادة ما يطلب 

يلة لنقل األموال لدول أخرى، لتستخدمها يف التدريب وجتنيد أعضاء اإلرهابيون وس

  .7جدد، وشراء األسلحة والعتاد

ويف الغالب ما يكون هؤالء اندون من ضعاف النفوس وبعض األشخاص الذين 

يكون وضعهم االقتصادي حمرج، ليتم شراء ذممهم عن طريق إغرائهم بأموال مقابل تنفيذ 

  .عمليات إرهابية

  رع الرابعالف
  الجمعيات الخيرية والتبرعات

، لفتت األنظار إىل اجلمعيات غري اخلريية 2011سبتمرب  11بعد أحداث 

باعتبارها مصدرا لتمويل اإلرهاب، خصوصا بعدما كشفت التحقيقات ضلوع بعض 

لذلك ال بد من تشديد الرقابة . 8"بن الدن" اجلمعيات يف متويل اجلرائم اليت قام ا 

وبناء عليه مت غلق الكثري . آليات من بينها التشريعية لفرض رقابة على هذه األموالوإجياد 

من اجلمعيات املشبوه يف تورطها يف متويل هذه العمليات يف الواليات املتحدة األمريكية 

  .9ويف بعض الدول األخرى

وعلى ذلك ال بد من مراقبة عمليات التربع اليت يقوم ا بعض األشخاص 

   للجمعيات

  الفرع الخامس
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  الحواالت البنكية وتهريب العمالت
يتم ذلك من خالل وضع األموال القذرة يف حساب جاري يف أحد البنوك ويتم 

نقلها إىل حساب آخر، من خالل حركات متعددة ومتشابكة، حبيث يصعب معها 

  .بنكيةالتمييز بني األموال النظيفة والقذرة، أو يتم نقل األموال عن طريق احلواالت ال

وعلى ذلك أمجعت كل اجلهود الدولية املربمة يف هذا اخلصوص على ضرورة مراقبة 

  .هوية احملولني واحملول إليهم املال، وذلك لتتبع مصدر هذه األموال ومسارها

  المطلب الثالث
  الجريمة المنظمة ودورها في تمويل اإلرهاب

يث املفهوم نظرا للتشابه الدقيق تكاد ختتلط اجلرمية املنظمة باجلرمية اإلرهابية من ح

، فتتشاان من حيث طبيعتهما العابرة للحدود ومن حيث الوسائل غري 10بينهما

  .املشروعة املستعملة يف اجلرائم كاستخدام القوة وب األموال وغسيل األموال

فالعربة بوصف اجلرمية بأا إرهابية بالنتيجة احملققة، وذلك بإلقاء الرعب والفزع  

نفوس الناس، أما اجلرمية املنظمة فتتخذ أسلوب العنف كوسيلة لفرض سيطرة ارم يف 

  .11ويكون اهلدف منها مجع أكرب عدد من األموال غري املشروعة

واملالحظ أن العناصر اإلرهابية قد تستعني يف كثري من احلاالت بعصابات اإلجرام 

ا بالوثائق املزورة لتسسهيل العبور املنظم اليت تتوىل ريبها عرب الدول فضال عن إمداده

لتلك الدول من أجل تنفيذ خمططاا اإلرهابية، ومن جهة أخرى ثبتت مشاركة وضلوع 

اجلماعات اإلرهابية يف بعض اجلرائم املنظمة كالسطو على البنوك واحملال الكبرية لتمويل 

اون وتبادل األخبار فال شك بأن هناك تعاون بني ارمني؛ أي يتم تع. أنشطتها اإلرهابية

بني املهربني املبيضني لألموال واإلرهابيني، حيث غالبا ما يستفيد اإلرهابيون من أموال 

  .لقاء تسهيل عبور املهربني

وصفوة القول أن هناك عالقة وثيقة بني مجاعات وتنظيمات اجلرمية املنظمة 

عليها التنظيم لغرض  واجلماعات اإلرهابية، تتمثل هذه العالقة يف األموال اليت يتحصل
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متويل عملياته اإلرهابية، وميكن القول أن احلد من اجلرمية املنظمة يسهم يف توقي 

