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 محمد حميد دغجوقه

 شرافإ

 ستاذ الدكتور عبد القادر محمد فهمي الطائيألا

وقحديدد  األردند الدو ن   األمدند الدول  الق  قدد قهدد   اإلرهنبالدراسة ف  ظنهرة هيه قبحث 

، مددع بيددنن وسددنيل وسددبل مانفحقهددن والحددد مددن قأثيرهددن لىددن األردندد الددو ن   األمددنانعانسددنقهن لىددن 

رل ب دال سدىب  وققلامن هيه الدراسة مع من ي هده العنلم مدن ن دن نل عرهنبيدة مث د  األردن لميقمع ا

بنلقبدددنره ظدددنهرة  اإلرهدددنببيدددنن مددددى خ دددورة  علدددنن، واونهدددن قسدددعن واالسدددقدرار الددددوليي   األمدددنلىدددن 

لقخفيد  مدن سدنليب الننيعدة لموايهقهدن واألمع بينن مهدم ا األردن الو ن   األمنعيرامية دولية قهدد 

ردن  وقعقمدد الدراسدة لىقثبدل اإلرهنبية فد  المن ددة المحي دة بدنأللمنل ألآثنرهن، خصوصن مع قلايد ا

 فقراضنل الق  ان ىدل منهن لىن منهج القحىيل الوصف  والمنهج القنريخ  المن صحة ا

ظدددنهرة خ يدددرة قديمدددة ال و دددن لهدددن وال ديدددن، حيدددث  اإلرهدددنبمن  علدددنوقدددد خىصدددل الدراسدددة 

، دينننل السمنوية ف  فقرال مقفنوقةل من قبل يمنلنل خنرية لن الدننون من مقبنع يميع المورس

ممدن يعدل ادل  واخقراقهدن الحددود،وقد م ىق لىن هيه الظنهرة صفة الدولية نظرا النق دنرهن العدنلم ، 

و ب ريددة مبن درة م اإلرهدنبوانن لبعض الدول يد فد  رلنيدة وقمويدل  دولة لرضة لهن ف  مس وقل 

 ظهور مص ىح "عرهنب الدولة"  علنغير مبن رة، ممن مدى 



 ط

 

وقددد اقفدددل غنلبيددة الدددول لىددن محنربددة هدديه الظددنهرة، عال منهددن لددم ققفددق حددول وضددع قعريدد   

لمصنلحهن المقضنربة  ومع  ية، نظراً اإلرهنبلىن قحديد من اليهنل   نمل لإلرهنب، ولم ققفق ميضنً 

سقراقييينل لىن المسقوى المحى  واإلقىيم  والددول  ععل يراءال وسينسنل ووضعفدد اقخيل  ،هيا

 واحقوايب  اإلرهنبلمحنربة 

, 2119ظنهرة دوليدة الفقدة لىنظدر بعدد محدداث الحدندس ل در مدن سدبقمبر  اإلرهنبوقد برل 

فدد  الوقددل الحددنل  لددن غيددره  اإلرهددنب محدد  منظددنر العددنلم ميمددع، حيددث قميددل اإلرهددنبحيددث مصددبح 

هم من مقبدنع  اإلرهنبمعظم اليين يمنرسون  عي عنعرهنب لرب  عسالم ،  لىن مدى العصور، بأنب

ية األمنالديننة اإلسالمية وايلك غنلبيقهم من الينسية العربية  ورغم اليهود الدولية، السينسية منهن و 

عال لدددن ن دددنق ضددديق، نظدددرا  اإلرهدددنب، عال منهدددن لدددم قدددنيح فددد  مانفحقدددبوالعسدددارية، لىدضدددنء لىدددن 

 قىدددك الددددول  فمدددن يعقبدددر عرهنبدددن فددد  مادددنن مدددن مدددن قبدددل دول معيندددة يعقبدددر نضدددناللقضدددنرب مصدددنلح 

 من قبل دول مخرى  م رولن

مدددددن الندددددواح  السينسدددددية  بنإلرهدددددنبوبمدددددن من األردن ادددددنن مدددددن الددددددول القددددد  قدددددأثرل سدددددىبين 

سدقراقييينل واقخدني عيدراءال لمىيدة لىمحنفظدة عيقمنلية، فادنن ال بدد لدب مدن وضدع الققصندية واالوا

 علددننضددمنم لىيهددود الدوليددة الراميددة الن ممنددب الددو ن  مددن خددالل القعددنون مددع بديددة الدددول ويلددك بنلىدد

ومنعدددب مدددن الوصدددول ميددددانين  اإلرهدددنبحقدددواء احدددد مدددن  علدددن  وقدددد اسدددق نع األردن اإلرهدددنبمانفحدددة 

ية يراءال قحصينية لقدو ع نمىة ق مل  عسقراقيييةوضع من يلك ال يمنع من اسقمرار   ألراضيب، عال  

سرة والمدرسة والينمعة ومراال العمل، لاللقلال بموروثنقندن ألمن ا ابقداءً  اإلرهنبالمننلة ضد ثدنفة 

الثدنفيددة القسددنمحية، ويلددك مددن خددالل قاىيدد  الددولارال وم سسددنل الميقمددع المدددن  لىديددنم بدددورهن فدد  

   األمن مينل القولية، وقنمية الحج  

 األمن الو ن اإلرهنب الدول ، الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

 This study aims to investigate the aspects of the international terrorism 

phenomenon that may threaten the national security of Jordan, and determine its impact 

on the Jordanian National Security, thus highlight the means and ways to control and 

reduce its impact on the Jordanian society. 

 This study stems its importance from its concurrence with the terrorist actions 

the world is witnessing with its negative impact on the global security and stability. It 

seeks to show the extent of terrorism dangers as an international criminal phenomenon 

threatening the Jordanian National security in attempt to focus on the most effective 

methods to confront and alleviate its impact, especially with the increasing terrorist acts 

in the surrounding area of Jordan. To prove validity of the set hypotheses of the study, 

the historical approach and the descriptive analysis were adopted. 

 The study concluded that terrorism is an old dangerous phenomenon with no 

homeland and specific religion, as it was practiced by outlaw groups of followers of all 

religions in various periods of times. Terrorism was described as an international 

phenomenon due to its global spread across the borders, making any nation vulnerable 

to it as a target, while some other states known to have helped in caring and financing 

terrorism directly or indirectly which led to the emergence of the term “State 

Terrorism”. 

 The majority of the states agreed to confront and fight terrorism but they didn’t 

agree upon a comprehensive definition for the term “terrorism”, nor identifying the 

bodies of terrorism because of their conflicting interests. However, strategies, policies 

and procedures were taken on the local, regional and international levels in order to 

fight and contain terrorism. 

 Terrorism has emerged as a remarkable international phenomenon attracting the 

whole world’s attention after the 11th of September 2001. Arab-Islamic is the distinction 

of the contemporary terrorism from similar groups in the past, as most of the engaged 

individuals in terrorism are Muslims, and the majority of whom are Arabs. 

   Despite the international efforts, including political, security and military actions 

to eradicate terrorism, they did not succeed in combating it except in a limited range due 

to the conflicting interests of states, and what is considered terrorism by some 

communities is considered legitimate struggle by others.  



 ك

 

 Since Jordan was one of the countries adversely affected by terrorism from the 

political, economic and social aspects, it was obliged to develop strategies and take 

practical policies in order to maintain national security through cooperation with other 

countries, and being part of the international efforts to confront terrorism.  

 Jordan has been able to some extent, to contain terrorism and prevent it from 

having ground access to its territory; this does not mean putting aside the sustainable 

comprehensive strategic planning. These plans should include prevention strategies to 

strengthen the invulnerability against the culture of terrorism inside the family, school, 

higher education and work, and cherish the inherited culture of tolerance through the 

assignment of different ministries and civil society institutions (NGO) to play their roles 

in the field of education and development of the sense of security. 

 

Key Words:   

International Terrorism, National Security 
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لواأل لفصل ا  
 )اإلطار العام للدراسة(

 المقدمة

 مصددبحولانددب مددع مددرور الددلمن  ،ب ددال لددنم لدديج بنليديددد، فهددو مويددود منددي الددددم اإلرهددنب

 ى الحددددود وق دددنل معظدددم الددددول، مهمدددن انندددل قويدددة ومهمدددن انندددل محصدددنة ممنيدددنً ظدددنهرة دوليدددة ققعدددد  

فددد مصديبل الواليدنل   ا الدرمسمثبقدل صدحة هدي 2119الحدندس ل در مدن سدبقمر  محدداثو  ،ولسارينً 

المقحدددة فدد  لدددر دارهددن بددنلرغم مددن انفرادهددن باددل مظددنهر الدددوة لىددن السددنحة الدوليددة، خنصددة بعددد 

انهيددددنر االقحددددند السددددوفيق ، عي لددددم قسددددعفهن القانولوييددددن القدددد  ققمقددددع بهددددن لددددن سددددنير دول العددددنلم وال 

رهدنب  مدن قبدل ععرضدل لدب مدن هيدوم ية المعددة من من ققعرض لمن قاألمن اإليراءالاالحقين نل و 

  خنص ألميمولة من ا

نمن لىن معظم دول العنلم من هيا الحدث انعاج سىبنً  ، ليج فد  لىن الوالينل المقحدة، وا 

بددوره ادولدة ننميدة  األردنواالسقدرار، ومدن الندواح  االققصدندية وااليقمنليدة وغيرهدن  و  األمنننحية 

فدد   عرهنبيددة ، قعددرض لعمىيددنل سددراييىإلالصددراع العربدد  ا ، من دددةسدد و األمن دددة ال ددرق  مددن دول

   من قأثيرهن انن ابيراً  نهن اننل محدودة عال  مالسنبق من قفييرال واغقينالل، مع 

، اغيددره مددن الددول العربيددة، لمددن يسدمن بددنلربيع العربدد  الدديس األردن ولىدن الددرغم مددن قعدر ض

ب عال من د ،سددن  بعدض منظمقهدن السينسديةع علندى مو خىخل بعض الدول العربية ف  اسقدرارهن وممنهن، 

موقعدب  وبد  ثنبقدن رغدم من قأثيراقهن المدمرة   ة هيه الموية بال حامة وحناة ونينن من موايهقما  

 علددنيديولييددة مبنلصددرالنل الداخىيددة، القدد  انقدىددل مددن صددرالنل سينسددية و  اليغرافدد  بددين دول قعددج  

 هن  مهدافالمقننحرة لقحديق  األ را معظم  قبل من بيةرهناإل سنليباألصرالنل اسقخدمل فيهن 
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ل ظدنهرة ل فيهدن قمث دمصدبحالدريدة القد   علنوقوسعهن ووصولهن  اإلرهنبومع انق نر موية 

  ولدديلك فددنن الضددرورة قدقضدد  دراسددة هدديه خددرىدا بهددن اغيددره مددن الدددول األمهددد   األردندوليددة، بددنل 

  حقددن يقسددنن األردنددالددو ن   األمددنهن وانعانسددنقهن لىددن بمسددنليالظددنهرة ومعرفددة مسددبنبهن وم ددانلهن و 

ة مع الدول األلضنء فد  الميقمدع الددول  سنهممننسبة وماليمة لىقصدس لهن، والم عسقراقيييةوضع 

 لىدضنء لىيهن 

  اإلسددالمالدددين  مصددبحومددن يىفددل االنقبددنه من هدديه الظددنهرة  غددل لىيهددن الننحيددة الدينيددة، و 

 مصدبح  و يةاإلسدالمقدين بنلديننة  س و األغنلبية دول من دة ال رق  عي عن، يةرهنباإللىعمىينل  سقنراً 

مدن الضدرورس  مصدبحال  ر  يعقمد لىن نصوص دينية لقبرير مفعنلب القد  ال يسقسديغهن العددل  و 

  اإلسددالمومددوايهقهم فاريددن بحيددج مسددقمدة مددن الدددين  رهنبيددةاإلمعرفددة قبريددرال مسددوغ  العمىيددنل 

 ية واالققصندية وغيرهن  األمنالعسارية و  اإليراءال علنضنفة إلالحني ، بن

لددم يقددأثر ب ددال مبن ددر وبن ددنق واسددع بهدديه المويددة لغنيددة االن، عال منددب  األردنصددحيح من 

يدددة بدددنيراءال وقنييدددة لحمنيدددة ممندددب واسدددقدراره األردنلددديج بمندددأى لدددن من يقدددأثر بهدددن عيا لدددم قددددم الدولدددة 

م فيهددن الميمقددع حددنل قفه دد علددنووصددىل  رهنبيددةاإل نأللمددنلب خنصددة، ومن الدددول المحي ددة بددب مىقهبددة

  رهنبيةاإل األلمنلالقدخل لسارين لمنع قف   هيه  علنالدول  خ ورة هيه الظنهرة، واض ر 

 مشكلة الدراسة

الدددددول   اإلرهددددنبقامددددن م دددداىة الدراسددددة فدددد  قحديددددد مدددددى الخ ددددورة المقرقبددددة لددددن ظددددنهرة 

ظهدددور قحددددينل ممنيدددة  علدددنس   األمدددر الددديس يمادددن من يدد د  ردندداألالدددو ن   األمدددنوانعانسددنقهن لىدددن 

  ووسدنيل القنفيدي اإلرهدنبيديدة ف   قن مينالل الحينة ققفنقم خ ورقهدن مدع ق دور مدوال القخ دي  

 المقددمة المعقمدة لىن القانوليين الحديثة 
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 هدف الدراسة

 القنلية: هدا قحديق األ علنقهد  هيه الدراسة 

   األردنالو ن   األمنالدول  اليس قد يهدد  إلرهنبايب مو الوقو  لىن   9

   األردنالو ن   األمنلىن  اإلرهنبقحديد انعانج ظنهرة   2

   األردنالدول  والحد من قأثيرهن لىن الميقمع  اإلرهنبقحديد الوسنيل وسبل معنلية ظنهرة   3

 ية الدراسةأهم 

بنلقبدددنره ظدددنهرة  اإلرهدددنببيدددنن مددددى خ دددورة  علدددنيدددة الدراسدددة مدددن اونهدددن  قسدددعن مهمقنبدددع 

الننيعدة لموايهقهدن ولىوقدو  فد   سدنليباأل مهدم  مدع بيدنن األردندالدو ن   األمنعيرامية دولية قهدد 

فدد  المن دددة المحي ددة  رهنبيددةاإل األلمددنلمددع قلايددد  ويددب هدديا القهديددد والقخفيدد  مددن آثددنره، خصوصددنً 

 الدول     اإلرهنبوية لمانفحة ردنية قم عسقراقيييةية وضع مهم, مع و منالً   رقنً  نألردنب

 أسئلة الدراسة 

 ، وه :لنهنل اإلينبة و نقثير الدراسة لدة قسن الل قح

  ؟األردنالو ن   األمنلىن  اإلرهنبمن انعانسنل ظنهرة   9

 األمددنالدددول  القدد  قهدددد  اإلرهددنبمددن السددبل والوسددنيل الوايددب اقخنيهددن فدد  موايهددة ظددنهرة   2

  ؟األردنالو ن  

 سةفرضية الدرا

  بمضددددنمينب السينسددددية األردنددددالددددو ن   األمددددنانعانسددددنل خ يددددرة لىددددن  اإلرهددددنبلظددددنهرة 

ومدددن هددديه الفرضدددية يمادددن ا دددقدنق فرضدددية مخدددرى مفندهدددن من األردن ال  واالققصدددندية وااليقمنليدددة 
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  ن مدع الددول ال دديدة والصدديدةو نالدول  بمفرده بمعدلل لدن القنسديق والقعد اإلرهنبيسق يع موايهة 

  هيه الظنهرة والدضنء لىيهناليهود الدولية واإلقىيمية ف  سبيل مانفحة ليس يق ىب قضنفر األمر ا

 محددات الدراسة

 رهنبيدددةاإلفددد  قنفيدددي العمىيدددنل  ةالمقبعددد سدددنليباألن مقامدددن المحدددددال الرييسدددة لىدراسدددة فددد  

ويود اقفدنق لىدن  ولدم ومانفحقهن  دة لدرية يصعب القنب  بهنمقنولة ومق ورة ومحيننن معد   مسنليب

قعريددد  اإلرهددددنب، ولدددددم افنيددددة وسدددنيل ومسددددنليب مانفحددددة اإلرهددددنب لويدددود المعددددنيير الملدويددددة فدددد  

 العالقنل بين الدول 

 مصطلحات الدراسة

 :   اإلرهابظاهرة 

" ولانددب لدر  بنلفعددل "رهددب" اإلرهددنبلدم يددرد فدد  قدواميج الىغددة العربيددة مصد ىح "  :القعريد  الىغددوس

فددالن فالنددن مس مخنفددب، وقددد  لع، وق ددقق مددن الفعددل المليددد " مرهددب" ويدددنل مرهددب"يرهددب" مس خددن  وفدد

مقعدددددة قفيددد الخدددو  والفددلع والخ دددية مددن اهلل سدددبحننب  فددد  الدددرآن الادددريم بمعددنن   اإلرهددنبياددر لفدددظ 

 ( 7، ص2194دس، و ا)د قعنلن و 

  Terreur، Tersere الالقين  اأًلصلرلب من  موبمعنن رهبة   Terreur"ق قق الاىمة الفرنسية 

 ،Terrorوهمن فعالن يفيدان معنن يعىب يرقعد ويرقي   ومن المفردال الم قدة من هيين الفعىين 

Terrorise  يدددنء لاىمدددة  Terror 9114انديميدددة الفرنسدددية الددديس ن دددر فددد  لدددنم ألفددد  قدددنموج ا 

خ در  موحنضدر  القفسير القنل : رلب، خو   ديد، اض راب لني  قحدثب فد  الدنفج صدورة  در  

 9113   )العاددرهقفددلع موالحنلددة القدد  قرهددب  موقريددب  وهدد  قدنبددل فدد  الىغددة العربيددة رهبددة، ر هبدد ، 

   (91ص
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القهديددد بدددب  مو"اسددقخدام العنددد  غيددر الددددننون  بأندددب  اإلرهددنب   الموسددولة السينسددديةقعددر  و  

ن د  سينسد  معدي  بأ انلب المخقىفة انالغقينل والق ويب والقعييب والقخريب والنس ، بغيدة قحديدق هد

وسدديىة  مووهدددم المعنويددنل لندد الهييددنل والم سسددنل  ،األفددرادوااللقددلام لندد  المدنومددةمثدل اسددر روح 

 ىءو نإلخضدنع  در  مندادراه إلوب دال لدنم اسدقخدام ا ،مدنل مومن وسنيل الحصول لىن معىومدنل 

  (913ص الموسولة السينسية  )  "رهنبيةاإللم يية اليهة 

قددأثيره حدددود الدولددة ليصددبح ظددنهرة لددنبرة  يقيددنولبأنددب دولدد  لندددمن  اإلرهددنبهدديا ويوصدد  

 اإلرهددنب" :الدددول  لىددن منددب اإلرهددنب (91ص  9191 )، لىحدددود الدوميددة، ولىددن هدديا لددر  مدىددد

الدديس قندقج لدن ممنرسددقب ردود فعدل ومصددداء  اإلرهدنبمنددب  موول، ن الحدددود السينسدية لىدد  الديس يقخ  د

الدددول  امددن يددددنل لددندة مددن يصددد ب   اإلرهددنبيق بحسددب األحدددوال  و يضدد مودوليددة قددد يقسددع قأثيرهدددن 

ن  بنلصددبغة السينسددية، امددن من اليمنلددنل القدد  قمنرسددب هدد  فدد  الغنلددب يمنلددنل غيددر حاوميددة، وا 

بينهن وبين الحصول لىدن الق دييع المدندس والمعندوس لدبعض الددول  ل حنيالً انن هيا ف  ياقب ال يمث  

  والحاومنل"

 

قدوم بب اليمنلنل المق رفة القد  قسدقخدم   : ف  هيه الدراسة سيقم القرايل لىن منيرايإلالقعري  ا

 يدنع الخسنير المندية والب رية بهم ا  لقرويع الموا نين و  مخرىلن   مسنليبالسالح والمقفيرال ومية 
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   :األمن

دنأ ممندنً  األمن" دن   وممنندة : ا مدأن ولدم يخد ، فهدو آمدن، وممنندنً  اىمة م قدة من الفعدل ممن وممن

دنأ  دنأ ال در ومندب: سدىنمأ  وممن دنأ البىدد : ا مدأن فيدب مهىدب  وممن وممين   يدنل لك األمنن: مس قد آمنقدك  وممن

   ( 27ص  9)المعيم الوسي  ج " لىيب يعىب مميننً  موفالنن لىن ايا: وثق فيب وا مأن عليب، 

رد بنال ميندنن بأندب "لادج الخدو ، وهدو  دعور الفد (,3ص 2113, )فب بددران وآخدرونويعر  

 األمددنواألمددنن، وانعدددام اإلحسددنج بددنلخ ر، وهددو يقحدددق مددن خددالل قحديددق ممددن الدولددة ااددل ويمثددل 

ف  حينة ال الميقمعنل بصر  النظر لدن دريدة ق دور قىدك الميقمعدنل، مس سدواء  مرالينً  مفهومنً 

   ميقمعنل مقخىفة" مواننل قىك الميقمعنل ه  ميقمعنل مقددمة 

 :الوطني األمن

ردهدن مو  يويد قعري  مقفق لىيب لمأمن الو ن ، عنمدن وردل ب دأنب لددة قعريفدنل منهدن مدن ال

ر مدددن الخ ددددر والقحدددر   نألمنبددددران وآخدددرون بأندددب "غيدددنب الخ دددر لدددن الدولددددة، و دددعور المدددوا ن بددد

"قدددرة الدولددة لىددن البدددنء والمحنفظددة لىددن قيمهددن  :وبأنددب ( 4ص  2113)بدددران وآخددرون والمخن رة" 

  ( نفج المصدر) المخ  ة بواس ة الحاومة"  هدا لمأ ر النمو والقددم  بدنً مع اسقمرا

 علددنهن الو نيددة القدد  قسددعن مهددافالقد  ققخدديهن الدولددة لقحديددق  اإليددراءال" :امدن وصددفب بأنددب

حمنيددة مرضددهن وثرواقهددن والمحنفظددة لىددن اسددقداللهن السينسدد  واالققصددندس وحمنيددة معقدددداقهن وقدددليم 

ق لهن االسقدرار والرخنء والقددم لى عب، بصورة قضمن اسقمرار بدنء اينن الدولة حضنرقهن، بمن يحد  

 األمدنوقنمية اماننينقهن وقوفير لننصر الدوة لهن  يسنلدهن ف  يلك عرادة ال دعب الدوال  بمق ىبدنل 

  (نفج المصدروحمنيقب" )
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حريددة مددن الخددو  "ال :ومددن القعددنري  المهمددة لمأمددن الدددوم  القدد  يماددن االسق ددهند بهددن منددب

ويددة، فددنيا لددم ياددن هنددنك ممددن فددنن السينسددة االققصددندية وااليقمنليددة لددن لو األن يوضددع فدد  موييددب 

 ( 22ص 9174)الغنيم  ب لليندة ممن الدولة"  ب لليندة رفنهية ال عب بل قوي  قوي  

 "حمنيدة المصدنلح الحيويدة لىمدوا ن والميقمدع :بأنب ،وهننك قعري  آخر لمأمن الدوم  يدول

-والدولددددة فدددد  الميددددنل السينسدددد  واالققصددددندس والعسددددارس والبييدددد  والمعىومددددنق  والثدددددنف  )الروحدددد 

ويلك من انفة القهديدال والقأثيرال الداخىيدة والخنرييدة المددمرة   خرىوف  المينالل األ ،األخالق (

 ( 97ص  2114)قورامنن 

مة الدولة ضدد مخ دنر خنرييدة قأمين سال"  :بأنب ،ن من ورد ف  الموسولة السينسية فيدولمم   

انهيددنر داخىدد "   موالوقددوع قحددل سددي رة مينبيددة نقييددة ضددغو  خنرييددة  علددنوداخىيددة قددد قدد دس بهددن 

  (339ص 9171 الموسولة السينسية)

 ياألردنالوطني  األمن

يدة األردنهدو : المحنفظدة لىدن سديندة الدولدة  ،يرايد  لغنيدنل الدراسدة الحنليدةإلاممن القعريد  

خ ددنر الداخىيددة والخنرييددة وقددوفير األمددنن والرفنهيددة االققصددندية لىمددوا ن والميقمددع ألمددن اوهيبقهددن 

 رهن ب ال لنم ب ال يضمن لىدولة اسقمراراهن وق و  

 االطار النظري والدراسات السابقة

  :طار النظريإلا

هننك صدور لديددة لىعند  اظدنهرة ايقمنليدة منهدن العند  المدندس، العند  المعندوس، العند  

 لددديلك ندددرى من    فددردس والعنددد  اليمدددنل    وهنددنك لالقدددة قبندليدددة بددين العنددد  وسدددىواينل الميقمددعال

ر الميقمع  وهننك م انل يديدة وحديثة لحوادث رل مع ق و  رل وقغي  بعض اليرايم القدىيدية قد ق و  
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ماننيددة الددقحا   المقفيددرال،قسددقخدم الق ددور العىمدد  والقانولددوي ، مثددل اسددقخدام  اإلرهددنب هددن لددن م بوا 

سددىحة اليريددة الصددغيرة فدد  لمىيددنل ألعماننيددة اسددقخدام ا علددنقدديهب  بعضددهمعددنل عددد  حقددن من قوق  ب  

 المخقىفة  اإلرهنب

: الدلنيددة ، منهددنمهدددا ق لدددة ن يحد ددمالدددول  ابددديل لىحددروب القدىيديددة، يماددن  اإلرهددنبعن 

يين لىدن اإلرهدنبن قظهر قددرة يون وييولهن بين الننج، امن منهاإلرهنبلىدضية الق  يحنرب من ميىهن 

قفايددر   ددل   علددن اإلرهددنبلىنظددنم الدديين يعمىددون ضددده  وقددد يهددد   موقوييددب ضددربنل مدد ثرة لىدولددة، 

حىفنيددب، عيا مددن  اثيددرة، وقهديدددوح المعنويددة لديددب، وق ددقيل يهددوده فدد  اقينهددنل حبددن  الددر  الخصددم، بن

ر م سسنل الخصم الحيوية ممن ي ث   مضرار مندية ف  حداثعلوا مسنلدقب  وقد ياون الهد  هو و نح

 ( 91ص  2114 بوادى)لىن النواح  االققصندية وااليقمنلية والسينسية والنفسية لب ولرلنينه  

اسدددقهدا  المرقادددلال المنديدددة لىخصدددم وبنيقدددب  لددديج فدددد  اإلرهدددنب هدددد  عن   ،وبمعندددن آخدددر

  وقدد سدنلد لىدن لإلرهدنب  هو قخريب معنوينقب اهد  مسنسد اأًلصلققل رلنينه، ولان  موالقحقية 

لبدددر األقمدددنر الصدددننلية  حدددداثلدددن  ريدددق نددددل األ اإللدددالميلدددك القدددددم العىمددد  الهنيدددل فددد  وسدددنيل 

 ( نفج المصدر)والصح  وغير يلك،  وميهلة القىفليون

لب والحنلة هيه ثالثة  مة، فنن    بنلقبنره من ملمنل اليريمة المنظ  يصن   اإلرهنب وبمن من   

يلك  :الران المندس، والران المعنوس، والران الدول    ويدصد بنلران المندس بأنب ه  :مرانن لنمة

والران   الدننون لىن قيريمب لمال بمبدم قننونية اليرايم والعدوبنل الن ن  الخنري  اليس ينص  

و خ أ غير لمدس، فال مانفة الصور الق  ققخيهن اإلرادة ف  اليريمة لن لمد  :المعنوس يعن 

نمن ينبغ  من ياون يلك صندراً ياف  ل  دينم المس ولية اليننيية الدولية ارقانب فعل غير م روع، وا 

لن عرادة آثمة اقيهل الن ارقانب الفعل، فأسنج المس ولية اليننيية ف  العصر الحديث هو خ أ 

لىن النقنيج المقرقبة لىن الفعل وحده،  مبنينً  الينن ، وهو مسنج  خص  ومعنوس وليج مندينً 
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ويفقرض الخ أ اليس قدوم لىن مسنسب المسيولية ايقمنع  ر ين همن: اإلدراك والقمييل، وحرية 

قيم  مومصنلح  يقحدق ف  اليريمة الدولية عيا اننل هيه اليريمة قمج  فممن الران الدول    اإلخقينر

عيا  مون دولة، ماثر م علنعيا انن اليننة ينقمون بينسنيقهم  مومرافدب الحيوية،  موالميقمع الدول  

ليريمة لىن عيا وقعل ا موغير الق  ارقابل فيهن اليريمة،  مخرىدولة  علنهرب مرقابو اليريمة 

 (  21 -26ص  2117منية الدولية"  )واصل،م خنص يقمقعون بنلح

مدن  سبق من يارندن قسدمنً الدوم ، فدد  األمن من الو ن ، وي ىق لىيب محينننً مأن بنلنسبة لمم  

هدددو لمىيدددة قخقىددد  دريدددة  األمدددنادددن يمانندددن الخدددروج مدددن قىدددك القعريفدددنل بدددأن قحديدددق ول  قعريفنقدددب

ماننينل قحديدهن من دولة أل هو مسألة صعبة، ولدن  انمالً  األمنمن قحديق  علن، ويريع يلك خرىوا 

ماننينقهددن وقدددراقهن من قحدددق ممنهددن بنلانمددل  وهنددنك مسددقوينل ايقددو  فر ألس دولددة مهمددن اننددل قوقهددن وا 

 األمدددنالدددو ن ،  األمدددن، اليمدددنل  األمدددنو الفدددردس،  األمدددنمدددن الدددو ن  )الددددوم ( وهددد : مألديددددة ل

 الدول    األمنقىيم ، إلا

السينسدددددد ، و ن اليغرافدددددد ، نددددددنل لديدددددددة مثددددددل الماددددددو  الددددددو ن  ماو   األمددددددنامددددددن من ألبعددددددند 

 ادلاً مرق مصدبحالدو ن  قدد  األمدنالعسدارس، والمعندوس  ومدن من ىدق من و االيقمنل ، و االققصندس، و 

 األمددنلىددرب  بددين سينسددنل الدولددة الداخىيددة والخنرييددة، فدددد قعددددل ميددنالل وم ددانل مصددندر قهديددد 

 2113 ،وآخددددرون بددددران)العسدددارس والسينسددد  واالققصددددندس وااليقمدددنل    :الدددو ن  لىدولدددة، فمنهددددن

  (1ص
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 الدراسات السابقة

وفيمدددن يىددد  لدددرض  اإلرهدددنبلدددل موضدددوع و نهندددنك العديدددد مدددن الدراسدددنل واألبحدددنث القددد  قن

 الدراسنل الق  بحثل ف  هيا المينل  لبعض

، هددفل "اإلرهيابفيي مواجهية  يةاإلسيلمدور التربييية "( بعنوان: 2002) ،الظنهرسدراسة 

 علدنىل الدراسة ، وقد قوص  اإلرهنبف  موايهة  يةاإلسالمالقعر  لىن دور القربية  علنهيه الدراسة 

ير الحنصددددل فدددد  قدددددريج المدددددررال الدينيددددة فدددد  بعددددض الددددبالد من القدصدددد :لدددددد مددددن النقددددنيج مبرلهددددن

يدددة الددددور مهمضدددحل الدراسدددة مو ، امدددن اإلرهدددنبادددنن السدددبب المبن دددر فددد  بدددرول م ددداىة  يةاإلسدددالم

القد  قسدهم لمىيدًن فد  قحديدق  يةاإلسدالمالقربوس لىمدرسدة الثننويدة، اونهدن عحددى الم سسدنل القربويدة 

مدددن خدددالل الن دددن نل المدرسدددية الصدددفية وغيدددر الصدددفية، امدددن  ،يةاإلسدددالمالنظريدددة لىقربيدددة  هددددا األ

يدددة فددد  األمنيقمنليدددة والقربويدددة مدددع األيهدددلة الن يميدددع الم سسدددنل او نصدددل الدراسدددة بضدددرورة قعدددمو 

  اإلرهنبموايهة 

هددديه  سدددعلوقدددد  ،"والتطيييرف اإلرهيييابأسيييباب العنيييف و "( بعندددوان: 2002) ،دراسدددة الحسدددين

  اإلسدالممعنندنة العدنلم  منهدن: دل األسدبنب الفاريدة، ولدد   إلرهنبا  لىن مسبنب القعر   علنالدراسة 

ب لنهددن مددن ة بددين قيددنرال مخقىفددة  ومن مريددع هدديه المعننددنة ومددن قرق دداليددوم مددن اندسددنمنل فاريددة حددند  

مدن مبددرل القيددنرال   و اإلسددالمم داالل واندسددنمنل هدو اليهددل بنلددين والبعددد لدن القمسددك بقوييهدنل 

بننء الحينة لىن مسنج دنيوس وغير مرقب  بنألصول ال رلية وال  علننن  يدلو لىم المعنصرة: قي نر

  يعدنرض خدر هدو قيدنر ديند  مق در  آلصديىة  والقيدنر األبنلقدنليد والعدندال والموروثدنل االيقمنليدة ا

  بنلقددم الحضنرسالمدنية الحديثة وال من يقصل 
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اليييدولي ميييع  لإلرهييياباالقتصيييادية  اآلثيييار"( بعندددوان  2191دراسدددة الم دددعل، والبدددنحوث، ) 

االققصددندية القدد   اآلثددنر مهددملددل الدراسددة و ن، قن"الحييادي عشيير ميين سييبتمبر أحييداثالتركيييز علييى 

قدد  حدددثل لىددن المسددقوى الدددول  لا رهنبيددةاإل ألحدداثانعاسدل لىددن االققصددند الدددول  لنمددة بسددبب ا

ن المقغيرال، وقد مادل الحندس ل ر من سبقمبر من خالل اسقعراض لدد م محداثوبخنصة دور 

ل الحدددود و نسددىبية مقعددددة ققيدد اً الدددول  آثددنر  لإلرهددنبن محصددنءال الددواردة فدد  الدراسددة، إلالبيننددنل وا

اثيرة، ممن ينعاج لىدن  مخرىدول  علن نإلرهنبل الدول المسقهدفة بو نالدولية، حيث قمقد آثنره لققي

سدددواق المنليدددة، أل، الب نلدددة، االسدددقثمنر، االاثيدددر مدددن المقغيدددرال االققصدددندية الرييسدددية، مثدددل القضدددخم

الحددندس ل ددر  محددداثالمقمثددل فدد   اإلرهددنبمن آثددنر  ميضددنضددحل الدراسددة مو السددينحة وغيرهددن  امددن 

لىن بعض الدول والق   اإليينبية اآلثنرامقليل ببعض  خرىمن سبقمبر لىن اققصندال الدول األ

ة مندددآلامدددنان ألمدددوال السدددريعة قيدددنه األيدددل بحادددم قحرادددنل ر وج األب بيعدددة الحدددنل آثدددنر قصددديرة ا

  روبيةو األولدد من الدول  األمريايةبخرويهن من الوالينل المقحدة 

على أمن الخليي  العربيي ودولية االميارات  اإلرهابأثر "( بعنوان: 2000دراسة ال نمس ، )

، وحظيددل ظددنهرة دوليددة،  ددمىل منددن ق العددنلم اإلرهددنبثل الدراسددة لددن من ، وقحددد  "العربييية المتحييدة

، حيدددث 2000الحدددندس ل دددر مدددن سدددبقمبر  محدددداثبعدددد  بنهقمدددنم لدددنلم  غيدددر مسدددبوق، وخصوصدددنً 

والفاددر  هدددا اليديددد، مددن حيددث القنظدديم واأل اإلرهددنبندىددة نوليددة خ يددرة فدد  نمدد   حددداث دداىل األ

ليسددل بنليديدددة، بددل قديمددة  وقددد مدل م ددنراة بعددض مفددراد  اإلرهددنبيددديولوي ، لىمددن بددأن ظددنهرة ألا

انعانسنل سدىبية لىدن  علن عرهنبيةالق  نفيل لمىينل  رهنبيةاإلقمعنل الخىييية ف  القنظيمنل المي

 علددنومدى يلددك   األلمددنللىددن هدديه  األفددراد هدد الءموافدددة دول دولهددم، لاددن يلددك ال يعندد  بنلضددرورة 

  قندندس والقد األمريايةظهور الاثير من األصوال ف  اثير من دول العنلم برينسة الوالينل المقحدة 

 ،يةاإلسددالمالخىيييددة و  الدددول فدد  ،واققصددندية وايقمنليددة ييريددة سينسدديةبضددرورة قحديددق عصددالحنل 
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مددن الننحيددة ن الخىييدد ، و نفدد  دول ميىددج القعدد يددةاألمناأللبددنء لىددن األيهددلة ليددندة  علددنامددن مدل 

الميلانيددددة  القدريبيددددة والقسددددىيح بأحدددددث المعدددددال، ممددددن ينددددقج لنددددب عنفددددنق المليددددد مددددن الثددددروال وليددددندة

مدن الددخل الددو ن ، وهديا بددوره يدد ثر لىدن مسدقوى دخددل الفدرد ولىددن  اإلرهددنبالمخصصدة لمانفحدة 

 االققصند الو ن  

 "والسييلم العييالمي األميينالييدولي وتداعياتييه علييى  اإلرهيياب"( بعنددوان 2199دراسددة محمددد، )

هرة ميقمعيدة لنلميدة ظدن يعدد   اإلرهدنبندل  الدراسدة بدأن دراسة قحىيىية مدن منظدور ايقمدنل   وقدد بي  

يمدنع عوال يويدد  ، اإلنسدننالحضنرال المخقىفة وه  ظدنهرة مرفوضدة مدن الميقمدع  وقنريخية سندل

، ومنددددب مفهددددوم نسددددب   لإلرهددددنبدولدددد  لىددددن عييددددند قعريدددد  محدددددد، يددددنمع، مددددننع،  ددددنمل، وواضددددح 

قضدية حددوق ، حيث قسدقغل اثيدر مدن الددول والحاومدنل اإلنسننقأثير سىب  لىن حدوق  لإلرهنبو 

يددة العسددارية وحدددهن ال يماددن من األمن اإليددراءالوالعاددج صددحيح  ومن  اإلرهددنبلمحنربددة  اإلنسددنن

ومننبعدب والعمدل لىدن قيفيد  هديه  لإلرهدنب يدةالمهي  ، بل ييب البحدث لدن االسدبنب اإلرهنب  قخف  

 المننبع  

الانقدب، يعدرض  ، حيدث"ياألردنياليوطني  األمينتحيديات "( بعنوان: 1122دراسة  اللبن، )

 ،الددوال المسدىحة برال دور وحددال عيننب  علن ، األردنالو ن   األمنمفنهيم ومرقالال وقحدينل 

بدين العديدد مدن نقدنيج الددراءال والدراسدنل القد  قوصدل  البنحدث،يددنرن   امدن الو ن  األمنف  دلم 

القدد   ،ن قىددك الدراسددنليو نلنرضددن لعندد ،بحددنث واسددق اللنل وقحىيددل الددرمسماددنديميون ومرااددل مليهددن ع

ممثىدددة بنلصدددراع  ،الدددداخى  األمدددنل مفدددنهيم القغييدددر والق دددور السينسددد  والعوامدددل المددد ثرة لىدددن و نققنددد

ل السددانن  ومحدوديددة المددوارد وادديلك الثددورة العىميددة والقانولوييددة الهنيىددة والقحددو   ، سددراييىإلالعربدد  ا

  دارسإلوب ر الفدر والب نلة والفسند ا
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 ،"العلقييات الدوليييةوآثيياره علييى  الييدولي اإلرهيياب"( بعنددوان 2111دهو، )سددي Sidhuدراسددة 

(Global Terrorism and its Implications for International Relations) 

العديدددد مدددن المفدددنهيم المق دددورة فددد  اسقا دددن   حيدددث يعقددددد الانقدددب، بدددأن دراسدددقب سدددقيىب 

البنحدث   يعدلس ىواقعيدة اليديددةلم اإل دنر النظدرس والعولمدة بنسدقخدا اإلرهنبالعالقة الديننمياية بين 

  امدن يبدين اإلرهدنب دانل لديددة مدن العند  و م علدنف  الهيال الييوسينس  لىنظنم الددول   القغييرال

قددراءة  علددنوالعولمددة مددع قأثيراقهددن المهمددة لىددن السينسددنل الدوليددة قحقددنج  اإلرهددنببددأن ق ددور  بيعددة 

، فددنن الواقعيددة اليديدددة لددد المدرسددة الواقعيددة فدد  الفاددرالدوليددة  ومددن لىددن العالقددنل  قريبددة لقأثيراقهددن

اينيث ولقل )لنلم ممريا  ف  العىوم السينسية وصنحب نظرية الواقعية اليديدة( مداة فعنلدة قسدق يع 

ضددمن العالقددنل الدوليددة  عن قددوالن الدددوى انقهددن مددن  اإلرهددنبالمسددنلدة فدد  دراسددة مفددنهيم العولمددة و 

حنديدة ولددد مدن الصدرالنل غيدر المسدقدرة ألالد بيدة ا علدنالهنيل مدن الد بيدة الثننييدة ل خالل القحو  

فددد  قصدددنلد م دددرد  سدددنهملالددددين، وقدددد  علدددنفددد  العدددنلم  ولددددد ابيدددر مدددن هددديه الصدددرالنل قعدددود 

سددع مو الدددول  ظددنهرة قديمددة، عال منهددن ق ددورل لن ددنق  اإلرهددنبن ممددع   لنلميددنً  رهنبيددةاإللىن ددن نل 

 هنلمىينل العولمة ف  قخ ي  رهنبيةاإلومدريل المنظمنل حوايل ف  النظنم الدول ، لة ال الو نمقي

 ،القنظيميددة هممهدددافوبنلقددنل  قحديددق  ،افددنءةبضددرب القدددراقهم لىددن  معددللةسددقراقيي  والق ددغيى ، إلا

لىددن الواليددنل المقحدددة هدد   رهنبيددةاإل 2119سددبقمبر    عن هيمددنل الحددندس ل ددر مددن فعنليددة بددأاثر

 ىمأمن الدول  ل قهديد خ ير هنلان ،نهن ليسل ميرد ظنهرة لنلميةمو  ،اإلرهنبر ىن ق و   هندة ل
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 ، وقوانين الحرب، والدستوراإلرهاب( بعنوان:  2111)  Yooدراسة يو،

Terrorism, the Laws of War, and the Constitution 

يددنل المقحدددة لوضددع الدوالددد  ىيعددة يهددود الوالل ل الدراسددة ثددالث حددنالل ققددنل لىعدددو القدد  قمث ددو نققندد

قحىيدل قدم   اإلرهدنب، ل ن الحدرب العنلميدة لىدن األمريايةالدننونية، بمن يقفق مع المبندئ الدسقورية 

والحريددنل المدنيددة فدد   الددو ن  األمددنحددول القددوالن بددين ثنرقهددن هدديه الحددنالل مالقدد  األسدديىة الحنسددمة 

 معددة بين الدسقور والدننون الدول  ال العالقة ف  علندة النظر علنلمن الحرب والدلوة 

 اإلرهيياب"( بعنددوان 2111) Abadie and Gardeazabalمبددندس، و ينردينلابددنل دراسددة 

حيدث ندنقا البنحثدنن قدأثير  Terrorism and the World Economy  "واالقتصياد العيالمي

 لددب لدديج اإلرهددنب نممددن قيددل دان  مددن نهمددن ال ي ي ددعلىددن االققصددند العددنلم ، بدددولهم بدايددة  اإلرهددنب

ر سدوى يدلء صدغير مددن قدددم   ال رهنبيدةاإلالهيمدنل  بحيدة منقدأثير ابيدر لىدن الن دن  االققصددندس، 