  .وإجهاض الكثري من العمليات اإلرهابية

  المطلب الرابع
  غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تعترب عمليات غسيل األموال من بني أكثر اجلرائم انتشارا عرب العامل، أين ميكن 

 الدوالرات أن تقطع الكرة األرضية يف جزء ضئيل يف الثانية، وأن ينتقل ما يزيد ملاليني

وهكذا فاألموال املولدة من املخدرات اليت تعرب "تريليون دوالر عرب العامل يوميا،  2على 

  .حدودنا الغربية واجلنوبية ميكن أن تنتقل بكل حرية عرب البنوك أو يف شكل حممول

ن توظيف هذه األموال غري املشروعة يف جماالت أخرى وجدير بالذكر أنه ميك

هذه ، "عمليات غسل األموال ذات السمعة السيئة"مشروعة من خالل ما يعرف باسم 

  .12العمليات دف إىل إضفاء الشرعية على األموال الناجتة عن استثمارات غري مشروعة

ري يف ضعاف ال شك يف أن الكثري من األموال غري املشروعة تستغل يف التأث

النفوس من املوظفني يف أجهزة مكافحة اجلرمية، ومن مثة تسهيل القيام بالعمليات 

كما . اإلجرامية من خالل إغالق العيون وصم األذان بعد تقدمي رشاوى ومبالغ مالية هلم

ميكن أن تستغل هذه األموال يف تربئة بعض كبار ارمني الذين يظهرون مبظهر األبرياء 

  .مون اإلعانات واهلبات للجمعيات ودور األيتام وكبار السن والعجزةالذين يقد

وكثريا ما تتحالف مجاعات التهريب مع بعض ارمني، من خالل تسهيل عبورهم 

للحدود وتزويدهم بالوقود وشراء األسلحة ونقلها عرب احلدود خصوصا يف الدول اليت 

ألخرية قامسا مشرتكا بني خمتلف تنتشر فيها جرائم تبييض األموال، حيث أصبحت هذه ا

مؤسسات اجلرمية املنظمة وتشكيالت إجرامية ال ترقى إىل مستوى التنظيم املؤسسي مثل 

 .13حتالف املافيا الروسية، وتشكيالت إجرامية باكستانية، وبعض املليشيات الليبية

وملا كان من الصعب حتديد حجم األموال اليت يسعى أصحاا إىل تبييضها، فإن 

السلطات يف  أنظارذا يدل على وجود اقتصاد خفي تتم املعامالت فيه بعيدا عن ه
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يسهل على اجلماعات اإلرهابية أن تستغل هذه األموال يف متويل  الدولة، وهو ما

  .نشاطاا اإلجرامية

والواقع أن العالقة بني جرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب تكمن يف األساليب 

األساليب املستعملة يف تبييض األموال هي نفسها املستخدمة  إلخفاء املستعملة، إذ أن 

مصادر متويل اإلرهاب، ألن هذه األخرية ميكن أن تنشأ من مصادر مشروعة كما ميكن 

فإذا . إخفاء ومتويه هذه املصادر ولكن املهم هنا هو. أن تنشأ من مصادر غري مشروعة

فضال عن كونه . مت هذا اإلخفاء فإنه يبقى متاحا لتمويل الكثري من العمليات اإلرهابية

وعلى ذلك قررت . من مصلحة اإلرهابيني لضمان متويل أنشطتهم اإلرهابية باستمرار

ات اإلرهابية اللجنة املالية الدولية يف إحدى توصياا ضرورة التأكد من ارتباط العملي

  .14جبرائم غسل األموال

وغين عن البيان أنه ال ميكن مكافحة غسل األموال دون مكافحة متويل اإلرهاب، 

ومن مثة فإن مكافحة اإلرهاب تتطلب من الدول أن توسع نطاق غسيل األموال ليشمل 

تضي كما أن هذه املكافحة تق, التنظيمات غري اهلادفة لتحقيق الربح كاجلمعيات اخلريية

تطبيق الضوابط املالية املفروضة من قبل البنوك على عمليات غسل األموال كنظام احلوالة 