قحرادنل ابيدرة فد  ب سب  ق قد اإلرهنبة القغيرال ف   د  ويضيفنن بأن  مخلن رمج المنل ألس دولة  

  افنيةبمن فيب ال رمج المنل لبر البىدان عيا انن االققصند العنلم  مفقوحنً ل

العمييل ميين  إسييتراتيجيةالييدولي:  اإلرهييابضييرب "( بعنددوان: 2192) Sloanدراسددة سددىون، 

  "والمعاقبة الوقايةأجل 

(Beating International Terrorism : An Action Strategy for Preemption and 

Punishment).   
 ينمسد ول ونسدياون نالديي بن ضابنر اللىمس ولين و  لو األف  المدنم ددم البنحث هيه الدراسة ي حيث

ل العوامددل القدد  قدددخل فدد  يحى ددو  ىقعريدد للدددة م ددنال  ويبحددث  اإلرهددنبالحددرب ضددد  اللددن عيددراء

يبحدث فد  قضدنين السينسدة العنمدة فيمدن يقعىدق بنسدقخدام امدن ، واسدقبنقب اإلرهدنبوضع نهج لموايهة 

 .الدوة
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 ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يمي  

    امدن األردندالدو ن   األمدنلىدن  الدول  وانعانسدنقهن قحديدداً  اإلرهنبل ظنهرة و نققنهيه الدراسة س

ن مدع و نبنلهن لمانفحدة هديه الظدنهرة والقصددس لهدن بنلقعدوال رق الوايب اق   سنليباألسق مل الدراسة 

ل قعقبر من محدث الدراسنل الق  ق رقل النعنانسنمن الدراسة  علنهيا بنالضنفة  الميقمع الدول  

   2191لغنية لنم  وايقمنلينً  واققصندينً  سينسينً   األردنلىن  اإلرهنب

 

 منهجية الدراسة

ثبددنل فرضددينقهن، وقحديددق  لددنمددن ميددل اإلينبددة   نيقهددمهمهن، وقبيددنن مهدددافمسدديىة الدراسددة وا 

سو  يقم اسقخدام مليج من المننهج البحثية المعقمدة ف  مثدل هاديا دراسدة، بددءا بدنلمنهج الوصدف  

وقعريفهددن وقحديددد مسددبنبهن    لىيهددنالدددول  والقعددر   اإلرهددنبالدديس يدددوم لىددن وصدد  ظددنهرة  حىيىدد الق

نهج مددة لىددن يلددك، سدديقم اسددقخدام و    لددالاألردنددالددو ن   األمددنوقحىيددل نقنييهددن وانعانسددنقهن لىددن 

ويدددددنل لو األ هددددديه الظدددددنهرة، ومدددددن  مدددددع األردندددددصدددددنع الددددددرار لمعرفدددددة ايفيدددددة قعنمدددددل صدددددننع الددددددرار 

 راقييينل الق  القمدهن لموايهقهن  سقإلوا
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 الفصل الثاني

 الدولي وجذوره التاريخية اإلرهابالتعريف ب

 األمدناالسدقدرار و  ل قمدج  مصدبحوانعانسدنقهن القد   اإلرهدنبقبل الخدوض فد  دراسدة ظدنهرة 

يدد    لىددن خىفيددة هدديه الظددنهرة وايهددن الحدددود اليغرافيددة لىدددول، البددد مددن القعددر  ن نظددرا لقخ   الدددوليي  

وقعريفنقدددب   اإلرهدددنبمفهدددوم  لو األمبنحدددث هددد : المبحدددث  ةرل ويلدددك مدددن خدددالل ثالثدددن دددأل وق دددو  

  اإلرهنب  والمبحث الثنلث األبعند الدولية لظنهرة اإلرهنبالمبحث الثنن  الييور القنريخية لظنهرة 

 وتعريفاته اإلرهابمفهوم :  لواأل المبحث 

يا ادنن بنإلمادنن وصد  الظدنهرة إلرهنبليبدو من الصعوبة بمانن وضع قعري  ينمع   ، وا 

ن الاثيدر ممدن قصددوا لهدن مفدنق لىيدب، يلدك ق  الد يصعب ابنوع من القبسي ، فنن قعريفهن بمعنن محد  

 فد  ( قخقىد اإلرهدنبلن من الظنهرة ياقهن )مس  ر لن ويهة نظرهم، هيا فضالً مل وا قعريفنل قعب  

د ومقفددق لىيددب، بسددبب محقددوى قددننون  محددد   رهددنباإلم ددانلهن ومضددنمينهن  امددن من لدديج لمصدد ىح 

قبددل الحددندس  اإلرهددنبالل قعريدد  و نمحدد (  ومن   9117  )لددنمرلإلرهددنبال ددنبع الددديننميا  المقغيددر 

وبعده، قد صندفل م نال لدة من الننحية المنهيية والعمىية بحيث يمان  2119ل ر من سبقمبر 

االخددقال  فدد   لددن فضددالً   (2111أل ددعل، ) ا الدددول   لإلرهددنبال قويددد نظريددة لنمددة : عنددب الدددول

 المصنلح الدولية وويهنل النظر لال دولة 

السينسدية الحاوميدة  األلمدنلي ىدق لىدن قىدك  اإلرهدنباخدر الددرن الثدنمن ل در ادنن مو وف  

فيمدددن بعدددد امدددن اسدددقخدم خضدددنلهم لرغبدددنل الحاومدددة, إلالقددد  قسدددقهد  ن دددر الرلدددب بدددين المدددوا نين 

الدددول ألسددبنب مقعددددة، وفدد   مو األفددرادميمولددنل مددن  مو األفددراددددوم بهددن القدد  ي األلمددنللوصدد  

م لىعند  لقحديدق هدد  سينسد ، وبصدفة خنصدة االسقخدام المدنظ   علن نرة إلخيرة اسقخدم لألنة او آلا
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الفدددلع  وبدددث   األمدددنلدددنم مدددن الفوضدددن ولددددم االسدددقدرار وانعددددام  ارقادددنب ملمدددنل لنددد ، لخىدددق يدددو  

فدد   ن لىخ ددر، وانقهددنك الحدددوق والحريددنل األسنسددية لمأفددرادالسددىم الدددوليي  و  األمددنوقعددريض  ،والرلددب

 الميقمع والدولة 

 

 :لإلرهابغوي التعريف الل  

حيدث  العربيدة،عن مصدر اىمة عرهنب هو الفعدل "رهدب"  ولدم قدرد اىمدة عرهدنب فد  المعدنيم 

  الددرآن الاددريم لقع دد  منهدن لددم قاددن معروفدة فدد  األلمنددة الدديمدة  وقددد وردل م ددقدنل هديه الاىمددة فدد

س مو )وأ امدن يدنء فد  الددرآن الادريم  قعدنلن،و ماثر من معنن، منب الخ ية وقددوى اهلل سدبحننب  ف دوا  بنعأه ددن

(مو  ا م  وأا ني نسأ فأنر هأب ونن دم م  عنلأي دكأ )(  امن وردل بمعنن الرلب والخو ،  41 اآلية )البدرة:  ن بنعأه دن وأاض 

كأ مننأ الر ه بن  نأنحأ (  وقد ينءل ف  الدرآن الاريم بمعندن الرلدب فد  المعدنرك 32 اآلية ( )الدصص:يأ

ا م  ) العسارية، دد و  دد و  الى دبن وألأ ب دونأ بندبن لأ دلن ق ر هن ي  دن  رنبأدن ن ال خأ من قأ أع ق م  منن  ق دو ة  وأ ن اس  د وا لأه م  مأ درنينأ  وأمألن وأآخأ

ااىمة حديثة ف  الىغة  "اإلرهنب"اىمة  ميمع الىغة العربية مقر   (  وقد11 اآلية ( )األنفنل:منن  د وننهنم  

العربية، ومسنسهن "رهب" مس خن ، واىمة عرهنب هد  مصددر الفعدل "مرهدب"، ومرهدب بمعندن خدو    

 ىددق لىددن الدديين ي   يين منددب وصدد   اإلرهددنبوقددد م ىددق ميمددع الىغددة العربيددة فدد  معيمددب الوسددي  لىددن 

 ( 21ص 2114هم السينسية  )بوادىمهدافقحديق ل اإلرهنبيسىاون سبيل العن  و 

من الرهبة ف  الىغدة العربيدة لدندة قسدقخدم لىقعبيدر لدن الخدو  الم دوب  علن بعضهموي ير 

"عرهددنب" الدديس يعندد  الخددو  والفددلع النددنقج لددن القهديددد بنسددقخدام  اىمددة بددنالحقرام وهدد  قخقىدد  لددن

ال دنيعة فد  الىغدة العربيدة هدو   Terrorismاسدقخدامهن فعدال، ومدن هندن فدنن قريمدة اىمدة  موالددوة، 

قدددمير  موالخ دد   مواليددرح  موعرهددنب، وهدد  قريمددة غيددر صددحيحة لغويددن، ألن الخددو  مددن الدقددل 

ال قدقدرن بدنالحقرام بدل  رهنبيدةاإلالمبنن  والمن آل والممقىانل وه  األفعنل الق  قرقابهن اليمنلدنل 
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صحيحة لهديه الاىمدة هد  عرلدنب ولديج عرهدنب، ومدع قدقرن بنلرلب وليج الرهبة  ليا فنن القريمة ال

الميمددع  اىمددة عرهددنب، وقددد مقددر   األلمددنلهدديا، فددنن المقعددنر  لىيددب اآلن هددو، من ي ىددق لىددن هدديه 

   (9171الىغوس اسقخدام هيه الاىمة بهيا المعنن  )لل الدين 

دام االستت  " هددو "Terrorisme" اإلرهددنبنيددد فدد  الدددنموج الفرنسدد  "الروج" بددأن قعريدد  

 ا حيتا  فتي ثييتم  ت      اإلردهتاب . وسياستي   دهتدا  المتدييي    ضتد   الهجمتا  المنهجي للعنف خاصت   

(  امدن يدنء 9131ص  9114)الروج  تقاتتل ضتد يمتام سياستي .     جموعتا  صتريم     يكو  عمل

استت  دام العنتتف  يتتل ال  جيتتما     هددو: " اإلرهددنببددأن قعريدد   "لددونج مددنن"فدد  الدددنموج اإلنيىيددلس 

  (9792ص  LONGMAN 2113  4) "   ءاالخ طا  للحصول على  أو وإطالق النار،

   لإلرهابصطلحي الالتعريف ا

ن م  امدن اإلرهدنبايقهد الاثير من المفارين وفدهدنء الددننون وخبدراء لىدم االيقمدنع لقعريد  

من قصدددي  بعدددض  حنولدددلالمقحددددة وغيرهدددن مدددن الم سسدددنل  األمدددمبعدددض الم سسدددنل الدوليدددة مثدددل 

ن  ومددن يننبهددن قنمددل الدددوليي   األمدنيددة الموضددوع ولخ دورة نقنييددب لىددن السددىم و همأل اً القعريفدنل نظددر 

  سقراقيييةهن اإلمهدافلهن  مصنلحهن ويحددقبمن يقننسب مع  لإلرهنببعض الدول بصينغة قعريفنل 

حنلدة مدن الخدو   حدداثعاسدقخدام العند  مدن ميدل  مندب:لىدن  بعضدهملندد  اإلرهدنب  عر  ي  

اسدقخدامهن اعبدرة  موقعديل ف  سىوك الضحية ياقهن  موالضحية بهد  ضمنن قغيير واإليلنن لدى 

ضدحية معيندة بدصدد عثدنرة  علنب ب لمل من ملمنل العن  موي  لىن من     ويعرفب محمد رفعللآلخرين

 ،9111  )حريددل اإلرهددنببعيدددين لددن مسددرح العمددل  األفددرادحنلددة مددن الرلددب والفددلع لميمولددة مددن 

قهديددد بنسددقخدام  موهددو اددل اسددقخدام  اإلرهددنب عن :فددب بددنلدولننصددر حريددل فيعر  (  ممددن لبددد ال91ص

ميمولدة،  موالسدي رة لىدن فدرد  مولن  غير م روع لخىق حنلة من الخو  والرلب بدصد القدأثير 

ب، البددد مددن ااقمددنل يمىددة مهدافدد اإلرهددنبن، ولادد  يحدددق هددد  معددي   علددنحقددن الميقمددع، وصددوال  مو
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يدوم بب فرد  ،قهديد بنسقخدام العن  لىن ويب غير م روع وغير مألو  وملننصر منهن: اسقخدام 

خىق حنلدة مدن الرلدب   علندولة  من يهد   موميمولة  مودولة  من يويب ضد فرد  موميمولة  مو

محينندن  يقيدنولندب ع  نإلرهدنبمن يبث رسنلة من ويحدق قأثيرا نفسين يسدمح بنلقدأثير لىدن المسدقهدفين ب

 . (97ص 9111 ال ياون لهن لالقة بنألمر )حريل الضحية الق  قد 

"االسدقخدام المدنظم لىعند   :لىدن مندب اإلرهدنب  ىداقور صالح الدين لدنمر فيعدر  لوبنلنسبة 

قحديق هد  سينس ، وقدوم بممنرسقب منظمة سينسية ضد الموا نين لخىق يو من  علناليس يرم  

" االسددقخدام غيددر  :ر نبيددل حىمدد  بأنددبفددب الددداقو (  وقددد لر   19ص  2117لدددم األمددنن"  )واصددل 

 مويمنلددة  مودولددة ضددد فددرد  موميمولددة  مويمنلددة  موالقهديددد بددب بواسدد ة فددرد  موالم ددروع لىعندد  

يهدددد حريددنل مسنسددية، وياددون الغددرض منددب  موض لىخ ددر مرواحددن ب ددرية دولددة، ينددقج لنددب رلددب يعددر  

 (  19ص  2117ع من"  )واصل ر سىواهن قينه موضو الدولة لا  قغي   موالضغ  لىن اليمنلة 

 :منهدن 9ن الفددرة لدو األفدد ورد فد  المدندة  9117لنم  اإلرهنبن االقفنقية العربية لمانفحة مم  

 مغراضب ، يدع قنفيدياً  مواننل بوالثب  نً القهديد بب مي   موال فعل من مفعنل العن  " :هو اإلرهنببأن 

 موقدددرويعهم بنيددديايهم  مولددب بدددين النددنج، علددددنء الر  علدددنيمدددنلن، يهددد   مولم ددروع عيرامدددن فددردى 

األمدالك  موبأحدد المرافدق  مولحدنق الضدرر بنلبييدة ع موممدنهم لىخ در،  موحريقهم  موقعريض حينقهم 

 ."قعدددريض محدددد المدددوارد الو نيدددة لىخ دددر مواالسدددقيالء لىيهدددن،  مواحقاللهدددن  موالخنصدددة،  موالعنمدددة 

(http://anhri.net/docs/undocs/aact.shtml ) 

ددددمن ومددددن اليدددددير ياددددره،   مثددددل الق ددددر  والعندددد  وحددددرب  لإلرهددددنبة مصدددد ىحنل مرادفددددة ثم 

دد   اإلرهددنبح الفددرق بددين هدديه المصدد ىحنل وبددين العصددنبنل وغيرهددن, األمددر الدديس يدقضدد  من نوض 

ن الندنج منهدن قحقادر الحديددة، وهد  فدد  لىدن ميمولدة مد مونسدنن ع  هدو القددند فنلمدصود بدنلق ر  

ة ف  فرض رميهن لىن اآلخرين بيميدع هو لىن بن ل وخ أ، وليلك فه  يند   خرآلواوصواب،  حق  

http://anhri.net/docs/undocs/aact.shtml
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محدددد وسدددنيىهن لفدددرض معقدددددهن وقنفيدددي مآربهدددن )السدددحمران ،  اإلرهدددنبالوسدددنيل ودون ميدددة ضدددواب ، و 

9111  ) 

هدددن لىممنرسدددنل اليوميدددة ليصدددبح سدددمة قينول يوالق دددر  ال ياقفددد  بدددنلوقو  لندددد العديددددة بدددل 

ب ألبيدددب  هندددنك األب البندددب، وققدددل االبدددن ألحدددد ققدددل ا علدددن  لىعالقدددنل  وقدددد وصدددل لنددد  الق دددر  

 ، والمدرج، والرييج، والريل السينس  الديس ال يدبدل بدنلحوار وال بدنلرمس اآلخدر  )لبيددال، المق ر  

ال   ددديد بددين المفاددرين وريددنل الدددننون والعندد ، فهددو موضددع خدد اإلرهددنب(  ممددن الفددرق بددين 2114

مم مدن  رهنبيدةاإل األلمدنلد هدل هدو مدن المخقصين، حيدث ال يويدد مديدنج يددنج لىيدب الفعدل، ليحدد  

 (   2111ملمنل العن   )القرقورس ويويحنن 

مسقوى الدسدوة المفر دة،  علنبأنهن لنيفة  نلمن منهن ال قرقد   األلمنلولان، ربمن يمان وص  

علهنق مرواح األبرينء  فنلفرق قدد يامدن فد  الدريدة و بيعدة العمدل  ومدع يلدك يمادن  موية، الوح  مو

والعنددد ، بدددل عن  اإلرهدددنبس قدددن ع بدددين ل ب دددال يدددد  ال قمي ددد قدددد ملالقددد   يمىدددة القعدددنري ن ع :الدددول

األخيدر  عال من، اإلرهدنبصدور  مومغىبهن قدمج بينهمدن دون قمييدل, رغدم من العند  هدو محدد مظدنهر 

 اغقينلر  مولية، فهو ي مل بنإلضنفة لىعن ، البعد النفس  واأليديولوي  لىمفهوم  فنلمفهوم هو ماث

يمادن من  اإلرهدنب  امدن من مصدنعب مو سينرقب، مولقداء لىن مىايقب، اقفيير بيقب، الا مو خص، 

 (  9117بهن )اليهمنن ،  القىويح موالدوة،  مويدع دون لن  انلقهديد بنسقعمنل السالح، 

قحديدق  علدنيهدد   نإلرهدنبفيخقىد  لدن اليريمدة،  إلرهدنب: عن االددول علن بعضهموييهب 

 مون يمنلددددة سينسددددية لىددددن اقخددددني قددددرار معددددي   مومغددددراض سينسددددية، ويلددددك بنرغددددنم دولددددة  موم نلددددب 

الحصدددول لىدددن  علدددناالمقنددنع لدددن اقخدددني قدددرار قدددراه فددد  مصدددىحقهن  بينمددن قسدددعن منظمدددنل اليريمدددة 

را ل نيىددة  ومهمددن بىغددل دريددة لندد  اليددرايم العنديددة، فننهددن ال ق ددال ضددغ ن مدد ث  األمددوال واألربددنح ا

  ( 2111القرقورس ويويحنن ) لىن اقخني الدرار السينس  



29 

 

  فددنلمالحظ من اإلرهددنبح مددن ميددل االسددقدالل، فهددو اآلخددر يخقىدد  لددن ممددن الافددنح المسددى  

افدنح الددو ن ، القد  قدددوم بهدن منظمددنل مددن قصد  لمىيددنل القحريدر وال الغربيددة غنلبدنً  اإللدالموسدنيل 

وال غرابة ف  يلك ألن هيه الحرانل القحررية   نإلرهنبينب ، بأل عبية لقحرير بىدانهن من القوايد ا

مدن ال بيعد  من قصد   ولهديامن ياون من الدول الغربيدة،  ينب  واليس غنلبنً أللىقوايد ا ل قهديداً قمث  

ن ممنهن  محنولةف   اإلرهنب ننهن بصفة مو سبيل قحرير  قىك الدوى االسقعمنرية نضنل ال عوب ف 

 قنلع لنهم  نبع الم رولية اليس القر  بب لهم الميقمع الدول  

ال ددعبية  لمدنومددةيددقم قعريدد  االو نيددة المسددىحة لندددمن  المدنومددةضددح صددورة لمددل وربمددن قق  

موايهددة سددى ة قدددوم الن ددن  المسددىح الدديس قدددوم بددب لننصددر  ددعبية فدد  نهددن يلددك ع :بددنلدول المسددىحة

ن لهديه الظدنهرة القد  القمددقهن  دق   دقيددنً  احقاللدب، وهديا القعريد  يعقبدر قعريفدنً  موبغلو مرض الو ن 

  (9111حريل ينب  )ألوسنير ال عوب وسيىة لىخالص الو ن  والقحرر من المسقعمر وا األمم

راء مبدنرلال قنقهد  يدعالقعييب العىند  مثدل اسقخدموا قديمن  ومن اليدير بنليار من الرومنن

حقددن المددول فدد  السددنحنل العنمددة فيمددن يعددر  بمبددنرلال )اليالديددن(، واسددقخدام الوحددوا الضددنرية 

القددد  اننددددل  (ريندددنمو)انق دددرل لصدددنبنل  ،وفددد  مولامبيددددق(  9117لمصدددنرلة الضدددحنين  ) دددري  

ع اليدرايم ندوامب دع مقدلمهن الحاومدة العنصدرية البيضدنء فد  يندوب افريديدن واققرفدل هديه العصدنبنل 

مهنل لىدن أليبرل ا، وم  قنمل بنلقمثيل الوح   بنليثثاليمنلية مني الحرب العنلمية الثننية، حيث 

  ميل يثث المدقولين فسرة ا  ين ر الخبر  امن ر  ألققل م فنلهن وماىهن مع قرك  نهد واحد من ا

دد2111 ،بددراهيمع  )د الغياييددة لىنددنً مصددندر ميددنه ال ددرب ومفسدددل المددوا فدددد  الوقددل الحنضددرفدد   ن(  مم 

 مهدددددا رل لقحديددددق خ  اسددددقخدمل العمىيددددنل االنقحنريددددة، امددددن اسددددقخدمل القانولوييددددن المق ددددورة، وس دددد

وا يضدنهون مصدبحر القانولدوي  الحدديث و يين واابوا الق و  اإلرهنبيين  ومن الالفل لىنظر من اإلرهنب

ة المسددددمنة بددددد "دالددددا" "الدولدددد يددددةرهنباإلفدددد  هدددديا الميددددنل  امددددن قنمددددل المنظمددددة  منً ماثددددر الدددددول قدددددد  
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فددد  العدددراق وبدددالد ال دددنم" بد دددع ر وج العديدددد مدددن األبريدددنء، واددديلك حدددرق بعضدددهم مثدددل  يةاإلسدددالم

لدددنء الدددبض لىيددب مددن    ال ددهيد معددني الاسنسددبة الدديس قددم  األردنددال يددنر  حرقددب بعددد سدددو   نيرقددب وا 

ىددددوب المددددوا نين وخنصددددة نقرنددددل لبددددث الرلددددب فدددد  قإللددددرض فيددددديو حرقددددب لىددددن ا قددددبىهم  وقددددد قددددم  

د   األردندد ال دعب المعنرضين لهم، ومع يلك فدد انعادج يلدك الفعدل الوح د  سدىبن لىديهم حيدث قوح 

  رهنبيةاإلضد هيه العصنبة 

( اننل موضع خال  واخقال  من قبدل اإلرهنبولعل من اليدير بنليار من هيه الظنهرة )

القبدنين فد   علنود عليهن، ومريع هيا االخقال  يعود وا ألسبنبهن والدوافع الق  قدالبنحثين اليين قصد  

الم ددنال السينسددية وااليقمنليددة واالققصددندية والفىسددفية والنفسددية والخىديددة والدينيددة واخددقال  قفسددير 

)ويسدددد   نقدددنج هددديه الظددددنهرة بمدددن يىددد :ع علددددنالقددد  مدل  سدددبنبأليمدددنل بعددددض اعالمصدددنلح  ويمادددن 

2199  ) 

يدددرى العديدددد مدددن البدددنحثين من القرايدددع فددد  الدددديم  حيدددثية  العوامدددل االيقمنليدددة واالققصدددند  9

انحددرا  فدد  السددىواينل  علددنالروحيددة وانق ددنر ال ددعور بددنلظىم واليددأج واإلحبددن  والحدددد مدى 

يلدددك ارقفدددنع معددددالل الب نلدددة والحرمدددنن  علدددن  يضدددن  اإلرهدددنببنقيدددنه العنددد  واليريمدددة و 

يمدرا يدددددة وضدددددع  االنددددددمنج وغيدددددنب االسدددددقدرار االيقمدددددنل  والسينسددددد ، وفددددد  غيدددددنب الد

االيقمنل  قدوم االندسدنمنل العرقيدة والىغويدة والدينيدة بقغييدة الصدرالنل السينسدية  امدن من 

مدددن  عدددد  وانق دددنر الفددددر واليدددوع ق   اإلنسدددننلددددم قدددوفر العدالدددة االيقمنليدددة وانقهنادددنل حددددوق 

 ( 9114  )العيسوس ميضن اإلرهنبمسبنب 

 األحيدننبنل النفسية والخىل العدى  قاون ف  اثير مدن العوامل النفسية  عن بعض االض را  2

 ( نفج المصدر  )رهنبيةاإله  الدافع وراء العديد من األن  ة 
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 مو، رهنبيددةاإل األلمدنلحددوال يدد  الددافع السينسدد  وراء ألالعوامدل السينسدية  فدد  اثيدر مدن ا  3

قاللمدددددة من قادددددون م ددددداىة العنددددد  السينسددددد  ولددددددم االسدددددقدرار السينسددددد  مدددددن الظدددددواهر الم

والمىموسددة فدد  الميقمعددنل المعنصددرة، وهدد  قن ددوس لىددن خ ددورة واضددحة فدد  مسددنر الحيددنة 

لوامل  مهم ، انن من اإلرهنب(  وامن هو معرو  فنن االغقينل 9111 لدراوسالسينسية  )

ومن االسقعمنر والهيمندة لىدن ال دعوب وحرمدننهم  والثننية،ن لو األاندالع الحربين العنلميقين 

المضدند  اإلرهدنب، و اإلرهدنبممنرسدة العند  و  علدنى ل وحق قدريدر المصدير، مد  من االسقدال

 ر وال عوب ال نمحة ف  االسقدالل من قبل المسقعمن 

ف  حنلة غينب القضنمن والقانمل الدو ن  داخدل الميقمدع، وانعددام العدالدة   الدوافع الدومية  4

فد   لددافع الددوم  خصوصدنً حرمنن قوى معينة من الحدوق السينسدية يبدرل ا موااليقمنلية، 

 ( 2199ميقمع يقاون من قومينل و واي  دينية وميهبية مخقىفة  )ويس  

 مهددددا سدددقغل لقحديدددق الددددوافع الدينيدددة  الددددين مدددن الددددوافع الدويدددة والمهمدددة خنصدددة لنددددمن ق    1

هنددنك  عي عنامددن هددو الحددنل فدد  معظددم الدددول العربيددة،  ،سينسددية فدد  ميقمددع مقدددين بددنلف رة

ليددددة الحددددق فدددد  قمثيددددل مد   اإلسددددالمقرفددددع لددددواء  عرهنبيددددةمية مق رفددددة، ال بددددل قنظيمددددنل عسددددال

هن، امددددن هددددو الحددددنل مددددع قنظدددديم مهدددددافوسدددديىة لقحديددددق  اإلرهددددنبالمسددددىمين، قدددددوم بنسددددقخدام 

 "الدنلدة" وقنظيم "دالا"  

ضددع  النظددنم الدددول  فدد  الددرد لىددن المخنلفددنل  عي عنقننقضددنل النظددنم السينسدد  الدددول     1

ورادلدددة وسينسدددة المعدددنيير  لهدددن مواثيددددب بعدوبدددنل دوليدددة  دددنمىة القددد  ققعدددرض واالنقهنادددنل

دوية ف  العالقنل الدولية وف  القعنمل مع الدضنين العنلمية السنخنة، يفقح المينل ممنم المل 

وااللقدددداء لىدددن سددديندة الددددول  ةقوالدددد الددددوانين الدوليددد وق ددديعهم لىدددن انقهدددنكيين، اإلرهدددنب

قهديددددد والق ددددهير واالبقددددلال والدقددددل واخق ددددن  ال ددددنيرال وقعددددييب ومصددددنلحهن الم ددددرولة، بنل
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 اإلرهدنبادر فنندب ال يمادن عريدنع سدبب الرهدنين مدن المددنيين ويبحهدم  بدنلرغم مدن ادل مدن ي  

نمن ميمولة  علن   مقداخىةسبنب مسبب واحد وا 

 ،ميضددن اإلرهددنبوقعددددل الوسددنيل القدد  يمددنرج مددن خاللهددن  لإلرهددنبلدددد بددرلل مظددنهر ومنددواع 

 امن يى : اإلرهنبونقيية ليلك يمان قحديد مظنهر ومنواع 

لدددة مفددراد وقاددون الخىفيددة  موالدديس يدددوم بددب فددرد  اإلرهددنب: وهددو محددد مظددنهر الفييردي اإلرهيياب  9

، مخددرىالانمنددة وراءه هددو قحديددق بعددض المانسددب ال خصددية فددد  دون من ياددون لددب ميددة مبعددند 

  (2113خنريهن  ) مج وال نم   موالفردس قد يمنرج ف  ع نر الدولة  اإلرهنبو 

 موي مددن قبددل دولددة نف ددالقدد  ق   اإلرهددنبالرسددم : وهددو محددد مظددنهر  اإلرهددنب مو، إرهيياب الدوليية  2 

  الانقدب الفرنسد  )دوميندنك( هديا ، وقد لدر  األفراداليمنلنل و  مو خرىدول ضد الدول األ ميمولة

الدولة الق  قمنرج هديا  ض الظىم، ووص أ بأنب اسقعمنل الدولة لىدوة ف  سبيل فر  اإلرهنبالنوع من 

امثدنل لىدن  بعضدهمويسق دهد  م لىدن مراضد  اآلخدرين د العن  المدنظ  يس  بأنهن ق   اإلرهنبالنوع من 

ضد ال عب الفىسد ين ، واديلك قيدنم الواليدنل  عسراييلالق  قمنرسهن  رهنبيةاإل األلمنلعرهنب الدولة 

 ( نفج المصدر  )مخرىققصندية ضد دول الا مو بقوظي  قوقهن العسارية األمريايةالمقحدة 

يماددن القعددر  لىيددب مددن خددالل االسددقدالل  اإلرهددنبن مفهددوم : عمددن خددالل مددن قددددم يماددن الدددول

 نرة، فىيج من السهولة االقفنق لىن قعري  واحد يادون موضدع إلبنقنييب، ممن قعريفب وامن سبدل ا

هن ومصدنلحهن  فمدن يعقبدر مهددافق لهدن بمدن يحد د اإلرهدنبفال يهة لهن نظرقهدن الخنصدة قيدنه  يمنع،ع

خددر  ولعدددم ويددود قعريدد  واضددح آلا بعضددهملنددد   ددريفنً  و نيددنً  عرهنبددن لنددد الددبعض قددد يعقبددر نضددنالً 

ولدددم ويددود مريعيددة مقفددق لىيهددن لىحاددم لىددن مس لمددل بددب عيددياء، فننددب بددنل مددن السددهل  لإلرهددنب

فدد   نإلرهددنبمهمددن اننددل عيراءاقددب ومفعنلددب، فبنلعدددو، مهمددن اددنن يلددك العدددو و  اإلرهددنبعلصددنق قهمددة 

صدفة بديىدة لدن صدفة المعقددس القد  انندل ق ىدق سدنبدن لىدن العددو   مصدبحالدرن الواحدد والع درين 
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يا قددم القوصددل  ة دعلددن علددن، ويحقددنج هدديا القعريدد  لددن ياددون ثنبقددنً  فددنن   لإلرهددنبن قعريدد  معددي   علددنوا 

بعدد يدوم خنصدة مدع الق دور  ب وم انلب قق ور يومنً يبمسنلو  اإلرهنب، اون مخرىالنظر فيب بين فقرة و 

 المقسنرع لىقانولويين وانعانسنقهن لىن يميع مينالل الحينة 

"هدو ادل فعدل يددوم بدب فدرد  اإلرهدنبمن  علدنومع يلك، وبننء لىن ال مدن قدددم، يخىدص البنحدث 

مخالقد ،  مو دولدة، ب دال مبنغدل، ودون مس مسدوغ قدننون  موميمولة مدفولين مدن قبدل قنظديم  مو

حدريقهم  موقعدريض حيدنقهم  مو عيديايهمينقج لنب عدخنل الرلب والفلع ف  نفدوج المددنيين مدن خدالل 

 االسقيالء لىيهن، موالخنصة  مومن خالل قخريب المرافق العنمة  مو، ممنهم لىخ ر موممقىانقهم  مو

سينسية بغض النظر  ا مهدالقهديد بنسقخدامهن لقحديق  موغير م رولة وهميية  مسنليببنسقخدام 

 الفنلىون"  مولن الحدوق والحيج الق  يرقال لىيهن الفنلل 

  اإلرهابالجذور التاريخية لظاهرة :  المبحث الثاني

، فددد  المن ددددة العربيدددة وقحديدددداً  سددد و األفددد  من ددددة ال دددرق  المسق دددرية اإلرهدددنبمدددع مويدددة 

مددددن  بددددالد ال ددددنم" وغيرهددددنفدددد  العددددراق و  يةاإلسددددالمالدولددددة  –خنصددددة مددددع بددددرول "الدنلدددددة" و"دالددددا 

بنلقبدنره ظدنهرة قخدقص  اإلرهدنبقصدوير  علدنالغربيدة  اإللدالمانصدرفل وسدنيل  رهنبيدةاإلالقنظيمنل 

الحديثددة  اإللددالموالعربيددة، ال سدديمن مددع انق ددنر قانولوييددن المعىومددنل ووسددنيل  يةاإلسددالمبهددن األمددة 

 قىيىة  خالل ثوان  نلة لقبثب لىعنلم ميمع الق  قندل الحدث سنلة بس

 ميضدددن وفددد  السدددبعيننل مدددن الددددرن المنضددد  انندددل المنظمدددنل العربيدددة الفىسددد ينية قوصددد 

بو نضنل" و"ميىول األسود" وغيرهن، لدينمهدن بألمدنل لند  م"يمنلة  مثل  عرهنبيةبنلقبنرهن منظمنل 

 99قددل حيدث ق   9172مبيددند الصديفية لدنم لو األخ د  لى دنيرال امدن حصددل فد  ميدونو خدالل دورة و 

الفىسدد ينية، وقنمددل المنظددة بقبريددر هدديا  "ميىددول األسددود"ين لىددن يددد منقسددب  منظمددة عسددراييىرينضددين 
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  المقلايدد لدوالدد الفدداييين فد  سدراييىالدصد  اإلو مىيدنل االغقيدنل لىدن ل يراء لىدن مندب يدنء رداً إلا

 ( (http://bit.ly/1Mbaxlh  لبننن ولىفل انقبنه العنلم لىدضية الفىس ينية

فددد  الدددددم، مندددي بددددء الخىيددددة، حيدددث  ب ظدددنهرة موغىدددة، ييدددد منددداإلرهدددنبلادددن المققبدددع لقدددنريو 

فد  قدنريو الب درية،  اإلرهدنبنب بعمىيدة ققدل قنبيدل ألخيدب هنبيدل لىدن منهدن بدايدة يسق هد بعدض الاق د

    لإلرهنبألن يلك العمل هو مقرب لىيريمة العندية منهن  مع من هيا الق خيص قد ال ياون دقيدنً 

، فدد لرفقب اليوننن لىن مر العصور مأ خدن اسق   اإلرهنبمن  علنوق ير الموسولة البري ننية، 

 (   9114  )ننفع مني الدرن الثنلث قبل الميالد

واليددرايم السينسددية حيددث اددنن  اإلرهددنبوفدد  لصددر الرومددنن اددنن مددن الصددعب القفرقددة بددين 

فد  الددرن  اإلرهدنب  امدن لدر  اآل دوريون (9171لمأمدة  )لدل الددين  الميرم السينس  يعقبدر لددواً 

لىددن ن دنق واسدع ضدد ملددايهم البرابدرة  ولعدل مددن  رهنبيدةاإلالسدنبع قبدل المديالد واسدقخدموا الوسدنيل 

القدد  لرفهددن القددنريو منظمددة )السدديانريون( السدديانرس(، المنبثدددة لددن  نيفددة  رهنبيددةاإلمقدددم المنظمددنل 

قبدل المديالد( بعدد من ادنن  11-73  فىس ين ف  الفقدرة )ىهن بعض المق رفين ف)الليىول(، الق   ا  

 (  2199قبل الميالد  )ويس   117البنبىيون قد  ققوهم لنم 

بددافع  عرهنبيدةنل هيه المنظمة من الدقىة المدأيورين الديين ادننوا يدومدون بعددة لمىيدنل وقاو  

سقخدامهن لوسدنيل غيدر دين  محض قمثىل ف  االغقينالل والحرق والقدمير  وقميلل هيه الحراة بن

فعنلهددن، والقدد  اننددل قددقم بنسددقخدام سدديو  ألقدىيديددة لىدقددنل ضددد الرومددنن، مددن حيددث  ريدددة ارقانبهددن 

يونهن قحل لبنءاقهم، امن ادننوا يرقابدون مفعدنلهم قصيرة قسمن "سيان" ومنهن ا قق اسمهم، اننوا يخب  

 (  المصدر نفجف  وضح النهنر، ومثننء االحقفنالل العنمة وف  اللحنم  )

وهيا ي بب مدن يدقم اليدوم مدن لمىيدنل ققدل فد  وضدح النهدنر، لادن بدأدوال مق دورة بنسدقخدام 

ن قيددنه المددوا نين الفىسدد ينيين، مددن آلا عسددراييلالمقفيددرال والعمىيددنل االنقحنريددة  وهدديا مددن قدددوم بددب 
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يدددنه وحدددرق امدددن ادددنن السددديانريون يدومدددون بقسدددميم مصدددندر الم المندددنلل،حدددوادث الدقدددل وهددددم وحدددرق 

الوثددنيق  امددن ياددرل اقددب القددنريو من مىددك نيددران )يو نددواج( فدد  الدولددة الحميريددة الثننيددة فدد  الدديمن 

ل عيبدددنر المسددديحيين لىددددخول فددد  الددددين اليهدددودس، ولادددن و ن( القندددق اليهوديدددة وحددد121-311لدددنم )

يدددرفض ادددل مدددن  فيدددب ىدددد وم دددعل فيدددب الندددنر ومخدددي ي   نصدددنرى نيدددران رفضدددوا يلدددك فحفدددر لهدددم مخددددوداً 

 (  2111لرغبقب الدخول ف  الدين اليهودس  )القرقورس ويويحنن  االسقينبة

 علددنالدددين   ويددرى بعددض البددنحثين منهددن قريددع  اإلرهددنببددرلل ظددنهرة  اإلسددالموبعددد ظهددور 

  )ندددنفع  اإلسدددالمالقددد  انبثددددل لنهدددن العديدددد مدددن الحرادددنل القددد   دددهدهن القدددنريو  "الخدددوارج"حرادددة 

9114  ) 

مدنم لىد  بدن ابد   نلدب، ألندب قبدل بمبددم القحاديم إلرل اهديه هد  القد  اف د "جالخوار "وحراة 

ق القددد  رأ م اهلل ويهددب  ومدددن الفنددمددنم لىددد  اددر  إللخرويدددب لىددن ا معنويددة  واددديلك قافيددرهم معنويددةمددع 

 دددعث المىدددب بدددد "قددرم " وادددننوا أل، وهددم مقبدددنع حمدددان بددن ا"الدرام دددة" اإلسددالمانحرفددل لددن قعدددنليم 

 ( 79ص  2111دوافل وين رون الفلع بين الننج  )القرقورس ويويحنن يعقدون لىن ال

ل فيب قمث   اإلرهنبضح صور مو ، فنن س و األوف  الدرن الحندس ل ر، وف  من دة ال رق  

سددمنليىية، وهددم يمنلددة عسددالمية  دديعية، إلا علددن، القدد  قمقددد فدد  مصددولهن "الح ن ددين"بديددنم يمنلددة 

ددون مغدراض قدندقهم بدقدل وقرويدع ملددايهم  ، يحد  قويدنً  فدايينً  قنظيمنً  ىوني ا   وانن ه الء ف  حديدقهم

امددددن مسددددج الح ن ددددون فرقددددة مرهبددددل السدددداليدة بنغقيددددنالقهم، ومددددن م ددددهر ملمددددنلهم اغقيددددنل الددددولير 

   9214ومىك الددج الصىيب  "اوانراد الثنلث" لنم  9112السىيوق  "نظنم المىك" لنم 

ندددلج، حيددث ألفدد  ا "ميبحددة الخندددق" ميضددن  اإلسددالمو فدد  القددنري رهنبيددةاإلومددن الحددوادث 

مدديالدس الدضددنء لىددن يميددع للمددنء المعنرضددة، ف ىددب مددن  717قددرر الخىيفددة آنددياك "الحاددم" لددنم 

 وال  المدينة عقنمة حفل لىن  ر  ابن الخىيفة يددلو عليدب للمدنء المعنرضدة، وممدره من يحفدر خنددقنً 
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ل, وانن ينود الخىيفة ف  امين لىمدلوين يد عدون رمج ادل داخل الدىعة الق  سيدنم بهن الحف لميدنً 

 2111مددن يدددخل مددن المدددلوين، وقددم دفددن يميددع المدددلوين فدد  يلددك الخندددق  )القرقددورس ويويحددنن 

د لىد  والد  مصدر حفدل حيث مقنم محم 9799(  وهيه الحندثة قيارنن بميبحة الممنليك لنم 74ص

حمىدة لىدضدنء لىدن الوهدنبيين فد  الحيدنل، بندنء لىدن  اء لقوديع ابندب " وسدون" الديس اىفدب بديدندةغد

هدديا الحفددل وقمددل محنصددرقهم فدد  ممددر  علددنامددر السددى نن العثمددنن   فدددلن يميددع للمددنء الممنليددك مو 

اسددق نع الدفددل بحصددننب  واحددداً  قىددو اآلخددر، ولددم يددنج مددنهم عال   ضدديق داخددل الدىعددة، ثددم قددقىهم واحددداً 

سدددن مدددن ر وج مر  14السدددى نن  علدددنل محمدددد لىددد   دددخص، مرسددد 111والهدددرب  وبىددد  لددددد الدقىدددن 

 ( 37ص 2114الدقىن  )لبيدال  

و ددهدل الدددرون الوسدد ن مب ددع صددنو  الددب ا والعندد  مقمثىددة فدد  محددنام القفقدديا القدد  

يددين بدنلوالء لىانيسدة البنبويدة، واسدقمر هديا العند   من مخنلفيهم وادل مدن ال نصبهن البنبوال انقدنمنً 

دى بحينة ميمولدة ال قحصدن مدن مو  حيث 9711-9771 لثورة الفرنسيةومخي  اال يمنلين خالل ا

ملددنل  البحددنر حيددث  علددنوهددو ينقدددل  اإلرهددنبالفرنسدديين  وبحىددول الدددرن السددندج ل ددر  ددهد العددنلم 

مخدديل لصددنبنل خنريددة لىددن الدددننون قرقاددب هنددنك ملمددنل الدرصددنة مددن ممنرسددنل نهددب والقدددنل 

ال وإلرغدنم السدى نل لىدن قحديدق م نلدب سينسدية  امدن القبدرل حينل السفن القينرية، البقلال األمدو 

 ( 22ص 2199الدرصنة يريمة ضد قننون ال عوب  )ويس  

والدضدنء لىدن النظدنم  "لويج السندج ل در"وسدو  المىك  9771بدينم الثورة الفرنسية لنم 

 علددنيددة(، نسددبة نن لهددد )اليمهوريددة اليعدوبعب دد اإلرهددنبل فرنسددن بمرحىددة مددن االق ددنل  السددنيد، مددر  

اليعدوبيين )اليناوبيين(, وهم ملضنء الميىج الديمدرا   معقندو الديمدرا ية خالل الثورة الفرنسية، 

بنلصدبغة السينسدية لىدن  اإلرهدنبواننوا يعددون يىسنقهم فد  ديدر الرهبدنن اليعددوبيين  وقدد اصد ب  

حليددران  91فدددد مصدددر فدد   ،ق رفددبقضدد  لىيددب فيمددن بعددد نقييددة والدديس  "مناسددميىينن روبسددبير"يددد 
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لددددام بدددنآلال  مدددن المدددوا نين الفرنسددديين بددددلوى إلل لدددب قنفيدددي ا، سددده  قننوندددنً  اثندددين ول دددرين 9714

 اإلرهنبمد (  لدد الق  اإلرهنبرفل هيه الفقرة الدموية بنسم )حام ء الثورة ول  ىلدايهم وخيننقهم لمبند

صددرار من وسدديىة هنمددة مددن وسددنيل حاددم الثددوار بنددنة اليمهوريددة فدد  فر  نسددن الدديين اسددق نلوا بمهددنرة وا 

 " اإلرهددنب، فقددرة "حاددم  9714قمددول-9712لخدمددة مبددنديهم خددالل فقددرقهم مددن آب  اإلرهددنبفددوا يوظ  

  (نفج المصدر)

، ادددنن مددددن الضددددرورس رهنبيددددةاإل اإليددددراءالولمدددن اددددنن مددددن المهدددم عقنددددنع اليمددددنهير بعدالدددة 

يددة لندلددة قنبثددق مددن ال ددعب لىوفددنء بمق ىبددنل اسددقعمنل اىمددة )عرهددنب( بمعنددن يدددل لىددن عرادة قأديب

ف  اىمنل الخ بنء، حيث قنل  ثورية ف  ظرو  ايقمنلية وسينسية غير مسقدرة، وقد ظهر واضحنً 

ر سددنء وفددود المدن عددنل فدد  المدد قمر  الددو ن  فدد  بددنريج: "لدددد حددنن وقددل قرهيددب المقددآمرين،  محددد

 م سددي  الدددننون فددوق يميددع الميددرمين يح  ول دد األلمددنللىددن يدددول  اإلرهددنبلون ضددعوا ميهددن الم ددر  

 (  11ص  2111ابراهيم )

ضفنء ال رلية لىيب من قبل حاومدة الثدورة الفرنسدية، ولادن دريدة  اإلرهنبل ممنرسة وقم   وا 

ع ، ممددن  ددي  واققصددندينً  وايقمنليددنً  فال، يعىددل الوضددع غيددر محقمددل سينسددينً واميددة الدددمنء القدد  س دد

خصدوم  مصدبحبنف نء الرلب بدين الندنج لىدن الدضدنء لىيدب  وهاديا ، اليين اقهموه "روبسبير"ملداء 

مددن قددنموج خ دنبهم السينسدد ، ولاددنهم  اإلرهدنبهددم مسديند السددنحة وقددنموا بنلغدنء لبددنرال  "روبسدبير"

 ( نفج المصدر  )ممنرسنل ليسل مقل عرهنبنً  علنا أو لي

لىدن  مدن اوندب وقفدنً  بلإلرهدنل المفهدوم القدىيددس وخالل الدرن القنسع ل در المديالدس، قحدو   

مددن ميدددس  اإلرهددنبواليمنلددنل  حيددث انقدددل  األفددرادبددين  القبددنره  ددنيعنً  علددنالدولددة والسددى ة الدنيمددة 

 ميدس المحاومين   علننم الحا  
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  واننل بدايقب ه  النيير بنهنية مرحىة 9197-9111ف  روسين خالل الفقرة  اإلرهنببرل 

معندن سينسد  وخىفيدة فاريدة،  رهنبيدةاإللمدنل مأل مصدبحدنيم، و الدقنل الفردس ضد النظنم الرمسمنل  ال

 "ليندين" مصدبحو يل بسدو  الحادم الديصدرس  و  برلل من خالل قوة اليمنهير و مول نضنلهن الق  ق  

ورفنقب ف  موقع السى ة وانن لىيب ف  هيا الموقع من يخمد الحرانل المضندة لىثورة، بمن يمان من 

  (9177)محب الدين ولة(  يندرج قحل وص  )عرهنب الد

الدينية مسنحنل واسعة من م نهد هيا  رهنبيةاإلاحقىل الحرانل الفن ية والننلية واليسنرية و 

الفدردس بحرادنل القحريدر الو نيدة فد  فيقندنم والصدين وممريادن الالقينيدة،  اإلرهدنبالدرن، حيث اققدرن 

ين واليسددنر فدد  الميددنل السينسدد  قحددل  ددعنر النللددنل الدوميددة، واسددقخدمقب ميمولددنل اليمدد ميضددنً و 

 (  نفج المصدربغرض قدويض مسج النظنم الدنيم وفرض سينسقهن بنلدوة  )

ن وقعل مبرل لمىية عرهنب دول  انن لهن دوس ابير، بل وقعقبر لو األوقبل الحرب العنلمية  

اغقيددنل  لىددن العالقددنل الدوليددة، وهدد  اإلرهددنبند ددة بددنرلة فدد  لفددل منظددنر الميقمددع الدددول  لخ ددورة 

لىن يدد قنقدل سينسد  مدن صدربين فد   "سيراييفو"ول  لهد النمسن )الدوق فرانل فرديننند( ولويقب ف  

, وانندددل بمثنبدددة ال دددرارة القددد  م دددعىل ندددنر حدددرب لنلميدددة اسدددقمرل مربدددع سدددنوال  ولدددم 9194(1(27

وبدددن ر مو ن، بدددل ظهدددر ندددوع يديدددد مدددن ملمدددنل العنددد  فددد  لدددو األبعدددد الحدددرب العنلميدددة  اإلرهدددنبيقوقددد  

واضدد رابنل دمويددة  سددبننين بصددورة خنصددة و ددهدل ال ددوارع والمصددننع حروبددنً عالينوبيددة، وظهددر فدد  

 ( نفج المصدر)  9129ممثنل رييج الولراء )ادوارد داقو( لنم  ،واغقينالل مس ولين ابنر

م لىدولدة المدنظ   اإلرهدنبايل الثالثيندنل مدن الددرن الع درين  دهدل صدورة مو وف  الع ريننل و 

 Waffenية داخل المننين من خالل اليرايم الق  قرقابهن قوال العنصفة وقوال )فدنفن عج عج الننل 

ss خنرج الحدود وهو  علنالننلس  اإلرهنب( ضد ال من يخنل  السينسنل الهقىرية، امددمة لقصدير

 ثددر حندثددة اغقيددنلعاندددالع الحددرب العنلميددة الثننيددة، حيددث افقعددل ن ددوب هدديه الحددرب  علددنى الدديس مد  
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 ( وليدر خنرييدة فرنسدن  Louis Barthou)مىك يوغسالفين( وايلك اغقينل )بدنرثو  "لو األالاسندر "

 ( 9174)حسين 

 الع رين، حيثف  السقيننل والسبعيننل من الدرن  والدادل لنفنً  اإلرهنبلدد قوسعل دايرة  

 موللددة يغرافيددنً  حندثددنً  3331( حددوال  9171-9117فدد  فقددرة مددن بددين ) رهنبيددةاإل األلمددنلبىدد  لدددد 

، حيددث بىدد  لدددد الدقىددن فدد  لىددن يميددع منحددنء العددنلم، مسددفرل لنهددن خسددنير فدد  األرواح والممقىاددنل

-9117 دددخنص خدددالل الفقدددرة )أل، واحقيدددنل ايريحدددنً  1111، و ققددديالً  2171لددداله حدددوال  الفقدددرة م

 ( نفج المصدر خصن  ) 7177( حوال  9179

 مدن قنمدلفيمدن عيا ادنن  يمادن القسدن لوحريقدب،  ناإلنسدنبحدوق  اإلرهنبولند رب  لمىينل  

 عقبددر اغقيددنلي  ؟ ومال بددب الواليددنل المقحدددة مددن قمييددل لنصددرس ضددد اللنددوج، مددن ققددل وقعددييب، عرهنبددنً 

نن   ال مريا  "يون اندس" و ديدب "روبرل" فيمن بعد، وايلك اغقينل "منرقن لوثر اينج"،ألالرييج ا

 اإلرهدنبآخدر لىدن  ، مثدنالً ن بننهدنء القمييدل العنصدرس ضدد الس دودمدن الم دنلبيو ،  اإلنسننسينس  ال

 ؟ اإلرهنبضد  ف  الوالينل المقحدة، الق  قدود اليوم حربنً 

دينيددة مق رفددة   مويمينيددة  مو عمددن يسددنرية رهنبيددةاإلوفدد  مرحىددة السددبعيننل اننددل المنظمددنل  

نو  األلمننيددددة، ولددددواء الغضددددب مددددن م ددددهر قىددددك المنظمددددنل: )األلويددددة الحمددددراء اإلي نليددددة، وبندرمددددني

ممرياددن الينوبيددة ، والبنسددك  - روغددواسو األ البري ننيددة، والعمددل المبن ددر الفرنسددية، وقوبددن مددنروج فدد 

وبعددددض المنظمددددنل  والانثوليددددك، والاددددرواقيين ،فدددد  عسددددبننين، واليدددديا اليمهددددورس، والقنميددددل، والسدددديو

   (مثل قنظيم "مبو نضنل" الفىس ينية

  (9111-9117هم بددايل الحدرب القدىيديدة بدين الاقىقدين خدالل الفقدرة )لدد مصبح اإلرهنب م

 علدددنفددد  لددددد القسدددعيننل ب دددال حدددند مدددن الدلنيدددة لدددن  ريدددق الفعدددل  اإلرهدددنب عسدددقراقيييةوقحولدددل 

مابدددر قددددر مدددن  حدددداثع مونهدددنك المسدددقمر لددددوة الدولدددة، لىدددن األقدددل اإل موالقددددمير الانمدددل لىخصدددم، 
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ا القحددول مددن نددراه مددن لمىيددنل ال هددد  لهددن عال اإلضددرار العددنم، مثددل الخسددنير بهددن  والدددليل لىددن هددي

ف  منفنق  وايدو القد  ارقابقهدن يمنلدة ميهبيدة مق رفدة هد   9111لنم  "غنل السنرين"لمىية ن ر 

 1311 خصدددن ومصددديب خاللهدددن  93دل بحيدددنة مو )الحديددددة السدددنمية(، والقددد   مو)الحديددددة الم ىددددة( 

 ( 31ص 2199آخرين  )ويس  

ف  مرحىة من بعد الحرب البنردة ودخول العنلم ف  لصر العولمة والثورة  اإلرهنبمدوال عن 

يعقمدددد فددد   اإلرهدددنببعدددد من ادددنن  ضدددخمنً  القانولوييدددة والمعىومنقيدددة واالقصدددنالل، قدددد  دددهدل ق دددوراً 

الغنلدددب لىدددن األسدددىحة الننريدددة الخفيفدددة واألسدددىحة البيضدددنء والمقفيدددرال، وبدددرلل م دددانل يديددددة مدددن 

 بيولوي  ف  المسقدبل   مومن عرهنب نووس  مخنو   وهننك الايمنوس اإلرهنبمبرلهن  نباإلره

 نندددل قىدددك القددد  دارل فددد  البوسدددنة ، ااإللالمدددمدددن ماثدددر الصدددرالنل مدددن حيدددث الصددددى  

مدن يددنرب  علدنضدنفة إلبن ققيدل 211,111قعهدن الصدرب مو والهرسك، والق  بىغل فيهن الخسنير القد  

 (  11ص 2111راهيم   )ابمفدود 21،111من 

المعنصر منق رة ف  يميدع منحدنء العدنلم، منهدن: م دنهد مدن  اإلرهنبهننك نمنيج اثيرة من 

   وادددديلك الحددددنل فدددد  اإلرهددددنبفريديددددن ومولمبيددددق، حيددددث مددددورج العندددد  السينسدددد  والن ددددن  عينددددوب 

ن، مدددن السدددان % 9،1ي ددداىون  مددددنينً  11,111 "الادددونقرا غدددوريال"يواقميدددنال، حيدددث مدددنل لىدددن يدددد 

 71,111مددن المددوا نين  وفدد  السددىفندور مددنل حددوال   911،111 وسددين لىددن مدددى ثالثددين لنمددنً 

 411فددالح لىددن يددد اليدديا النظددنم  وفددرق الدقددل اليمددنل   وفدد  البراليددل ققىددل لصددنبنل ال ددوارع 

 فددنل لىم ددنراة فدد  الحراددنل المسددىحة  وال ننسددن مددن حدددث لددنم أليبددر ا فددنل الم ددردين وم  ألمددن ا

معهددم ضددد  المقعددنونينية و سددراييىمدديابح وميددنلر فدد  صددبرا و ددنقيال مددن قبددل الدددوال اإل مددن 9172

 ( نفج المصدرالفىس ينين ف  لبننن من ققل وقعييب وقنايل  )
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، اإلرهددنبندىددة نوليددة يديدددة فدد  ظددنهرة  2119 الحددندس ل ددر مددن سددبقمبر محددداثىل  ددا  

ل المقحدددة ومسددد ل ماثددر مددن هدد  الواليددنحيدث اخقرقددل هدديه العمىيددة معدددل الدددوة العظمددن الرييسددية و 

رل د  الدمنر الهنيل وال نمل اليس محدثب هديا العمدل، وقدد ق د فضاًل لنمن الدقىن والمفدودين،  1111

مددن  لو األ  اإلرهددنببىيددون دوالر  وهددو الحدددث  41يددة بمددن يربددو لىددن لو األالخسددنير المنديددة المبن ددرة 

ف  العنلم، والق   اإلرهنبابرى قحل  عنر الدضنء لىن لىن مثره حرب   ن  نولب ف  العنلم اليس ق  

 دهدل  9111فد  مفعننسدقنن  وقبدل يلدك وفد   دهر نيسدنن  "الدنلددة"اسقهدفل بصفة خنصة قنظيم 

  وانن هيا الحدث ف  حينب هو "االهومن سيق مو "قفيير المبنن الفدرال  ف   ميضنً الوالينل المقحدة 

االسدقنقنج  علدن  وهيا يدودندن  خصنً  917ومول   خصنً  711عصنبة   علناألب ع من نولب، ومدى 

  وقدد ندقج لدن لمىيدة الحدرب اإلرهدنببأن مية دولدة ال قسدق يع من قمقىدك مننلدة انمىدة فد  موايهدة 

مقفرلددة، مثددل  مويديدددة  عرهنبيددةفدد  العددنلم بديددندة الواليددنل المقحدددة ظهددور منظمددنل  اإلرهددنبلىددن 

، ومن يىفل النظر من س و األ، خنصة ف  من دة ال رق خرىألقنظيم "دالا" وغيره من المسمينل ا

ين ياإلسدددالمد، مدددع من المعقددددلين ادددل هددديه المنظمدددنل القددد  بدددرلل يال  دددنبع دينددد  عسدددالم  مق دددد  

"  اإلسدالم اإلرهدنبل قسدمية "مصدبحفد   د ء  وبهديا  اإلسدالمىدون يصفوهم بنلخوارج وبأنهم ال يمث  

العنلميدة،  دينن مم مبيندن، ويلدك بسدبب الن دن   اإللدالموسدنيل  ف  الدرن الحندس والع رين ق غدن فد 

الحنيدد  مددن   اإلسدالمغ مدن الدددين لهدن وقسددو   وغ ددنءً   ددعنراً  مقحمددل اإلسدال  لىمنظمددنل القد  اإلرهدنب

 )نفج المصدر(, ر لهن مفعنلهن الم ينة يبر  

 ، اإلنسدنننريو لدب يديور  ويىدة فد  لمدق القد اإلرهدنبممن يار بدأن قدنريو  قنجيمان االسقن 

خدم بهددن بمراحددل لديدددة وق ددور مددع الددلمن، مددن حيددث الوسددنيل المسددقخدمة والمواقددع القدد  اسددق   ومددر  

  مخددددرىفيددددة دون  مون ديددددن معددددي   مونددددة لىددددن من دددددة يغرافيددددة معي   اإلرهددددنب، ولددددم يدقصددددر اإلرهددددنب

   خرىمن يىيمهن بين الفقرة واأل علن بيعة ب رية، قحقنج  نإلرهنبف
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 اإلرهاببحث الثالث: األبعاد الدولية لظاهرة الم

مبعددند دوليددة، امددن لددم قاددن محنربقددب  اإلرهددنبقبددل انهيددنر االقحددند السددوفيق  لددم قاددن لظددنهرة 

لوينل الدول خنصة الدول الابرى، امن هدو الحدنل اليدوم، ولديلك ال بدد مدن القسدن ل مو فة ضمن مصن  

ددد معظددم دول العددنلم لىدضددنء  هدددفنً  مصددبحو  اليددوم، ماثددر مددن مس وقددل مضددن، اإلرهددنبلمددنيا بددرل  وح 

 :لندددمن قددنل 2119 هدديا القسددن ل يماددن االسددقيننج بدددول محمددد حسددنين هياددل لددنلىيددب؟ ولالينبددة 

من ميدل عبددنء همدة ال دعب مقوقددة ومقحفدلة، ولددم ويدود "العددو" يد دس  لدو   علنفنن هننك حنية )

لرضددة أل مددنع اآلخددرين فقفدددد هيبقهددن  ،ىدددمس ب ،الضددع  ممددن ييعددل البىددد علددناالسددقرخنء ثددم  علددن

فدد  لهدددد الد بددين: الواليدددنل المقحددددة  ومريحدددنً  ونفويهددن  وحدددنل العددنلم مدددن هدديه الننحيدددة ادددنن مقوالنددنً 

فدد القوالن المريحة، وم ، واالقحند السوفيق ، ولان انهينر االقحند السوفيق  مفدد العنلم نعمةاألمرياية

مدن   "اإلرهدنبر الديس دفعهدن لىبحدث لدن لددو، فويددل ضدنلقهن بدد "ويود العددو، األمد ممريان "نعمة"

خددر  فدد  حنلددة ويددود الد ددب اآل لو األ مو" هددو الد ددب الثددنن  اإلرهددنبهدديا المفهددوم يماددن من ياددون "

لىدولددة، ولانددب قددد ياددون ماثددر مددن  لدديج دولددة بددنلمعنن الدديس نعرفددب، حقددن االن، اإلرهددنب بيعدد  من 

 ( 13ص  2114  )لبيدال ية(مهمم ينء ماثر ميمولة لنابوقية من  مودولة 

فدد     بنلقبددنره ظددنهرة دوليددة، ومخددي يمقددد  مخددي يصددن   اإلرهددنببددأن  :ومددن هنددن يماددن الدددول 

 محدداثعقددد قبدل وبعاج مدن ادنن ي    األحيننمرينء العنلم، ب ريدة خنرية لن السي رة ف  اثير من 

نمدن هد  محىيدة، ققدأثر بهدن ظنهرة ليس اإلرهنبمن من  2119الحندس ل ر من سبقمبر  ل لنلميدة وا 

وانعانسدنل  من لب مبعنداً  حداث، فننب اقضح بعد هيه األاإلرهنب عوب الدول الق  قدع بهن لمىينل 

يدددة مهمو  اإلرهدددنبب دددال لدددنم لىدددن خ دددورة  دوليدددة، وادددنن الميقمدددع الددددول  قبدددل يلدددك القدددنريو مقفددددنً 

يميع الدول، وقد صددرل فق لىيب من قبل مق   بلإلرهند   موح  محنربقب، مع منب لم يان هننك قعري
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 "المد قمر الثنلدث لقوحيدد قدننون العدوبدنل"ضمن اقفنقينل دولية، مثل قعريد   لإلرهنبقعنري  لنمة 

، حيدث يدنء فيدب 9131اليمعية الدولية لدننون العدوبدنل فد  برواسدل لدنم  ع را اليس انعدد قحل 

ض حيدنة رقادنب فعدل يعدر  الوسدنيل الددندرة لىدن عييدند مداة د لىالدول  هو اسقخدام مقعم   اإلرهنببأن 

د صدحقهم وسدالمقهم منر، امن يهد  ينسهم لىخ ر والد   مواننل ينسينقهم  انن لددهم ومي نً  مي نً  األفراد

 9137اقفنقيدة ينيد   لدن فضدالً خسدنير فندحدة   حددثنً ر الممقىادنل المنديدة م  بصدفة لنمدة، امدن يددم  

 األلمدنل" قعند  اإلرهدنبلمدنل م" لىدن منن مدن االقفنقيدة فد  فدرقهدن الثننيدة لو األالمندة  نصلحيث 

حنلددة مددن الرلددب فدد  مفاددنر م ددخنص  حددداثع علددنقخ دد   موهددة ضددد دولددة وقهددد  يراميددة الموي  إلا

 ( ، 2114 لدى العنمة  )بوادى موميمولة من الننج  مومعينين 

 علدناالقفنقيدنل الدوليدة، ولدم قخدرج ولان اننل عيراءال مانفحقدب مدقصدرة لىدن المد قمرال و 

مددن سددبقمبر لندددمن قددندل الواليددنل المقحدددة  الحددندس ل ددر محددداثبعددد  دايددرة الق بيددق الميدددان ، عال  

فددد   "بدددوا"لدددن حينهدددن الددرييج ضددده، واد   دوليدددنً  ، قحنلفددنً اإلرهدددنبن مدددن لددو األ، المقضدددررة األمريايددة

بأنددب مددن ال  2119ميىددول لددنم  21فدد  خ ددنب لددب ممددنم الاددونغرج، )ضددمن خ ددنب حنلددة االقحددند( 

دديددد  مددع الواليددنل المقحدددة فهددو ضدددهن  " مس منددب ال خيددنر  يين"  اإلرهددنبمددع  مون من قاددون معنددن عم 

لىدول ف  اقخني موق  سوى الوقو  بيننب الوالينل المقحدة، وهيا من دلن الاثير مدن الددول، حقدن 

 ية  العظمن منهن، الوقو  معهن ومن ضمنهن روسين االقحند

 اإلرهددنبن مددن الحددرب لىددن لددو األمددن هنددن يماددن القبددنر هدديا القصددريح هددو بدايددة المرحىددة 

ضدل لىعديدد مدن العمىيدنل قدد قعر   األمريايدةولىن الصعيد الدول   وانندل  الواليدنل المقحددة  ميدانينً 

 12فددد    األمريايدددةالددددوال ضدددل قعر   العنصدددمة الىبنننيدددة بيدددرول، ففددد  قبدددل يلدددك القدددنريو رهنبيدددةاإل

  85و ممريايدددنً  ينددددينً  142 قدددل لىدددن مثرهدددن مفخخقدددين، ق   ب دددنحنقين قفييدددرال  علدددن 3891ماقدددوبر 

م الدوليدة مدن انسحنب قدوال حفدظ السدال علنوقد مدل هيه القفييرال  . خصنً  58 يرح وقم  ، فرنسينً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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  سددراييىلبنددنن، حيددث اننددل ققمراددل منددي انسددحنب منظمددة القحريددر الفىسدد ينية فدد  ملدددنب الغددلو اإل

فددد  ادددل  قفييدددر سدددفنرال الواليدددنل المقحددددة قدددم  (، امدددن http://bit.ly/1bcVjNB)  2851لىبندددنن 

  7بقددددددددددددنريواينيددددددددددددند فدددددددددددد  وقددددددددددددل واحددددددددددددد فدددددددددددد   ونيروبدددددددددددد  قننلانيددددددددددددنفدددددددددددد    السددددددددددددالم دار مددددددددددددن

العمىيددددنل  قددددم قنفيددددي عحدددددى  2000ماقددددوبر 21  وفدددد   ( y/1b7t6alhttp://bit.l ) 1998آب

مثنددنء  الدديمن فدد  لدددن فدد  مينددنء   "USS Cole"لىددن ننقىددة لسددارية ممريايددة بحريددة نقحنريدةالا

اققرب قنرب صغير من الننقىة واصد دم بهدن  د، لندمنف  المينه اليمنية لغرض القلود بنلوقو  رسوهن 

صدددددددددددددددددددنبة و مدددددددددددددددددددن المالحدددددددددددددددددددين  25ققدددددددددددددددددددل  علدددددددددددددددددددنى مد  محددددددددددددددددددددثن انفيدددددددددددددددددددنرا  آخدددددددددددددددددددرين  28ا 

   (http://bit.ly/1CYdUne) بيروح

د مواننل محىية،  رهنبيةاإلال هيه العمىينل  والمالحظ من داخدل  مهددا ل بمهنيمدة اخقص 

 درح خر  لان السد ال الديس ي  آلمنهن لن ا س  ملن قبنلد الفقرة اللمنية لوقوع  دولة واحدة، هيا فضالً 

ولمدددنيا انق دددر  ،ايددد  ااقسدددبل هددديه الظدددنهرة صدددفة دوليدددة مودوليدددن؟  عدددداً ب   اإلرهدددنبهندددن: لمدددنيا اقخدددي 

 ؟الدول  إلرهنبامص ىح 

 علددنيماددن قدسدديمب مددن حيددث مددداه وامقددداد آثددنره  اإلرهددنبن م علددن ددنرة إلبدددءا، ال بددد مددن ا

رهدددنب دولددد  يمقدددد  ، مس مخدددرىدول  علدددنندددولين، عرهدددنب محىددد  قحصدددر ممنرسدددنقب داخدددل الدولدددة، وا 

 هددا ، فد  ضدوء األب محىيدنً اوند اإلرهدنبمن ملضنيب  ويوصد   بعضنً  مويصيب الميقمع الدول  

يميدددع  امدددن ومن   ،القدد  يقدددوخن قحديدهددن والوسدددنيل القددد  يعقمدددهن والن دددنق اليغرافدد  الددديس ين ددد  فيددب

الدول ،  اإلرهنبم رافب  مويودون داخل الدولة وبقخ ي  داخى  ونقنييب محصورة ف  الداخل  ممن 

 (:949ص:  2191اليس يأخي  نبعن دولين حين ققوفر فيب المواصفنل القنلية )ربنح  اإلرهنبفهو 

  يقم بمسنلدة ودلم من الخنرج 

  ققعدد ممانة القخ ي  لب وقيهيله بعيدا لن مانن القنفيي 

http://bit.ly/1bcVjNB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://bit.ly/1b7t6al
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://bit.ly/1CYdUne
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  مخرىيدع بقحريض من دولة  

 مخرىدولة  علنمثره اإلقىيم  يقينول  

   دولية  مومنظمة عقىيمية  موب ضد م سسة دولية، منب موي 

  مخرىمن ياون مسرح العمىينل قحل سيندة دولة  

 اإلرهنبالضحية و  خقال  ينسينلا   

قسقخدمب الدول ف  عاراه خصومهن لىن قنفيي مدن قفرضدب  الدول  مسىوبنً  اإلرهنب مصبحوقد 

 ."عرهنب الدولة الخنري "ضنع يديدة ف  المينل السينس ، وهيا من يمان قسميقب بد مو لىيهم من 

ابل ف  مرض ارق   مويا اخقىفل ينسية الينن  والمين  لىيب عدولية  اإلرهنبوقاون يريمة 

 مون، الدددوليي   األمددنلدوالددد الدددننون الدددول ، وبصددفة خنصددة قعايددر السددىم و  سددببل انقهناددنً  موثنلثددة، 

  (2111)القرقورس ويويحنن  مخرىعسنءة العالقنل بين دولة و 

ن لدو األ :لاويقدينومبعندهدن الدوليدة ال بدد من ننظدر اليهدن مدن خدالل  اإلرهدنبولقوضيح ظنهرة  

، نمدددن الددددول قعرضدددل لهددد ل منق دددرة فددد  معظدددم دول العدددنلم، مس من اثيدددراً مصدددبح من هددديه الظدددنهرة

، امن هو الحنل مع قنظيم "الدنلددة" مخرى علنهيه الظنهرة مخيل قنقدل لدواهن من دولة  والثننية من  

 علدددنن دددن ب مدددن مفغننسدددقنن، والثدددنن  بددددم مدددن سدددورين ثدددم انقددددل  لو األو"دالدددا"، حيدددث بددددم القنظددديم 

  اثيددر مددن فد  قبن دد لو األينددنفج  مصددبح، والديس لو األمن الثددنن  هدو الييددل اليديددد مددن مددع  العدراق 

، امددن منهمددن يةاإلسددالم  وانق ددر القنظيمددنن فدد  معظددم الدددول العربيددة و رهنبيددةاإلوالن ددن نل  األلمددنل

الواليددنل  علددن اإلرهددنب  فامددن يعددر  اليميددع فدددد وصددل روبددن والواليددنل المقحدددة غربددنً مو  علددنوصددال 

م قنظدديم "منصدنر ال ددريعة هند  امدن اق  2119قحددة حيدث قددم قنفيدي لمىيدة الحددندس ل در مدن سددبقمبر الم

والديس  2192فد  بنغدنلس فد  ميىدول  األمريايةف  ليبين" بنلقور  ف  الهيوم اليس اسقهد  الدنصىية 
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يا هدد األمددنمدرج ميىددج  2194نددوفمبر  91مدقددل مربعددة ممددريايين محدددهم السددفير  وبقددنريو  علددنى مد  

  امدددن   (http://www.alalam.ir/news/1650570 )رهنبيدددةاإلم لىدددن قنيمدددة المنظمدددنل القنظددي

د  خصدنً  92 قدلق  فددد  ،فرنسن علن اإلرهنب وصل  صدحيفة مددر اسدقهد  بهيدوم آخدرون ل درة رحوي 

 الصدالة لىيدب لىرسدول قسد ء نً رسدوم ن درهن عثدر ،2191 الثنن  اننون 7 يوم الفرنسية "عيبدو  نرل "

 الهيدددددددوم  هددددددديا "الدنلددددددددة" قنظددددددديم نقبن ددددددد وقدددددددد ر ن دددددددة  بأسدددددددىحة الهيدددددددوم يدددددددرى وقدددددددد والسدددددددالم 

(http://bit.ly/1Ipxhcw)  الفنينن ددنل قددنيمل"صددحيفة فدد   "قددوم بيددريج"  وفدد  قدريددر لىصددحف" 

ىون ماثددر المسددىمين ي ددا  بددأن  يدددول ."مرااددل لىيهددنديين علددنقحولددل السدديون الفرنسددية  بعنددوان "ايدد 

لىدن صددحيفة   اإلرهدنبمدن نصد  لددد المسددنيين فد  السديون الفرنسددية"، مضديفًن مندب مندي "الهيددوم 

مرااددددل لقينيددددد  علددددنل السدددديون الم نلددددب بنييددددند سددددبل يديدددددة لمنددددع قحددددو   قعددددنلن ق ،" ددددنرل  عيبدددددو"

   )http://bbc.in/1Hjcit8   )ينياإلسالم

مثدل "دالدا"  رهنبيدةاإل، ظنهرة االلقحنق بنلمنظمدنل لإلرهنبومن ي اد ويدلم صفة الدولية 

مينبد  انضدموا لدد "دالدا"،  21.111من دول اثيرة،  رقية وغربيدة، حيدث من هندنك مدن يدددر بنحدو 

 ( http://bit.ly/1Ik7lS9)مبو لينة .واليين ينءل لدة آال  منهم من دول غربية

 ،روبدنمو ريديج م دروع مانفحدة الق در  فد   "الجمنرك وا"وحسب عحصنءال قدمهن السفير 

قدوم ببث  "قويقر"مويودة لىن موقع القواصل  "دالا"مل  حسنب م يد ودالم لد  41فنن ماثر من 

 ( 1128قمول  14لرمس )يريدة ا الدلنية والقرويج والمسنلدة ف  القينيد 

آخددر، فهدد  قنقدددل  علددنيماددن ق ددبيب هدديه الظددنهرة الدوليددة بددنلفيروج الدديس ينقدددل مددن  ددخص  

بنيدددنظ خاليددن ننيمددة م يدددة لهددن  موبنن ددنء خاليددن يديدددة لهددن،  مو، عمددن بن ددن نقهن مخددرى علددنمددن دولددة 

مددن مبنددنء قبنيددل  يددنبىيب "سددرل"فدد   انضددم الاثيددر مددن ال ددبنبومقعن فددة معهددن، فعىددن سددبيل المثددنل 

، ويبددو منهدم ويددوا ضدنلقهم فيدب اقحدنل  "دالدا"الديايفة والعمنمرة، وورفىة مابر قبنيل ليبين لقنظديم 

http://www.alalam.ir/news/1650570
http://bit.ly/1Ipxhcw
http://bit.ly/1Ik7lS9
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  يدددددددددددددددو س مددددددددددددددن  ددددددددددددددواقهم ممددددددددددددددنم خصددددددددددددددومهم المننفسددددددددددددددين لهددددددددددددددم قنريخيددددددددددددددن فدددددددددددددد  مصددددددددددددددراقة

(9http://www.alquds.co.uk/?p=29895   ) 

فد   رهنبيدةاإل، فدد ارقفع لدد الدقىدن مدن ضدحنين االلقدداءال دولينً  اإلرهنبلقدالينل  نظراً و  

"دالددا"،  نقييددة صددعود يمنلددنل مثددل 1121نم لددن لدد 1122فدد  الميددة لددنم  12العددنلم بنسددبة 

لدنم  ن  م 1124العنلم  لعنم  اإلرهنبم  ر  وم نرالمق رفة ف  نيييرين ،  يةاإلسالمو"بواو حرام" 

 1121فد  الميدة لىدن لدددهن فد  لدنم  44 هد نحو ل رة آال  هيوم ارهنب  مس بليندة  1122

، سدديىل ملددداد الضددحنين 1122سددبقمبر  محددداثالدد  ققيددل  ومنددي  25 لددن سدددو  نحددو  ممددن مسددفر

ومصدنبين بنسدبة  %411وبىغدل نسدبة الحدوادث  %288ليدندة بنسدبة  رهنبيدةاإلمن يراء الهيمدنل 

، سد و األهد  دول ال درق  رهنبيدةاإلمدن و دأة الهيمدنل  اً المنن ق األاثدر قضدرر   ، واننل 114%

  (http://bit.ly/1Dlj0zyالهند، وبناسقنن، وروسين  )و 

ول ددرين   ، فدددد قددنم محددد هدديه القنظيمددنل بنلدددام واحددداً اإلرهددنبامددن ا ددقمىل العدددوى مسددىوب العمددل 

  1128 ددبن   28يددوم  مصددوراً  قسددييالً  ""دالدداقنظدديم وقددد ن ددر مددن مقبددن  مصددر فدد  ليبيددن،  قب يددنً 

   (http://bit.ly/1Mou5S1)  ف  ليبين يبحنً  مصرينً  مسيحينً  12ظهر مدنقى  القنظيم يعدمون ي  

المرييدة إلظهددنر هديا العمددل الوح دد   اإللددالمهن القانولوييددة بنسدقغاللهن وسددنيل مسدنليبواسدقخدم نفددج 

يبددنر الىعددن ملىنددل يمنلددة خددرين لىرضددوا لهددن ولمعقدددداقهن  وقددد آللم إلدخددنل الرلددب فدد  النفددوج، وا 

مبنيعقهددن لقنظدديم "دالددا" وااللقددرا  بلليمددب،  5102آيار  7يددوم  النيييريددة المق ددددة "بواددو حددرام"

 مبددددددددددددوبار البغددددددددددددددادس، ويلدددددددددددددك فددددددددددددد  رسدددددددددددددنلة صدددددددددددددوقية لدددددددددددددلليم اليمنلدددددددددددددة، مبدددددددددددددوبار  دددددددددددددياو 

(http://cnn.it/192K6hD (  )http://bit.ly/1G5YiEs )  

وفددد  اليلايدددر، ان ددددل يمنلدددة مق دددددة ق ىدددق لىدددن نفسدددهن اسدددم "يندددد الخالفدددة" لدددن قنظددديم 

ف  اال الحنلقين   و  2194ف   هر ميىول  وبنيعل قنظيم "دالا" " اإلسالمالدنلدة ببالد المغرب "

http://www.alquds.co.uk/?p=298959
http://bit.ly/1Mou5S1
http://cnn.it/192K6hD
http://bit.ly/1G5YiEs
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قعدديا قددونج حنلددة مددن الدىددق علاء حددوال  ليأخددي مددداه الدددول   امددن  لإلرهددنب فددنن يلددك يعقبددر امقددداداً 

رة لىدددن رمج الددددول المصدددد   ، لقادددون قدددونج "دالدددا"مدددن  دددبنبهن ، يددددنقىون فددد  صدددفو   1811

لىندل موقدد   "لىد  لين العنبدين بدن" نحة بنظنم إلنفالل الق  لرفقهن بعد االنقيية حنلة ا لإلرهنب

قنظديم  علدنوالقد  قن د   دمنل سديننء فد  مصدر، انضدمنمهن  رهنبيدةاإليمنلة "منصنر بيل المددج" 

ومبنيعدددة لليمهدددن مبدددو بادددر البغددددادس، امدددن صدددع دل يمنلدددة "بوادددو حدددرام" فدددن نيييريدددن مدددن  "دالدددا"

لدامدب فدن مرادل ال 1118ف  العنم  لمىينقهن رغم الدبض لىن لليمهن محمد يوس    در ة دون وا 

لقددل السى نل الحاومية منهن قضل لىن اليمنلة بنلدضدنء لىدن رييسدهن ،عال منهدن امحنامة، وقد 

  (http://bit.ly/1Dlj0zyمخ أل ف  عسقنقنيهن  )

دوليددة، ولددم قعددد  ظددنهرة لمصددبح اإلرهددنبن ظددنهرة ع :وفدد  ضددوء اددل مددن قددددم، يماددن الدددول

 عقىيم معين   مودقصرة لىن دولة معينة م

الدديس ققددواله  اإلرهددنبمسددمن )ارهددنب دولددة(، اس  اإلرهددنبيماددن من يقخددي  مخددرىمددن ننحيددة 

رهدددنب الدولدددة نولدددنن ،دول مودولدددة  عرهدددنب الدولدددة  لو األ :ومنهدددن يدددنء اصددد الح "عرهدددنب الدولدددة"  وا 

ا نيهددن إليبددنرهم لىرضددوا والقديددد مددن قبددل الدولددة لىددن مو  اإلرهددنبالددداخى ، وفيددب يسددقخدم العندد  و 

بأنظمقهددددن وقوانينهددددن وسينسددددنقهن، وخصوصددددن األقىيددددنل فيهددددن، مثددددل قيددددنم الدددددوال األندونيسددددية بدقددددل 

  امن قنم نظنم "بول بول" ف  امبوديدن ولرقينً  من القيمور ال رقييين، وهم مخقىفون دينينً  211,111

مدن العددد الاىد  لىخميدر الحمددر  %41 – 21مىيدون  ددخص يمثىدون  3 – 9،1ح بدين و ابدقدل مدن يقدر 

صدددفل ميدددنل المسدددنيد مدددن قبدددل الددددوال   وفددد  البوسدددنة ق  9171خدددالل مربدددع سدددنوال بددددءا مدددن لدددنم 

 (  2111هال حرمنل النسنء  )ابراهيم الصربية ووقعل الميابح اليمنلية، وانق  

ومقدب اليس قمنرسب حا اإلرهنب اإلنسننوص  ولير الدولة القرا  لحدوق  9114وف  لنم 

لددنبأنددب "عرهددنب دولددة"  وم ددنر فدد  حينددب من مىيددون  نسددمة  ددردوا مددن بيددوقهم، و  ارقاددنب مب ددع مددن  ا 

http://bit.ly/1Dlj0zy
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ل ددرال اآلال  مددن الدقىددن  )ق ومسددا   علددنالوح ددية البربريددة، عضددنفة  األلمددنليقخيىددب المددرء مددن 

 ( 79ص  2113

ددقىيميددة إلرهددنب الدولددة، هددو الدديس يمددنرج خددنرج حدددودهن اعمددن  ممددن النددوع اآلخددر  علددنب ويوي 

خيدر هددو مددن يع دد  البعددد ألغيددر مبن ددر، وهدديا النددوع ا موب ددال مبن در  مخددرىدول  مومدوا ن  دولددة 

 علدنقدددمل الحاومدة اليونننيدة ب داوى  9141لدنم ، ومن األمثىدة لىدن يلدك مندب فد  لإلرهنبالدول  

العسددددارس لىثددددوار المقحدددددة ب ددددأن قيددددنم ملبننيددددن وبىغنريددددن ويوغسددددالفين بقدددددديم العددددون السينسدددد  و  األمددددم

قدددمل يواقيمدنال ب داوى  9114يوغسالفين لبر الحدود اليونننيدة, وفد  لدنم  علناليونننيين الدندمين 

 علدددنن قيدددنم األخيدددرة بقسدددهيل قسدددىل بعدددض العننصدددر المرقلقدددة ألمأمدددم المقحددددة ضدددد هنددددوراج، ب ددد

يدن وممقىادنل دولدة لمدنل لند  وقخريدب ضدد رلنميواقيمنال لبر الحدود الم دقراة بينهمدن، وارقادنب 

فدددوق بىددددة  9177(  واددديلك قفييدددر  دددنيرة مدنيدددة ممريايدددة لدددنم 914ص 2117يواقيمدددنال  )واصدددل 

د حدلدن م فضدالً   خصدنً  211مصدرع يميدع رانبهدن البدنل  لدددهم  علندى مبنساقىندا، ممن  "لوارب "

بمسد وليقهن  ليبيدن علدنيهدل مصدنبع االقهدنم آندياك رض  وقدد و  ألاننوا مقوايدين لىدن ا ل ر  خصنً 

قددددمل اوبددن ب دداوى رسددمية لميىددج  9112ميددنر  1وفدد    (911ص 2117 ل)واصدد لددن الحددندث 

بقور هددن فدد   األمريايددةالقدد  ارقابقهددن الواليددنل المقحدددة  رهنبيددةاإل األلمددنلق ىددب فيهددن عدانددة  األمددن

رانبهدن  مصدرع يميدع علن، ممن مدى 9171ماقوبر  1ف   "بنربندوج"قفيير  نيرة مدنية اوبية فوق 

  اثندين مدن لمدالء  خصدن، وقدد ا دفل القحديددنل القد  ميرقهدن فندلويال لدن قدور   73البنل  لدددهم 

 ( 911ص 2117 لف  قفيير ال نيرة المياورة  )واص األمريايةالمخنبرال 

ن هد  عرهدنب مرهنب الدولة الخنري ، يرى البنحث األلمنن  الديمدرا   )فوران( إلبنلنسبة 

القعسدفية، ويدرى اديلك  األلمدنلاإلبندة اليسدية ويلك من خدالل اسدقخدام  موالخو  الدولة هو لرع 

فدل ر    وقدد لأ لإلرهدنبدوال والوسدنيل القد  ققبعهدن الددول امدنهج ووسديىة ألمن الحرب النفسية عحدى ا
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عرهدنب  1941بدنلدرار رقدم  9171ميىدول  1اليمعية العنمة لمأمدم المقحددة فد  الددورة األربعدين قدنريو 

اليس يمنرج من قبل الدول بهد  قدويض النظدنم السينسد  وااليقمدنل  لدولدة  اإلرهنب :لدولة بأنبا

 ( 2113الق  قدوم بهن الدول االسقعمنرية  ) مج وال نم   رهنبيةاإل األلمنلوايلك  مخرى

لاء قلايد   مدرة عرهدنب الدولدة لى علدنل اإل نرة الق  قدوم بهن الدول فدد قم   رهنبيةاإل األلمنلوا 

ن الديس قبنقدب ليندة الددننون الددوليي   األمدنة بنلسدىم و ن ف  م روع الدننون الخنص بدنليرايم المخى دلو األ

بنلق ددييع  مو عرهنبيددةفقددب الىينددة بمددن يىدد : "قيددنم سددى نل الدولددة بأن دد ة ، وقددد لر  9114الدددول  لددنم 

لدة لدن من د ة منظمدة سدى نل الدو   قغنضد مو، مخدرىداخدل عقىديم دولدة  عرهنبيدةلىن الدينم بأن د ة 

 ( 71ص :  2117" )واصل مخرىداخل عقىيم دولة  عرهنبيةالدينم بألمنل  علنقرم  

رهنب الدولة غير  :وهننك نولنن من صور عرهنب الدولة الخنري  عرهنب الدولة المبن ر، وا 