  .15الذي ميكن استخدامه من قبل غاسلي األموال وممويل اإلرهاب

  المبحث الثاني
  آليات تمويل اإلرهاب وكافحتها

  .نبحث يف املطلب األول آليات التمويل ويف املطلب آليات املكافحة والتجفيف

  المطلب األول
  :آليات التمويل

تعتمد اجلماعات اإلرهابية يف متويلها على عدة مصادر منها األموال النقدية 

والعينية اليت يقدمها بعض األشخاص واجلمعيات، والتمويل عن طريق الفدية والسطو 

هذا التمويل الذي تعتمد عليه هذه اجلماعات قد يأيت من . على خزائن الشركات الكربى

ر مشروعة أو مصادر غري مشروعة، حيث نشري إىل رغبة املمولني يف إخفاء مصاد
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أنفسهم وأنشطتهم املالية حىت يظلوا غري معروفني ويف منأى عن أي شبهة، بيد أن إخفاء 

مصادر التمويل يساعد على استمراره وبقائه متاحا لتمويل أي نشاط إرهايب يف 

  .املستقبل

  :رهاب إجراءات ومراحل ميكن أن نلخصها يف ما يليوالواقع أنه يتبع يف متويل اإل

  )اإليداع(مرحلة اإلحالل : المرحلة األولى
اإلرهاب بإدخال األموال اليت ميكن أن يكون  من خالل هذه املرحلة يقوم ممولو

مصدرها مشروع أو غري مشروع يف النظام املصريف، إذ عادة ما يستخدموا البنوك يف 

. 16نقود يف حسابات أو عن طريق شراء األسهم والسنداتذلك، من خالل ضخ تلك ال

كما ميكن شراء عقارات أو شيكات سياحية أو املشاركة يف مشاريع استثمارية حقيقية أو 

ومهية، مث بيع تلك األسهم، وبعد ذلك يتم نقل األموال إىل خارج حدود الدولة اليت مت 

  .17فيها اإليداع

  مرحلة التغطية: المرحلة الثانية
د دخول األموال إىل النظام يتم حتويلها إىل مؤسسات مالية أخرى لكي يتم بع

وتعترب هذه املرحلة . إخفاء مصدرها، وقد يتم حتويلها إىل مؤسسات يف أماكن أخرى

األصعب اكتشافا ملصادر تلك األموال غري املشروعة، ويتم ذلك باستخدام األوراق املالية 

 .لضمان وشيكات الصرف واألسهم والسنداتاليت من السهل حتويلها كخطابات ا

  مرحلة التوزيع: المرحلة الثالثة
وهي املرحلة اليت يتم توزيع األموال فيها على اإلرهابيني، حيث يتم نقل هذه 

املوال عن طريق احلدود وبصفة عينية، أو عن طريق مبالغ بسيطة أو عن طريق استغالل 

ا هذا التمويل من بلد آلخر حسب طبيعة  وختتلف الطرق اليت يتم. اجلمعيات اخلريية

  .وخصائص البلد وطرق مكافحة غسيل األموال فيها

  مخاطر تمويل اإلرهاب: ثانيا
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لقد كانت املخدرات تشكل خطرا بالنسبة لقطاع ضئيل من املواطنني، كما مثلت 

تيالية اجلرمية املنظمة ديدا ولكنه كان مقصورا على سرقة السيارات وأعمال القمار االح

وابتزاز املال، خبالف أعمال اإلرهاب اليت صارت تشكل ديدا كبريا على املواطنني وعلى 

الدول على حد سوى؛ بيد أن كل هذه اجلرائم تعتمد على تبييض األموال إلخفاء 

  .18مصادر أمواهلا القذرة

كما أن من أهم اآلثار اليت تنجم على اإلرهاب اآلثار االقتصادية، حيث تنعكس 

لى االقتصاد يف الدول خصوصا الدول ذات االقتصاد الضعيف، كما يؤدي إىل توسيع ع

كما يؤثر . شبكات اإلجرام وانتشار اجلرمية املنظمة، كاالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة

  .19على التنمية يف الدولة ويؤدي إىل اخنفاض االستثمارات األجنبية فيها

  .  اإلرهابل اتجاهات تموي:ثالثًا 
املنافذ االجتاه الغالب لتمويل اجلماعات اإلرهابية يعتمد على استغالل إن 

احلدودية يف النقل املادي لألموالغرب احلدود، وإن مت ذلك بطرق خمتلفة كحمل األموال يف 

أمهية ما  هنا تربزمن و  .ات نقل البضائع مثالاحلقائب، أو إخفائها يف سيارات أو شاحن

من السعي حنو تعزيز التزامها بتطبيق التوصية املتعلقة مبكافحة متويل  بذله الدولت

، ملةعرب احلدود للعاإلرهاب، وتطبيق أحد نظامي اإلقرار أو اإلفصاح عن النقل املادي 

  .20واألدوات املالية القابلة للتداول حلاملها اليت ترتبط بغسل األموال أو متويل اإلرهاب

بذله الدولة حلماية شريطها وال شك يف أن بالدنا على الرغم من اجلهود الذي ت

احلدودي إال أنه ال ميكن اجلزم والتنبؤ بالسيطرة عليه كليا، إذ ما زالت هناك منافذ 

  .للمهربني وجتار املخدرات، حيث يسهل من خالهلا متويل وعبور األموال هلذه اجلماعات

  

  

  المطلب الثاني
  آليات المكافحة
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اب يف حد ذاته، غري أن هذه إن جتفيف مصادر اإلرهاب يقتضي مكافحة اإلره

املكافحة لن تكون جمدية ما مل يتم تشخيص أسبابه، ليتسىن للدول واتمع الدويل من 

  .وضع تدابري للقضاء عليه

  الفرع األول
  دور التربية والتوعية في مكافحة اإلرهاب

  :إن دور الرتبية يف مكافحة اإلرهاب والتطرف ترتكز على ثالثة نقاط هي

 درسي؛الكتاب امل - 1

 تكوين املعلم الناجح؛ - 2

 .التعاون األسري - 3

  الكتاب المدرسي: أوال
يقصد به األمور النظرية اليت جيب أن حيتوي عليها الكتاب، حيث تبسط املعاين 

وغرس حب . اليت يرىب عليها األطفال، واليت تقي من الوقوع يف هذه االجتاهات الفكرية

وجيب كذلك ترسيخ أمهية . حدة الشعوبودور املواطنة يف تكريس و . الوطن يف نفوسهم

  .21الوحدة الوطنية وتبيان خطر ترك السمع والطاعة لوالة األمور

تقد احلياة املدنية، أصبح ضبط السلوك والتحكم فيه و  لكن اليوم ويف ظل العوملة

عملية معقدة حتتاج إىل تظافر اجلهود للوقاية من اجلرمية واالحنراف والتطرف، من خالل 

  .ح واحلوار بني املؤسسات األمنية والرتبويةاالنفتا 

وال بد من إعادة النظر يف الكثري من املناهج املدرسية بشكل يتالءم ويهدف إىل 

فضال عن إضافة مناهج . حتقيق مصلحة البالد واألمن داخلها ومنع التطرف الفكري

  .22جديدة توضح للطالب كيفية حتصني نفسه من اجلرمية

  

  تكوين المعلم: ثانيا
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يعترب األستاذ جوهر املنظومة الرتبوية، فهو بديل األب يف الرتبية، لذا جيب أن 