بعددض األ ددخنص الدديين  مومحددد ميهلقهددن  موفدد  قيددنم سددى نل الدولددة  لو األالمبن ددر  حيددث يقمثددل 

  ومددن ممثىددة مخددرىممقىاددنل دولددة  موضددد رلنيددن  عرهنبيددةمىددون بنسددمهن ولحسددنبهن بنرقاددنب ملمددنل يع

ن، مثددل قيددنم سددالح اليددو والسددىم الدددوليي   نألمنمخىددة بدد عرهنبيددةمددن ملمددنل  عسددراييليلددك مددن قدددوم بددب 

يبنرهن لىدن الهبدو  فد  م دنر الىدد بنخق ن   نيرة مدنية سورية و  9114  لنم سراييىإلا رس ) دا ا 

ى   بنسدن   نيرة مدنية ليبية فوق سيننء ممن مد  سراييىإلقنم سالح اليو ا 9172(  وف  لنم 9119

(  وفد  سدبقمبر 9117مدن المددنيين األبريدنء  )عبدراهيم  911مصرع يميع رانبهن البدنل  لدددهم  علن

مخيمدد  لالييددين الفىسدد ينيين فدد   ددع يددرايم عرهددنب الدولددة ضددد ابنرقاددنب مب عسددراييلقنمددل  9172

بنققحدددنم المخيمدددين وقدددنموا بددديبح  سدددراييلإلصدددبرا و دددنقيال، حيدددث قنمدددل المىي دددينل المسدددىحة القنبعدددة 

ضدنفة إل خص، بن 1111حوال   عمصر  علنى  فنل وال يوا ممن مد  ألالالييين العلل من النسنء وا

هديه  علدنالقد  قىيدأ  المدنومدة خص ارهنين، بحية الدضنء لىن فىول  9111اخق ن  حوال   علن

 9177  لىبنددنن مددن العددنم سددراييىحددقالل اإلاليقيددنح واالوخددالل ا(  9177المخيمددنل  )محددب الدددين 
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 اإلرهددنبحددقالل، ومحددد األمثىددة لىددن المددوا ن نقييددة هدديا ا 91111، قددوف  لىددن األقددل 2111 علددن

لمدددًا مراددل الدددوال الدوليددة  واقددب الصددحف   عسددراييلحيددث قصددفل  "قننددن"اددنن ميددلرة   سددراييىاإل

مدن  القد  وقدع فيهدن العديدد 9111لدنم  "قنندن"ف  مدنلة لب لن ميدلرة   "Robert Fisk "لبري نن ا

الفظيعدة القد   األلمدنلدًا الم دنهدال الدمويدة و الضحنين الىبنننيين من األ فنل والنسنء وال يوا، معدد  

 (/1HjXRoShttp://bit.ly).وقعل خالل هيه الميلرة

امثددنل آخدر لىددن عرهددنب الدولددة، وهنددنك ممثىددة  األمريايددةيسق دهد آخددرون بنلواليددنل المقحدددة 

لدنء الدبض لىن رييج الدولة  9111لديدة لىن يلك، منهن: لندمن قنمل لنم  بنيقينح دولة بنمن وا 

قيدددنره ابددددلوى الواليدددنل المقحددددة ومحنامقدددب ممدددنم الدضدددنء األمرياددد   علدددن"مننويدددل نوريييدددن" واققيدددنده 

وبري ننيدن فد  ملددنب حدرب قحريدر الاويدل لدنم  األمريايدةبنلمخدرال  وايلك قينم الواليدنل المقحددة 

فدد   خدرىن فد   دمنل العدراق واألهماممنيقدين" عحدد نمدن يسدمن "من دقدي علدنمدن قدسديم لىعدراق  9119

يددة األقىيددنل مدددن ينوبددب, وحظددر ال يددران العراقددد  مددن القحىيددق فدددوق هددنقين المن دقددين، بددددلوى حمن

فد  نيسدنن  األمدناألاراد ف  ال منل وال يعة ف  الينوب، من خالل ممنرسقهن الضغ  لىن ميىج 

 7السقصددددار هددديا الددددرار   واددديلك قيدددنم الواليدددنل المقحددددة وبري ننيدددن بغدددلو مفغننسدددقنن فددد   9119

دلوى نددلع بدد 2113مددنرج  21، وقينمهمددن بغددلو العددراق فدد  اإلرهددنببدددلوى مانفحددة  2119ماقدوبر 

 2117مسدددىحة الددددمنر ال دددنمل وقحريدددر ال دددعب العراقددد  مدددن النظدددنم الددددياقنقورس المسدددقبد  )واصدددل 

 موحددث  موق دييع  مو(   ممدن عرهدنب الدولددة غيدر المبن ددر فيقمثدل فد  قيددنم الدولدة بم ددنراة 919ص

غيدر  مويدة يمنلنل، نظنم علنقدديم العون والمسنلدة واإلمداد  موعيواء  موالقسقر لىن  موقحريض 

قغنضدديهن لددن من دد قهم القدد   موقسددهيل قوايدددهم لىددن مراضدديهن،  مولصددنبنل مسددىحة،  مونظنميددة، 

   مخرىالدينم بألمنل لن  وقخريب ضد رلنين وممقىانل دولة  علنقرم  

http://bit.ly/1HjXRoS
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 اإلرهدنبو السينسد ،  اإلرهدنبقأخدي ال دنبع والبعدد الددول  مثدل  مخرىينل امن من هننك مسم  

 مصددبحالدددين  وغيرهددن   وهادديا  اإلرهددنبيددديولي ، و األ اإلرهددنبو االنفصددنل ،  باإلرهددنو االققصددندس، 

ظنهرة دولية لهن مبعند ققأثر بهن معظم الدول، وال قاند قنيدو منهدن دولدة بعينهدن، ولديلك البدد  اإلرهنب

المقحدة فد  المحنفظدة  األمممن قانث  يهود يميع الدول لمحنربقهن والدضنء لىيهن، لق بيق ميثنق 

ق ايل قحنل   علنن، وهيا من دلن الميقمع الدول  بديندة الوالينل المقحدة الدوليي   األمنن السىم و لى

حنليدددن, وقنمدددل  "دالدددا" سددد و األفددد  من ددددة ال دددرق  رهنبيدددةاإلالقنظيمدددنل  مهدددمدولددد  لمحنربدددة محدددد 

مدن  دناألر   وقد خسر األردنبدص  مواقعب بنل نيرال وا قرال دول لديدة ف  هيا القحنل  منهن 

يدراء ا دقرااب بهدديا القحدنل  من سددد ل عحددى  نيراقددب القد  يدودهددن ال دهيد ال يددنر معدني الاسنسددبة، 

والقواصدل  اإللدالمالم دهد لىدن وسدنيل  اليس قم حرقب بأب ع صورة من قبل قنظيم "دالا" وقدم بدث  

هديا القنظديم ادنن لىدن حدق لنددمن القبدر  األردنااليقمنل  ليدراه العدنلم ميمدع  وهديا دليدل لىدن من 

اليمنلدددنل اإلرهنبيدددة يبدددين مسدددمنء  9المىحدددق رقدددم فددد  مراحدددل الحددددة   األردند ممدددن ويهدددد   عرهنبيدددنً 

  الدولية
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 الفصل الثالث

 ياألردنالوطني  األمنالدولي على  اإلرهابتداعيات 

ويددديوره القنريخيدددة  وادددون من الظدددنهرة  اإلرهدددنبلنليدددل الدراسدددة فددد  الفصدددل الثدددنن  مفهدددوم 

 األمدنلىدن  اإلرهدنبمعنليدة مثدر  علدن  وم سسدنقب، سينصدر  هديا الفصدل األردندالمسل الميقمدع 

الدددو ن  لدددب مدومدددنل لديددددة، فهدددو ال يعقمدددد فدددد  لىدددن الننحيدددة ال دددر ية  األمدددن   و األردندددالدددو ن  

الندددواح  السينسدددية واالققصدددندية وااليقمنليدددة، فهددديه  علدددنواالسدددقخبنرية والعسدددارية، بدددل يقعددددى يلدددك 

، مبن دراً  راً الدو ن ، ألن المدوا ن يقدأثر بهدن قدأث   األمدنماوننل قعقبر ه  الرانيل الق  يعقمد لىيهن ال

الق ددر  فسددو  يقددأثر  موالعندد   مو اإلرهددنبهدديه الراددنيل، نقييددة  عحدددىخىددل فدد   فددنيا حصددل مس  

هدن  ومدن هندن الو ن  ويخقل قوالنب، وبنلقنل  ينعاج لىن اسقدرار الدولدة وممنهدن وممدن موا ني األمن

  فد  الدولدة اإلرهدنبل العمدل مظدنهر ق دا   لو األل و نقند :مربعدة مبنحدث علدنيمان قدسيم هديا الفصدل 

 دراسددة القدددالينل المقرقبددة لىددن اليننددب السينسدد ، واخددقص   علددنيددة، ممددن الثددنن  فدددد انصددر  األردن

المبحددث الرابدددع المبحددث الثنلددث فدد  القدددالينل المقرقبددة لىددن الينندددب االققصددندس، فدد  حددين لددنلج 

  القدالينل لىن اليننب االققصندس 

 يةاألردني في الدولة اإلرهابل العمل : مظاهر تشك  لواأل المبحث 

ل فد   د ون بأندب قددخ   يومدنً  األردنهم ق  ، لم ي   س و األبعاج بعض الدول ف  من دة ال رق 

ن لدم قادن لدمأردن  موحدنل لندب  امد ابقعدنداً  مومندب  ، وبغدض النظدر لدن موقعهدن، اققرابدنً مخرىدولة 

، بل لىن العاج مدن يلدك ادنن، وفد  مننسدبنل اإلرهنبهم برلنية قوسعية يغرافية، ولم يسبق من اق  

عدر  لندب بأندب مدنرج عرهدنب الدولدة ضدد موا نيددب لددة، ضدحية لدب  ممدن لىدن الصدعيد الدداخ  فىدم ي  
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لديج دولدة  نألردن"فدصدل الفدنيل، معنقبقهم  وحسب من مفند بب رييج الولراء األسبق في مولق ويعهم، 

وخدالل مويدة الربيدع   مس معنرض سينس  فد  ظدل ويدود النظدنم األردنف  قنريو  معدأ بوليسية ولم ي  

دد ياددن هنددنك مسالعربدد  لددم  نمددن ع (،سدددن  النظددنمع (لرفددع  ددعنر األردنب ألس فعنليددة سينسددية فدد  قوي 

  األردندويود م اىة هويدة فد  الدداخل لدم "د وما    (2199)الفنيل  لالصالح السينس  انن القويب

  )المصدر نفسب(  "يمعون لىن العرا الهن م صول والمننبل ي  أليين من انفة ااألردناون يميع 

)المصددر   " ف  االقينه المضند لدب النظنم ولم ياونوا مبداً  مع ين اننوا دايمنً ياإلسالمن م" علنوم نر 

 نفسب( 

وثوابددل ال قحيددد لنهددن، خنصددة فيمددن يقعىددق  ىءبمبددند الدددول القدد  ققمسددك مددن األردنيعقبددر 

ثمدن مواقفدب القد  لدم قادن موضدع قبدول،  األردنلهن الدضية الفىس ينية، وقد دفع مو بنلدضنين العربية و 

ايددل الدددول العربيددة القدد  مو مددن  األردنلىيددب اددنن  قىيميددة والدوليددة  وبنددنءً إلرضددن بعددض اليهددنل ا مو

 رهنبيددةاإل األلمددنللددل م ددانل نقييددة هدديه المواقدد ، وقددد قنو   رهنبيددةاإلفل مددن قبددل اليمنلددنل هدن اسددق  

 (:2002وامن يى  )لبيدال  األردنالق  قعرض لهن 

 قم اغقينلبية الهن مية(  فدد األردنال: اغقينل المىك لبد اهلل بن الحسين )المىك الم سج لىممىاة مو 

 دخولب ألداء صالة اليمعة  لىن لقبنل المسيد االقصن مثننء 0590قمول  20يوم اليمعة 

 ثننين: م امرال ضد المىك الحسين بن  الل  

المثدنل حسدين لىعديدد مدن المد امرال لىدن حينقدب، نديار منهدن لىدن سدبيل الض المىك لدد قعر  

الل ف  الخمسيننل من الدرن المنض ، حيث قنمل ميمولة من الضبن  بنلقخ ي  و نهيه المح موج

(  نفدج المصددر ويدق الدصدر واالسدقيالء لىيدب ولىدن المىدك  خصدين  )نن بدصدد قلم د علدنك لىقحر  

 ( نفج المصدر)  ف  ويبنل  عنمب السم   دج   محنولة علن قعرض المىكمثل  مخرىوهننك ممثىة 



47 

 

 ثنلثن: االغقينالل السينسية وااللقداء لىن البعثنل: 

مبندددن رينسدددة الدددولراء  قفييدددر   حيدددث قدددم  ريددديج الدددولراء األردنددد  األسدددبق اغقيدددنل هدددلاع الميدددنل   م

، نقيية انفينر قنبىة موقوقة ف  ماقبب، وقبدين فيمدن بعدد من 0590آب  25ثنين إلية يوم ااألردن

 ( 0551( )القل 0559هيا العمل انن بقخ ي  وقدبير وقمويل المخنبرال السورية  )موسن 

 (فج المصدرن  ) 0590ق رين الثنن   29يوم  رييج الولراء األسبق يد  اغقينل وصف  القل

ادننون  09ف  بري ننين فد   األردنسفير لندمن انن ي غل منصب اغقينل ليد الرفنل ،  محنولةد  

 ، حيث مصنبقب عحدى الرصنصنل ف  يده  "منظمة ميىول األسود"، من قبل 0590 لو األ

 لو ألاادننون  09يدة فد  ينيد  بقدنريو األردنلىدن البعثدة  "منظمة ميىدول األسدود"هد  القداء من قبل 

لحدنق مضدرار  علن، حيث انفير  رد خنرج مدر البعثة مدى 0590 عصنبة مربعة م خنص بيدراح، وا 

  ( 2111المننصير، بنلمبنن  )

، حيدث ملدد  الددبض فد  0510 دبن   0  مضر بدران يدوم األردناغقينل رييج الولراء  محنولةو  

 ( 2191 وا دةلر ا)يلك اليوم لىن خمسة م خنص مدفولين من قبل النظنم السورس 

اغقيددنل،  محنولدةل 9173 لو األق درين  21  فدد  رومدن قيسدير  وقدنن يددوم األردندقعدرض السدفير ل  

، مسدد وليقهن لنهددن، ومصدديب  وقددنن بيددراح بنلغددة، فددنرق الحيددنة "منظمددة ملويددة الثددورة العربيددة"ملىنددل 

 ( 2194بيراحب  )اري نن  بعدهن مقأثراً 

 لنددمن ادنن يهدم    9173 لو األق درين  21حمدد خورمدن، يدوم ف  نيودله  م األردنح  اغقينل سفير 

، يددود درايدة ننريدة، م ىدق "منظمدة ملويدة الثدورة العربيدة"ب عرهنب  من همامنللب، حيث د علنبنلدخول 

  (نفج المصدربيراحب  ) الننر باثنفة لىيب، من لبث من فنرق الحينة بعد فقرة مقأثراً 

 محنولدددة  لنصدددم ق ي دددنل مدددن األردنددد نأللمدددنلالددددنيم بنيدددن  0511   وفددد   دددهر ق دددرين الثدددنن  

 ( 2009 )مبو ديب "قنظيم مبو نضنل"اغقينلب ف  مثينن، من قبل 
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خنرسل ال هيد للم  المفق ، و ية ف  باألردناغقيل المسق نر ف  السفنرة  0512(02(2س  بقنريو 

رسدددة إليصدددنلب لىمندددلل  ، لنددددمن ادددنن بننقظدددنر ابندددب لىخددروج مدددن المد"قنظددديم ميىدددول األسددود"مددن قبدددل 

  (2191)اري نن 

اغقيل ال هيد الولير المفوض ننيب المعني ة ف  بيرول، من قبل  9114اننون الثنن   91ك  يوم 

 ( 2191  )مبو ديب "قنظيم مبو نضنل"

يدة األردنلىدن اغقيدنل سدنيق السدفنرة  عرهنبيةمقدمل ميمولة  9111ق رين الثنن   99مسنء يوم ل  

ية، مثندنء دخولدب الحددود األردنيد لمر صبح، وهو وايل مقدنلد من الدوال المسىحة ف  بغداد، ال ه

لمىب ف  بغداد بسينرة السفنرة، وانن يص حب الحديبة الدبىومنسية، حيدث مقددم  علن العراقية مقويهنً 

  (2191غقينلب  )اري نن االيننة لىن 

، بينمن 2002ل مو ق رين  21الدول  ف   لإلنمنء األمريايةمندوب الوانلة  "لورنج فول "م  عغقينل 

 األردنل لمىيدددددددددددددددة اغقيدددددددددددددددنل لدبىومنسددددددددددددددد  ممرياددددددددددددددد  فددددددددددددددد  مو ادددددددددددددددنن يغدددددددددددددددندر منللدددددددددددددددب فددددددددددددددد  

(http://factjo.com/pages/fullnews.aspx?id=12489)  

ة ثددالث سددينرال مىغومددة ممددنم مبنددن السددفنرة رهددنب  ضددخم بواسدد عوقددع انفيددنر  2113آب  7فدد  ن  

يمنلدة "آخدرين، لىدن يدد  41 لىنصيب من يليد مصرلهم وم   نً  خص 97ية ف  بغداد عي لد  األردن

 ( 2191)اري نن  " اإلسالممنصنر 

ال هيد خنلد الردايدة سنيق ريديج الماقدب القمثيىد   علنامقدل يد الغدر  2111مينر  22ج  بقنريو 

ة بدنلدرب مدن الميىدج الق دريع  فد  مديندة غدلة  وقدرر الدرييج محمدود لبدنج حينهدن   ف  غل األردن

  (نفج المصدرلفىس ين  ) القمند الموا ن خنلد الردايدة  هيداً 

http://factjo.com/pages/fullnews.aspx?id=12489
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 رابعن: خ   ال نيرال 

بنخق ددن  ثددالث  ددنيرال راددنب  "اليبهددة ال ددعبية"قنمددل ميمولددة مددن  0590ميىددول  9بقددنريو 

لىهبددو  فدد  البنديددة  هددننلثددة سويسددرية  وقددنم الخددن فون بقحويددل اثنقددين منن والثن ممددريايقي: عثنقدديمدنيددة

نن  ممدن الثنلثدة وهد  ممريايدة مدن ال منل ال رق  من مدينة لم د علنية ف  موقع )قيعنن خن ب(، األردن

يدة األردنمادنن هبو هدن فد  البنديدة إلم دنر الددنهرة، عي لدم يادن بن علدن، فددد قدم قحويىهدن "يمبدو" رال 

يددنم، مس مضددخنمقهن  وهنددنك قددم قفييددر ال ددنيرقين بعددد عنددلال الراددنب منهددن  وبعددد يلددك بثالثددة ل نظددراً 

ميىددول قنمددل ميمولددة مددن المنظمددة ياقهددن بخ دد   ددنيرة راددنب بري ننيددة، وهب ددوا بهددن فدد   5بقددنريو 

 "األردنفنددق " علدنس نفسب، وقم ندل األ فدنل وال ديوا مدن قبدل الفدداييين الخدن فين و االم نر الصحر 

 "اليبهة ال عبية"نن  وبعدمن رفضل ملمننين وسويسرا وبري ننين قىبية  ىب الخن فين، لمدل ف  لم  

نسد  ال دنيرال الدثالث لىدن مسدنج منهدن ممن ىدة مدن الددول الدثالث فد  ع دالق سدراح الفدداييين  علن

 السبعة المعقدىين ف  قىك الدول 

الخنمسددة منهددن  محنولددةيددة، اننددل الدناألر لخ دد  ال ددنيرال المدنيددة  محنولددةوقدد وقعددل ماثددر مددن 

الق  قنمل بهن المنظمنل الفدايية ف   اإلرهنبيةيبين الحوادث  2المىحق رقم   0592 بن   05يوم 

يدة فد  األردنسدمنء المنظمدنل الفداييدة القد  انندل قعمدل لىدن السدنحة ميبين  1  والمىحق رقم األردن

  ايل السبعيننل مو حدبة السقيننل و 

 ق درين الثدنن  5يدوم األربعدنء الموافدق  األردنالق  قعرض لهن  رهنبيةاإلىينل انن آخر العم

بنسقخدام محلمة ننسفة، اسقهدفل ثالثة فنندق قدع  عرهنبية وقعل ثالث لمىينل قفييرحيث  2009

، ثدم وقدع الثدنن  فد  "الراديسدون سدنج"لهدن فد  مددخل فنددق مو  نن  حيدث وقدع لم د ف  وسد  العنصدمة

  وصدل القدددير المبددي  لىضدحنين "دايدل عن"ثدم بعددهن بددقنيق قدم اسدقهدا  فنددق  "ننحيدنة لمد"فنددق 

يون يوم القنسع مدن ق درين الثدنن  مدن ادل األردنيقيار  .يريحن 991ومن ينو  لىن   هيداً  57 علن
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)يريددة  .بريدنء ال يندب لهدممليمدة القد  راح ضدحيقهن أل، قىدك الديارى ارهنبيدةاإل لدنم، قفييدرال لمدنن

 ( 2194ق رين الثنن   1قور الدس

يدون مدن عرهدنب، هدو عرهدنب لصدنبة )دالدا(، القد  قنمدل األردنوانن مب ع مدن قعدرض لدب 

وقدع مسديرًا بأيددس وانن قدد ، 2191اننون الثنن   3بحرق ال ينر األسير ال هيد معني الاسنسبة يوم 

مددن   نيرقددب الحربيددة ، ويلددك بعددد سدددو 1124ديسددمبر  14، صددبنح يددوم األربعددنء "دالددا "قنظدديم

محنفظدددددددة  فددددددد  "دالدددددددا"قنظددددددديم  مثندددددددنء قينمهدددددددن بمهمدددددددة لسدددددددارية لىدددددددن مواقدددددددع"  21-ع "  ندددددددوع

(  ولمىددل لىددن ن ددر صددوره وهددو يحقددرق داخددل  http://bit.ly/1RrpvoH).سددورين  ددمنل  الرقددة

نقرندل، حيدث قوبىدل يريمدة اغقينلدب بنداندة واسدقنانر إلا لىدن  دباة لهيه الغنيدة خصيصنً  لد  قفص م  

قبددل سنسددة ودبىومنسدديين وبرلمددننيين ومنظمددنل ومحددلاب وينليددنل مددن  واسددعين محىيددًن ولربيددًن ودوليددنً 

رل فدد  ميمىهددن لددن االسددقنانر البددنل  لهدديه اليريمددة الب ددعة ومسددىوبهن الدديس مردنيددة فدد  الخددنرج، لب دد

  اإلرهدنبية  والقبروا من من مقدم لىيب قنظيم "دالا" اإلنسننية و و نيخنل  ال الدوانين وال رايع السم

ر لن فاره المق ر  واسقهقنره بنلديم الروحية وحينة الب ر، م ادين ضدرورة عب  من لمل يبنن عنمن ي

 .ايقثنث هيا القنظيم واققاللب من ييوره، ألنب بنل ي ال قهديدا لىعنلم ميمع

ميددة وخمسددين  لىددنيددة مددن يليددد األردنيددة األمناأليهددلة  محب ددل 2111و 2114فدد  العددنمين 

س، وسددواهن مددن و نبديددندة اللرقدد "الدنلدددة"مددل بهددن يمنلددة ، قناألردنفدد   مهدددا هيددوم لىددن  محنولددة

فد  العدراق وم ىددوا  "الدنلددة"مفراد من قنظيم  األردن علنقسىل  2111وف  آب   القنظيمنل القافيرية

، قييفة لىن سدفينة حربيدة ممريايدة  )لبدد اهلل الثدنن  ابدن الحسدين األردنمن ميننء العدبة ف  ينوب 

2199 )  

مددن قبددل القنظدديم فدد   "دالددا"دة لقينيددد مددن يماددن قينيددده فدد  صددفو  الل يددنو نهنددنك محدد

، لدم يديار المصددر قدنريو علددنء "دالدا"ملد  الددبض لىدن ثالثدة م دخنص مدن قنظديم ، حيث األردن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81-16_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://bit.ly/1RrpvoH
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نفسددهم فدد  ثدددالث ملدددوا ول  و ، سددوريون الييددوننهدددم مبحيددة  األردن علددنمهمدددة الدددبض لىدديهم، قدددموا ب

ل ر   قينيد اثننوا من وقد قما   البن ن ومحنفظة اللرقنء  من دة لينو منن ق ه  محنفظة يرا، 

ن لهددم رواقددب منليددة مقنددنع الميندددين نويلددك ب ،ردنيددةممددن يال ينسدديقهم وآخددر مددن ينسددية   خصددنً 

)يريددة  صدر  مرابدة خنصدة ومندلل  لدن فضالً ميلية سيقدنضونهن من القنظيم حنل االنضمنم لب 

   ( 2191(1(1الرمس يوم 

، وبخنصددة رهنبيددةاإلمددن العمىيددنل  لددننن اثيددراً  األردنن ع :م يماددن الدددولفدد  ضددوء مددن قدددد

 األردنمهن ، ومنظمنل فىس ينية، رغم ال القضحينل الق  قد  ب من دول لربية  ديدةالموي   اإلرهنب

ض لىعديددد مددن االغقيددنالل السينسددية والمدد امرال لىدضددية الفىسدد ينية خددالل الفقددرة المنضددية، امددن قعددر  

غالق الحددود وغيدر يلدك مدن لدىب نظنم  الحام فيب، وقفيير السينرال المفخخة، وخ   ال نيرال وا 

، بسبب مواقفب السينسية الق  اننل قأبن الخضوع ألس هيمنة مدن مس ينندب ادنن رهنبيةاإل األلمنل

بنل دد ون الداخىيددة ألس دولددة، عن  لددم يقدددخل يومددنً  األردنيدددل  قمسدداب بلمددنم األمددة العربيددة  مددع من 

د ممنددب واسددقدراره  وبسددبب يلددك اددنن لدديج مددن يهددد   اإلرهددنبغيددر لربيددة  ومددن يددلال  مول لربيددة انندد

 لمحنربقب والدضنء لىيدب، وخصوصدنً  اإلرهنبة حالقحنل  الدول  لمانف علن األردنالغريب من ينضم 

   رهنبيةاإلغيرهن من القنظيمنل  مو "دالا"  اليس قدوم بب اإلرهنببعد قننم  مظنهر العمل 
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 بة على الجانب السياسيالمبحث الثاني : التداعيات المترت  

واالسددقدرار والق ددور ألس ميقمددع، ويددود نظددنم سينسدد   األمددنمق ىبددنل قحديددق  مهددمعن مددن  

رسدددم السينسدددنل  لدددن فضدددالً د العالقدددنل فيمدددن بيدددنهم، واليمنلدددنل، ويحدددد   األفدددراديددددوم بضدددب  سدددىوك 

مثددل، وحمنيددة الايددنن أللمددوارد وقوليعهددن وقنظيمهددن بنل ددال اووضددع البددرامج القدد  قسددقهد  اسددقثمنر ا

ووحدة الميقمع من االلقداءال الخنريية والصرالنل الداخىية، وقأمين فرص العمدل ووسدنيل الحيدنة 

المعي ية لىيميع  وي مل النظنم السينس  انفدة الم سسدنل السينسدية الدنيمدة فد  الميقمدع والقد  لهدن 

، وق مل هديه الم سسدنل، الحاومدة والبرلمدنن والدضدنء والهييدنل واقخنيه دور ف  لمىية صنع الدرار

 ( 9177الحلبية والندنبية والصحفية  )بدران 

، األردننعانسددددنل سينسددددية وممنيدددة مقنولددددة لىددددن مخقىددد  الدددددول ومددددن بينهددددن ا لإلرهدددنبعن 

 دددة ال ددرق ، وخنصددًة فدد  منلإلرهددنبفىدددد اددنن  ،حيددنن اثيددرةم  فدد  األمنددويقددداخل فيهددن السينسدد  و 

، قأثيرًا مبن رًا لىن الدوانين بحيث 2119الحندس ل ر من ميىول لنم  محداثوغيرهن، ومني  س و األ

لهدددن قأثيرهدددن لىدددن الحريدددنل  اإلرهدددنب، لصدددينغة قدددوانين لمانفحدددة األردنضددد رل الددددول ومدددن بينهدددن ا

ددمالعنمددة   السددير بنلقنميددة  ،قددبالو نرغددم اددل مح ،األردنن فيمددن يقعىددق بنلننحيددة السينسددية فىددم يسددق ع م 

  فيهدن دور  رييسد  لإلرهدنبالسينسية بنلسرلة الق  يريدهن، نظرًا لمن ييرس ف  اإلقىيم مدن صدرالنل 

دد مددن االنفقددنح والديمدرا يددة ألن الم ددنراة ال ددعبية  نحددو مليددد   دون المضدد  قدددمنً  ل  عال من يلددك لددم يح 

  اإلرهددددددددددددددددنبانفحددددددددددددددددة والقنميددددددددددددددددة السينسددددددددددددددددية الفنلىددددددددددددددددة هدددددددددددددددد  عحدددددددددددددددددى األدوال الحديديددددددددددددددددة لم

(http://bit.ly/1JMVYT0 )  

وضدددع ليهدددن بمهمدددة عولهدددد  2113وبندددنء لىيدددب فددددد قدددم قأسددديج ولارة القنميدددة السينسدددية لدددنم 

السينسددنل واإلسددقراقييينل والبددرامج الافيىددة بقعليددل م ددنراة الميقمعددنل المحىيددة واألحددلاب السينسددية 

http://bit.ly/1JMVYT0
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الميقمع المدن  والم سسنل القعىيمية والندنبنل والرواب  المهنية والعمنلية والمرمة وال بنب ومنظمنل 

عسدالمية  محلابنً الق  قحقوس  يةاألردنيبين مسمنء األحلاب السينسية  4المىحق رقم  ف  الحينة العنمة 

 ،صددنء مس قيددنرالمقنولددة ولدددم عقوقوميددة ويسددنرية ووسدد ية  وهدديا يدددل لىددن احقددواء معظددم القيددنرال 

ولندد السد ال لدن   فد  مانفحدة الق در  واإلرهدنب ب دال واضدح سدنهم، وهديا حقن لو انن معنرضنً 

قا دد  دراسددة حيددث   فددنن األرقددنم قييددب ؟مضددل ولارة القنميددة السينسددية فدد  ل ددرة ملددواممددن حددقددب 

ميدة مدن فد  ال 6107لدن من  2102ل مو ميراهن "مرادل الحيدنة لقنميدة الميقمدع المددن " فد  ادننون 

فدددد  الميددددة مددددنهم ال يعرفددددون  6.00عن  :يددددين ال يعرفددددون األحددددلاب السينسددددية، وقدددددول الدراسددددةاألردن

يدددة بنإل دددنرة لالسدددق الع الددديس ميدددراه "مرادددل  األحدددلاب لعددددم اهقمدددنمهم بهدددن  وهددديه نقدددنيج ليسدددل مفنين

الميدة مدن  فد  21، والديس مظهدر من 2112ية ف  العدنم األردن" ف  الينمعة سقراقيييةالدراسنل اإل

فد   206ل ق ىعنقهم، ومن ال األحلاب الدنيمة قمثدل فدد  يين ال يرون من األحلاب الدنيمة قمث  األردن

  (المصدر نفج) المية من الق ىعنل السينسية واالققصندية وااليقمنلية لمأردنيين 

هيه النقنيج ننيمة لدن سينسدنل الحاومدنل ننل يسقدل  القسن ل حول من عيا ا  هيا الواقع

 بديدل ية قينه العمل الحلب ، ف  الفقرة الق  يادرل بدألاله ومدن سدبدهن؟ وهدلاألمنالمقعنقبة واأليهلة 

وخدالل فقدرة بدرول المنظمدنل الدينيدة المق رفدة  "الربيدع العربد "وخنصة من بعد فقدرة  1118بعد لنم 

مضيفل مثل الخو  من االنخرا  فد  محدلاب قدد  مخرى نً سبنبمثل "دالا" األسبنب امن ه  مم من م

قدددد  مويقبدددين لىمدددوا ن فيمدددن بعدددد منهدددن مدلومدددة مدددن الخدددنرج، وسقصدددبح مالحددددة مدددن قبدددل الحاومدددة، 

سقىصددق الحاومددة بهددن قهمددة االنقمددنء ليمنلددنل  موياق دد  بوقددل مقددأخر بأنهددن نددواة لقنظدديم عرهددنب ؟ 

 ال يمنددع دون دراسدة ميدانيدة، لادن لنهدنينبدة إلن الصددعب اهديه القسدن الل مد خنرييدة مابدر؟ عرهنبيدة

 لىن األقل  نمن القفاير به يلك

http://bit.ly/1JMVYT0
http://bit.ly/1JMVYT0
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ل بدددمل مالمددح قدددخ   لىددن الصددعيد الخددنري ، فدددد مخددرىقدددالينل سينسددية  لإلرهددنبامددن من 

يددران فدد  ال دد ون الداخىيددة لددبعض الدددول العربيددة واضددحة ومىموسددة، إلبعددض دول ا قىدديم مثددل قرايددن وا 

بدددمل ملمنلهددن فدد  مىددك لبددد اهلل الثددنن  ابددن الحسددين فدد  الدمددة األسدديوية اإلفريديددة القدد  فامددن قددنل ال

الل و نماثر م انل العدوان ضررًا ه  مح ، "فنن  1128نيسنن  11ف  العنصمة األندونيسية ينارقن 

قد  الدفع بأيندال سينسية عقىيمية من خالل عيانء نيران الصراع وال دنق بين البىدان والميقمعدنل ال

  (1128(4(12)يريدة الرمس  ."قمر  ف  مرحىة من االض راب

 ، األردندالسينسد   األمدنخ نر والقحدينل الق  قوايدب ألا مهميعقبر الخ ر الصهيون  من  

 "بىفدور"بمدن ا دقمل لىيدب ولدد  ، مقمدثالً 9129يدة لدنم األردنوقد برل هيا القحددس مندي ق دايل الدولدة 

الدددو ن الددددوم  مدددن يسدددمن ) يدددة فددد  ع دددنراألردناألراضددد   مدددن عدخدددنل قسدددم ابيدددر مدددن 9197لدددنم 

ل الصراع بين الم روع الصدهيون  والم دروع النهضدوس الديس حمىدل لدواءه الديدندة   وقد مث  (اليهودس

يهدود  بديل علدنية ب ال دفعهدن األردنومخ ر القحدينل السينسية لىن الدولة  مهمية الهن مية، األردن

والب رية لحمنية ايننب من األ منع الصهيونية من يننب، والدفنع مضنلفة منهال قواه االققصندية 

ية وقحمل مس ولينل ال عب الفىس ين  مدن سراييىلن لروبة فىس ين والقصدس لعمىينل الهيمنة اإل

ن مدع األ ددنء العدرب فد  خنددق واحدد ضدد هديا و نبنلقع األردن(  وانن  9113يننب آخر  )ننصر 

 الننحيدددة السينسددديةيدددة مدددن األردنلىدددن الدولدددة  يديدددداً  مضدددن  لبيدددنً  الددددول  اإلرهدددنبالقهديدددد  ولادددن 

قهددقم  األردنل الددول العربيددة القدد  اننددل فد  صدد  واحددد مددع مصددبحواالققصدندية وااليقمنليددة، فدددد 

الهددم األابددر بنلنسددبة لهددن، ممددن يعددل  عسددراييلولددم قعددد  اإلرهددنببم ددناىهن الداخىيددة المقعىدددة بمانفحددة 

رة، ومنهدن و نف  بعض الدول المي لسارينً  عسراييلققدخل ايهة هيا القهديد  وقد ف  مو  وحيداً  األردن

لمصدددنلحهن العىيدددن، وقدددد قددددوم بدددنحقالل اليبدددنل  ، بحيدددة خوفهدددن لىدددن ممنهدددن الدددو ن ، وقحديددددنً األردن
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  وهدديه مددن الهددوايج القدد  9117لددب خددالل معراددة الارامددة  امددن اددنن مخ  ددنً  األردنال ددرقية لغددور 

  اإلرهنبنقيية انق نر ظنهرة  األردنق رق 

دول ابدرى، امدن  األحيدننلب ممولون، وقد  وراءه فد  معظدم  اإلرهنبفنن  هو معرو امن 

 لإلرهدنببقمويىهدن   دك  لىن موايهة هيه الددول القد  ي   األردن، وهيا سو  ييبر الق رق لب سنبدنً  قم  

 مووقىددك الدددول ب ددال مبن ددر  األردنحدددوث حددرب بددين  علددنمددر ألوقوفهددن وراءه، ممددن قددد يق ددور ا مو

 ،نقييدة القددخل الخدنري  بندنء لىدن مسدج ل دنيرية  األردندخ ن من يندسدم ال دعب وي  غير مبن ر، 

قسدم ي يدد  :قسدمين، نقييدة القددخالل األينبيدة علدن هننك لندمن اندسم ال عب ،امن حصل ف  اليمن

ال دددرلية بنظددر معظددم الددددول  والدديس يمثددل "هدددندس"الحددوثيين، والدسددم االخددر ي يدددد الددرييج المنقخددب 

سدددمقهن "لنصدددفة مالعربيدددة، وق دددور االمدددر ألن قددددوم السدددعودية بديدددندة قحدددنل  ضدددد الحدددوثيين بعمىيدددة 

الحلم"، وقنمل ال نيرال بدص  مواقع الحوثيين  وا دقرال دول لربيدة فد  هديا القحدنل   مدن ادنن 

  ؟لقدخل األينب يعقدد من يلك ممان حصولب ف  بىد انن يسمن بنليمن السعيد، لوال ا

نددب مددن الصددعب قديدديم مال عقددددم عيددران مددن دون  ددك الدددلم لىمقمددردين الحددوثيين فدد  الدديمن 

لىسدددعودية  معىندددنً  يدددران المقلايدددد فددد  ال دددأن اليمنددد  سدددببنً عوي دددال ضدددىوع  . بيعدددة ومددددى هددديا الددددلم

ثنن  من  هر  ىدل ف  النص  الموحىفنيهن ف  القحنل  العرب  لقبرير لمىية "لنصفة الحلم" الق  

يراندددد  إلن وا ددددن ن بدددددمل قددددقاىم ب ددددال واضددددح لددددن الدددددلم امامددددن  .ضددددد الحددددوثيين  2191آيار 

 (.2191نيسنن  91يريد الغد ) .لىحوثيين

، لانهدددن حدددرب ضدددد هيمندددة دولدددة اإلرهدددنبمبن دددرة لىدددن  قدددد ال قادددون "لنصدددفة الحدددلم" حربدددنً 

فيمدن لدو  األردنوهيا من قد يحدث ف  بهن لمصنلحهن الخنصة   اإلرهنبقىيمية لىن المن دة، قغيس ع

  ممددن سيسددقدل  قدددخل بعددض دول اإلقىدديم األردنددبددأن ينق ددر داخددل الميقمددع  لإلرهددنبقح الميددنل ف دد

  األردندحقدن مدن النظدنم  مو، مخدرىفينل من فينل  موالابرى ف    ونب الداخية، بحية حمنية فية 
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يدددة فددد  األردنراضددد  ألورية بددددخول انفسدددب  وهندددنك سدددنبدة فددد  هددديا ال دددأن، فددددد قنمدددل الددددوال السددد

ية سدراييى   امدن قنمدل الددوال اإلاألردندالسبعيننل بحية الوقو  مع المنظمنل الفداييدة ضدد النظدنم 

بحيدددة حمنيدددة ممنهدددن  األردنفددد  من ددددة الارامدددة فددد  غدددور  9117يدددة لدددنم األردنراضددد  ألبددددخول ا

ىدق منهدن لىديدنم بعمىيدنل يدة وقن األردنالو ن  من المنظمنل الفدايية الق  اننل قراب  ف  األراضد  

 فدايية ضد الاينن الصهيون  

 بة على الجانب االقتصادي المبحث الثالث: التداعيات المترت  

فمن دونب ال يمان قأسيج اققصند ننيح ينمو ويفيدد  ، ر  مسنس  لىبننء االققصندس األمن

يا قمادن العنمدل االققصددندس مدن النيدن الدولدة, وسديىة لىحفددنظ  عدد  قحديدق فوايدد مىموسدة فننددب ي   ح فدد وا 

ال  قفنلىيدة مقبندلدةلالقدة  عدد  واالققصدند ق   األمنوقدويقب  من هنن فنن العالقة بين  األمنلىن قعليل 

البدنء دون اآلخر فقرة  ويىدة  غيدر  واالققصند وامن ال يمان ألحدهمن األمنفيهن بين  يمان الفصل

يدة فد  لمىيدة البندنء االققصدندس ألس ميقمدع وبنينندب  ومدع همر مدن األيحظدن بينندب ابيد األمنمن 

يدة ابيدرة، عال منندن ندرى من قددهور البنيدة االققصدندية لىدولدة مهميع د  لمأمدن  بعضدهمم من غيلك، ور 

بدرول  علدن، األمدر الديس يددود األمدنفد  غيدنب  قرايع مداء العنمل االققصندس فيهن قد يادون سدببنً  مو

قرايدددددع العنمدددددل االققصدددددندس فددددد  بندددددنء ميقمدددددع  موالدددددو ن  بسدددددبب ضدددددع   ألمننة بدددددظدددددواهر مخى ددددد

   http://bit.ly/1kULKqT))ملدهر

هننك لوامل لديدة ق ثر وقسهم ف  بندنء اققصدند مس دولدة، منهدن الننحيدة المنليدة والافدنءال 

يره مثدل  قعمدل لىدن هددم االققصدند وقددم مخدرىالب رية والقانولوييدن وغيرهدن، وبنلمدنبدل هندنك لوامدل 

 األمدددنضدددح صددور انعددددام مو الدددول ، بصدددفقب  لإلرهدددنبعن  داخىيدددن  مو ، سدددواء ادددنن خنرييددنً اإلرهددنب

ل الدولددة المسددقهدفة و نل الحدددود الدوليددة حيددث قمقددد آثددنره لققيددو نسددىبية مقعددددة ققيدد اً االققصددندس، آثددنر 
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  دية الرييسددددةاثيددددرة، ممدددن يددددنعاج لىدددن الاثيددددر مدددن المقغيددددرال االققصدددن مخدددرىدول  علددددن نإلرهدددنبب

(http://bit.ly/1CtAGJb)  

الدددوة العسددارية والدددوى  ميمولددة لوامددل مثددل اغيددره مددن الدددول قعقمددد قوقددب لىددن األردنعن 

يعقمدد لىدن  ضدعي  حيدث واإلققصند يسنلد ف  بننء الدوة مع من هيا اإلققصدند الب رية وغير يلك 

د المسنلدال الخنريية ب ال لدنم، ممندب الدو ن   ومدن العوامدل الرييسدية  ب اققصدنده قللدلعرن فدنيا ض 

 رهنبيةاإلبنلعمىينل  قعج   س و األالدول   فمن دة ال رق  اإلرهنبهو  األردنالق  ق ثر لىن اققصند 

رة لددمأردن مثددل العددراق و سددورين  فمددن يحدددث هنددنك يددنعاج لىددن و ناليوميددة، خنصددة فدد  الدددول الميدد

ق رة خنصدة فد  سدورين هدو قددف  و نالددول الميد آخر  ومن قدالينل من ييرس ف  قىك موب ال  األردن

االسددقدرار الدديس يددوفره لهددم و  األمددنبددأرواحهم بددنحثين لددن  هربددنً  األردن علددنالالييددين السددوريين منهددن 

لبدنء المنليدة المقرقبدة أل  نقييدة ااألردندق لدب انعانسدنل سديية لىدن االققصدند ، لان هديا القددف  األردن

ق آخدددر مدددن ق سدددبدب قددددف  ين السدددوريين، مدددع من هددديا القددددف  لىدددن اسقضدددنفة ميدددنل اآلال  مدددن الالييددد

ق السدوريين،   امدن هدو الحدنل مدع قددف  األردندالعراق، يرى لىن مراحل بحيث لم ي دعر بدب المدوا ن 

بنددنء مخيمدنل لهدد الء الالييددين  علددنيدة األردنالديس يددنء باثنفدة مىحوظددة، األمددر الديس اضدد ر الدولددة 

  ( http://bit.ly/1CtAGJbية السورية  )األردندود لىن الوايهة ال منلية المحندية لىح

، بعدد من احقىدل "دالدا" مديندة 2194ومن قيدر اال نرة اليب، منب خالل الفقدرة مدن حليدران 

 علدنوصل من العدراق  2191الرمندس وصالح الدين، وحقن نهنية آيار  علنالموصل، وبعد قمددهن 

نددنلح لراقدد  حسددب  4711ن "دالددا" مددن يدددنرب مددن القدد  قدددوم بهدد رهنبيددةاإلبسددبب العمىيددنل  األردن

  (2191حليران  7قدرير ولارة الهيرة والمهيرين العراقية، )يريدة اللمنن العراقية قنريو 

القدد  قعي ددهن العديددد مددن دول المن دددة، هددو  اإلرهددنبومددن الد نلددنل القدد  قددأثرل بظددنهرة  

واردال  ق ددايلمهمددة القدد  قسددهم فدد  ق ددنع السددينحة  وال  ددك من هدديا الد ددنع يعددد مددن الد نلددنل ال
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ق فددد  بعدددض الددددول لىدددن العديدددد مدددن الدولدددة، والمالحدددظ من لنيددددال الن دددن  السدددينح  مخددديل ققفدددو  

  2194الد نلنل االنقنيية لىن المسقوى العنلم  ويلك حسب قدرير منظمة السينحة العنلمية لنم 

  (نفج المصدر)

ىة بويود العديد من األمدنان األثريدة ة المقمث  يعقمد بدرية ابيرة لىن السينح األردنواققصند 

ومظهر ميىج السينحة والسفر العنلم  ف  قدرير صندر  الق  قييب السينح من يميع منحنء العنلم 

بددأن نمددو مسددنهة ق ددنع السددينحة والسددفر فدد  النددنقج المحىدد  اإليمددنل  لددمأردن بىدد   2193لنددب لددنم 

يد ثر لىدن  األردنوليلك فنن مس لمل عرهنب  يصديب (  http://bit.ly/1IH4GT4بنلمية  ) 2,3

 الحراة السينحية وبنلقنل  ي ثر لىن اققصنده واليس ينعاج ف  النهنية لىن ممنب الو ن   

مدددن ننحيدددة، والعمىيدددنل  رهنبيدددةاإل األلمدددنلمنهدددن لمدددن يمادددن من يقرقدددب لىدددن قفدددنقم  وقحسدددبنً  

 األمدن، ولىمحنفظدة لىدن مخدرىقوال النظنم السدورس والمعنرضدة المسدىحة، مدن ننحيدة العسارية بين 

الدديس يددرب  الحدددود البريددة السددورية  "معبددر يددنبر"غالق نيددة بدداألردن  قنمددل السددى نل األردنددالددو ن  

من ق دنع ال دنحننل  علدند، و ايدة محمدد خيدر داألردنوم نر رييج ندنبة مصحنب ال نحننل ية، األردن

اونب المنفي البرس الوحيدد لدمأردن لىدن البحدر المقوسد  بعدد  المعبر، عغالق ر قضررًا نقييةهو األاث

 لو األلىدددن معبددددر اليمدددرك الددددديم فددد  ق ددددرين يددددة لىنظدددنم السدددورس و نبعدددض القنظيمدددنل المنسدددي رة 

2193  (http://bit.ly/1cKLgzz)  

يددة األردنالسددورية قسددببل بددنغالق ال ريددق ممددنم حراددة ال ددنحننل من األلمددة د و ادومضددن   

ليهن، م يرًا  من لددد ال دنحننل العنمىدة يوميدًن فد  السنبددق  علدنالق  اننل قندل البضنيع من سورية وا 

 4111من  علددنولفددل  يددة والىبنننيددة والقرايددة األردنمندددهن ال نحدددددننل  711و 411بتتي   ح مددنو اادنن يقددر 

يدة فد  المن ددة ومن هندنك سدبع مسدواق مغىددة األمنضدنع و قوقفة لن العمل بسدبب األ نحنة مردنية م

روبددن ال ددرقية  واددنن مو يددة وهدد  ليبيددن وسددورية ولبنددنن والعددراق وقرايددن والدديمن و األردنممددنم الصددندرال 

http://bit.ly/1IH4GT4
http://bit.ly/1cKLgzz
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ر اثيددرًا بسددبب عغددالق الحدددود عن الد ددنع اللرالدد  قددأث   :النددن ق بنسددم ولارة اللرالددة نمددر حدددادين قددنل

  المصدر( )نفج  سورية علن ن من الخضنر والفوااب  411ث انن يصد ر يوميًن نحو حي

ضددح نديددب قيددنر المددواد الغياييددة خىيددل الحددنج قوفيددق، من سددورية قبددل األلمددة اننددل مو امددن 

وخصوصددًن البدددول، واننددل المنفددي الوحيددد و ريددق قرانليددل لىبضددنيع  يةل مصدددر المددواد األسنسددق ددا  

 )نفج المصدر(  ومن معظم المواد الغيايية اننل قأق  من  ريق سورية  ،روبيةو األالقراية و 

دمضن  بدأن و  سدقيراد لبدر البحدر مدن قسدبب باىفدة عضدنفية، اللدوا لنر مدع بددء األلمدة قحو  القي 

غددالق معبددر عقبددل  91نحددو  علددنمن لدددد ال ددنحننل القدد  قندددل مددواد غياييددة اددنن يصددل  علددنم دديرًا 

الضددرر األابددر اددنن لىددن الد ددنع ومضددن  بددأن رًا بددبعض القيددنر  يددنبر، الدديس ملحددق عغالقددب ضددر 

ليهمدن  األردناللرال  حيث يصد ر   ويسقورد الخضنر والفوااب لبر هيا المعبر مدن سدورية ولبندنن وا 

 المصدر(  )نفج

ققصدددند اللىدددن ا قددد ثراألسدددبنب القددد   مهدددماأللمدددة السدددورية ومدددن قدددلال واحددددة مدددن لددددد انندددل 

دة بحيددث قىعددب دورًا  ددبب مسنسدد  فدد  قغييددر مسددنره والقددأثير لىيددب ب مقعددد    مددن نددواح ويواندداألردندد

لالييدين  األردنوفد  ظدل احقدواء  .األردنالن ن  اإلققصدندس فد   علنمهمة بنلنسبة  عد  وليلك فه  ق  

ييدددر مسنسدددية لىدددن هددديا األمدددر فددد  ق دددايل ند دددة قغ سدددنهمنه، السدددوريين اندددوع مدددن الددددلم الددديس قبن ددد

  .عيينبية وسىبية ،خقىفةم االققصند ف  نواح

 

  منظمة وايلك عرهنبيةقنمل بهن يمنلنل  عرهنبيةفنن من  هدقب سورين من ملمنل  لمىينً 

قحويل مسنر  لل، يميعهن لل  النظنم السورسالق  قخوضهن فصنيل المعنرضة ضد قوال  الحرب

عقبر ند ة قحول ابيرة وبن رل دلم الد نع السينح  وانقعن ب وهيا ي األردن علنالسينحة اإلقىيمية 

ق الالييين قدف   سنهم ،ومن يننب آخر  ب ال عيينب  ف  ن ن  الممىاة االققصندس سنهمل
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اخر مو ة النلاع ف  سورية ف  من قصنلد حد   عال   .السوريين ف  قعليل ال ىب المحى  ونمو الخدمنل

لىن  اً ر يخ  نً هنيس ف ا ل األردن علنق الالييين ب ال ابير ليندة قدف   علنى مد   2102العنم 

الممىاة لاد الضغ  لىن قدديم الخدمنل  علنومع هيه الليندة الابيرة ف  لدد الالييين  ،ققصندالا

لىن ملدنب عغالق  رق القينرة  العنمة وسنءل األحوال المنلية ب ال لنم وانخفضل الصندرال

القأثير لىن  علنى بيلك من مد   الالييين،يننب الليندة ف  نسبة الواردال بسبب  علنالعنبرة السورية 

ليندة قانلي  الندل بسبب اسقخدام  رق  علن ىالحدود مد   من عغالقامن  .الد نع القينرس لىممىاة

وبد  االض راب  .بديىة لىندل وبنلقنل  علحنق الضرر الابير لىن الددرة القننفسية لسعر القصدير

 ،ىن صعيد صندرال الد نع اللرال ف  انخفنض نمو الصندرال وال سيمن ل نً مسنسي مألنم

     2102ف  العنم  % 0نسبة  علن 2100ف  العنم  % 01فننخفض نمو الصندرال من نسبة 

 21روبدد  يددوم و فامددن قددنل المىددك لبددد اهلل الثددنن  ابددن الحسددين فدد  خ نبددب ممددنم البرلمددنن األ

لمسد ولية  فعىدن الدرغم مدن مخي القلامنقدب األخالقيدة قيدنه اآلخدرين بمنقهدن ا األردنفنن  1128آيار 

  يراليددب السددقدبنل الالييددين الفددنرين مددن العندد  فدد  المن دددة  األردنددالمددوارد ال ددحيحة، فددقح ال ددعب 

مىيدون  2ر4ى لد أو ، فضاًل لن قوفير الم1124لنم آال  المسيحيين العراقيين  األردنوقد اسقدبل 

امددن لددو قنمددل فرنسددن،  لواقددع يمنثددلبنلميددة مددن السددانن  عن هدديا ا 11والدديين ي دداىون  سددورس،اليدد  

مضددحن ثنلددث مابددر مضددي  لالييددين فدد  العددنلم   قددد نألردنفددبنسقضددنفة اددل سددانن بىيياددن  ، مددثالً 

 (  1128(2(21)يريدة العرب اليوم 

 األلمددنلنقييددة  لقوليددد الاهربددنء األردنالدديس قحقنيددب  مدددادال الغددنل مددن مصددرعرل امددن قددأث  

فد  موقد  صدعب  األردنة مرال، ممن وضع يل الغنل ف  سيننء لد  الق  قعرضل لهن مننب رهنبيةاإل

 األردنلىن  لإلرهنبومن القدالينل االققصندية   البحث لن مصندر بديىة ماثر اىفة  علناض ره 
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لغدنء االقفنقيدنل اإلاألردن علدنوق  ندل الوقود من العراق ، ميضن ، األردنبدين العدراق و  سدقراقييية  وا 

 العدبة  )معرو  البخيل(  علن نء خ  ننقل لىبقرول من البصرة وقحديدًا اقفنقية عن

ضحل ل رال المحنل القينرية واالسقراحنل م ية،األردنونقيية إلغالق الحدود العراقية   

ام  رق  المفرق قدريبن(،  211المنق رة لىن  ول  ريق بغداد الدول  ضمن من دة لواء الروي د)

القينرية ف  منن ق الىواء لقأثرهن بقع ل حراة ال نحننل  غالق بسبب ضع  الحراةإلمهددة بن

ليب من العراق صحنب االسقراحنل وغنلبية المحنل مودلل حنلة الراود القينرس ف  المن دة  .وا 

وانن  ريق  .غالق مصنلحهم بسبب لدم قوفر اللبنين وانعدام الحراة القينرية هننكع علنالقينرية 

من يعن   ،بنقينه منن ق الروي د (  نحنة يومينً 2111يد لن )بغداد الدول  ي هد لبور من يل 

ن انخفنض م امن .واسقيينر  دق من قبل السنيدين لهيه ال نحننل و مرافديهم ةقينريحراة قوايد 

، دفع العديد من المحنل واالسقراحنل العنمىة لىن ال ريق % 88لدد ال نحننل المنرة ألاثر من

اننل قعقمد لىن  الق  المينل من األسرر لىن وهيا مث   .الخسنيراإلغالق قحل وقع  علنالسريع 

  )مبو سمنقة األراض  العراقية علنم الخدمة لىمسنفرين االسقراحنل والمحنل الق  اننل قدد  

1128 )  

 علن من يليد لنف  سورية والعراق  حداثخسنير ق نع ال نحننل نقيية األ وصىل وقد  

ال  آ 8ى  ، ققعد  ب ال اى   1121نحننل المقوقفة لن العمل مني ن لدد ال ع حيثنص  مىينر، 

  (  1128ود، و ا  )الد نحنة

ر لىن ، ق ث  لهن قاىفة منلية لنلية يداً  اإلرهنبمانفحة ن مومن هو يدير بنليار هنن 

ل ص بنلدولة من دول اليوار  وققمث  يقرب   موف  الداخل  اإلرهنباققصند الدولة، فيمن عيا انن هيا 

 مو اإلرهنبيه القانلي  المنلية بمن يقم قخصيصب من نفدنل لىن األيهلة المعنية بموايهة ه
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لىوقنية منب  فنيا مخينن الم سسة العسارية ومن قدوم بب لقأمين ينهليقهن  موالقصدس لب 

نيد من يلك يق ىب مضنلفة   نفننن رهنبيةاإلواسقعدادهن لموايهة من يمان من قدوم بب اليمنلنل 

سىحة والمعدال، المقوس ة منهن أليب الاوادر العسارية ف  يميع المسقوينل وبمخقى  اقدر 

والثديىة، والصواريو وال نيرال وغيرهن, وايلك عيراء القمنرين العسارية ف  الميدان بمن يقننسب 

 سنليبأل  بدنً  رهنبيةاإلدة بمانفحة العمىينل سقراقييينل اليديدة والمقعى  إلمع الوايبنل وا

ن مع بعض و نقاون هيه القمنرين بنلقع بعد يوم، ومحينننً  يين الق  ققغير وقق ور يومنً اإلرهنب

اسقنلا  الموالنة العنمة  علنالدول الصديدة  وهيا يق ىب الاثير من األموال الق  سق دس 

  لىن الميهود الحرب  بانفة م انلب  مع العىم بأن قدريبنل الدوال المسىحة وقلويدهن صرأ لق  

واالسقعداد لمانفحقب  اإلرهنب، فنيا دخل ضنع العندية ماىفة اققصندينً و بأحدث األسىحة ف  األ

ىب موالنة الدولة اعنمل عضنف  ف  المعندلة، قضنلفل المصنري  ب ال ابير  وهيا من ال ققحم  

 االققراض لسد العيل   علنية، وسقض ر الدولة األردن

مخصصنل المنلية الق  ال بد من قوفرهن لقعليل من ال نً ية نصيباألمنامن من لمأيهلة 

مخصصنل  علنقحقنج  الننيمة ف  الداخل  فه  رهنبيةاإلقدرقهن لىن مراقبة الم بوهين والخالين 

ليج الوحيد المقأثر من هيه  األردنية المقلايدة والمق عبة، و األمنمنلية عضنفية لقدوم بوايبنقهن 

ية بعد األمنمىيون يورو لقعليل ميهلقهن  411ص يقخصب سنالننحية، فعىن سبيل المثنل قنمل فرن

 هيوممن ضمنهن ضحنين ال ققيال، 01خىفل الق  و  1128اننون الثنن   5بقنريو  هيمنل بنريج

من الميىة  يهن مسىحنن انقدنمنً لىن مدر ميىة " نرل  عبدو" السنخرة، ف  لمىية نف   اليس وقع

  (http://bbc.in/22qwa7Yالصالة والسالم  ) لىيب مسيية لىنب  محمد لن رهن رسومنً 
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ن العنم، عي ارقفع ي    من الد  األردن  انعاج لىن نصيب الفرد األردنققصند العن ضع  ا 

وهو األلىن  ،مىينر ديننر 21.1 علنبعد من وصىل قيمقب  2194لنم ف  نهنية  اً ديننر  3194 علن

يين والبنل  لددهم األردنج العدد الاى  لىسانن وقم احقسنب هيا الرقم لىن مسن .ف  قنريو الممىاة

ن العنم ارقفع ي  نل الن رة الصندرة لن ولارة المنلية من نصيب الفرد من الد  وبي   .مىيون نسمة 1.7

 2711العنم يبى  ن ي  الد    من األردننصيب الفرد  وانن .2193مدنرنة مع نهنية العنم  %7بنسبة 

يريدة الغد  ، حملةدلنن) .مىينر ديننر 91قبى  ن ي  الد  من اننل قيمة بين 2193ديننر ف  نهنية العنم 

يا صح اإلرهنبلن  بأن هيا الدين الخنري  ليج ننيمنً  بعضهم(  قد ييار 2009نيسنن  0 ، وا 

 ومانفحقب  لإلرهنبيلك فننب من ال بيع  من يلداد انقيية حقمية 

 ن  ع (ادنلونادوارد ) األردنفد   يةنسدنناإلالمدديم لمأمدم المقحددة ومنسدق ال د ون  المنسق قنل 

ف  المنن ق الق  يقوايد يين  األردن، ومن ب ال ابير األردناحقينينل الالييين قنمل بنلقأثير لىن 

ب ددال ابيددر مددن الضددع  ال ددديد  حيددث انخفددض معدددل نمددو النددنقج المحىدد   يعددننون فيهددن الالييددون

ر األثر المنل  لمألمة السورية   ويدد  ٥٠٠٢( ف  لنم ٪٣) علن ٥٠٠٢( ف  لنم ٪٨اإليمنل  من )

، فدنخورس) لالسقدرار والقمنسك اإليقمنل   ابيراً  ل قحدينً وهيا يمث   ٥٠٠٢( مىينر دوالر ف  2,11بد)

  (2191مينر  2يوم  الرمس  يريدة

المثدددل  األردنومانفحقددب انعانسددنل سددىبية لىددن اققصددند  لإلرهددنبم فددنن وفدد  ضددوء مددن قدددد  

 ، اليس يعقبر األردنالو ن   األمن، هيا االققصند اليس يعقبر رايلة مهمة من رانيل بنلديون مصالً 

 ية األردنمصىحة لىين لىدولة 
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 المبحث الرابع: التداعيات المترتبة على الجانب االجتماعي
 

سدددوى قخميندددنل  5105مندددي لدددنم  األردنليسددل هندددنك ميدددة عحصدددنيينل رسدددمية لعدددد سدددانن 

 ، 5105نسدمة فد  حليدران  369و  لد م 913ماليدين و  6 األردنبى  لددد سدانن   خصية، وقد

فدد  مصددن  الدددول  األردنمددنهم فدد  المدددن والبددنق  فدد  الريدد  والبنديددة ممددن يضددع  % 6526يعدديا 

بمدوارده  األردنيمقدنل  نن مدن ميمدوع السدانن فد  العنصدمة لم د %96لنلية القحضر، هيا ويقرال 

نسدددبة اإلندددنث  عي عنة بدددنلرغم مدددن لددددم القدددوالن فددد  العمدددل بدددين الينسدددين، الب دددرية الم هىدددة والمدربددد

   5101فدددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددن ميمدددددددددددددددددددددوع الم دددددددددددددددددددددقغىين لدددددددددددددددددددددنم  %0.43العدددددددددددددددددددددنمالل بىغدددددددددددددددددددددل 

(http://bit.ly/1xWSDgQ  ) 

حدو )مدوا نين ووافددين( ن األردنلدن بىدوغ لددد سدانن قحددثل  مصدندر حاوميدة مردنيدةلان 

 مدددددددن السدددددددانن  %94ىون نحدددددددو من السدددددددوريين ي دددددددا   علدددددددنوم دددددددنرل   2191لدددددددنم  ماليدددددددين، 1.1

(http://bit.ly/1dflmEX)    الااللدددددة لددددنموبحسددددب وليددددر ال دددد ون السينسددددية والبرلمننيددددة خنلددددد 

 ل مليدداً ين والوافددين، وهدو مدن ي دا  ، فنن هيا العدد يدنء نقييدة قددديرال دقيددة أللدداد المدوا ن2194

ددل هدديه األلددداد، م دديراً   األردنفدد   مددن الضددغ  لىددن المددوارد ال ددحيحة مصددالً  من  علددن الااللدددة فص 

مىيدون وافدد غيدر مردند   2.1 لدن فضدالً ماليدين،  7.3بىد  مدن نفدج العدنم  يين حقن آياراألردنلدد 

وبنسدبة  األردنمدن نصد  لددد الوافددين فد   ىون ماثدروقدنل عن السدوريين ي دا   يعي ون ف  الممىادة 

مىيدون  9.3بدنفج العدنم  ألحددث األرقدنم الرسدمية بىد  لدددهم وفددنً  عيمدن السدانن،  %94قدقرب مدن 

ملددددد  سدددددورس دخىدددددوا لدددددمأردن مدددددن غيدددددر الحددددددود الرسدددددمية، بينمدددددن دخدددددل ماثدددددر  411سدددددورس، مدددددنهم 

لسدددورية، ممدددن البدددنقون فهدددم مدددن سدددبعمنية ملددد  مدددن الحددددود الرسدددمية وبنسدددقخدام يدددوالال سدددفرهم ا مدددن

http://bit.ly/1xWSDgQ
http://bit.ly/1dflmEX
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 نفددج) قبددل األلمددة القدد  اندددلعل بددبالدهم قبددل ماثددر مددن ثالثددة ملددوام  األردنالسددوريين المديمددين فدد  

  (المصدر

لىددن مسددج ومعددنيير معينددة،  دة بنددنءً فيددنل مقعددد   علددن  السددانن لددندة فدد  الميقمعددنل صددن  ي  

ين والسدددداللة  ويماددددن بيددددنن الفيددددنل الحيددددنة المعن ددددية، وال بدددددة االيقمنليددددة، والددددد   ققمثددددل فدددد  نمدددد 

 (:1111حسب هيه المعنيير لىن النحو القنل  )العفي  وصنلح  األردنااليقمنلية ف  

ة و اثددالث فيددنل رييسددية وهدد  فيددة البددد علددن األردنبنلنسددبة لمعيددنر نمدد  المعي ددة يدسددم سددانن 

مدينددة بمعنددن الاىمددة،  األردنيددة، لددم ياددن فدد  األردنوقبددل قأسدديج الدولددة وفيددة األريددن  وفيددة المدددن، 

الحيدنة  علدنالحينة الريفية منهن  علنعنمن اننل الحينة ف  المنن ق الق  قنمل بهن المدن الحنلية مقرب 

خديل مل الن ن نل السينسية واإلدارية واالققصدندية والخدميدة فد  هديه المندن ق المدنية  ونقيية لقرا  

ل مراادددل يددديب سدددانن  مصدددبحهدددر بهدددن المالمدددح المدنيدددة، وقسدددقد ب هيدددرال داخىيدددة وخنرييدددة و قظ

ىون الغنلبيدة العظمدن مدن السدانن المسدىمين ي دا   س وثدنف   ممن بنلنسدبة لىمعيدنر الددين  فدنن  واققصند

يا نظرندن لىننحيدة العرقيدة فهندنك بعدض ا%481 وي ال المسديحيون ،%8885بنسبة مس  قىيدنل أل  وا 

ال راج وال ي دنن واألادراد واألرمدن قعديا بقندنغم قدنم مدع الغنلبيدة الابدرى مدن السدانن العدرب   مثل

  مدن مصدول فىسد ينية قدم قهييدرهم مدن األردندن يدنرب من نص  الميقمع وامن هو معرو  فنن م

  2815ولنم  2845ية لنم سراييىلىن اثر الحروب العربية اإل األردن علنفىس ين 

  األردندالميقمدع نهن االيقمنل  الديس يقادون منهدن فسنيية المقننسدة ف  قىو  هيه الىوحة الفسي

القفرقدددة والقفسدددو بدددين مفدددراد الميقمدددع وبنلقدددنل   لبدددث   رهنبيدددةاإلل مدددن قبدددل القنظيمدددنل سدددقغأ ق  يمادددن من 

د يلدك هننك حنالل ق ا د عي عن   األردنلمأمن الو ن   لو األالعمند  قعد  قح يم وحدقب الو نية الق  

الميقمعددنل المحىيددة فدد  قينيددد مبننيهددن قحددل  رهنبيددةاإلالواقددع العربدد  لندددمن اسددقغىل اليمنلددنل مددن 

http://bit.ly/1dflmEX
http://bit.ly/1dflmEX
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بعدد مرياد  لىعدراق و ألقبل الغدلو ا ،ف  العراق لم نان نسمع  نيفية  فمثالً  موميهبية  مويرايع دينية 

وقرامدددنن  ة و ددديعة ومادددراد، بدددنلقمييل بدددين م يدددن  الميقمدددع العراقددد  مدددن سدددن  فيدددب اإلرهدددنبن من قف  ددد

يدد مو ن "العدراقيين"، فد  حدين العدراقيين وحددة واحددة قسدم   علدنينظدر  ادنن المدرءومليديين وغيرهم، بل 

اآلخر  وايلك الحنل  بعضهنبعضهن ضد  عرهنبيةهيا الفرل ال نيف  ميىي ينل مسىحة قدوم بألمنل 

ويين وبدنق  مبندنء الميقمدع ل الفروقدنل الميهبيدة وال نيفيدة بدين العىدسدقغأ ف  سورين لدم يقوقدع محدد من ق  

بيدددد  سدددالحنً  رهنبيدددةاإل األلمدددنلة ومادددراد وقرامدددنن و دددراج وغيدددرهم، حقدددن ممسدددل السدددورس مدددن سدددن  

   بعضنً اإلخوة، يدومون من خاللهن بدقل وق ريد بعضهم 

سدم بصديغقب ال نيفيدة المدقرنددة ومدن هديا الواقدع االيقمدنل  لدبعض األق ددنر العربيدة والديس اق   

ليددندة ابيددرة فدد    الدديس  ددهد األردندد، اددنن لددب انعانسددنل واضددحة لىددن الميقمددع هنبيددةر اإل نأللمددنلب

لنملداد الالييين، و  دة بنالض راب، خنصة فد  مهد   االيقمنليةالبنية  فيبل مصبحالمسقوى اليس  ا 

حيننددًن لىددن ممددن لددندال وقدنليددد وممنرسددنل غريبددة  األردن علددن الوافدددةالفيددنل  بعددض ظددل مددن يىبقددب

بب الالييون من ضغ  لىدن البنيدة القحقيدة واالققصدندية والصدحية، بحيدث  ، ومن سب  األردنالميقمع 

ة ضدغو  نفسدية ال الاثنفة من المهنيرين، قحل و أ ، خنصة ف  المنن ق ياألردنال عب  مصبح

خدقالالل فد  الثدنفدة الميقمعيدة البعدض ا علدنل فيمن بيدنهم، ومد   األفرادرل لىن قعنمل وايقمنلية مث  

فدد   لإلرهدنبلدداد الالييدين، نقييدة مليددندة  لدن فضدالً  يدة لىددن مددى لددود األردنلسدنيدة فد  البييدة ا

  لموايهددة ملبددنء الحيددنة الصددعبة األردنددلاد مددن األلبددنء النفسددية لىددن الميقمددع  الدديسدول اليددوار، 

يدددة   مصددداًل ويلدددك لملاحمقدددب مدددن قبدددل الالييدددين لىدددن لدمدددة العددديا والسدددان والخددددمنل والبنيدددة القحق

  (2191 )ارديسنل

  األمنم لىسوريين الهنربين من الوضع غير المنظ  ق دد مدى الىيوء المفني  والاثي  والقدف  ل

ل   المسددقدبن األردنددلىميقمددع عربددنك وصدددمة فدد  آن واحددد  علددن ،رهنبيددةاإلفدد  بىدددهم، نقييددة العمىيددنل 
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هدديا الميقمددع   القددند لىيهددن الميقمددعقغييددر فدد  األنمددن  السددىواية القدىيديددة القدد   علددنى مد  ممددن  لهددم 

ىددقد  منفنسددب مددن ياددد يق، خصوصددًن منددب لددم سددياولوييًن الحقددواء هدديا القدددف   قددد اسددقعد   الدديس لددم ياددن

 ( http://bit.ly/1Pt0CKM)الع     من العراقييندنل الىيوء السنبدة قدف  

 ارقفدنع  األردند الميقمع لىن والسوريين العراقيين الالييين ملمة قدالينل بين من انن امن

 يدة،األردن العدنيالل لىدن وايقمنليدة منليدة ملبدنءً  يسدبب ممدن السدانية، ال ددق ييدنرع بددالل معدالل

 يدةاألردن المحنفظدنل عحددى ،المفدرق محنفظة لىن لنلية بوقيرة السوريين الالييين ققدف   سنهم حيث

 حددد لىددن ريددن ألوا المدينددة فدد  السددانية ال دددق ييددنرالع فدد  لنليددة نلددنلبنرقف الممىاددة،  ددمنل فدد 

 علنلى دة  ( ديننراً 15يينر ف  مدينة المفرق من )إلفعىن سبيل المثنل ارقفعل معدالل بدل ا سواء 

  دنرةإلا ييددر وممدن  المديندة هديه فد  يديناألردن لىمسقأيرين ابيراً  قىدنً ل ( ديننر، من بنل ي ا  211)

   المفدددددرق مديندددددة حيدددددنءم مخقىددددد  فددددد  يد ندددددون سدددددورس اليددددد  لددددد م 81 حدددددوال  هندددددنك نم ليدددددب،ع

(http://bit.ly/1lqfFHG).  

مهن اليمعيددددنل الخيريددددة، المحىيددددة منهددددن واإلقىيميددددة عن ميمددددوع المسددددنلدال القدددد  اننددددل قدددددد  

مبن ددر ممددن انعاددج ب ددال  ،ميضددنً  رًا مبن ددرًا بويددود الىيددوء السددورسرل قددأث  والمقخصصددة والدوليددة قددأث  

يدة الفديددرة، ولقددارك يلددك الوضدع فدددد ا ددقر ل األردنسددر مأم للىدن نسددبة المسدنلدال القدد  انندل قدددد  

مددن حيددم المسددنلدال  %21يددة بنالقفددنق مددع الم سسددنل الخيريددة الدوليددة قخصدديص األردنالحاومددة 

نلدال المددمدة ورغم هيا اإليراء فدد بديل المس  ية الفديرةاألردنالخنصة بنلالييين السوريين لمأسر 

هيا اليننب وضع ال ريحة األاثر قعن فًن مع الالييين السوريين   ص وقرايعية ف  قدى  األردنلمأسر 

 ج بدريددةممددن رفددع مسددقوى الحسنسددية والقددوي   ،وهددم الفدددراء بموايهددة مبن ددرة مددع الالييددين السددوريين

فددنيا مددن نظرنددن   مبن ددرةالددرفض لىيددوء السددورس الدديس يددنعاج بقبعينقددب لىددن مصددنلحهن ال قصددل لحددد  

لىصورة بدقة نيد من القعن   والقسنمح وارم الضينفة والحج  الدوم  قد قعرضل النقانسة مفنييدة 

http://bit.ly/1Pt0CKM
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يدة ب دال األردنالعمنلدة  محل   مةغير المنظ   ل العمنلة السورية الوافدةحى  امن   وف  فقرة لمنية قينسية

خديم الللقدرس( ممدن مضدن  واء الدوليدة )ملنم وخصوصًن ف  من ددة المفدرق القد  احقدول مراادل اإليد

لسورية المدنهرة اوظنيفهم لصنلح العمنلة  مبنن هنية الق  فدد األردنييًن يديدًا لىن األسر لو و لبيًن سيا

بدو مين لدنم ولارة العمدل حمدندة امر وقد قد   .(http://bit.ly/1FjTF6K)  بنفج الوقلوالرخيصة 

دد( لنمددل، ٢٠٠٠بددد)  1124نيمددة لدددد العمددنل السددوريين الحنصددىين لىددن قصددنريح لمددل خددالل  ن مم 

 .لدد  لنمددلم  111 -211 رهم بدددفدددد قددد   دد العمددنل غيددر الحنصددىين لىددن قصددنريح لمددلبنلنسددبة لعدد

 ةيداألمنبسدبب الظدرو   همال يدقم قسدفير  ةالسدوري ةمخدنلفين مدن الينسدين العمنل الوافدين الم ضحمو و 

  (1128حليران  11)يريدة الرمس  .لسينسية ف  سورينوا

 ةالمقعىدددة والمرافددد الميقمعيددة مخ ددر ومابددر الظددواهر بددين ن مددنم  ددنرة عليددبإلاوممددن قيدددر 

فد  سدورين وقرادل انعانسدنل  رهنبيدةاإل األلمدنلالسدورس لدمأردن وانقييدة مقرقبدة لىدن  أللمة الىيوء

يقمنليدة المدن لهدن مدن مبعدند بيض، ألا هن الرق  مهمنلب ر و قينر باليرايم ا   ه األردنلىن الميقمع 

اثيددر ال اإللددالملددل وسددنيل و نفدددد قن  يددة وخنصددة المددرمه واأل فددنلاألردنلىددن األسددر  وسددىواية ونفسددية

   يدددةاألردنلىدددن المنظومدددة الديميدددة  ةالمددد ثر  يوانبهدددنل و نظ، ولانهدددن لدددم ققندددمدددن هددديه اليدددرايم دون قحف ددد

(http://bit.ly/1FjTF6K ).   

بىدهم،  علنيين اليين يخ ون انقدنل العن  األردنعقبنل  علنى النلاع الداير ف  سورين مد   امن

حصدنءال عوبحسدب  ل درة مضدعن  مدن انندل لىيدب  علدنلىدن  دراء األسدىحة القد  ارقفعدل مسدعنرهن 

رل عدارة ، فيمدددن قدددد  لفدددنً م 921 لىدددننلممىادددة، لاد ولارة الداخىيدددة، فدددنن لددددد ق دددع السدددالح المرخصدددة ب

وقددد ملىددن  .سددىحة المويددودة بنلممىاددة بحددوال  مىيددون ق عددةأللدددد ا 2193المعىومددنل اليننييددة لددنم 

وسدورية بنسدبة  األردنبدين  األفدرادقصدنلد لمىيدنل القهريدب وقسدىل  2193حرج الحدود نهنية لدنم 

http://bit.ly/1FjTF6K
http://bit.ly/1FjTF6K
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"من  علدن "يدة لىعىدوم السينسديةاألردنليمعيدة د "ديثدة لد نرل دراسة ميدانية حمامن  .% 311 علنقصل 

  ( 2194اننون الثنن   91سىحة  )يريدة الغد ميين يمىاون األردنمن  % 24نحو 

فدد   سددقني لىددم االيقمددنع سددرس ننصددر عن "مددن يحصددل حولنددن بنلميمددل، وخصوصددنً مويدددول 

ن معددددر  مددددنيا يماددددن بمددددن يحصددددل، وهددددو ال ي اإلنسددددنن ددددعور بعدددددم األمددددنن لدددددى  علددددنى سددددورية مد  

  )نفج المصدر( "  يحمل السالح ليدافع لن نفسباألردنن "مضن  مو   "يحصل

مثنر نفسية ال مينل إلنانرهدن  فأفضدل مدن يمادن االسق دهند بدب  لإلرهنب، مخرىمن ننحية 

الدددداقورة نهدددند العدددنن ، رييسدددة قسدددم لىدددم الدددنفج فددد  مدددن يعدددنن  مندددب ال دددعب العراقددد ، فددددد قنلدددل 

هددد  مابدددر  رهنبيدددةاإلفهدددن العمىيددنل سقنصدددرية ببغدددداد، عن "الم ددنال النفسدددية القددد  قخى  الينمعددة الم

خددددددددددددنل والعبدددددددددددددوال الننسددددددددددددفة فددددددددددددد  ميسدددددددددددددند باثيددددددددددددر مدددددددددددددن اليددددددددددددروح القددددددددددددد  ققراهدددددددددددددن المفخ  

 (  .http://www.yemeress.com/arrai3/56307)العراقيين

 "غنلبيددة مددن يعددننون مددن ممددراض نفسددية ولصددبية هددم مددن النسددنء :ن  منومضددنفل العددن

 رهنبيدددةاإلضدددحل من العمىيدددنل مو واأل فدددنل، ادددونهم الحىددددة األضدددع  فددد  الميقمدددع العراقددد "  و 

اإلدمددددنن  مونقحددددنر الا علددددننفسددددية اددددنلدىق واألرق وانفصددددنم ال خصددددية والىيددددوء  بل ممراضددددنً "سددددب  

النفسدية القد  لدننن ومدن يدلال يعدنن   اآلثدنر(  هديه صددرنفدج الم) ."لىقخىص من يارينل م لمة

 ، امدن ال األردندالميقمدع  علدنيمادن من قنسدحب  رهنبيدةاإل األلمدنلمنهدن الميقمدع العراقد  بفعدل 

  رهنبيةاإلالحنضنة  بيسىم منهن مس ميقمع عيا قوفرل في

الف ددرة الدينيددة هددو عرهددنب يىعددب لىددن وقددر  حنليددنً  األردن ممددن دالدديس يهددد   اإلرهددنببمددن من  

مدددن من  اإلرهدددنب ، فددنن يلدددك يدددلو لىدىدددق مدددن من يددقمان األردندددالمويددودة لددددى غنلبيددة ال دددعب 

http://www.yemeress.com/arrai3/56307
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قل األسرة الواحدة خهن، امن حدث ف  دول اليوار، حيث قمل  سرة ويفس  ألنفوج مفراد ا علنيقغىغل 

 األسرة   نفج من مخوهليب عة قنظيم عرهنب  مغنير لمن انضم ال لضو فيهن قحل مظى   ىوانضو 

سىبية لىن األسرة والميقمع ب ال لنم، حيث يولد  اً قدالينل وآثنر  لإلرهنبوهايا نيد من  

لددة و ااألخبددنر المقد الدىددق واألمددراض النفسددية نقييددة الخددو  مددن المسددقدبل وضددبنبيقب، ال سدديمن من  

ن ق دمويدددة ققدددددم فددد  احدددقالل منددد رهنبيدددةاإلقظهدددر ماثدددر القنظيمدددنل  اإللدددالممدددن خدددالل وسدددنيل 

هندددنك ، مدددع من األردنحسنسدددة فددد  ادددل مدددن سدددورين والعدددراق، وهددد  مندددن ق قمدددنج يغرافددد  مدددع 

مدددن قادددون مقمرادددلة وسددد   معيندددة قصددديبهن نقييدددة قصددد  القحدددنل  لمواقعهدددن القددد  غنلبدددنً  عخفنقدددنل

  يو  موة و فل ق بين امرمنك ال يفر  األحينء ال عبية وقسقخدم اآللينل المفخخة اسالح فق  

بددآخر فدد  ن ددر الرلددب فدد   موب ددال  سددنهمق اإللددالمعن وسددنيل  علددنن اإل ددنرة وال بددد هنددن مدد 

لددامنل الميدانيدة إللمىيدنل ق دع الدر وج وا مدن مصدورةنفوج الموا نين من خالل لرض مددن ع 

ع قنلدددة مثددل لصددنبة " دالددا"  وقددد مظهددرل مرقددنم رسددمية قوس دد رهنبيددةاإلالقدد  قدددوم بهددن القنظيمددنل 

مىيدددون مسدددقخدم  1.7حدددوال   2194لقضدددم  مدددع نهنيدددة لدددنم  األردنفددد   مسدددقخدم   دددباة اإلنقرندددل

 مومدن الحيدنة اليوميدة لمأردنيدين فد  القواصدل االيقمدنل   سنسدينً م ل ق ال يدلءاً مصبحلىخدمة الق  

يددين ننفددية األردنلىددن من لغنلبيددة  (  وهدديا الددرقم الابيددر يدددل  2194)مبيضددين،  .لقسدديير ممددور العمددل

حديدددة فدد   مومددن مخبددنر قاددون مفبراددة محيننددن  اإللددالملددب وسددنيل و نمددن ققن ون مددن خاللهددن لىددني ى دد

     األردن، وف  اال الحنلقين ياون لهن وقع نفس  وايقمنل  سىب  لىن مفراد الميقمع مخرمحينن 

ن اننددل قحددث فد  دول ميد رهنبيدةاإل األلمدنل، عن مخدرىمدن ننحيدة   رة لدمأردن، العددراق و نوا 

  هدددددو ان ددددغنل الحاومدددددة والعديددددد مدددددن األردنددددقدددددالينقهن لىدددددن الميقمددددع  وسددددورين، عال من مددددن بدددددين

قينهدل الحاومدة معنليدة العديدد  علدن، ممدن يد دس اإلرهدنبالم سسنل الرسمية بموضوع الحرب لىن 
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ميلانينل قدىيص  علنوالفدر  حيث سقض ر الحاومة من الب نلة  من الم االل واأللمنل الداخىية،

 اإلرهدددنبامدددن من الحدددرب لىدددن  .لقددد  اليويدددد هندددنك بدددوادر لنهنيقهدددنلددددلم الحدددرب ا بعدددض الم دددنريع

الحندس ل در  محداث، امن حصل ف  الوالينل المقحدة بعد اإلنسننخروقنل ف  حدوق  علن سي دس

من حرية الموا ن، ال بل قخقدرق خصوصديقب بحيدة  من سبقمبر، حيث صدرل منظمة وقوانين قحد  

  اإلرهنبمانفحة 

ن الددددول  الدددداقور صدددنلح الخراب دددة من األلمدددة و نولارة القخ دددي  والقعدددن ممدددين لدددنم بدددي  وقدددد  

، والديدند حدوادث ومسدقوينقب نولية القعىديم ى لقدن  ل الاقظنظ المدارج الحاومية، من مد  السورية، مد  

آب  3العندد  بددين ال ىبددة، وانق ددنر األمددراض والعددندال والممنرسددنل الخن يددة  )مظهددر، يريدددة الغددد 

2191)  

 ، فددنن األردنددلميقمددع قدددالينل سددىبية لىددن ا اددنن لإلرهددنبعيا من ددب اليدددير ياددره،  ولعددل مددن

  ورفعددل مددن دريددنل وليددب األردندد، لىددن قوحيددد الميقمددع مخددرىمددن ننحيددة و  ،لمىددل هدديه الظددنهرة

فددد   سدددقراقيييةبورمدددنن، البنحدددث فددد  مرادددل الدراسدددنل اإلم يددديهب محمدددد  بهدددن  وبهددديا األمندددب وحس ددد

دفعددددة قليددددد مددددن  األردنل ددددن محددددراق الب ددددل معددددني عب ددددنلة م ددددهد “ :نم علددددن ،يددددةاألردنالينمعددددة 

اليدوم “ضدن  مو (  http://bit.ly/1Hpo6fB )"االص فن  حدول اليديا وقيندقدب وضدرورة االنقددنم

المبنلغدة "ن موالقبدر ، ةهننك قوافق ابير ف  الرمس العنم حول ضدرورة الحدرب ضدد القنظديم والدرد بددو  

فعنل لاسية  فدبل يلك انن هننك اندسنم حينل الحرب مد لدى ال نرع ردود لدام ول  إلسىوب ف  األبن

نفدددج ) ."مدددن اليدددوم، فهندددنك قوافدددق لىدددن ضدددرورقهنمنهدددن ليسدددل حربندددن  مبدددين مدددن ي يددددهن ومدددن يعقددددد 

 (   المصدر

http://bit.ly/1Hpo6fB
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فددد  الىيندددة  األردنمثدددل "م، 2111 قدددنم بهدددن الىدددواء الدددداقور قيسدددير فددد اد  دددواا فددد  دراسدددةو 

الديس  اإلرهدنب( لنيىدة مدن ضدحنين 37ميريدل لىدن  ) "ية لحى   دمنل األ ىسد اإلنسنناإليقمنلية 

، واددنن لدددد الدديين اسددقينبوا لالسددقبينن مددن قىددك 2111لددنم  قعرضددل لددب بعددض الفنددندق فدد  األردن

  النقنيج القنلية:  علن من خاللهن ل، قوص  (  خصنً 41العنيالل )