يكون املعلم يف مستوى علمي مقبول لكي يوصل املعلومة للتلميذ مبنهجية بسيطة، فال 

  :بد من توافر ثالث شروط يف املعلم اجليد وهي

 ؛القدرة العلمية اليت تؤهله على إيصال املعلومة بشكل جيد ومقبول - 1

 سالمة منهجه ووضوح الرؤية لديه؛ - 2

 .إحساسه باملسؤولية الدينية والوطنية واالجتماعية - 3

  التعاون األسري: ثالثا
تعد األسرة مدرسة يف حد ذاا لتكوين النشء، حيث تعمل على  - 4

تعليمه وتربيته، فهي نواة اتمع جيب أن تعمل على غرس روح املواطنة 

  .والوالء وحب الوطن لدى األفراد

  الفرع الثاني
  دور اإلعالم في مكافحة اإلرهاب

لقد أصبح لإلعالم يف الوقت احلاضر دورا بارزا يف توعية املواطن وترشيده، 

وتوجيهه وذلك بشىت أنواعه السمعي والبصري واملكتوب، ناهيك عن وسائل التواصل 

ى مراقبته االجتماعي اليت أصبحت رائدة يف هذا اال، ولذلك على الدول أن تسهر عل

وأن تسخر مهندسني وخمتصني يسهرون على تربية الشباب، وتوعيتهم ومنعهم من 

  .االنزالق وراء األفكار املتطرفة

لرتويج أفكارها املتطرفة،  داة املثلى للتنظيمات اإلرهابيةولقد أصبح اإلعالم األ

جل أحناء ولتجنيد املتعاطفني معها، وأكرب دليل على ذلك التحاق جمندين بداعش من 

ولن يقوم اإلعالم بدوره الفعال إال إذا قام بدور . العامل وحىت من الدول الغربية ذاا

  .23معريف وتنويري

 الدور المعرفي -1
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يتمثل يف التشخيص الدقيق لظاهرة اإلرهاب من وجهة نظر اجتماعية حىت 

ره ضرورة وال بد من لإلعالم من جتديد اخلطاب الديين باعتبا. تتبني أبعاده املختلفة

  .يف املواجهة الثقافية لإلرهاب

 الدور التنويري -2

  .وذلك من خالل الرتكيز على العقل النقدي لتجديد الفكر الديين

  الفرع الثالث
  ضرورة التعاون الدولي

لقد عقدت جهود دولية ملكافحة اإلرهاب ومت إبرام عدة اتفاقيات دولية 

صادر اإلرهاب تتوقف أوال على وإقليمية يف هذا اال، وال شك يف أن جتفيف م

رغبة الدول يف ذلك وثانيا على ضرورة التنسيق يف اال االستخبارايت وذلك من 

  .24.خالل تطبيق توصيات األمم املتحدة

 إقرار وتطبيق اتفاقيات األمم املتحدة؛

 جترمي متويل اإلرهاب وعمليات الغسيل؛

 جتميد ومصادرة أصول كل من تبني أنه إرهايب؛

 الغ عن املعامالت املشبوهة؛اإلب

  .مراقبة حركة النقود الربية عن طريق التهريب

  خاتمة
تعترب األموال الشريان األساسي حلركة التنظيمات اإلرهابية، حيث أا ال 

تقوم بعملياا اإلرهابية دون متويل، ولذلك ال بد من جتفيف مصادره  أنميكن 

الدول اليت متد هذه اجلماعات املتعددة من خالل توحيد رؤى الدول خصوصا 

وقد زاد رغبة الدول يف مكافحة املد اإلرهايب بعد األحداث . بالسالح واألموال

حيث أصبح . األخرية اليت شهدا بعض الدول الغربية على غرار فرنسا وبلجيكا
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اإلرهاب يشكل خطرا على الدول اليت تتحكم يف املعادلة، حيث انقلب السحر 

  .على الساحر

  :سبق خنلص إىل مجلة من التوصيات هي ومما

 ضرورة التعاون الدويل يف جمال االستخبارات خصوصا الدول املغاربية؛- 

ضرورة التدخل الفعلي لس األمن الدويل ملنع متويل اإلرهابيني وتزويدهم - 

 بالسالح؛

 ضرورة مراقبة حركة النقود خصوصا البنوك واجلمعيات؛- 

  .تبين املعامالت االلكرتونيةالقضاء على األسواق املوازية و - 

    

:هوامش  
                                           

1
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ل املعرضة خلطر اإلرهاب ومتثل أمهية للواليات جمموعة حكومية أمريكية مهمتها تقدمي املساعدات الفنية للدو  -2

انظر، هاين السبكي، عمليات غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة، . املتحدة األمريكية، ترأسها وزارة اخلارجية
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