   خصنً  92ب هرين  حداثليين فددوا وظنيفهم بعد األلدد ا  9

  1لدد اليين فددوا الددرة لىن االسقمرار بنلعمل بسبب م نال يسدية   2

  22صبنقهم اض رابنل نفسية ملدد اليين   3

  1لدد اليين لم يقمانوا من االسقمرار ف  دراسنقهم الينمعية لمدة لنم   4

  92  خصن 41من الد  صنبهم قىق لنمملدد اليين   1

  7 خصن  41لراض نفسية يسيمة من الد مصنبقهم ملدد اليين   1

 ممن النقنيج لىن الصعيد االيقمنل  فدد اننل امن يى :

  ن، خنصة األ فنلدون وغير آمني عور لنم لدى الموا نين بأنهم مهد    9

 ية الانفية ف  الفنندق األمنخي االحقين نل مبعض الضحنين الموا الحاومة بسبب لدم   2

 فراح فيهن أليراء اا  ا بقينب ارقيند الفنندق و مو بير من الموا نين بدلدد ا  3

  لىن الننحية االققصندية لىدولة ر الحدث م ققنً مث    4

  سيضرب المحنل القينرية الابيرة اإلرهنب نلنل بأن إلانق نر ا  1

 ردن مأ  وايلك قننم  االنقمنء والوالء لاألردنفراد ال عب مليندة القعنضد والقضنمن بين   1

 ) ددددواا اإلرهنبن بددددين الحاومددددة والمنظمددددنل غيددددر الحاوميددددة لىوقددددو  فدددد  ويددددب و نبدددددء القعدددد .7

2191 ) 
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 نً لىددن الصددعيد االيقمددنل  والنفسدد  يماددن من قاددون قنسددم اإلرهددنبعن النقددنيج القدد  يقراهددن  

لادددل الميقمعدددنل القددد  قصدددنب بهددديه الظدددنهرة، فدددنالخقال  بنلدريدددة ولددديج بنلمضدددمون  ومن  نً م دددقرا

 دددمولية لىدددن المسدددقوى الددددول ،  عسدددقراقيييةربدددة ومانفحدددة هددديه الظدددنهرة يق ىدددب وضدددع لدددالج ومحن

ن يميددع الم سسددنل المحىيددة الرسددمية وغيرهددن، وهدديا مددن سدديقم الق ددرق لددب فدد  المبنحددث و نوادديلك قعدد

 الالحدة من هيا البحث 
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 الفصل الرابع

 الدولي اإلرهابجرائية لمواجهة إلالسياسات ا

ب و بيعقددب  مسددنليبوقنريخددب وم ددانلب وبعددض  اإلرهددنب  المبنحددث السددنبدة ليدديور ق رقنددن فدد 

 رمث ددفد  معظددم دول العددنلم ممددن وانق ددنره الواسددع   األردنددالددو ن   األمدنلىددن  ووقفندن لىددن انعانسددنقب

 اإلرهدنبخدني عيدراءال لمىيدة لمانفحدة لىدن الميقمدع الددول  اق   للامدنً  مصدبحو   ،لىن ممن قىك الددول

 موالقانولوييددة  مواددل دولددة، حسددب عماننينقهددن المنديددة  سددنهمبحيددث ق ،ب وقيفيدد  مصددندرهوموايهقدد

ددداألمنالعسدددارية و  موالب ددرية  لمدددن  نس لهددددة بهددد  القصدددد  يدددة، وحقددن الفاريدددة والثدنفيدددة فدد  يهدددود موح 

 اإلرهدددنبيمادددن ألس دولدددة من قدضددد  لىدددن  ال، عي نين دددوس لىيدددب مدددن قهديدددد لمأمدددن والسدددىم الددددوليي  

لقانولويين حديثدة مق دورة  لديا يمادن قوصدي   ظنهرة لنبرة لىدنرال ومسقخدمنً  مصبح، اونب دهنبمفر 

يددراءال محىيددة قخددقص بهددن ععددين لىددن موايهددة الظددنهرة موضددع الدراسددة، عي هنددنك مسددقوينل ق   ةثالثدد

بعهدن األيهلة والم سسنل داخل الدولة الواحدة، وهننك المسقوى اإلقىيمد  المقمثدل بنلسينسدنل القد  قق

، وهنددنك مسددقوى روبيددةو األميمولددة دول ييمعهددن عقىدديم واحددد اميمولددة الدددول العربيددة، والميمولددة 

سدواء  الددول ،ندة لىميقمدع يهدود الددول األلضدنء الماو   المسقوى الدول  الديس ققادنق  بدبثنلث، هو 

 المقحدة   نألممف  ع نر م سسة دولية ا مونية بينية، و نبصيغة سينسنل قع

 : السياسات اإلجرائية المحليةلواأل المبحث 

الق ددرق لقدالينقددب  منددي قأسدديج الدولددة، وقددد قددم   لإلرهددنبض قعددر  وامددن سددبدل اإل ددنرة  األردن

معظدددم القنظيمدددنل  ممنمدددب، السددديمن من   مدددنثالً  اإلرهدددنب ، وال لال قهديدددد األردندددالدددو ن   األمدددنلىدددن 

لىدن الدولدة  عدراق  ولديلك ادنن للامدنً ل لىدن حددوده المبن درة فد  ادل مدن سدورين والمصدبح، رهنبيةاإل

بددنيراءال اسددقبنقية  رهنبيددةاإللمانفحددة الن ددن نل  اإليددراءاليددة من قدددوم بنقخددني ميمولددة مددن األردن
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خنريية قاون سنحة فعىهن وديننمية حراقهن اإل نر اإلقىيمد   مخرىضمن اإل نر اليغراف  لىدولة، و 

    األردنقأثيرهن لىن الداخل ية، بهد  منع وصول مينل األردنالمحي  بنلدولة 

، انندل لىدن اإلرهدنبيدة فد  سدعيهن لمانفحدة األردنمن الخ دوال المبادرة القد  قنمدل بهدن الدولدة 

ددلهدديه الرسددنلة القدد  بدددمل بنصدددار ون ددر "رسددنلة لمددنن"،  حيددث قنمددلالصددعيد الدددين     ببيددنن مفص 

  وادنن غنيدة هديه الرسدنلة من قعىدن ف  لم نن 2114مصدره المىك لبد اهلل الثنن  ابن الحسين، لنم 

القد   األلمنلوقندية من لىق بب ممن ليج فيب، و  الحديد ، اإلسالمومن هو  اإلسالملىن الممأ حديدة 

قمث ىب وقىك الق  ال قمث ىب  ومن ميل عل دنء البيدنن  درلية دينيدة مابدر، بعدث المىدك بنألسديىة الثالثدة 

بددنر لىمددنء المسددىمين مددن يوس الماننددة المرموقددة مددن يميددع مربعددة  ول ددرين لنلمددًن مددن ا علددنالقنليددة 

: واننددل األسدديىة لىددن النحددو اإلسددالمىددون يميددع المددياهب والمدددارج الفاريددة فدد  منحددنء العددنلم، يمث  

ن لددددب الحددددق فدددد  من يقصددددد ى لإلفقددددنء؟ ، هددددل ييددددول القافيددددر ؟، ومدددد(مددددن المسددددىم؟)قعريدددد   :القددددنل 

(http://bit.ly/1CDwiHC   ) 

ى الق  مصدرهن ه الء العىمنء الابدنر )الديين مدن بيدنهم  ديو األلهدر، وآيدة اهلل و نالفق علنواسقنندًا 

دو نالسيسقنن ، وال يو الدرضد نيع ظدالحنيد ، والف  اإلسدالمالسدنمية لىددين  ىءح المبدندس(، القد  قوض 

لددد  علدن 2111ء، دلدن المىدك فد  قمدول ىدك المبدندىالبعيددة لدن ق رهنبيدةاإلالق  قدوم بهن الحرادنل 

الدول  الديس  دنرك فيدب منيقدنن مدن العىمدنء المسدىمين البدنرلين مدن خمسدين بىددًا    اإلسالمالم قمر 

عدر  فيمدن وف  لم نن، مصددر العىمدنء بنإليمدنع قدوافدهم لىدن بعدض الدضدنين الرييسدة، القد  غددل ق  

ددنن الثالثددة"  وقددو نبعددد "محدد هدديه   اإلسددالمل الديددندال السينسددية والدينيددة فدد  العددنلم د قبن ددر رسددنلة لم 

لدنم  لو األف  ما ة المارمدة فد  ادننون  " اإلسالممنظمة الم قمر "ة الندن  الثالث بنإليمنع ف  قم  

 ( رسنلة لمنن)  2111

http://bit.ly/1CDwiHC
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 ر الثالث فه  امن يى :و نممن المح

اليمنلدة )الحنفد ، والمدنلا ، وال دنفع ، عن  ال من يق بع محد المياهب األربعة من مهدل السدن ة و    9

والحنبى ( والميهب اليعفرس، والميهب الليدس، والميهب اإلبنض ، والميهب الظنهرس، فهو مسدىم، 

، ووفددًن لمدن يدنء فد  فقدوى فضديىة  ديو األلهدر، ميضدنً م دمب ولرضب ومنلب  و حرأ وال ييول قافيره  وي  

هددددددددددد  و  ألبددددددددددد  الحسدددددددددددن األ دددددددددددعرس سدددددددددددبةن) ال ييدددددددددددول قافيدددددددددددر مصدددددددددددحنب العديددددددددددددة األ دددددددددددعري ة،

  ومددن ة والحددديثل السددن  ابيددر مددن فدهددنء مهددبددع منهنيهددن فدد  العديدددة لدددد اق    يةسددن   عسددالمية مدرسددة

ومددن يمددنرج  (،والسددبا  والدر بدد  وابددن لسددنار والسدديو   والنددووس البيهددد : ابددنر هدد الء األيمددة

ال ييدددددول قافيددر امددن   .القصددو   الحديددد ، وادديلك ال ييددول قافيددر مصددحنب الفاددر السددىف  الصددحيح

صدددىن اهلل لىيدددب وسدددىم ومرادددنن  وبرسدددولبقعدددنلن و مددددن المسدددىمين ق مدددددن بدددنهلل سدددبحننب  مخدددرىمس  فيدددة 

 .اإلسالماإليمنن، وقحقرم مرانن 

ددن بينهددن مددن االخددقال   فأصددحنب المددياهب الثمننيددة    2 عن  مددن ييمددع بددين المددياهب ماثددر باثيددر مم 

واحددًا محددًا، وبدأن  الددرآن  قعنلن،و سالم  فاى هم ي من بنهلل سبحننب فدون لىن المبندئ األسنسي ة لإلمق  

الاريم االم اهلل المنل ل، وبسيدنن محمد لىيب الصالة والسدالم نبيدًن ورسدواًل لىب درية انف دة  واىهدم مقفدق 

الخمسددة: ال ددهندقين، والصددالة، واللاددنة، وصددوم رمضددنن، وحددج  البيددل، ولىددن  اإلسددالملىددن مراددنن 

اإليمنن: اإليمنن بنهلل، ومالياقب، واقبب، ورسىب، واليوم اآلخر، وبنلددر خيدره و در ه  واخدقال   مرانن

العىمنء من مقبنع المياهب هو اخقال  ف  الفروع وليج ف  األصدول، وهدو رحمدة  وقدديمًن قيدل: عن  

 .اخقال  العىمنء ف  الرمس ممر  يي د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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ى: فدال ييدول ألحدد و نندة فد  الفقدااللقدلام بمنهييدة معي  يعند   اإلسدالمعن  االلقرا  بنلمياهب فد     3

دهن ادل مديهب، وال ييدول اإلفقدنء دون القدي ددد ندة يحددد  من يقصدد ى لإلفقدنء دون مد ه الل  خصدية معي  

ى و نيدددددد م فقدددد موبمنهييددددة المددددياهب، وال ييددددول ألحددددد من يددددد ل  االيقهددددند ويسددددقحدث مدددديهبًن يديدددددًا 

)موقددع رسددنلة لمددنن  ال ددريعة وثوابقهددن ومددن اسددقدر  مددن مددياهبهنخددرج المسددىمين لددن قوالددد مرفوضددة ق  

http://bit.ly/1HrucJQ ). 

يدة فد  هديا الميدنل ، قيدنم المىدك لبدد األردنفنن مبدرل مدن قنمدل بدب الدولدة  مخرىومن ننحية 

"، ال اهللعلب عال "يقوس هن  عنر يديدة،  بقسىيم راية 1128اهلل الثنن  ابن الحسين ف   هر حليران 

يدددة، ولهددديه األردن لدددالم الددددوال المسدددىحةمرايدددنل و  علدددنلقنضدددم ، ومدددن قبىدددب البسدددمىة ومدددن بعدددده الحمدددد

 اإلسدددالميحمدددل رسدددنلة  المىدددك عي عنالخ دددوة العديدددد مدددن الددددالالل والمعدددنن  والرسدددنيل لىعدددنلم ميمدددع، 

 المىددكن قسددىيم م علددن ددنر مو ، لق ددر   واالندسددنم والق ددق  الوسدد ية والمعقدلددة البعيدددة لددن ال نيفيددة وال

الدديين  رهنبيددةاإل "دالددا"مثددل لصددنبة  اإلسددالمبحمددل رايددة  لون لوراً لىددن مددن يددد   لهدديه الرايددة فيددب رد  

صددنحب  المىددكن م امددن ،حديددة بحمددل رسددنلة الرسددول صددىن اهلل لىيددب وسددىمألنهددم يمىاددون املون يددد  

لب عويود  عنر )ال وبنلنسبة ل ة لىن الندنء وااللقدال والوس ية لدال  ا اإلسالمحدية بنسقالم رسنلة ألا

منددي   اإلسددالمين د  يددة الهن ددمية بنلدداألردنيدددل لىددن ارقبددن  الممىاددة  فننددب ال اهلل( لىددن الرايددة اليديدددةع

ود، و ا)د البدايددة بمددن يحمىددب اددل يلددك مددن  ددرلية دينيددة وقنريخيددة منددي نددلول الرسددنلة النبويددة ال ددريفة 

1128 ) 

سددهنمنل  خصدددية لديددددة فدد  ميدددنل مانفحدددة عىمىدددك لبدددد اهلل الثددنن  ابدددن الحسدددين لامددن من 

، مددن خددالل الليددنرال الدوليددة القدد  قددنم بهددن، وا ددقرااب فدد  العديددد مددن المدد قمرال اإلقىيميددة اإلرهددنب

، حيددث  1124خددالل  ددهر آيار  الاويددل الدمددة العربيددة فدد مددن ضددمنهن والدوليددة فدد  هدديا ال ددأن، 

http://bit.ly/1HrucJQ
http://bit.ly/1HrucJQ
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عددنل قحديددق ق ى   علددنالسددبيل  نهددنألن والعمددل العربدد  الم ددقرك و نقفعيددل منظومددة القعددب لمىددكا نلددب 

آيار  11  )يريددددة الدددرمس سدددالم، وبندددنء المسدددقدبل األفضدددل لهدددنفددد  العددديا بدددأمن و  ال دددعوب العربيدددة

فد  نيوبدورل يندوب  "سديىقيك مدننور"قمدة حىد   دمنل األ ىسد  )الندنقو(، بمنقيدع   وايلك (1128

 المىددكالقدددن و ريدديج دولددة،  11وقددد  ددنرك فدد  الدمددة مددن يدددنرب  .2194ميىددول  4، بري ننيددن- ويىددل

ن  ومددن ضددمن الدديين الدددوليي   األمددنخددالل المدد قمر بنلعديددد مددن ر سددنء الدددول لبحددث قضددنين السددىم و 

، وريديج ولراء "ديفيد ادنميرون"، ورييج الولراء البري نن  "بنمنمو بنراك "الرييج األمريا   مالقدن به

، "ايىيدو دس روبدو"، وريديج الدولراء البىيياد  "منرك رول"، ورييج ولراء هولندا "سقيفن هنربر"ندا ا

وريدددديج الميىددددج  روبدددد ،و األالدددديس بددددالده قددددرمج االقحددددند  "مددددنقيو رينددددلس"وريدددديج الددددولراء اإلي ددددنل  

 ( y/1GNfAEkhttp://bit.l) ".هيرمنن فنن رومبوس"روب  و األ

مدددن ميدددل السدددالم  اإلسدددالمفددد  مددد قمر "نهضدددة األمدددة: حدددوار األديدددنن، و  المىدددكامدددن  دددنرك  

ونظمقدددب  ،ندونيسدددية، ينارقدددنألالددديس القدددأم فددد  العنصدددمة ا، 1124خدددالل  دددهر  دددبن  والحضدددنرة"، 

 مدن يعد   وهيا الم قمريمعية نهضة العىمنء، وه  مابر يمعية عسالمية رسمية لىن مسقوى العنلم، 

دددد مهددددم رون المدددد قمرال الدينيددددة لىددددن مسددددقوى دول ينددددوب  ددددرق آسددددين، و ددددنرك بددددب ريددددنل ديددددن ومفا 

الحنيد   اإلسدالماسدقينبقنن امسدىمين قبددم بقدويدة صدول "من  المىكن بي    وقد ونومانديميون ومخقص  

 ددبن   21  )يريدددة الددرمس "نقب مددن مبددندئهددو غنيددة رسددنلة لمددنن ومددن قضددم   ،المعقدددل، وهدديا األمددر

2194 ) 

لصدددنبة  علددناالنقمدددنء  نم فيهددواننددل "دايددرة اإلفقدددنء العددنم" قدددد مصدددرل قبدددل يلددك فقددوى قحدددر  

ر المسدىمين ويسدقبيح ادل قنظديم عرهدنب  يسدفك الددمنء وياف د علدنم االنقمدنء امن يحر   رهنبيةاإل "دالا"

 ا لسدفك ن من  نراهم ف  ققنلهم فهو ميرم عرهنب  مدقعم علن نرل الدايرة وم ،األلراض واألموال

 (  2191الدخيل ) .الدمنء وسىب األموال وهقك األلراض

http://bit.ly/1GNfAEk
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، فدددد قنمددل خددالل يةاإلسددالموال دد ون والمددسددنل قددن  و ممددن فيمددن يقعىددق بددنيراءال ولارة األ

القدد   اإليددراءالمددن البددرامج والفعنليددنل و  ي مددن خاللهددن لدددداً خ ددة مقانمىددة قنف ددبوضددع  1128لددنم 

قهدد  ، امدن سدقنير لىددين الحنيد  وقعليدل قديم الوسد ية والسدمنحةقسهم ف  قعميق الفهم المعقدل الم

يهن الددولارة ضددمن حلمددة البددرامج والفعنليددنل القدد  قنف ددوقددأق   .اإلرهددنبوالق ددر  و  موايهددة الغىددو   علددن

لهمدددن يسدددقهد  قوليدددة المدددوا نين ب دددال لدددنم وقعدددريفهم بخ دددر مو  قدددل،الو ن فددد  يال ي  خ دددين مقدددواليأ 

واآلخدددر يسدددقهد  األيمدددة والولدددنظ  الفادددر،الميقمدددع مدددن مخ دددنر هددديا وقحصدددين  ،اإلرهدددنبالق دددر  و 

بحيدددث يدددقم قلويددددهم بدددنلخبرال  ،قدددن  ب دددال خدددنصو والوالظدددنل والخ بدددنء والعدددنمىين فددد  ولارة األ

   والغىدددو  نهم مدددن عيصدددنل اىمدددة الخيدددر لىندددنج وموايهدددة الق دددر  العىميدددة والعمىيدددة الاللمدددة القددد  قما ددد

خ بددة  لالرقدددنء بمسددقوىامددن قنمددل الددولارة بوضددع خ ددة  .فاددر ال ددنيوقفنيددد مددلالم هدديا ال اإلرهددنبو 

المعنصدددر وقعمدددل لىدددن قلويدددد الخ بدددنء بمهدددنرال   اإلسدددالمققننسدددب مدددع الخ دددنب  بحيدددث اليمعدددة

  (1128د، و ا  )داالقصنل الفع نل والخ نب الننيح

ا قيب لىن  بقوليع 2102اخر لنم مو ف   ، فدد قنملولارة القربية والقعىيمممن بنلنسبة لن ن  

وحمدل  ،"دالدا"د ادلدنءال وافقدراءال ي فن  ، والم سسنل والينمعنل،  ىبة الثننوية العنمة )القوييه (

 علددنقحددل لنددوان )رسددنلة مفقوحددة  " اإلسددالمم سسددة آل البيددل المىايددة لىفاددر "قددب لد  مالاقيددب الدديس 

مددددن سددددميقموه الدولددددة  علددددنن ويميددددع المدددددنقىين والمنقمددددي "سابددددو باددددر البغددددداد"ابددددراهيم لددددواد البدددددرس 

 علددنى غيددر  ددرلية ال قسددقند و نمددن ققددل وقعددييب وفقدد "دالددا"فعددنل وممنرسددنل أل( قفنيدددًا يةاإلسددالم

قوليدددع الاقيددب بهدددد  محنربدددة ويدددنء  .حنديدددث النبويدددة الصددحيحةألنيددة واآيدددنل الدر آلقفسددير صدددحيح ل

بددي العندد  لى ىبددة المددددمين لىددن ون يةاإلسددالمبنلدددين ، والقأايددد لىددن الددديم  الفاددر المق ددر  والغىددو  

 موس امقحدنن مدرسد  من الاقيب ولع لىم نلعة وغير م ىوب امدرر فد  مالمرحىة الينمعية، م ادًا 

 ( http://bit.ly/1RoxdQm) .ولارس

http://bit.ly/1RoxdQm
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ق لىددن عيددراءال نلقدددقيالددولارة ببدددمل يقمنليددة، حيددث الوال يماددن عغفددنل دور ولارة القنميددة ا

هديا القددقيق لىقأادد  علدنيمعينل لىن قمويل مينب ، حيدث لمددل مديريدة اليمعيدنل فيهدن الحصول 

قدددننون اليمعيدددنل الحدددنل  لىدددن مندددب "عيا  ويدددنص   .عن ادددنن القمويدددل ضدددمن الضدددواب  الدننونيدددة الننفدددية

ميىددج قمويددل مددن  ددخص غيددر مردندد ، فعىيهددن ع ددعنر  موع رغبددل يمعيددة فدد  الحصددول لىددن قبددر  

القمويددل ومدددداره و ريدددة اسددقالمب، والغنيددة القدد   موع ن فيددب مصدددر القبددر  الددولراء بدديلك، لىددن من قبددي  

  (1128نة و ا"  )ال ر سينفق لىيهن، ومس  رو  خنصة بب

دد ، اإلرهددنبفدد  محنربددة  األردنن اليهددود المبيولددة لىددن الصددعيد العسددارس، والقدد  قددنم بهددن مم 

 األمريايةالقحنل  الدول  اليس ققرمسب الوالينل المقحدة  علنضمنم نالبن 2194قينمب ف   هر ميىول 

ب نيراقددب و ينريددب فدد  قصدد   األردن سددنهمفدد  اددل مددن العددراق وسددورين فدد  موايهددة "دالددا"  حيددث 

مواقددع هدديا القنظدديم، ونددقج لددن يلددك قدددمير الاثيددر منهددن  وبنلمدنبددل قو ددح بنسق ددهند ال يددنر ال ددهيد 

  "دالددا"، بعددد قيددنمهم بأسددره اإلرهددنبمددن قبددل القنظدديم  ةققىددب بأب ددع  ريددد معددني الاسنسددبة، الدديس قددم  

 ( 2191)البخيل، لندمن سد ل  نيرقب  

الظهدور المفدني  االنضمنم لىقحنل  الدول ،  علن األردنسبنب الق  دلل ألا مهموانن من 

ومددًن اسددقهدافب والسددريع لدددوال "دالددا"، "النسددخة األاثددر دمويددة مددن قنظدديم الدنلدددة الدديس اددنن يعىددن د

لمأردن، وايلك انهينر الييا العراق  ف  الموصل وانسحنبب من المحنفظنل السنية ف  العن ر مدن 

منيدًن واققصدنديًن من قهديددًا ر فد  معدندالل الددوة فد  العدراق، األمدر الديس قضدم  ، من غي د2194حليران 

القنظيم  مصبحللور ف  سورين، وبعد سي رة "دالا" لىن الرقة ودير ا  يةاألردنىمصنلح لوايقمنليًن 

، خنصة مع علالنب الخالفة وقينمب بفرض ر يقدب لىدن األردنمن الحدود العراقية والسورية مع  قريبنً 

 األلمدددنل لدددن فضدددالً ، والقرامدددنن األليدددديينالمندددن ق القددد  يسدددي ر لىيهدددن بنسدددقهدا  المسددديحيين و 

 اإليرامية والممنرسنل البدايية  )نفج المصدر(  
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فدد  هدديا القحددنل  مم  نً معنيدد األردنندددنا لىددن المسددقوى المحىدد ، حددول مددن عيا اددنن  وقددد دار

سينسدددة الندددأس بدددنلنفج، قدددنريو  علدددندلون مم ال، وفدددنل الدىدددة الددديين يددد األردنهدددل هددد  حدددرب  موال، 

  ولادددن بعدددد الحندثدددة اإليراميدددة، المقمثىدددة بدقدددل األسدددير ال دددهيد معدددني "الدنلددددة"و األردنالعالقدددة بدددين 

قبددددين لمأردنيددددين حيددددم الحدددددد  عياليدددددال السددددنبق،  موة بنل ريدددددة الوح ددددية، انقهددددن الندددددنا الاسنسددددب

الميرمدددون لدددمأردن، ولددديلك حدددددث القفدددن  لفدددوس غيدددر مسدددبوق حدددول الدنيددددد ن هدددوالاراهيدددة القددد  يان  

 والييا  )نفج المصدر( 

قهديدددًا  احقمددنالل ق ددور األلمددنل فدد  العددراق وسددورين، السدديننريو األسددوم واألاثددر مومددن مسددو 

ية ية ولمأمن الدوم  العرب  بميمىب، وهو القدسيم لىبىدين، بحيث يقم قصميم دولة سن  األردنلىمصنلح 

ن ظهددور مثددل هادديا دولددة األردنفدد  غددرب العددراق و ددرق سددورين، قصددبح يددنرة لىمىاددة  يددة الهن ددمية  وا 

نيدددة واققصدددندية فيهدددن الددددور الرييسددد  سدددياون لدددب بدددال  دددك قددددالينل مم "دالدددا"يدددنرة لدددمأردن قىعدددب 

    )نفج المصدر(األردنوايقمنلية سىبية لىن 

لىميمولددة المصددغرة  ايقمنلددنً  2102فدد   ددهر نيسددنن  األردنوفدد  نفددج السددينق اسقضددن  

، واددنن والواليددنل المقحدددة األميرايددة األردنانعدددد برينسددة والدديس  لدددول القحددنل  الدددول  ضددد القنظدديم

 رة فدد  لندددن فدد   ددهر اددننون الثددنن ارس لىميمولددة المصددغ  الهددد  منددب مقنبعددة ملمددنل االيقمددنع الددول 

فددد  االيقمددنع ملمدددنل الىيدددنن  ونالم دددنراوقدددد اسددقعرض وميمولددنل العمدددل المنبثدددة لندددب   5102

ومددن يقصددل بدددلم االسددقدرار واالقصددنل  ,والقمويددل ,يين األيننددباإلرهددنبوقضددنين المدددنقىين  ,العسددارية

نراون المخدددن ر المقعىددددة بنلقنظيمدددنل المرقب دددة بقنظددديم الم ددد امدددن ندددنقا .وخ ددد  لمىهدددن المسدددقدبىية

 )الدلمددة .نىهددن لمأمددن والسددىم العددنلميي    خددنرج العددراق وسددورين والقهديدددال القدد  قمث  اإلرهددنب "دالددا"

2191)   
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ية لبر الحدود مع العراق وسورين لددب األردنن ر الدوال قم  ميضنً الصعيد العسارس ولىن 

ب، بقحريدك قواقدد األردن يددةد حيدث قددنماألردنالدريدب مددن الحددود  "يبيددل ر "لىددن معبدر  "دالدا"سدي رة 

بنددددل الددددبنبنل  ، فددددنمايىدددومقراً  979  لىدددن الحددددود مدددع العدددراق، والقددد  قبىددد  األمنددد وقعليدددل قوايدددده

"  91ع  "، امن قم عرسنل  نيرال اإلرهنب، وه  اقيبة مانفحة 79والدوال، والق  قضمنل الاقيبة 

آال   بخمسددةفد  الينندب العراقد ، واننددل قدوال حدرج الحددود قدد دفعدل  "ادالد"السدقهدا  قدوال 

  امدن ايىدوا مقدراً  371لثدورة هندنك، والبدنل   ولهدن ة مع سورين مندي بدايدة السارس لىن الحدود الممقد  

مىيدنر دوالر   9,3نحدو  2193منفدق فد  لدنم  عي ،الدداخى  والددفنع الدو ن  األمنبقعليل  األردن قنم

مىيدون دوالر،  311بمسدنلدال لسدارية قيمقهدن  األردنبقلويدد  األمريايةوالينل المقحدة امن قنمل ال

مىيدددددون دوالر لقددددددأمين رلنيددددددة الالييدددددين السددددددوريين، واددددديلك قدددددددديم مىيددددددنر دوالر  941لددددددن  فضدددددالً 

 ، والق در   اإلرهدنبنقييدة لىقاىفدة العنليدة لموايهدة ، 2194امسنلدال لسدارية ومنليدة لدمأردن لدنم 

 ( 2194س و ن)من 

بقنظديم  2191يدة قنمدل خدالل  دهر نيسدنن األردنالددوال المسدىحة ومن اليددير بنلديار من  

وققميدل المسدنبدة القد    دولدة 97فريددن مدن  37بم دنراة  "مسنبدة المحنرب الدوليدة السدنبعة"فعنلينل 

صدين مدن ع وليندة لدد الم نراين من فرق العمىينل الخنصة ووحددال الدننينم بقنو  مخمسة  اسقمرل

ويددنءل هدديه  ردندد  مددن قددوال الدددرك مفريددق نسددني   لددن فضددالً لددد مددن الييددوا ال ددديدة والصددديدة 

يدددة القددد  قعي دددهن المن ددددة القددد  قق ىدددب المليدددد مدددن القددددريب األمنمدددع القحددددينل المسدددنبدة بدددنلقلامن 

ليمدنل  القدد  مثدل لدوالددد العمدل األس لهدن مدن خددالل االسدقخدام اوالقأهيدل واالحقرافيدة العنليدة لىقصددد  

 (  2191نيسنن  21)يريدة الرمس  ل لمل الدوال الخنصة قمي  

بنصددار  1112 لو األق رين  5ية بقنريو األردنقنمل الحاومة  فدد ممن ف  مينل الق ريع،

لمدل  مودة لىدن مس فعدل   ، وقد فرضل بمويبب لدوبدنل م دد  األردنقننون معدل لدننون العدوبنل 
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م وقعنقدب لىدن نصدوص قيدر   ميضدنً وا قمل هديا الددننون  رهنبيةاإل األلمنلف  نظر الدننون من  يعد  

 عرهددددددددددددددنب    موىون لصددددددددددددددنبنل وميمولددددددددددددددنل بدصددددددددددددددد عيرامدددددددددددددد  األ ددددددددددددددخنص الدددددددددددددديين ي ددددددددددددددا  

(http://www.gid.gov.jo/ar/terrorism_ar.html ) 

( لسدددنة 88رقددم ) اإلرهددنببددنقرار قددننون مندددع  1111الل العددنم خددديددة األردنقنمددل الحاومددة 

دددل بعدددض الدصدددور فددد   مو( ، والددديس ال يقعدددنرض مدددع ميدددة قدددوانين 1111) ق دددريعنل مردنيدددة بدددل يام 

امدن ال  .اإلرهدنبوقمويل  رهنبيةاإلالق ريعنل العنمىة وقعن يهن بنلدضنين المرقب ة بنإللداد لمألمنل 

نمددن ينسدديم مددع االقفنقيددة الدوليددة لمنددع و  األردنيقعددنرض مددع القلامددنل  االقفنقيددنل الدننونيددة الدوليددة، وا 

 اإلرهدنب، وبمن ينسيم مع اليهدد الددول  فد  مالحددة وققبدع األردن، الق  انضم عليهن اإلرهنبقمويل 

أس  دال مدن األ دانل واقدع الحريدنل العنمدة لن لدم علنقة الدننون ب فضالً والحد من آثنره المدم رة، 

يا ثبدل دليدل قدن ع لىدن ارقادنب عال عياقدب وقدني  احقدرالس، وال يعنقدب  وهيا الدننون بحد    دناألر ف  

وفد    حانم هيا الدننون قنبىة لى عنمن قرارال المدل  العنم وفق مليب، امن عال خص لىيرم المسند 

ف  ( ، قددد مل ددن لمددوظ  2885( لسددنة )2  رقددم )األردنددن قددننون اليمددنرك نميددنل مراقبددة الحدددود فدد

مقدب سدواء ادنن هديا و نس لدن القهريدب ومداليمنرك صدفة وصدالحينل الضدبن  العددليين بهدد  القحدر  

 ( )نفج المصدر  .لىمواد الممنولة من اإلدخنل إلقىيم الممىاة موالقهريب لمأ خنص 

قددننون مانفحددة غسددل -5117لسددنة  6."قددننون رقددم بنصدددار يددة األردن الحاومددةامددن قنمددل  

هدديا الدددننون صدددرل قعىيمددنل مددن لدددة م سسددنل حاوميددة  علددن "  واسددقننداً رهددنباإلاألمددوال وقمويددل 

راق المنليددة"، وقسددعن اددل هدديه القعىيمددنل و يددداع  األعو "مراددل " البنددك المراددلس"وغيددر حاوميددة، مثددل 

  2191فد   دهر ميدنر (  ومصددرل 5102  )اليدرادال اإلرهدنبمانفحة غسل األموال وقمويدل   علن

 ( 9962  )اليريدة الرسمية العدد اإلرهنبلدننون منع  معدالً  نً قننون .510 لسنة 06"قننون رقم 

http://www.gid.gov.jo/ar/terrorism_ar.html
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ىين خالل لنم  بق ايل ميضنً وقنمل الحاومة  ، نقيية اإلرهنبلموايهة  2194لينة ولارية ل 

يددة، خنصددًة قىددك الم يدددة لقنظدديم "دالددا"، األردننر السددىف  داخددل المدددن والبىدددال لقصددنلد نفددوي القي دد

سدبعة آال  يهدندس، مدن ميدل  لىدنمدن يليدد  علدنيدين األردند اليهدنديين اىحوظ فد  ملددواالرقفنع الم

، ومدن بدين مهدنم قىدك الىيندة القعنمدل مدع البد ر اإلرهدنبخنصة لموايهة الق در  و  عسقراقيييةوضع 

ميدع  ، وقد م ث ىل ف  قىك الىيندة ينً وفاري نً وايقمنلي نً رفهن، وموايهقهن سينسيًن وممنيالق  ي  قبب ف  ق 

 ( .510س و ن  )من م سسنل الممىاة من ميل مراقبة القينرال المق ددة

قعددددديالل لىددددن قددددننون مانفحددددة   األردنددددالبرلمددددنن  ، مقددددر  2194ومددددن يننبددددب وفدددد  حليددددران 

ية سدى نل األمن، وقد مل ل قىك القعديالل لىحاومة واأليهلة 2111المعمول بب مني لنم  اإلرهنب

اإللاقروند ، وبنلقدنل   اإلرهدنبلي دمل  اإلرهدنبنون لىدن قوسديع مفهدوم ان وى قعدديل  الددن عيواسعةد 

، نألردنفدددد  ددنل هدديا الدددننون  العديدددأ مددن االنقدددندال، خنصددًة مددن قبددل يمنلددة اإلخددوان المسددىمين بدد

ق بحيددة من القعددديالل قضددي   اإلنسددننوادديلك منظمددة "هيومددنن رايددقج ووقددا" المدافعددة لددن حدددوق 

ية قىك القعديالل بحمىدة واسدعة مدن األردنبعل السى نل   وقد مق  األردن  الخننق لىن حرية الموا ن

ددنند حيددث قددم القدددنل مددن يدددرب مددن  دد 311االلقدددنالل فدد  لم  ن ي  ددقبب فدد  قعددن فهم مددع قنظدديم مم 

من القالء المنبر بسبب  نً خ يب 21لمنض  قن  ف   هر مغس ج او "دالا"، امن منعل ولارة األ

  ( 2194س و نمن )  .لىفار المق ر خرقهم لىدننون، والقرويج 

القنفيييددة لمانفحددة  اإليددراءالميمولددة مددن  األردنخددي   اق  األمنددوفدد  اليننددب االسددقخبنرس و 

والم دددددنراة فددددد   الم ىددددوبين،مدددددن خددددالل قبدددددندل المعىومددددنل االسدددددقخبنراقية وقبددددندل قسدددددىيم  اإلرهددددنب

نقيدددنل الدوليدددة المقعىددددة بمانفحدددة قفالواالنضدددمنم لعددددد مدددن ا ،اإلرهدددنبالمددد قمرال الدوليدددة لمانفحدددة 

عيدراءال لمراقبدة الحددود  األردناديلك اقخدي   مسدمنء قىدك االقفنقيدنل( يبدين 2)المىحق رقدم  ،اإلرهنب

 ( 5102ية لمنع قهريب األسىحة واليخنير والمقفيرال  )اليرادال، األردن
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ة والصددغيرة، يددنر بنألسددىحة الخفيفددضددرورة وقدد  االق  لىددن  األردند  ددد   مخددرىومددن ننحيددة  

مددن خددالل الاىمددة القدد  ملدنهددن ، ويلددك والسددي رة ب ددال ماثددر فعنليددة لىددن عنقددنج وقيددنرة قىددك األسددىحة

 األمدنمدنم ميىدج م 2191ميدنر  94يوم  اإلنسننمير ليد بن رلد، المفوض السنم  لحدوق ألاسمو 

  (  http://bit.ly/1HFr9zq)  الدول 

، حيدث اإلرهدنبامن منب ال بد من بينن يهود بعض م سسنل الميقمع المحى  ف  مانفحدة 

 5102"، بعدددد مدد قمر فدد  لمددنن فدد   ددهر نيسددنن يمعيددة مصدددقنء لمددنن لىقعىدديم والقدددريب"قنمددل 

محدور "يىسدة فد   "  حيدث قدم   والق در   اإلرهدنبدور م سسنل الميقمع المدن  ف  مانفحدة بعنوان "

ب مسددددنليبوا دددد   لإلرهددددنبس ووسددددنيل االقصددددنل الحديثددددة فدددد  القصددددد   اإللددددالمدور  بحددددث" اإللددددالم

، وآليدة ن در ثدنفدة القسدنمح والوسد ية وااللقددال لإلرهنبومعقدداقب، وايفية صينغة رمس لنم مضند 

يديولويينل العن  والق ر  وايفية آ علنق الق ر  قم " محور لىم االيقمنع"وف  يىسة   ف  الميقمع

 ( http://bit.ly/1SevNaI  )البيية االيقمنلية لمأفراد ف  محنربة يلكقعليل دور 

، بعندددوان مربعددددد مددد ق" مرادددل الدددددج لىدراسدددنل السينسدددية" قدددنم 2191وخدددالل  دددهر  دددبن   

نيدة دولدة ريديج "، قحل رلفرص القوافق الو ن  وقحدينقب الق ر   نمىة لمحنربة  عسقراقييية"نحو 

ندواب الولراء و الدسينسديين و   الداقور لبدد اهلل النسدور  وقدد  دنرك بدنلم قمر لددد مدن الاألردنالولراء 

نن ددددد ين فددددد  مخقىددددد  ميدددددنالل العمدددددل االيقمدددددنل  والسينسددددد  الحدددددلبيين و النددددددنبيين و الليدددددنن و ألاو 

  ( 7UPWhttp://bit.ly/1GV  )واالققصندس

 اإلرهددددنب"دور الوسددد ية فدددد  موايهددددة بعنددددوان  مدددد قمر 1128امدددن لدددددد خددددالل  دددهر آيار  

 اإللدددالمضدددح وليدددر مو   وقدددد المنقددددى العددنلم  لىوسددد يةمدددب نظ  " ينوقحديددق االسدددقدرار والسدددىم العدددنلمي

يددة فدد  األمنيهددلة ألالقدد  حمىددل لنددوان "دور م سسددنل الدولددة واالددداقور محمددد المددومن  فدد  ورققددب 

 ددنمىة  عسدقراقيييةن الحاومدة قنمددل بنقخدني عيدراءال لددة وضددعل مدن خاللهدن م "، س لىق در  قصدد  ال

http://bit.ly/1HFr9zq
http://bit.ly/1SevNaI
http://bit.ly/1GV7UPW
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حبددن  مخ   ددنل الدددوى الظالمي ددةاإلرهددنبلموايهددة الق ددر   و    ، بهددد  قحصددين اليبهددة الداخىي ددة، وا 

(http://bit.ly/1Bbqzbv )  

فدددد  الحمىددددة الفاريددددة القولويددددة ضددددد  سددددنهملفدددددد  يقمددددنل الاصددددل امواقددددع القو وبنلنسددددبة ل 

والممنرسدددنل اإليراميدددة القددد  قددددوم بهدددن "دالدددا"، واددديلك الددددور الددديس يددددوم بدددب  رهنبيدددةاإلالن دددن نل 

  خرىنية األيخ بنء المسنيد، خنصة مثننء صالة اليمعة، والمننسبنل الد

ادل  اإلرهدنبفد  سدبيل مانفحدة  أل يهداً ية وم سسنقهن المخقىفة لم قاألردنوهايا فنن الدولة 

ب دددال مىحدددوظ فددد  قوليدددة المدددوا نين  سدددنهمحسدددب مسدددقواه وقدراقدددب الفنيدددة والمعنويدددة، األمدددر الددديس 

 علدنه   ويدر  األردندوالقافيرية، والقدىيل مدن فدرص اخقدراق الميقمدع  رهنبيةاإلوقحصينهم ضد األفانر 

 امنين الفقن والقافير واالقققنل 

قحصددين موا نيددب ضددد القعصددب والق ددر  مددن خددالل ن ددر ثدنفددة  علددنحنيددة ب األردن ال لال

السددوس الدديس يحددول دون اخق ددن    اإلسددالموسدد ية معقدلددة وقصددحيح منددنهج القربيددة لن ددر الفاددر 

  (2191)الروابدة  الضيدة  هدا األ موصحنب الفار المنحر  م قبل ين منالد  

عدنلج همدوم الدو ن والمدوا ن وق رحهدن حراة حلبيدة و نيدة برامييدة ق علنبحنية  األردن عن

  د دة والقنظير المير  و ابدنلب واقع  قنبل لىقنفيي بعيدة لن المل 

دد علددنن الددو ن بحنيددة مو   علددنقىيمدد  والسددبيل إلا موالدبىدد   موال ددنيف   موب الدددين  البعددد لددن القعص 

غنددددنء عوسدددديىة  يلدددك االلقددددلام بهويددددة و نيدددة واحدددددة ال قدصدددد ، الادددل فيهددددن  ددددرانء والهويدددنل الفرليددددة

 )نفج المصدر(  لىقعددية 

 

 

http://bit.ly/1Bbqzbv
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  المبحث الثاني: السياسات االجرائية االقليمية

ىددل بنقدددام ، قنمددل الينمعددة العربيددة بددنيراءال لديدددة قمث  اإلرهددنبفدد  خ ددوة منهددن لمانفحددة 

دد دة ويهددود بعددض الدددول بنصدددار قددوانين ولدددد اقفنقيددنل ومدد قمرال دوليددة بهددد  اقخددني سينسددنل موح 

ل ظنهرة لدنبرة لىحددود الدوميدة ولدم قعدد معنليقهدن مدن مصبحالق   اإلرهنبس لظنهرة لىقصد  م قراة 

قددول    عيميمولددة دول منفددردة  ونبدددم بددنيراءال ينمعددة الدددول العربيددة،  موخقصددنص دولددة واحدددة ا

لىدن مصدنلحهن  اً العربيدة واسدقدرارهن، وي دا ل خ در  ، الديس يهدد د ممدن الددولاإلرهدنبمانفحدة  الينمعة

 األمددمميثددنق هييددة بمنهددن  نً الدددول   والقلامدد مو، سددواء لىددن المسددقوى العربدد  اً مقلايددد هقمنمددنً االحيويددة، 

ىل يهدود البىددان العربيدة خرىالمقحدة، ويميع العهود والمواثيق الدولية األ عبدرام االقفنقيدة  علدن، قوص 

 لعددرب الدديس انعدددد فدد  مدددر  ، فدد  ايقمددنع ميىسدد  ولراء الداخىيددة والعدددل ااإلرهددنبالعربيددة لمانفحددة 

بتتتتتتتو  تتتتتتتود ، أ) 0336نيسدددددددنن  55 األمننددددددة العنمدددددددة لينمعدددددددة الدددددددول العربيدددددددة فددددددد  الدددددددنهرة فددددددد 

http://bit.ly/1IBrnUh .) 
دد صددىة بنلا دد  لددن حراددة لىددن القددلام الدددول بق ددوير األنظمددة المق  ل هدديه االقفنقيددة وقددد نص 

ير والمقفيدرال ومراقبقهدن وخنصدة لبدر اليمدنرك والحددود، امدن قىقدلم بق دوير وقعليدل سىحة والديخنألا

رة، امدن الدخول بوثنيق ملو   مويراءال المراقبة وقأمين الحدود والمننفي ال رلية لمنع حنالل القسىل ع

يلك  جقو  قىقلم بحمنية ال خصينل والمن آل الحيوية ووسنيل الندل العنم والبعثنل الدبىومنسية، ومن ي

يين وقحددديث هدديه الدنلدددة اإلرهددنبو  نإلرهددنببنن ددنء قنلدددة لىبيننددنل ليمددع وقحىيددل البيننددنل الخنصددة ب

ن والقنسددديق المحىدددد  والعربددد   وقىقددددلم الدددددول اددديلك بنقخددددني قدددددابير و نبنسدددقمرار فدددد  ع دددنر مددددن القعدددد

لالقفنقيدددة  م  بددددنً ومحدددنامقهم وقسدددىيمه رهنبيدددةاإلالمانفحدددة المقعىددددة بدددنلدبض لىدددن مرقابددد  اليدددرايم 

بقددددوفير الحمنيددددة لىعددددنمىين فدددد  ميدددددان العدالددددة اليننييددددة ولمصددددندر  ميضددددنً المنظمددددة لىقسددددىيم، وقىقددددلم 

، وقدددديم حددوافل مننسددبة لق ددييع المددوا نين اإلرهددنبالمعىومددنل وال ددهود، وقدددديم المسددنلدة لضددحنين 

http://bit.ly/1IBrnUh
http://bit.ly/1IBrnUh
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قنمدة قعدن فد  علددنء الددبض لىدن مو نوالقعد رهنبيةاإل األلمنلبالغ لن إللىن ا نل، ن فع دو نرقابيهدن، وا 

مددل االقفنقيددة قوالددد قسددىيم بددين المددوا نين، وفدد  الميددنل الدضددني  نظ   اإلرهددنبيددبن ميهددلة مانفحددة 

يبدددل القدددلام الددددول المقعنقددددة مو ن الدضدددني ، وقبدددندل األدلدددة، و و نالميدددرمين، واإلننبدددة الدضدددنيية، والقعددد

 (  2111   )لرفةباإلرهنالمحاوم لىيهم ف  يرايم  موبقسىيم المقهمين 

وبعدددهن، لىددن مقنبعددة  5110ميىددول  00 محددداثحرصددل ينمعددة الدددول العربيددة، قبددل وقددد 

دل دلمهددن فدد  علددداد وما دد ،واليمعيددة العنمددة لمأمددم المقحدددة يال الصددىة األمددنقنفيددي قددرارال ميىددج 

لىيدب  نً مقفدد هدنبلإلر  اً محدد د نً الددول ، ققضدمن قعريفد اإلرهدنبالمقحدة ال دنمىة فد   دأن  األمماقفنقية 

مددددة االحددددقالل، ومواصددددىة اليهددددود و نال ددددعوب الم ددددروع فدددد  مد وحددددق   اإلرهددددنبيمي ددددل بددددين و ، نً دوليدددد

ن الدددول  فدد  هدديا الميددنل  و نمددن  ددأنب قدويددة القعدد اإلرهددنبوالمسددنل  بنن ددنء مراددل دولدد  لمانفحددة 

رايم الحنسددوب يهودهددن إللددداد م ددروع اقفنقيددة لربيددة حددول يدد ميضددنً وقواصددل ينمعددة الدددول العربيددة 

  امددن ملددد ل األمننددة العنمددة عرهنبيددةحددول مانفحددة اسددقخدام اإلنقرنددل ألغددراض  اً س يقضددمن بنددودالددي

الخنصددة بمندددع  اإليددراءال، وققددنبع اإلرهدددنبم ددروع اقفنقيددة لربيددة لمانفحدددة غسددل األمددوال وقمويددل 

 األمدددنلدددن ميىدددج لىددددرارال الصدددندرة  اً قنفيددديويلدددك يين مدددن حيدددنلة مسدددىحة الددددمنر ال دددنمل، اإلرهدددنب

  القددد  سددديقم الق دددرق عليهدددن فددد  المبحدددث الثنلدددث مدددن هددديا الفصدددل واليمعيدددة العنمدددة لمأمدددم المقحددددة

(http://bit.ly/1IBrnUh   ) 

ة ق دايل قدو    1128آيار  18ف  ايقمدنع الدمدة فد   درم ال ديو يدوم  ر الدندة العربقر  امن 

سديندة مس  مود ممدن وسدالمة لموايهدة القحددينل القد  قهدد   ق نرك فيهن الددول اخقينريدنً  لسارية لربية

الددوة االقفدنق لىدن من قادون    وقدم  لمأمدن الددوم  العربد  مبن دراً  ل قهديداً من الدول األلضنء، وق ا  

دد العربيددة الم ددقراة دفنليددة ققضددمن قددوال بريددة وبحريددة ويويددة، بددلس   ندقهددن قي مدددر   ومن ياددوند، موح 

لددن مو نددة لهددن سق ددنرك بددأفراد ومعدددال ودلددم لويسددق  ومددنل ، و يميددع الدددول الماو  امددن ومن بنلدددنهرة، 

http://bit.ly/1IBrnUh
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(  http://bit.ly/1LlrEja)  .األردنالددول الم ددنراة هدد  مصدر والسددعودية والاويددل واإلمددنرال و 

ر سددنء مراددنن الدددوال المسددىحة العددرب لايقمددنع  لو م 9192نيسددنن  99يددوم بدددم فدد  الدددنهرة وقددد 

بمدر ينمعة الدول العربية، لىنظر ف  ق ايل قوة لربية م قراة ومننق ة المهنم المنو دة بهديه الددوة 

  ( http://bit.ly/1Ep1LY2) .وايفية قمويىهن

 العددرب فدد  دورقددب السندسددة واألربعددين لددالماإلميىددج ولراء  وافددق  اإللالمددولىددن الصددعيد 

فددد  ن دددر قددديم  اإللدددالمدور "مقدددب دولدددة االمدددنرال قحدددل لندددوان اققدددراح قد   لىدددن 2009ميدددنر  20يددوم 

فددد  خقدددنم  الميىدددج وافدددقو  والقبدددنره المحدددور الفادددرس أللمدددنل الميىدددج  " القسدددنمح ومانفحدددة الق دددر  

وقاىيددد   اإلرهدددنبيدددة الم دددقراة لمانفحدددة الماإلل سدددقراقيييةالخ دددة المرحىيدددة لقنفيدددي اإل نلمنلدددب لىدددم

مددددار  نبمقنبعددة قنفيدديهن لىدد "يددةاألمنينمعددة نددني  لىعىددوم "ن والقنسدديق مددع و نالينمعددة العربيددة بنلقعدد

مننددة العنمددة ألقهن االدراسددة القدد  ملددد   ميىددج الددولراءالقمددد ادديلك و    2009خمددج سددنوال قبدددم فدد  

وقاىيدد  األمننددة العنمددة فدد  البدددء فدد   ،لاقروندد إلب الىينمعددة والخنصددة بنن ددنء راديددو وقىفليددون العددر 

ك ة القحر   نر موالنة خ   عهيا الم روع وفق الدراسة المدقرحة وصر  الميلانية المددرة لىم روع ف  

فدددد  الدددددول العربيددددة واقحددددند عيالددددنل الدددددول العربيددددة  اإللددددالمولارال  وحددددث   ،  فدددد  الخددددنرجاإللالمدددد

  ( http://bit.ly/1GDiIiM) فرة لديهن بنمدادهن بنلمواد والبرامج المقو 

 ،م مدن السدعوديةوالمددد   "،لدرب سدنل"وقحل لنوان الم سسة العربيدة لالقصدنالل الفضدنيية 

الققدراح  "لدرب سدنل"ص مدن الددول األلضدنء بنلقنسديق مدع ر الميىج ق ايل فريق لمل مقخص  قر  

الدندوال الفضدنيية  لوق  بث   ،الفنية والق ريعية والدننونية ،الاللمة من النواح  اإليراءالالخ وال و 

ض وقثيدر الفرقدة وال نيفيدة وقحدر   ،ل فد  ال د ون الداخىيدة لىددولوققددخ   ،الق  قس ء ألس دولة لربيدة

يددة وال ددرانل اإللالمالمدددن  ن، وقعمدديم يال اإليددراء لىدد"لددرب سددنل"لبددر منظومددة  اإلرهددنب نلىدد

  (http://bit.ly/1GDiIiM)  لهن خي من الدول العربية مدراً الق  قق  الخنصة 

http://bit.ly/1LlrEja
http://bit.ly/1Ep1LY2
http://bit.ly/1GDiIiM
http://bit.ly/1GDiIiM
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ل دول مقدددر  ، فددددد اإلرهدددنبن الخىييددد  قيدددنه و نممدددن فددد  مدددن يقعىدددق بموقددد  دول ميىدددج القعددد

م ، 2112فددد  لدددنم  نإلرهدددنب  المصدددحوب بيدددة لمانفحدددة الق دددر  األمن سدددقراقيييةن اإلو نميىدددج القعددد

دد اإلرهددنبب ددأن مانفحددة  "علددالن مسددد "ومصدددرل فدد  العددنم ياقددب  ىل دول الميىددج فدد    ولدددد قوص 

فد  العدنم    امن قم   اإلرهنبن لمانفحة و نالقوقيع لىن اقفنقية دول ميىج القع علن 2114  هر مينر

دددددددد 2111   سددددددددنوينً قعدددددددددد ايقمنلنقهددددددددن  اإلرهددددددددنبة بمانفحددددددددة ق ددددددددايل لينددددددددة ممنيددددددددة دايمددددددددة مخقص 

(http://bit.ly/1Gp6bjJ  ) 

ن لدول الخىيج العربية المنعدد فد  الريدنض يدوم و نوف  ايقمنع الميىج الولارس لميىج القع

  والق ددر   اإلرهددنببنبددي  لضددنءأللىدددول الىددن المواقدد  الثنبقددة الميىددج  ، ماددد   5102حليددران  00

ل دوافعدب ومبرراقدب، وميدًن اددنن مصددره، وقيفيد  مصدندر قمويىددب, بيميدع م دانلب وصدوره، ومهمدن انندد

وققغدديى  رهنبيددةاإلدًا القددلام دول الميىددج بمحنربددة الفاددر المنحددر  الدديس قدددوم لىيددب اليمنلددنل م ا دد

  القحددنل  الدددول  اسددقمرار م ددنراقهن الفنلىددة فددو البددرسء منددب,   اإلسددالممنددب، بهددد  ق ددويب الدددين 

  (http://bit.ly/1CrZQT1) . اإلرهنب "دالا" لمحنربة قنظيم 

ددولىددن صددعيد اليهددود المنفددردة لىدددول، وفدد  ن نقهددن المحىدد  فدددد  ل الق ددريعنل الو نيددة اهقم 

ر لدوبدنل رادلدة وقددر   اإلرهدنبم ، فأصددرل دول لديددة قدوانين خنصدة قيدر  اإلرهدنببمانفحة يدرايم 

  لدن هديا الددننون بعيدداً  خدر ظدل  اآل عضدبوبدميب فد  قدننون العدوبدنل العدنم  يين، بعضهن قم  لإلرهنب

يراءال خنصة لىقيريم والمانفحة  فمثالً  نظراً  الممىاة العربيدة السدعودية  قنمل ألنب يقضمن قوالد وا 

 اإلسدددالمبعندددوان  " " اإلسدددالمراب دددة العدددنلم "مقدددب الددديس نظ   " اإلسدددالمالمددد قمر العدددنلم  "بنسقضدددنفة 

ندددنقا ، و 1128 دددبن   18-11ودية، خدددالل الفقدددرة السدددع-"، فددد  مادددة المارمدددةاإلرهدددنبومحنربدددة 

، ومن مددن يللمددب اإلرهددنبمددن  اإلسددالمدوا لىددن بددراءة مددة، وما ددراق العمددل المدد  مو الم ددنراون البحددوث و 

غنل دينيدددة ال لالقدددة لهدددن برسدددنلة مدددن مسدددو   ،والمسدددىمين اإلسدددالمثون بنسدددم ممدددن يقحدددد   ،يوناإلرهدددنب

http://bit.ly/1Gp6bjJ
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د نصوصددب اليىيددة لىددن نج، وق ا ددواإلحسددنن والرحمددة بنلن ددالقدد  قدددوم لىددن الوسدد ية والعدددل  اإلسددالم

فددددوج واأللددددراض واألمددددوال ية ، وصددددون حرمددددة الن  اإلنسددددنن، ورلنيددددة الارامددددة اإلنسددددنناحقددددرام حدددددوق 

د لىددددن ضددددرورة دة، وما دددد، ونددددنقا قعريفنقددددب المقعددددد  اإلرهددددنبدرج المدددد قمر مفهددددوم   وقددددد والممقىاددددنل

، ياددون  ددنماًل ينمعددًن، يسددقولب مصددننفب، ويضددب  رهددنبلإلاقفددنق دولدد  لىددن قعريدد   علددنالوصددول 

غيددر  األلمددنلرمى المدد قمر ضددرورة القمييددل بددين   امددن لقحي دد موالمفددنهيم المىقبسددةد منعددًن ألس خ ددأ 

 الم ددرولة  بدددًن لمبددندئ الدددننون الدددول  ومددن يلددك رد   األلمددنلو  عرهنبيددةالم ددرولة بوصددفهن يددرايم 

نهنء االحقالل  ( http://bit.ly/1BytbA0  )العدوان وا 

ملمددنل المدد قمر  "يددةاألمنينمعددة نددني  العربيددة لىعىددوم " مددن خدداللامددن اسقضددنفل السددعودية 

  1128مبريددل  8 علددن 5 خددالل الفقددرة مددن"  والق ددر   اإلرهددنبدور العىمددنء فدد  الوقنيددة مددن " العىمدد 

والق در ,  اإلرهدنبالمعنصدر لددور العىمدنء فد  الوقنيدة مدن ق دخيص الواقدع  علدنالمد قمر وقد هدد  

بددرال  قدددديم  علددنوالق ددر , وصددواًل  اإلرهددنبيددة يلددك الدددور فدد  دلددم اليهددود المبيولددة لمعنليددة مهموا 

وقددد  ددنرك فدد  ملمددنل المدد قمر  .ل قدديم االلقدددال والوسدد يةقصددورال مسددقدبىية لدددور العىمددنء بمددن يعددل  

والاىيدددنل  ،يدددةاألمنواأليهدددلة  ،قدددن  وال ددد ون الدينيدددةو واأل ،اإللدددالمو  ،العدددنمىون فددد  ولارال الداخىيدددة

والينمعدددنل  ،اإلرهدددنبوالمنظمدددنل اإلقىيميدددة والدوليدددة المعنيدددة بمانفحدددة  يدددة فددد  الددددول العربيدددة،األمن

   والدندددددوال الفضدددددنيية واإليالدددددنل العربيدددددة،اإللالمدددددوم سسدددددنل اإلنقدددددنج  والم سسدددددنل القعىيميدددددة،

 :ر ه و نراقب العىمية من خالل لدد من المحمو الم قمر  وننقا .لاقرونيةإلوالصح  الورقية وا

 .الل الميقمعيدددددددددددددددة والدوليدددددددددددددددة الراهندددددددددددددددةدور العىمدددددددددددددددنء فددددددددددددددد  ظدددددددددددددددل القحدددددددددددددددو   : لو األ المحدددددددددددددددور

 .والق ددددددددر  اإلرهددددددددنبالميدددددددنالل الوقنييددددددددة لددددددددور العىمددددددددنء فددددددد  الوقنيددددددددة مدددددددن  : الثددددددددنن  المحدددددددور

 .والق ددددددددر  اإلرهددددددددنبعىمددددددددنء فدددددددد  الوقنيددددددددة مددددددددن الوسددددددددنيل الوقنييددددددددة لدددددددددور ال : الثنلددددددددث المحددددددددور

   (http://bit.ly/1JpmjrJ) .اآلفنق المسقدبىية لدور العىمنء : الرابع المحور 

http://bit.ly/1BytbA0
http://bit.ly/1JpmjrJ
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  خ نب قبن   علنوخرج الم قمر بيمىة من القوصينل المهمة الق  قدلو لىمنء المسىمين  

للللة ممن الميقمعنل العربية  علنليمنلنل المق ددة الق  قسعن دين  واضح قينه القينرال وا

د الم نراون ف  الم قمر لىن الندن  القنلية: )الحسن  وما   واسقدرارهن، يةاإلسالمو 

http://bit.ly/1HqbEYd  ) 

مابر  علنلمسىمين لىوصول ى لىمنء او ناالسقفندة من وسنيل القواصل االيقمنل  لن ر فق  2

   نج وخنصة ال بنب والفقينلمن الن    ريحة ممانة

 قدوية الصىة بين العىمنء المسىمين ومبننء الميقمع بمخقى   بدنقب وخنصة فية ال بنب    1

لم ثرة ودراسة العوامل ا يةاإلسالمية الحوار بين الحضنرال ف  الدول العربية و مهملىن القأايد   2

  . والق ر   اإلرهنبح الصورة الحديدية لإلسالم وموقفب من يضنإللحضنرال ف  العالقة بين ا

ضرورة عييند قنوال لىقواصل والحوار المسقمر مع  الب و نلبنل الينمعنل والم سسنل   4

   والق ر  اإلرهنبالقربوية ف  موضولنل 

لن ر مبندئ ية المخقىفة والم سسنل الدينية المخقصة، اإللالمن بين الم سسنل و نقفعيل القع  8

المخقىفة  اإللالمالوس ية وااللقدال ف  الميقمع وقخصيص المسنحنل الانفية ف  وسنيل 

 الوس   بال صوره وم انلب    اإلسالملعرض الخ نب 

قيمع فيهن  اإلرهنب ، و والقافير والق ر   لىن   بب دلنة الغىو   قألي  موسولة ابرى لىرد    1

 .د العىمية لىيهن بمنهج الوس ية وااللقدالوضع الردو  ويقم   ، بهنقهم لبر القنريو

http://bit.ly/1HqbEYd
http://bit.ly/1HqbEYd
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امن قنمل الاويل بنسقضنفة ميىج ولراء خنريية الدول األلضنء ف  "منظمة القعنون 

، حيث ما د الميىج االلقلام بأهدا  ومبندىء 2102مينر  22-21اإلسالم " خالل الفقرة 

مصنلحهن الم قراة  وف  "منظمة القعنون اإلسالم " لمن فيب خير ال عوب اإلسالمية وقأمين 

قحل  عنر  22هيا الصدد  د د الميىج ف  )علالن الاويل( الصندر ف  خقنم ملمنل دورقب 

)الر ية الم قراة لقعليل القسنمح ونبي اإلرهنب( لىن دلم مبندىء المنظمة وغنينقهن لمن فيب 

الثنني  وف  خير ال عوب اإلسالمية وقأمين مصنلحهن الم قراة من خالل العمل ف  اإل نر 

 ع نر المنظمة بهد  قعليل القضنمن اإلسالم  وقنسيق العمل اإلسالم  الم قرك 

دد   والفاددر المق ددر   اإلرهددنبقىيميددة والدوليددة لمحنربددة إلقوحيددد اليهددود ا علددنودلددن  ب امددن رح 

يمنع قحل الفصل السنبع الدنض  إل( اليس صدر بن1128) بن   1288رقم  األمنبدرار ميىج 

  ييناإلرهدددددنبوق دددددديد الرقنبدددددة لىدددددن المندددددن ق الخنضدددددعة لسدددددي رة  اإلرهدددددنبنبع قمويدددددل بقيفيددددد  منددددد

(http://bit.ly/1SSzUJD ) 

وبنلنسبة لىبحرين، ملىن ولير الداخىية البحرين  ال يو را د بن لبد اهلل آل خىيفة لن 

د الوحدة يراءال ضد مس خ نب يهد  عاقخني  علن اً قخصيص يهد ممن  لحمنية دور العبندة، م ير 

 نر بحث قرايب انميرال مراقبة واالسقعننة بنلقدنينل الحديثة بنلقنسيق إلف  هيا ا الو نية، وقد قم  

 (   http://www.alarab.co.uk/?id=55905قن   )و مع األ

 ، وخصوصدنً اإلرهدنبالقد  قنمدل بهدن لىقعنمدل مدع  اإليدراءال مهدم  صدر، فدنن وفيمن يقعىق بم

  هنددنك، ون ددر قددوال لىقدددخل السددريع، األمنددالقوايددد فدد  من دددة  ددبب يليددرة سدديننء، قينمهددن بقاثيدد  

 ول خ  الحدود لمنع قهريدب األسدىحة والمددنقىين لدن  ريدق  لىنقأسيج من دة لنللة  لن فضالً 

يين، امدن لدم يدقمان اإلرهدنبنفدق وققدل ميدنل  2000قددمير مدن يددرب مدن  فد ددد نيحدل ف  منفنق غلة

امدن فعىدوا  ،" فد   دبب يليدرة سديننءيةاإلسدالميون من اإللالن لن قأسيج من يعر  بدد"الدولة اإلرهنب

http://bit.ly/1SSzUJD
http://www.alarab.co.uk/?id=55905
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 نوالواليدددنل المقحددددة فددد  الحدددرب لىددد مدددع عسدددقراقيييةن لمصدددر لالقدددنل مامدددن   العدددراق وال دددنمفددد  

ن العسددارس بينهمددن بددرغم مس خالفددنل حددول قصددني  و نلقنن لقعليددل القعددالدددو  ن، حيددث قسددعاإلرهددنب

لىواليدددنل  ، ولادددن الم ادددد هدددو من مصدددر  دددريك مسنسددد عرهنبيدددةيمنلدددة اإلخدددوان المسدددىمين ايمنلدددة 

م ، حيدث قددد  "دالا"مب من دلم لىقحنل  الدول  ضد لمن قدد   نظراً  اإلرهنب نف  الحرب لى المقحدة

 .دورهدددددن فددددد  الينندددددب األيدددددديولوي  مدددددن الحدددددرب لدددددن فضدددددالً ، ييسدددددقينً ولو  معىومنقيدددددنً  مصدددددر دلمدددددنً 

(http://bit.ly/1KkaKST)  

هدديه  حيددث قعمددلوالوقنيددة منددب، الممىاددة المغربيددة،  اإلرهددنبومددن الدددول الرايدددة فدد  مانفحددة 

دب والعند  فدد  ع دنر سينسد الدولدة دة مقعددد   عسدقراقيييةة  دنمىة، ونهدج لىدن القصدد س لمرو يد  القعص 

ن دددر قددديم االلقددددال والقسدددنمح الددددين  فددد  محي دددب  علدددن  ويسدددعن المغدددرب اإلرهدددنباألبعدددند لمحنربدددة 

خبرقددب ال ويىددة فدد  ميددنل اإل ددرا  لىددن المسددنيد وقاددوين  علددنفدد  يلددك  المغددنرب  واألفريددد  مسددقنداً 

 ( http://www.alarab.co.uk/?id=48721) األيمة 

لقيريم االلقحنق بنلقنظيمنل  يديداً  يننيينً  مصدرل ولارة العدل والحرينل المغربية قننوننً وقد 

وايقثنثهددن وقحصددين الممىاددة مددن مخددن ر اليريمددة المنظمددة،  اإلرهددنباليهنديددة بغيددة ق ويددق ظددنهرة 

 موقنظيمددنل  مول ايفمددن اننددل مددن ميددل االلقحددنق بايننددنل   قدددريبنمددن قىد دد ر الدددننون مسنسددنً وحددي  

ل و نحددد مومدددن القحدددق،  ويعنقدددب الددددننون اليديدددد، ادددل   خنريدددب  موداخدددل المغدددرب  عرهنبيدددةلصدددنبنل 

ماددنن قوايدددهن، مددن خمددج  موهن، مهدددافمهمددن اددنن  دداىهن و  عرهنبيددةيمنلددنل  موااللقحددنق بايننددنل 

ولدم يدد  الم دروع لندد  ملد  درهدم  211ملد  و 21بدين ح و ا، وغرامة ققر سنة سيننً  02 علنسنوال 

القدددرويج لفنيددددة هددديه  مواإل دددندة  مومعنقبدددة ادددل مدددن قدددنم بنلدلنيدددة  بدددل مادددد لىدددن ،معنقبدددة المىقحددددين

 اآلخددرين، فنلعدوبددنل حسددب الدددننون قن بددق لىددن اددل مددن قددنم بددأس وسدديىة بنقنددنع رهنبيددةاإلالايننددنل 

قحريضدب لىدن يلدك  والقبدر بعدض المدراقبين  مولىديدنم بهدن،  دفعب موبنرقانب مس يريمة من اليرايم 

http://bit.ly/1KkaKST
http://www.alarab.co.uk/?id=48721
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  2111الصدددددددندر مندددددددي سدددددددنة  اإلرهدددددددنبمن هددددددديا الددددددددننون اليديدددددددد هدددددددو قعدددددددديل لددددددددننون مانفحدددددددة 

(http://www.alarab.co.uk/?id=49056)  

يدض  بنن نء  2102لنم  مرسومنً  امن مصدر العنهل المغرب  المىك محمد السندج

ن وقبل من ققبن   القينرال الفارية المق رفة  م سسة لىعىمنء األفنرقة، ف  الربن ، من ميل صد  

ن مفقرض لىهوية الدينية الو نية، اننل الممىاة المغربية، الخ نب الصوف  ب ال رسم  اماو  

ين سي رة السىفي   علن ديد منهن خنضعنً د الخ نب الدين ، وانن العالمسنيد ف  المغرب رهينة قعد  

لوا القرويج لخ نبهم المق د د، لان الهياىة اليديدة لى أن الدين  الق  ملىن لنهن العنهل و نن حيالي

، ما نل الدولة من علندة السي رة لىن المسنيد واإل را  2112المغرب  المىك محمد السندج سنة 

دول ال منل  علن  اليس امقد  بقنو ع  رقب ولواينه، القينر الصوف  المغربو  ب ال مبن ر لىيهن 

 مسنسينً  ، ومضحن لنصراً اإلرهنباألفريد ، صنر يندرج ضمن مدنربة  نمىة لمانفحة الق ر  و 

ل ومقر    علندة هياىة المينل الدين  بنلمغرب لموايهة القينر السىف  اليهندس  عسقراقيييةضمن 

راقبة المسنيد وحمنيقهن من المق د دين وضب  مصندرهن عيراءال قننوني ة لم الممىاة المغربية

  اإلسالمبنألمنان المخص صة إلقنمة  عنير الدين  المندي ة، حيث قم  عصدار قننون مقعى ق مسنسنً 

الحد  من  علنويهد  هيا الدننون  من قبل ميىج المسق نرين  2112المصندقة لىيب سنة  لوقم  

خ   الميهب   لىدولة، وقد قم  بمويبب محنصرة اليمعينل السىفية ن ن  اليمعينل الق  ال قسير ف  ال

لندة ضم  المسنيد الق  اننل قحل سي رة المق رفين المق د      دة ومنع ن ن  بعضهن وا 

(http://bit.ly/1CF8VYX) 

رل الحاومة القونسية عغالق ثمنممن بنلنسبة لقونج فدد  نين مسديدًا "خدنرج سدي رة الدولدة" قر 

قبن ددنه يلددك الهيددوم الدديس ة اقخدديقهن لدددب لقحريضددهن لىددن العندد ، ويلددك ضددمن عيددراءال فوريددة لددد  

 . خصددنً  96دى بحيددنة نحددو مو مرحبددن" فدد  مدينددة سوسددة والدديس  نلدامبريدد"دالددا" لىددن فندددق "قنظديم 

http://www.alarab.co.uk/?id=49056
http://bit.ly/1CF8VYX
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منهن دلوة ييا االحقين  لقعليل  ، لن قرارال لدة،"الحبيب الصيد"وملىن رييج الحاومة القونسية 

لدد مدن اليبدنل مندن ق لسدارية  والقبنر ، خنصة ف  المنن ق الحسنسة، األمنالقوايد العسارس و 

يمعيدة ال ققمن دن مدع ع دنر  موادل حدلب  الاللمدة لحدل   اإليدراءالاقخدني  لىدن ضدرورةد وما    مغىدة

 ،يمعيددنل، خنصددة مددن يقعى ددق بنلقمويددلعلددندة النظددر فدد  المرسددوم المددنظ م لى علددنامددن دلددن الدسددقور، 

خضددنلهن لرقنبددة الدولددة، وقاثيدد  الحمددالل والمددد ع العننصددر الم ددبوهة والخاليددن الننيمددة نل لققب ددهماوا 

ر وضددع مخ دد  اسددقثنني  لليددندة قددأمين المنددن ق السددينحية امددن قدددر   .بنلقنسدديق مددع النينبددة العموميددة

  )http://bit.ly/1LboFcF) .ةواألثري

منهدن  محنولدةالق  قنمل بهدن حاومدة اردسدقنن فد  العدراق، وفد   اإليراءالغفنل عوال يمان 

ل لددددد مدددن و اقدددن  والثدنفدددة بمندددع قددددو فددد  ولارقدد  األ هندددنك السدددى نل قنمدددل ، فددددداإلرهدددنبلمانفحددة 

نب قحرادددنل لقنظددديم  " ويلدددك فددد  ملددددلىدددن الق دددر   ب لع دددرال المددد لفين بددددلوى منهدددن "قحدددض  قدددالا

فددنل البددن قيميددة وننصددرالدين األلبددنن ، ولدددد مددن ابددنر داخددل اإلقىدديم، و ددمىل الدنيمددة م ل   "دالددا"

 "دالدا"بعدد يديب قنظديم وقدد يدنء الددرار  لىمنء السعودية، وس  احقينج مدن ريدنل الددين األادراد 

قىدديم ودفعقهددن إلل الدددى سددى ن وهددو مددن مث ددل هنيسددنً  .510لىميددنل مددن ال ددبنب األاددراد منددي صددي  

 (  http://cnn.it/1eOANoh  )س إلبعند موا نيب لن هيا المسىكلىقفاير اليد  

دد  قىيميددة مهمددة، وبيهددود يميددع الدددول األلضددنء عظ من ينمعددة الدددول العربيددة، ام سسددة يالحأ

 ، لادددن نقددنيج هدديه اليهدددود قددد ال قظهددر بنلمددددى المنظددور، نظدددراً اإلرهددنبفيهددن، قعمددل لىدددن مانفحددة 

قضددنفر اليهددود الدوليددة، وال قسددق يع الدددول من  علددنوانق ددنره الدددول ، حيددث يحقددنج  اإلرهددنبب ع  لق دد

 :، لندمن قدنل"البني  قنيد السبس "الرييج القونس  له االم قعمل منفردة لىن موايهقب  وهيا من لل  

حليدران  21ثدر هيدوم مسدىحين يدوم من قونج ال قسق يع موايهة المق رفين بمفردهن"  ويلك لىدن ع"

http://bit.ly/1LboFcF
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ققيال   27لىن منقيع سينح  ف  مدينة سوسة السنحىية القونسية، ونقج لن الهيوم سدو   2191

(http://bit.ly/1Hqeyfy  )  

قددد سددبق السبسدد  فدد  نفددج  سددبق الددداقور معددرو  البخيددلألا  األردندد ريدديج الددولراءواددنن 

الخ نب   وحدنن، وال يماننن الدينم بنصالح لإلرهنبال يمان لنن القصدس "نب أالمضمون لندمن قنل ب

"  )مبدو ن نددم النمدويجمن بىدنن، و ياقنن ونحص   علنالدين  الم ىوب وحدنن، فنلواقعية قق ىب من نعود 

 عسدقراقيييةنن نء حى  لربد  يقفدق لىدن (   وبننء لىيب  نلب ب1128آيار  2وندس، يريدة الرمس 

الددددوم   األمدددنالمعقددددل والحداثدددة، وبمدددن يضدددمن  اإلسدددالمالسدددقعندة قددديم العروبدددة و  إلرهدددنبالمحنربدددة 

 )نفج المصدر(   العرب  

 .المبحث الثالث: السياسات اإلجرائية الدولية

لدن اهقمنمدنل الميقمدع الددول  وم سسدنقب الرسدمية، فمنددي  اموضدوع بعيدداً  اإلرهدنبلدم يادن 

  ولىدن 0397لدنم  اإلرهنبل خ وة ف  موايهقب بنقفنقية منع مو  مماألاقخيل لصبة  .039لنم 

 :وضدددددددددع العديدددددددددد مدددددددددن اإلقفنقيدددددددددنل نددددددددديارهن لىدددددددددن النحدددددددددو القدددددددددنل  المقحددددددددددة قدددددددددم   األمدددددددددملهدددددددددد 

(http://bit.ly/1MPIjbn)  

   المرقابة لىن مقن ال نيرال خرىالخنصة بنليرايم وبعض األفعنل األ 0369قفنقية لنم   ا0

  لمانفحدددددددددددددددة االسدددددددددددددددقيالء غيدددددددددددددددر الم دددددددددددددددروع لىدددددددددددددددن ال دددددددددددددددنيرال 0371اقفنقيدددددددددددددددة سدددددددددددددددنة   5

    سالمة ال يران المدن  غير الم رولة المويهة ضد   األلمنللدمع  0370اقفنقية سنة   9

ة، بمددن فدديهم عددين بحمنيددة دوليدداأل ددخنص المقمق   لمنددع اليددرايم المرقابددة ضددد   0379اقفنقيددة سددنة   .

ب ددددأن الهيمدددددنل لىددددن ابدددددنر المسدددد ولين الحادددددوميين ) الموظفددددون الدبىومنسددددديون، والمعنقبددددة لىيهدددددن

 ( والدبىومنسيين

http://bit.ly/1Hqeyfy
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-7.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-7.pdf


17 

 

 ن  لمننهضة مخي الرهني 0373اقفنقية سنة   2

   لىحمنية المندية لىمواد النووية 0361اقفنقية سنة   6

المقعىددق بدمددع ملمددنل العندد  غيددر الم ددرولة فدد  الم ددنرال القدد  قخدددم  0366بروقواددول سددنة   7

سدالمة ال يدران  هدة ضدد  غير الم رولة الموي   األلمنلران المدن  الدول ،القاميى  القفنقية قمع ال ي

  المدن 

هة ضد   األلمنللدمع  0366اقفنقية سنة   6    سالمة المالحة البحرية غير الم رولة الموي 

قنص لىن القمييل الايميدني  )  لقمييل المقفيرال البالسقياية بغرض ا فهن 0330اقفنقية سنة   3

  (بالسقياية، لمانفحة قخريب ال نيرالاللقيسير ا   المقفيرال 

 مدندة قصدب   .5والق  ق مل   0337بنلدننبل، لسنة  رهنبيةاإلاالقفنقية الدولية لدمع الهيمنل   01

دد موسددالح  الق ددرق لاددل قددم  ، حيددث اإلرهددنباىهددن فدد  ميددنل مانفحددة  م حددنرق مصددم   مور يهددنل مقفي 

مضددرار  موعصددنبنل بدنيددة خ يددرة  حددداثإلم مصددم   وملديددب الددددرة لىددن علهنقهددن،  موإللهددنق األرواح 

  لديب الددرة لىن يلك مومندية يسيمة 

خ وال  األ را خي قدض  بأن قق    والق  0333، لسنة اإلرهنباالقفنقية الدولية لدمع قمويل   00

غيدر مبن در، لدن  ريدق يمنلدنل قدد ل  السدع   مويين، ب ال مبن در اإلرهنبقمويل لمنع ومانفحة 

ع من د ة غيدر م درولة مثدل االقيدنر بنلمخددرال ق دي   موثدنفيدة،  موايقمنلية  موغنينل خيرية  علن

  قهريب األسىحة مو

http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-5.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-9.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-11.pdf
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مندددب قفنقيدددة ال  عي القبدددرل هددديه ا5112الندددووس لسدددنة  اإلرهدددنبقفنقيدددة الدوليدددة لدمدددع ملمدددنل اال  05

حيددنلة  موصددنع  موة يرقاددب يريمددة اددل مددن يدددوم بصددورة غيددر م ددرولة ولددن لمددد حيددنلة مددندة م ددع  

بدصدددد علحدددنق ضدددرر يس  دددأن  موب فددد  ميى بددددن  يسددديم، القسدددب   مويهدددنل بدصدددد علهدددنق األرواح 

 لبيية ا موبنلممقىانل 

  "االقفنقيدة لدمع األفعنل غير الم رولة المقعىددة بدنل يران المددن  الددول  5101اقفنقية لنم    09

 سددددالحنً اسددددقخدام ال ددددنيرال المدنيددددة قيددددريم د لىددددن والقدددد  ق ا دددداليديدددددة المقعىدددددة بددددنل يران المدددددن "  

م اسقخدام ال نيرال المدنية لقفري  األسىحة البيولوييدة يير   ، والضرر مواإلصنبة  موالوفنة  حداثإل

اسدقخدام مثدل هديه  موالضدرر،  مواإلصنبة  موالوفنة  حداثإلالمواد الممنثىة  مووالايمينيية والنووية، 

 نقرنل لىهيوم لىن من آل المالحة اليوية إلم اسقخدام ا  ويير  يةالمواد لمهنيمة ال نيرال المدن

دد اإليددراءالعال من مددن ماثددر   محددداثاننددل بعددد  اإلرهددنبل لمانفحددة الدوليددة العمىيددة القدد  قم 

 علدن ، وليألاإلرهنب، لندمن ملىنل الوالينل المقحدة حربهن لىن 2119الحندس ل ر من سبقمبر 

مينمن ويدوا، حقدن  "الدنلدة"ومالحدة ملضنء قنظيم  اإلرهنبحنربة ليمنحهن قفويضن لم األمنميىج 

قدد ويدد غضنضدة فد  قىبيدة  األمدنمن ال رلية لىن قصرفنقهن  غيدر من ميىدج  نهن عضفنء نوع  يما  

(، مدان 2119سدبقمبر  27الصدندر بقدنريو  9373)الدرار رقم  مقوالننً  ال ىب األمريا  ومصدر قراراً 

ماقددوبر  7  وفد  رهنبيددةاإل األلمدنلالددول بنلعمددل لىدن منددع ووقد  قمويددل  ودلدن يميددع اإلرهددنبفيدب 

وقفايددك البنيددة األسنسددية  اإلرهددنبقنمددل الواليددنل المقحدددة بغددلو مفغننسددقنن بدددلوى مانفحددة  2119

اليس قدلمب حراة  نلبنن، ويلك بنلرغم مدن المعنرضدة الدوليدة واسدعة الن دنق لهديا  "الدنلدة"لقنظيم 

 ال رلية الدولية  ونيم لن هيا الغلو خسنير فندحة فد  األرواح والممقىادنل، علندر الغلو اليس يفق

http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-15.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
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لن الدمنر الهنيدل  ألفغنن مصرلهم، وقم ق ريد اآلال ، فضالً حيث لد  لدة آال  من الموا نين ا

 ( 997ص 2117والمرافق الحيوية  )واصل  بنلمن آلاليس لحق 

من اقهمدل الواليدنل المقحددة العدراق بنمقالادب بحربهدن ضدد العدراق لندد 2113امن قنمل لنم 

لددنء قنمددل بعمددل لسددارس د  ال، ولىددن مثددر هدديا ا"الدنلدددة"مسددىحة دمددنر  ددنمل وبددأن لددب لالقددة بقنظدديم 

 منفرد بنلقحنل  مع بري ننين بغلو العراق واحقاللب، وانن هيا العمل خنرج ع نر ال رلية الدولية 

 محداثلىن مثر  األمريايةل بهن الوالينل المقحدة ومن الخ وال الق ريعية المهمة الق  قنم

الددرييج ع لىيددب الدديس وق دد ،(USA Patriot Act)اننددل بنصدددار قددننون بددنقريول  2119سددبقمبر

و معننه قوحيد وقعليدل ممريادن مدن خدالل   1112 لو األق رين  11 بقنريو "يورج بوا" األميريا 

و سددددمح الدددددننون بقدويددددة واددددنالل  .ولرقىقددددب اإلرهددددنبقددددوفير األدوال الماليمددددة الم ىوبددددة اللقددددراض 

و بمويددب الدددننون رفعددل العوايددق الدننونيددة (   FBIو   CIA) سددقخبنرال فدد  الواليددنل المقحدددةالا

حقددن الصددفدنل البنايددة ، و نل ال بيددة والرسددنيل االلاقرونيددة و ف ددثددنل الهنقفيددة، والمىحددول مراقبددة المحند

 (  http://bit.ly/1epTlKv) قفقيا البيول ف  غينب مصحنبهن 

اننددل ايددراءال  اإلرهددنبومددن الخ ددوال العمىيددة الميدانيددة القدد  يددنءل فدد  سددينق مانفحددة 

  "دالددا" بديددندة الواليددنل اإلرهددنبضددد القنظدديم   2194آب  7م يددو  اإلرهددنبالقحددنل  الدددول  ضددد 

بعدد اىمدة ، األردنمن ضمنهن  ل رين دولة، وقد ضم القحنل  ف  حينب ماثر من األمريايةالمقحدة 

ضدنع السديية فد  العدراق، و عن األ :قدنل فيهدنالديس ، لى عب االمرياد  "بنمنمو بنراك " الرييج األميرا 

بضدرورة قددخل قواقهدن "لحمنيدة  اإلدارة األميرايدة ، مقنعقناإليليديين وااللقداءال العنيفة المويهة ضد

مربيددل"  علددنيننددب وقدد  قددددم المسددىحين  علددنيددة، المددوا نين األميددرايين فدد  المن دددة واألقىيددة اإليليد

 ( http://bit.ly/1LY76xs  )اردسقنن العراق لنصمة عقىيم

http://arabic.euronews.com/tag/terrorism/
http://arabic.euronews.com/tag/terrorism/
http://bit.ly/1epTlKv
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3FE77B7-F723-4EA0-8959-3832BF547D56.htm
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://bit.ly/1LY76xs
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، سددورين  فددلددل ببدددء  ددن الغددنرال مو منددب  "بنمددنمو بددنراك  "، ملىددن 2194ميىددول  91يددوم وفدد  

اثددنن   ،لىددن خدد  الموايهددة فرنسددن دخىددل وبعددد يلددك بقسددعة ميددنم وممددر بقاثيدد  الغددنرال فدد  العددراق 

، وادديلك مرسددىل قددوال خنصددة "دالددا"دولددة ق ددنرك فدد  الحمىددة بقنفيدديهن لدددة ضددربنل يويددة ضددد 

 23يدوم فد  و  لقددريب الددوال الاردسدقننية لىدن اسدقعمنل السدالح الديس مرسدىقب  نن العدراقاردسق علن

لددن غنراقهددن مو وق ددر والسددعودية واإلمددنرال  األردنل اددل مددن الواليددنل المقحدددة والبحددرين و ميىددول،  ددن  

 )نفج المصدر(   "دالا"ضد قنظيم 

بفدددرض لدوبدددنل لىدددن قراصدددنة  قنفيددديينً  مدددراً م "بنمدددنمو بدددنراك "ميراددد  ألصددددر الدددرييج امامدددن 

 ددددخنص المقددددور ين فدددد  ألرصدددددة اميننددددب ب ددددال يقدددديح لىحاومددددة قيميددددد ألميددددرايين واألنقرنددددل اإلا

خ ر مل واحدة من لاقرونية ق ا  إلالقهديدال ا، حيث ماد من اميراية مهدا لاقرونية لىن عهيمنل 

  (2009نيسنن  2الرمس  )يريدة .الدوم  ف  الوالينل المقحدة األمنينل لىن االققصند و القحد  

الدددرييج  مقدددر   اإلرهدددنبيدددراءال الواليدددنل المقحددددة فددد  سدددعيهن لمانفحدددة إلوفددد  آخدددر قحدددديث 

 "دالدا"،خ دة يديددة فد  العدراق لموايهدة قنظديم  1128ف   دهر حليدران  "بنمنمو بنراك "األميرا  

مميرايدددة عضدددنفية ية، ون دددر قدددوال فدددأمر بقعييدددل قسدددىيح الددددوال العراقيدددة والب دددمراة والع دددنير السدددن  

رسدنل و ممر بقعييل قسىيم لقند ومواد ضرورية لهديه الددوال، امن  .ألغراض القدريب  لسدارينً  481ا 

من  داً ، م ا د"دالا"بنلعراق لقدديم القدريب والم ورة لىدوال العراقية الق  قدنقل قنظيم  عضنفينً  مميراينً 

  (http://bit.ly/1UAsDjD 91) .دسالدرار ينء بعد  ىب من رييج الولراء العراق  حيدر العبن

الددديس  "،دالددا"لىقصددددس لمخددن ر  منددب محنولددةفدد  روبددد ، و و يددراءال االقحددند األعوضددمن 

ب ويحيدددب روبددد  يديددد يقعد دددمو يسددقغل اإلنقرندددل لقينيددد ملضدددنء يدددد، ييدددرس ق ددايل فريدددق  ددر ة 

 علدن  ويهدد  لمدل الفريدق "دالدا"القد  بهدن لالقدة مدع قنظديم  حسنبنل مواقع القواصدل االيقمدنل 

بدددة مدددن فريدددق ال دددر ة عغدددالق الحسدددنبنل اليديددددة بعدددد سدددنلنل مدددن عن دددنيهن، بحسدددب مصدددندر مدر  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/50b29683-c3f7-4d03-b071-7579669f647c
http://bit.ly/1UAsDjD%2010
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روبدد  العثددور لىددن لننصددر مسنسددية فدد  حمىددة ن ددرل منيددة و   األاألمنددويسددقهد  الفريددق  .روبدد و األ

قينيدد مددنقىين مينندب  ومدن  علدن سدعينً  عرهنبيدةمنلدة ولهن لالقة بي« قويقر»مل  قغريدة لىن موقع 

ر من قبدددم الوحدددة اليديدددة لمىهددن بعمددل مسددح لإلنقرنددل مددن ميددل محنصددرة  خصددينل قينديددة المدددر  

لىدددن مواقدددع القواصدددل االيقمدددنل ، والقددد   "دالدددا"مسددد ولة لدددن الحمىدددة الدلنييدددة الخنصدددة بقنظددديم 

 علدننب، وسو  يسعن هيا الفريق من قوال ال ر ة اسقعنن بهن القنظيم من ميل قينيد مدنقىين مين

 "قددويقر"ع ال خصددينل الرييسددية المسدد ولة لددن ن ددر مددن يددددر بنحددو منيددة ملدد  قغريدددة لىددن موقددع ققب دد

الديس يسدي ر لىدن  "دالدا"لىدن صدىة بقنظديم  نً ملفد 21و 2.ح لددهن بدين و ايومًين من حسنبنل يقر 

روبدددد  )يوروبددددول( مددددع  ددددرانل قواصددددل و األ ميددددلاء مددددن العددددراق وسددددورين  وسدددديعمل يهددددنل ال ددددر ة

  (http://bit.ly/1GEgxie) .ب هيه الحسنبنلحقن ققعد   ،لم يعىن لن اسمهن ،ايقمنل 

 قدوم بهن بعدض الددول الابدرى مثدل بري ننيدن، حيدث اإلرهنبلمانفحة  مخرىيراءال عوهننك 

فدد   و ددمنل عفريديددن، سدد و األبنسددم الحاومددة البري ننيددة فدد  ال ددرق  ، المقحدددث"عدويددن سددمومل"ا دد  

الق دريع اليديدد ومضدن  بدأن  . لن قفنصيل م روع قننون يديد لمانفحة الق در  5102 هر مينر 

اسدقخدام خ دنب الاراهيدة  موقددويض الديمدرا يدة  علدنفدة القد  قسدعن ي مل حظر المنظمدنل المق ر  

ييدددد ومندددع األ ددخنص الددديس يعمىدددون لىدددن القدددأثير لىدددن ال دددبنب قد لدددن فضدددالً فدد  األمدددنان العنمدددة، 

ال واألمدددنان القددد  صدددالحينل عغدددالق المددددر  ن الق دددريع اليديددد امدددن يقضدددم   مق دددرفين  علدددنوقحددويىهم 

لددن قعليددل صددالحينل مفوضددية العمددل الخيددرس  فددون لىقددأثير لىددن اآلخددرين، فضددالً يسددقخدمهن المق ر  

، والمليدد اإلرهدنب  و ية الق  قخقىج األموال من ميل الق در  ف  بري ننين بنسقيصنل اليمعينل الخير 

من قيود الهيرة لىن المق درفين، وقعليدل دور هييدة االقصدنالل البري ننيدة فد  اقخدني عيدراءال ضدد 

   (http://cnn.it/1J4bRDU)  محقوى مق رفنً  الدنوال الق  قبث  

http://bit.ly/1GEgxie
http://cnn.it/1J4bRDU
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خالل  هر حليدران  ،"ديفيد انميرون" ملىن رييج الولراء البري نن دان  ولىن الصعيد المي

 لسددداريًن عضدددنفيًن، لقدددريب الددددوال العراقيدددة القدد  قوايدددب قنظددديم 921من بددالده قعقدددلم عرسددنل ، 2191

 .311نحددددددو  علددددددنسدددددديرقفع لدددددددد العسدددددداريين البري ددددددننيين العددددددنمىين فدددددد  العددددددراق  "  وبهدددددديادالددددددا"

(http://bit.ly/1JU3Sc2 7 ) 

 2009ف  بداية لنم  ،"مننويل فنلج"لىن رييج الحاومة الفرنسية يراءال فرنسن معوضمن 

ق مل للل السيننء "المق رفين" ومراقبدة  ف  اىمة ممنم اليمعية الو نية، لن سىسىة عيراءال ممنية

ميهدددددلة االسدددددقخبنرال الداخىيدددددة وقدددددوانين مانفحدددددة  دا لىدددددن قعليدددددلم دددددد   ا،اإلنقرندددددل والمسدددددنفرين يدددددو  

ليددندة الافددنءال والقنويددع فدد  القوظيدد  لي ددمل خبددراء معىومنقيددة ومحىىددين  علددندلددن  امددن  "اإلرهددنب"

من ميهدددلة االسدددقخبنرال الداخىيدددة سدددقيد نفسدددهن لدددنيلة لدددن الديدددنم  علدددن وبدددنحثين ومقدددريمين، م ددديراً 

  (http://bit.ly/1flXvE9) ب رية والمنديةبنلم ىوب منهن دون قعليل ابير لىوسنيل ال

 "،القنصدل قدننون" 2102الفرنس  ف   دهر قمدول  مقر الميىج الدسقورسوف  نفج السينق 

لىقصدددس لىقهديدددال  ،سددع لمراقبددة االقصددناللمو  والديس يع دد  ميهددلة المخددنبرال القنبعددة لىدولددة ميدنالً 

مدددن ا دددقرا  الحصدددول لىدددن موافددددة مدددن  دالً المحقمىدددة  وبمدقضدددن الددددننون اليديدددد، فنندددب بددد رهنبيدددةاإل

مدن هييدة ع درافية  يمانهم من يأمروا بنلمراقبة بعد الحصول لىدن نصديحة األمنفنن مس ول   ،قنض

آال  ينددس  01 الحاومدة الفرنسدية ن درلوقدد لمثل هيه الموافددنل   سة خصيصنً ر  ما من يل حديثنً 

الدنسددية  اإليددراءالويلددك فدد  سددينق حلمددة مددن  ل مدرة منددي الحددرب العنلميددة الثننيددة فددوق مراضدديهن،و أل

 ( http://bit.ly/1HRBkPJ) روبية مو لدة دول  بلىن غرار من قنمل ب

الددرييج الصددين  " دد  يينبيندد " قددندة دول آسددين الوسدد ن لىددن مضددنلفة  وفدد  الصددين حددث  

قىيددة م علددنهن لننصددر قنقمدد  الهيمددنل القدد  ق ددن   نعلدد ددنرة ع  الدددين ، فدد  يهددودهم لمحنربددة الق ددر  

عن يمنلدنل انفصدنلية فد   :غرب  البالد ، حيث قدول بادين " ينيينن "قىيم عالمسىمة ف   (الويغور)

http://bit.ly/1JU3Sc2%208
http://bit.ly/1HRBkPJ
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ن ملىيهددن اسددم "قراسددقنن ال ددرقية"، و  ي ىددق "الويغددورد "قأسدديج دولددة خنصددة بدد علددنقسددعن  " ددينيينن "

وقدنل ريديج الدولراء النيبدنل  فد  آسدين الوسد ن وبناسدقنن  ه الء لديهم ارقبن نل بيمنلنل مق رفدة 

لويددة قصددوى" لحاومددنل ينددوب مو واألصددولية الدينيددة هدد  " اإلرهددنبن مانفحددة ع  :"سو دديل اددويراال"

  (http://bit.ly/1Dlj0zy)  آسين

ق قدددوانين يديددددة منهدددن سدددق ب  ، 5102حليدددران  59، ملىندددل الحاومدددة بقدددنريو اسدددقرالين وفددد 

  مسددددقرال  سددددفر حددددنمى  يددددوالمددددن  نإلرهددددنبالضددددنلعين ب قدضدددد  بسددددحب الينسددددية مددددن المددددوا نين

(http://bit.ly/1HlyO1N) 

قدددرقهن لىددن مالحدددة ، عال من اإلرهددنبامددن اددنن لمحامددة اليننيددنل الدوليددة دور فدد  مانفحددة 

دد :لهددن وقنلددل المحامددة فدد  بيددنن محدددودة  ،"دالددا"يم مسدد ولين بقنظدد اسددقنقنج من  علددنىل عنهددن قوص 

من قيديددد  علددنخددالل المرحىددة الحنليددة، الفقددة  ق يددداً األسددنج الدددننون  لفددقح الفحددص القمهيدددس ضددي  

ددد  .ة مدددن ينندددب الددددول المعنيدددة قدددد قسدددنلد فددد  قحديدددد سدددبل يديددددةااللقدددلام وال دددعور بنلحنيدددة المىح 

(http://cnn.it/1CsdRyT ) 

خدددالل  دددهر نيسدددنن  نقربدددول" لدددددل مددد قمراً إلوبنلنسدددبة لمنظمدددة ال دددر ة اليننييدددة الدوليدددة "ا

 ،، ودلن الميقمعوناإلرهنبم قمر مسألة مانفحة ال غل لىن مننق نل ف  سنغنفورة حيث  2191

د انفددة الددددول مددن عيدددراءال قددأمين الحددددود ن ق دددد  م ،ضددرورة علدددن ،األمددنومغىددبهم خبدددراء فدد  ميدددنل 

 سددد و األلموايهدددة اليريمدددة العدددنبرة لىددددنرال، والسددديمن قىدددك القددد  ق دددهد اضددد رابنل مثدددل دول ال دددرق 

 02فد  السدمنح لنحدو  ثون من الثغدرال فد  ممدن الحددود لعبدل دوراً ضدح المقحدد  مو و  )العراق وسدورين( 

 الم نراة ف  الصدرالنل المسدىحة ويلدك القبدنراً  مو عرهنبيةمل  مسىح بمغندرة بالدهم لىدينم بأن  ة 

 ( http://www.alarab.co.uk/?id=50024)  2102لنم من م ىع 

http://bit.ly/1Dlj0zy
http://bit.ly/1HlyO1N
http://cnn.it/1CsdRyT
http://www.alarab.co.uk/?id=50024
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لىقربيددة  يةاإلسددالمالمنظمددة "، اإلرهددنبومددن الهييددنل الدوليددة القدد  اددنن لهددن دور فدد  مانفحددة 

نظددنم لددنلم  يديددد  نلددب ب ،مدد قمراً  2102ميددنر  1" القدد  لددددل بقددنريو سيسدداوإلا" "نفددةوالعىددوم والثد

  اإلسدددالمالعدددنلم  علدددنفددد   دددال ندددداء  هددديه المبدددندرة من، وقدددد م ىددددلوم دددمل قنميدددة وقددددد   ماثدددر لددددالً 

 علدددن(، داليدددة 2102 ميدددنر 1 - 0822 ميدددنر 1بمننسدددبة حىدددول الددديارى الثنلثدددة والثالثدددين لقأسيسدددهن )

حددالل السددالم بددين المددوا نين قضددنفر ا واحقددوى البيددنن  ليهددود إلخمددند نددنر ال نيفيددة بددين المسددىمين وا 

ددب واالنغددالق ليسددل  علددن ينً يددد   عنددياراً  الخقددنم  لىمنظمددة يميددع الدددول األلضددنء، بددأن ملددراض القعص 

 والفقندة بدين مبندنء ال دعب الواحدد  وهدو مدن يحددث فعدال فد  اإلرهنبسوى ع نرال لىدخول ف  مرحىة 

يقغيى مبن رة من ال نيفية وانعدام االنقمدنء المدوا ن    نإلرهنب، فمخرىالعراق وسورين واليمن ودول 

  اإلسدددالمضددرورة األخددي فدد  االلقبدددنر المصددنلح العىيددن لىعددنلم  علدددن بيننهددنفدد   "سيسدداوإلا"وم ددنرل 

د لىدن الديس ي ا د، " اإلسدالمن و نمنظمدة القعد"االلقلام بميثنق  علنوحمنيقهن، ودلل الدول األلضنء 

ىة ف  الوحدة واإلخنء والقضنمن بين الدول األلضنء لقأمين النبيىة المقمث   يةاإلسالماالسقر ند بنلديم 

والحدوار  القفدنهمن و الددوليي   األمدنة ف  السىم و سنهممصنلحهن الم قراة ف  السنحة الدولية، ولىن الم

العالقدددنل الوديددة وحسدددن اليددوار واالحقدددرام بددين الحضدددنرال والثدنفددنل ومقبدددنع األديددنن، ولىدددن قعليددل 

 ( http://www.alarab.co.uk/?id=51545) ن وق ييعهن و نالمقبندل والقع

ه مدينة "، ومدر  اإلرهنبعن نء "صندوق مانفحة  قم   اإلرهنبوف  سينق دلم لمىينل مانفحة 

بخمسدة مىيددنرال دوالر، مددن ميددل مسددنلدة الدددول،  األمريايددةالواليددنل المقحدددة ، وق  ددنرك فيددب "ينيد "

  (2194س و ن)من  .لىن مانفحة يلك الخ ر األردنومن بينهن 

يراءال محىية لىن مسقوى الددول، ا  ورغم ال هيه اليهود الدولية، من اقفنقينل وم قمرال و 

، فددنن اإلرهددنبلقحددنل  الدددول  ضددد منفددردة وميقمعددة، ومددن رافددق يلددك مددن حمددالل لسددارية لدددوال ا

http://www.alarab.co.uk/?id=51545
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وقيفيددد   اإلرهددنب ددرح هندددن: هددل حددددل اددل هددديه اليهددود هدددفهن فدد  الدضدددنء لىددن السدد ال الدديس ي  

 مننبعب؟

ممددنم هيمددة  ع لميريددنل األمددور من الميقمددع الدددول  ال يددلال لددنيلاً فدد  الواقددع يالحددظ المققب دد

مدة منهدن والننميدة  ويبددو ول العنلم المقدد  الق  ق نل معظم د يةاإلنسننغير الدول  ولمىينقب  اإلرهنب

ووضدع  الم دقرك، ن واليهددو نمن الوقل ف  القع من مانفحة هيه اآلفة الدولية الخ يرة قق ىب مليداً 

سقراقييينل المنظمنل الق  ا  و  رهنبيةاإلالعمىينل  مسنليبر قوااب ق و   عسقراقييينل مدروسة وننيعة

  ميضنً والقانولويية والمنلية ومينل القسىيح والقينيد قنفيهن، وخنصة من النواح  الفارية 

يا قددم   الدددول  بقنظدديم "دالددا" فهنددنك سدد ال آخددر: مقددن سددقنقه  الحددرب  اإلرهددنباخقددلال  وا 

؟ لاددن يبدددو من اليددواب مددبهم  ففدد  اددل مددرة قظهددر قصددريحنل مقننقضددة لمسدد ولين  لىددن "دالددا"

قنيددد قددنل  مقوقعددة لىدضددنء فيهددن لىددن "دالددا"  فمددثالً لىفقددرة اللمنيددة ال دوليددين، ولانهددن ققضددمن الديددنداً 

رب سقسدقمر عن الح "ييمج قيرس"ف  العراق وسورين الينرال  "دالا"الدوال االمرياية الق  قحنرب 

  ل ضدددددددد المسدددددددىحينن يدددددددقمان القحدددددددنل  مدددددددن بىدددددددوغ ند دددددددة قحدددددددو  مقدددددددل قبدددددددل ألسدددددددنوال لىدددددددن ا 2

(in/1TLD02Ihttp://bbc.  ) 

لبدددر الهدددنق  علدددن مددد قمر  "يدددون ايدددرس"وفددد  رسدددنلة بعدددث بهدددن وليدددر الخنرييدددة األمرياددد  

، وصددد  5102فددد  حليدددران  فددد  العنصدددمة الفرنسدددية بدددنريج "دالددداد "القحدددنل  الددددول  المندددنوئ لددد

 ( it.ly/1DpXTHlhttp://b) ."ةبأنهن "حرب لسنوال لد   "دالا"الحرب لىن 

فدد  ميىددج ال دديوا  ، ريدديج ميىددج العالقددنل الخنرييددة"ريق ددنرد هددنج"وحسددب مددن مفددند بددب  

روبن لىدن مددار مو دينية ق بب الحرب الدينية الق   هدقهن  يوايب حربنً  س و األال رق فنن ، األمريا 

 (   ttp://cnn.it/19zmIYeh)سنة، ولان يمان من ق ول ماثر  91

http://bbc.in/1TLD02I
http://bit.ly/1DpXTHl
http://cnn.it/19zmIYe
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سدددياون  "دالدددا"عن الدقدددنل ضدددد قنظددديم  "ليدددون بننيقدددن"وليدددر الددددفنع األمرياددد  السدددنبق  قدددنلو 

 (  http://bit.ly/1Gv3QTm)  صعبن وقد يسقغرق لدوداً 

مدددن الادددونغرج  قفويضدددًن ق دددريعينً  2102فددد  بدايدددة لدددنم  "بنمدددنمو بدددنراك "الدددرييج امدددن  ىدددب 

، حقدددن فددد  مندددن ق ال قنحصدددر فددد  العدددراق وسدددورية، فقرقدددب ثدددالث سدددنوال  "دالدددا"لمحنربدددة قنظددديم 

ن  ىدددب الدددرييج صدددالحينل لحدددرب لىدددن مددددى ثدددالث سدددنوال لضدددرب القنظددديم، فددد  مسدددنحة وقضدددم  

ماننيدة قنفيدي لمىيدنل عس مدع ل بدر  ق مل لمىينل يوية مدع ضدواب  لىدن مس قددخ   "،مفقوحة"يغرافية 

 (  http://bit.ly/1HEdkiX) ودة لىدوال الخنصة محد

فد  رمس لدب  "ديرندومو الينرال ريموندد " األمريايةرييج هيية األرانن الم قراة وحسب القدند 

ل درين سدنة"، ويلددك  علددنسدقغرق "ل در قن هليمدة قنظديم "دالددا" قدد فددن ،5102خدالل  دهر قمدول 

 (  http://cnn.it/1MgHop4) .ن يقوقع البيل األبيضمبعد مم

"الدنلدة"  مون بنلمدة اللمنية الق  سيقم فيهن الدضنء لىن "دالا" وبننء لىيب ال يمان القاه  

من  رهنباإلوفيمن عيا قم الدضنء لىن "دالا" ، فهل سينقه   لنهمن،المقفرلة  خرىوالقنظيمنل األ

غيددره لىديددنم بعمىيددنل  مو اإلسددالمقحددل  ددعنر  مخددرىحقمنليددة ظهددور قنظيمددنل االعددنلم؟ ملدديج هنددنك 

 هيا الس ال  لن؟ ال محد يسق يع اإلينبة عرهنبية

 
 

 

  
 

 

http://bit.ly/1Gv3QTm
http://bit.ly/1HEdkiX
http://cnn.it/1MgHop4
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 الفصل الخامس

 الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات

 الخاتمة

 اليميدع نظدراً  يقفدق لىيدب ب قعريفدنً ال يمادن قعريفد اإلرهدنبف  خقنم الدراسة يمادن الددول بدأن 

ن   لقضددنرب مصددنلح الدددول  عال منهددن سددو فدد  بعددض يوانبددب  اإلرهددنبالدددول لىددن قعريدد   اقفدددلوا 

يون لدى يهة معيندة مننضدىون لددى يهدة نإلرهنبيون  فاإلرهنبقخقى  فيمن بينهن لىن قسمية من هم 

 مثددل هددد ، حقددن لددو اددنن م ددرولنً  لقحديددق مس اإلرهددنب علددن  مددع من البنحددث ال ي يددد الىيددوء مخددرى

  هدا سقدالل  فال ييول اسقغالل األبرينء لقحديق قىك األالا مونيل الحرية 

، عمن ب ريدة مخرىموا ن  دولة  موضد موا نيهن  قمنرج عرهنبنً  ن  الدول بأنهقوصأ  ومحينننً 

بمسددمينقهن، فددال  غيددر مبن ددرة، وهدديا مددن يدددلن بنرهددنب الدولددة  ولاددن ييددب قسددمية األمددور مومبن ددرة 

هددل عليهددن مصددنبع ال يماددن مدنرنددة مس دولددة، مهمددن وي   فمددثالً ، عرهنبيددةيماددن وصدد  مس دولددة بأنهددن 

عحدددددى مبددددرل ومن دددد  ، بيمنلددددة "بددددندر مددددنينهو " )يمنلددددة اليدددديا األحمددددر، عرهنبيددددةقهددددنم بأنهددددن اال

 يمادن مدنرنقهدن (  امدن الالعنلميدة الثننيدة مدن بعدد الحدرب بألمننيدن الغربيدة المسدىحة اليسنرية اليمنلنل

  ولادن يمادن وصد  قىدك الددول بدأس رهنبيدةاإل" الدنلددة" وغيرهدن مدن القنظيمدنل  موبقنظيم "دالا" 

مس  موننليدددة  موفن دددية  مولدوانيدددة  مو، فددديمان وصدددفهن بأنهدددن داقنقوريدددة اإلرهدددنبغيدددر  مخدددرىصدددفة 

  مخرىقسمية 

 م دقرانً  لددواً من يديد  رهنباإل برولالبنحث من انقهنء الحرب البنردة قد سنلد لىن يعقدد 

 فددددقم  النقهددددنء الحددددرب البددددنردة   دة بددددنإلفالج نظددددراً نقددددنج مصددددننع األسددددىحة المهددددد  لىيميددددع والسددددقمرار ع

مددع قضددخيم قددوة هدديه  عرهنبيددةفدد  بعددض منددن ق الصددراع بخىددق يمنلددنل  اإلرهددنباسددقغالل بدديور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ارية القد  اددنن يمقىاهدن العددراق الغربيدة امددن قدم قضدخيم القرسددننة العسد اإللدالماليمنلدنل فد  وسددنيل 

ر لنن العراق ف  حينهن لىن منب صو   حيث  2113قبل غلوه من قبل الوالينل المقحدة وحىفنيهن لنم 

    من مقوى الدول لسارينً 

ظددنهرة  مصددبح، وبعدددهن قىيميددنً عداخددل الدولددة، ثددم انقدددل  بدددم اإلرهددنبمددن الالفددل لىنظددر من 

فاددرس بددين الفددنلىين فدد  دولددة مددن والفددنلىين فدد  دولددة  موظيمدد  لددم ياددن هنددنك مس ارقبددن  قنو  دوليددة

 "الدوليدة"ل صدفة مصدبح، فدد انن لال دولة عرهنبهدن الخدنص بهدن  ولادن فد  الوقدل الحنضدر، مخرى

فادددرس بدددين  مورقبدددن  قنظيمددد  ااوندددب ينقددددل لبدددر الحددددود الدوليدددة، مدددع ويدددود  اإلرهدددنبق ىدددق لىدددن 

 اليمنلنل المنق رة ف  هيه الدول  

من بدايددة  يددرى فددنن البنحدث، ملمدنق القددنريوقددديم، ضددنربة يديوره فدد   اإلرهدنبقددنريو من  مدع

ن دنء هييدة  ييب من رهنبيةاإل األلمنلالمحنسبة لىن   األمدمقبدم مع انقهنء الحرب العنلمية الثننيدة وا 

ل فدد  ال دد ون يميددع الدددول األلضددنء لىددن ميثنقهددن الدديس يقضددمن لدددم القدددخ  ، حيددث اقفدددل المقحدددة

 ، ولدم الىيوء لىعن  لحل النلالنل فيمن بينهن خرىالداخىية لىدول األ

 ق ويعلن  فضالً نواع المقفيرال، مالحديث هو اسقخدامب ألحدث  اإلرهنبل من يمي   مهمعن 

المريية منهن والمسمولة والماقوبة، ووسنيل القواصدل  اإللالموسنيل  واسقغاللالقانولويين المقددمة، 

 هن مهدافخدم يقمنل  بمن يالا

بددين  والحدددد والاراهيددة القفرقددة وققوسددع لىددن حسددنب بددث  قدقددنل  رهنبيددةاإلالقنظيمددنل  امددن من

ل منهددن العدنيديددة القدد  يق ددا   موالعرقيددة  موالميهبيددة  موة الفددوارق الدينيددة مسددقغى   مبنددنء ال ددعب الواحددد،

 مومدن لدرق واحدد  ندد  معميقنسيج الميقع الواحد، وبنلقنل  ضرب الوحدة الو نية، حيث ال يويد 

 من لديدة واحدة 
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نلدددة يمسدددبنب لددددم ن مهدددممدددن عال من  اإلرهدددنبمددع من اليميدددع مقفدددق لىدددن ضدددرورة مانفحدددة 

قضددنرب مصددنلح الدددول الابددرى وبعددض دول هددو  سدد و األفدد  ال ددرق  مانفحقددب علددناليهددود الراميددة 

حقدواء ا بضدرورة بعضدهميوصد   امدن  رهنبيةاإلبينهن بدلم القنظيمنل اإلقىيم وقبندل االقهنمنل فيمن 

دالق  ققسىح بغ نء الدين من خالل  رهنبيةاإلالقنظيمنل  ن محنييقهم ومننظرقهم بنألدلة ال درلية، مم 

ه الء المقعصبين، المق ددين لىعدول لن سىواينقهم اإليراميدة  ف  عقننع ابيراً  ممالً  يرىالبنحث فال 

 قوليةيلك  امن ييب العمل لىن خ  موال وهو  لقحديق مهدافهم، لان ييب اسقمرار المحنولة رغم

الدرآنيددة  مددة بنآليددنلوالبددراهين المدل   األدلددةمددن خددالل قدددديم   مفاددنر الق ددر   ضددد   ال ددبنب وقحصددينهم

 قىوب ال بنب ولدولهم  علنالمقنولة لىوصول  اإللالمواألحنديث النبوية، واسقغالل وسنيل 

بفضدل  ممندب الدو ن لىن  من يحنفظ ردناألاسق نع  وف  خضم هيا الوضع غير المسقدر 

ن مدع بعدض و نالقعد لدن فضدالً ومندع انق دنره   لإلرهدنبس حناة قيندقب وول   عبب، وقانقفهم لىقصد  

 الدول الصديدة وال ديدة 
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 االستنتاجات

يمىددة  علددنخىددص البنحددث، ومددن خددالل الدراسددة القدد  قددددم بهددن والفرضددينل القدد  ان ىددق منهددن، 

 هن من يى :  مهم اسقنقنينل من

ظدددنهرة دوليدددة لدددنبرة لىحددددود، ال ديدددن لهدددن وال و دددن  فددددد ظهدددر عرهدددنبيون لىدددن مددددى  اإلرهدددنب  9

ينقدددل بنلعدددوى  اإلرهددنب  امددن من يةاإلسددالمبعددوا الديننددة اليهوديددة والمسدديحية و العصددور ممددن اق  

 مخقىفة ال اإللالميقمنل  وقأثير وسنيل االلبر الحدود بين الدول بفعل وسنيل القواصل 

" ةالمق رفدة مثدل "الدنلدد يةاإلسدالمقىيم  المقثدل بنلقنظيمدنل إلا اإلرهنبهو  األردنمن يسقهد    2

، وال يويد هندنك مس الق  ققسقر وراء الدين اإلسالم  و"دالا" وغيرهن من القنظيمنل المق رفة

 موعفريديددن غيرهددن اددنلق  ققوايددد فدد   مودوليددة يسددنرية  عرهنبيددةقهديددد يدديار لددمأردن مددن منظمددنل 

 مريان الالقينية م موروبن مو 

قسددقغل حنلددة الب نلددة والفدددر والفسددند المنق ددر فدد  معظددم الدددول لىقددرويج  رهنبيددةاإلعن القنظيمددنل   3

هو  اإلسالم"اة ومحنربة الفسند والمفسدين من خالل  رح و نقحديق المس علنلعديدقهن الق  قدلو 

اإلققصدددددندية واإليقمنليدددددة، ومن الدولدددددة  يعدددددنلج يميدددددع م دددددنال الميقمدددددع اإلسدددددالم، ومن "الحدددددل

 ه  النموييية وه  الدولة الفنضىة  يةاإلسالم

 اإلرهدنبد ب ال ابير ف  انق دنر وقمدد   سنهملندل ودايم ي اسقمرار الدضية الفىس ينية دون حل    4

، وقسقغل ف  اثيدر يةاإلسالمالدول ، اون هيه الدضية قعقبر محورية بنلنسبة لى عوب العربية و 

  رهنبيةاإلمن قبل القنظيمنل المق رفة لقبرير مفعنلهن  حينناألمن 

القصدس لب ب ال منفرد من قبل مس دولة،  نلمن منب لنبر لىدنرال  مو اإلرهنبال يمان محنربة   1

فد  ح دد م يدديهن مدن يميدع مق دنر  رهنبيةاإلو نلمن من هننك وسنيل اقصنل قسنلد القنظيمنل 
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ام صددفدنل السددالح والحصددول لىددن القمويددل الدداللم لبدددنء هدديه العددنلم، امددن منهددن قسددنلد لىددن عبددر 

مدع دول اليدوار فد  ميدنل  ، ابقدداءً خدرىن مدع الددول األو نمن القعد لىيب ال بد   القنظيمنل  وبننءً 

  اإلرهنبمانفحة 

ل يلدك عيدراءال   بل ييب من يعل  اإلرهنبعن الحىول العسارية وحدهن غير انفية لىدضنء لىن   1

قراقييينل مقانمىة مقوس ة وبعيدة المدى  فنلضربنل اليوية الق  يدوم بهدن سمثل وضع ع مخرى

فد  اددل مدن العدراق وسددورين ال قافد  دون قعليدل هدديه  رهنبيدةاإلالقحدنل  الددول  ضدد اليمنلددنل 

ينبية ل الدول األاليمنلنل  امن من قدخ   رض وقحريرهن من قىكلمسك األ الضربنل بدوال برية

المقخددددية لمحنربددددة  اإليددددراءاللىددددن نينلددددة  رض سددددي ثر سددددىبنً ألا ب ددددال مبن ددددر وبدددددوال لىددددن

 اإلرهدنبل بد "دالا" حنلين، حيث يع   يلك يريعة لقحويدل مسدنر الحدرب لىدن مالمقث اإلرهنب

 مسنر حرب صىيبية يديدة  علن
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 التوصيات

 لىن ضوء الدراسة فنن البنحث يوص  بمن يى :

ددسددقراقييينل عوضددع سينسددنل ورسددم   9 مددنل الوحدددة و مدو  نقمددنء لىددو ن وقرس ددالق روح ا ددنمىة قعم 

سدرة والمدرسدة والينمعدة ومراادل ألمدن ا يراءال قحصينية لقدوية المننلة ابقداءً عالو نية وق مل 

العمدددل، لاللقدددلال بموروثنقندددن الثدنفيدددة القسدددنمحية، ويلدددك مدددن خدددالل قاىيددد  الدددولارال وم سسدددنل 

بعند مبننيندن لدن ميدواء  األمنف  مينل القولية، وقنمية الحج الميقمع المدن  لىدينم بدورهن  ، وا 

 االنقمنء لىيمنلنل المق رفة    

قيدنم ادل مددن ولارة القربيدة والقعىدديم وولارة القعىديم العدنل  بنلددندة النظدر بنلمنددنهج القعىيميدة الدينيددة   2

فنيددددة وقأهيىهددن فاريدددًن ن، واخقيددنر الاددوادر القعىيميدددة بعننيددة لدددو األمدددن الصددفو   والو نيددة ابقددداءً 

لن در ثدنفدة  ،ىة، وقاون م ه    والغىو  بحيث قاون قندرة لىن قحصين األيينل الدندمة من الق ر  

 لونب   مولرقب  موالقسنمح والقعنمل مع اآلخر بغض النظر لن دينب 

فيدرس مدة الفادر القاو نبددورهن الددين  المعقددل فد  مد يةاإلسدالمقن  والمددسنل و اسقمرار ولارة األ  3

 ب، واسقخدام المسنيد والمراال الدينية، لقرسيو بنلفار المعقدل، من خالل البرامج الدينية والخ  

   المعقدل، ونبي الق ر    اإلسالممفنهيم الدين 

ج م ددددناىهم عيدددالء ال ددددبنب لننيددددة خنصددددة وقددددوليقهم مددددن خدددالل القواصددددل الدددددايم معهددددم وقحس دددد  4

ألن  ، ولددددم عغفددنل االهقمدددنم بنلصدددحة النفسدددية، نظدددراً ققصدددندية وغيرهدددناليقمنليددة والنفسدددية واالا

سددنج فدد  قيددنم ال ددبنب بنخقيددنر مددنهيهم فدد  الحيددنة، السدديمن منهددم الفيددة ألالحنلددة النفسددية هدد  ا

 سنة  91من سن  ابقداءً  رهنبيةاإلفة من قبل المنظمنل المسقهدأ 

يدديولوي ، ألا مو  الددين مولدم قهميا مس فيدة مدن فيدنل الميقمدع مهمدن ادنن موقفهدن السينسد    1

 السقغالل هيه الفينل  رهنبيةاإللقفويل الفرصة لىن القنظيمنل 
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 علدنالدولدة  ية، ولدم عفسدنح الميدنل لهدم ليدر  األردنفة ف  داخل الدولة احقواء اليمنلنل المق ر    1

 رقهم و نموايهة دموية معهم، والعمل لىن رلنيقهم وقوييههم ومح

االلقدداء  موالعبدث بدأمن الدو ن  محنولدةيهدة خنرييدة مدن  البحث لن آلية ردع قوية، قمنع مس  7

ية واالققصددددندية، واسددددقبعند القفايددددر األمنلقمددددند لىددددن الددددنفج مددددن الننحيددددة العسددددارية(اللىيددددب، وا

ن المسقمر مع الدول ال ديدة والصديدة و نبنالسقعننة بدوال مينبية، مع لدم عغفنل القنسيق والقع

  اإلرهنبرية والقدريب، ألغراض مانفحة ف  مينل قبندل المعىومنل اإلسقخبن

يدددة، والعمدددل لىدددن األمنيدددة "اليددديا العربددد "، والم سسدددنل األردندلدددم موالندددنل الددددوال المسدددىحة   7

 لإلرهددنبملىددن دريددنل الينهليددة، لىقصدددس  علددنقدددريب اوادرهددن ورفددع معنويددنقهم الدقنليددة لقصددل 

 بال احقرا  

سددقراقييينل والخ دد  العمىيدددة إلار ووضددع افدد  دول اليددو  محددداثمقنبعددة حثيثددة لمددن ييددرس مددن   1

  ومراقبددة الحراددنل المنليددة، فدد  البنددوك، السدديمن األردن علددندهن ووصددولهن المننسددبة لموايهددة قمددد  

 مولخالينهدن الننيمدة،  مو رهنبيدةاإلالم بوهة منهن، لىقأادد مدن منهدن ال قسدقخدم لقمويدل القنظيمدنل 

 فة لىقرويج ألفانر مق ر  

، لىن غرار دايرة مانفحة الفسند، يادون هددفهن عيدراء اإلرهنبارة لمانفحة عد موعن نء مرال   91

 نلة لموايهقهن ، الققراح سينسنل فع  اإلرهنبالدراسنل المقنولة والقحىيالل المقعمدة لظنهرة 

( وق وير مدواقهن ومدنربنقهن لمريية والمسمولة والمدروءةالمخقىفة )ا اإللالماالهقمنم بوسنيل   99

القرايددل لىددن عظهددنر  القصدددس لن ددر ثدنفددة الاراهيددة مددع نلىيددة وحضددورًا مددن خددالللقاددون ماثددر ف

 لىدولة    اإليينبيةالنواح  
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ن مددع و نقاثيد  العمدل مدن ميددل عييدند حدل لددندل ودايدم لىدضدية الفىسد ينية، مددن خدالل القعد  92

 فنلدضدددية الفىسددد ينية هددد  مسدددنج الصدددراع فددد  المقحددددة  األمدددمالددددول االقىيميدددة والابدددرى وهييدددة 

  س و األمن دة ال رق 
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 : قائمة المراجع

 القرآن الكريم

 المراجع العربيةال مو 

 الكتبم  

 دار الفنراب      بيرول:9،  .. الظاهرة وأبعادها النفسيةاإلرهاب( 2111ابراهيم، منيد موريج)

 الدول   الابرى والنظنم( الحدوق والويبنل الدولية ف  لنلم مقغير، المبندئ 9117ابراهيم، لى  )

 اليديد، الدنهرة: دار النهضة العربية

   الدنهرة: م سسة ال وبي 9  اإلرهابالقانون الدولي لمكافحة (  2113األ عل، لبد اهلل )

 س لىن رو ن، الدنهرة: دار البب9  صناعة غير إسلمية اإلرهاب( 2112ببندى، نبيل لوقن )

 ، لمنن: ولارة ال بنب9  سطيةوالو  األردن( 9177بدران، ابراهيم )

   الدنهرة:9،  العلوم السياسية واالقتصادية االستراتجية إلىالمدخل ( 2113بدران، وآخرون )

 الماقب العرب  لىمعنر  

  9  قريمددة لبددد اهلل حسددن ،سييبتمبر وغييزو العييراق 00العييالم بعييد ( 2114بريمددناو ، يفييندد  )

 الرينض: ماقبة العبيانن 

 دار  االساندرية: 9  الدولي بين التجريم والمكافحة. اإلرهاب(  2114لمحمدس ), حسنين ابوادى

 الفار الينمع 

 الفكرية االسس اإلرهابعلم (  2111القرقورس، محمد لوض  و يويحنن، مغندير لرفنل )

 والقوليع    لمنن: دار الحنمد لىن ر9،  اإلرهابوالنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة  

 قريمة ال هنب  ،جذورها في عمق الثقافة االميركية اإلرهابالقوة و ( 2113  نعوم )ق ومسا 
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   دم ق: دار الفار9  ابراهيم

  حرب امريكا على العالم " السياسة اإلرهابالعولمة و ( 2113ق ومسا ، نعوم وآخرون )

سرائيلو  األمريكيةالخارجية     الدنهرة: ماقبة مدبول 9  قريمة الملين  حملة ،"ا 

 ن لو األدم ق:  9،  القومي في القرن الحادي والعشرين األمن  2114قورامنن ، حسن 

 لىن ر والقوليع 

 ،ملكية  أحاديث -مهنتي كملك -ية الهاشمية  األردنالحسين ملك المملكة يم، فريدون صنحب، 

 ال بعة العربية، قريمة غنلس غلي ل   9177

 دم ق:   القانون الدولي: دراسة قانونية ناقدة،  في اإلرهابمفهوم (  9117اليهمنن ، ثنمر )

 دار حوران 

   الدنهرة: الدار9،  جذوره وبثوره زمانه ومكانه وشخوصه اإلرهاب( 2111الحديدس، ه نم )

 المصرية الىبنننية

 ، بغداد: الماقبة العنلميةمهنتي كملك( 9171الحسين بن  الل )

 دراسة قننونية، بغداد: مرال البحوث لي،الدو  اإلرهابمشكلة ( 9174حسين، نعمل لى  )

 والمعىومنل

   بيرول: ميد 9  ،في ضوء القانون الدولي العام المقاومةو  اإلرهاب( 2113حمند، امنل )

 الم سسة الينمعية لىدراسنل والن ر والقوليع 

  اإلرهاب المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم(، 2117حمدس،  نرق لبد العليل )

   الدنهرة: دار الاقب الدننونية9  الدولي،  

 دار النهضة ، لمنن:سبتمبر 00قبل وبعد  اإلرهابالمتحدة و  األمم(، 2111را د، لالء الدين )

 العربية  
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 -اجتماعية-اقتصادية-إستراتيجية-قضايا معاصرة سياسية(، 2191ربنح، اسحق محمد )

 العىمية لىن ر والقوليع    لمنن: دار انول المعرفة9 تربوية،  -ثقافية 

 الدراسنل   بنريج: مرال9  ،الدولي اإلرهاب(  9117رفعل، احمد محمد  وال ينر صنلح بار )

 روب و العرب  األ

 لمنن: دار اليىيل 2،  ياألردنالوطني  األمنتحديات ( 1122اللبن، رلد فوال ) 

   9  ،والخارجية ته الداخليةي وتحديااألردنالوطني  األمن(  2117السرهيد, لنر  محمد مفىح )

 يةاألردنلمنن: الماقبة الو نية  

  9 قريمددة ليقددون وفيددق ، اإلرهييابنظرييية االحتييواء مييا وراء الحييرب علييى ( 2192 ددنبيرو, عيددنن )

  راة الم بولنل لىقوليع والن ر  بيرول: 

 العىدددمبيدددرول: دار  0اليييدولي، دراسييية قانونيييية ناقيييدة، ط اإلرهييياب( 9119 دددارس، محمدددد لليدددل )

 لىماليين 

 الدددنهرة: الهييددة 9، جسييطو األ الييدولي وانعكاسيياته علييى الشييرق  اإلرهيياب( 9117 ددري ، حسددين )

 المصرية العنمة لىاقنب 

سييرائيلالييدولي وزيييف امريكييا و  اإلرهيياب(   2113 ددمج، محمددود لادد   وال ددنم  لمددر)  فييي ظييل ا 

 دس و االد   دم ق: م بعة9،  قانون العقوبات والقانون الدولي العام 

 لنلدمدار   الرينض: ،اإلرهابفي مواجهة  يةاإلسلمدور التربيية ، (2002)خنلد صنلح الظنهرس، 

 الاقب

  الدنهرة: دار 9،  الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام المقاومةلنمر, صالح الدين، 

 الفار العرب  

 الدنهرة:ي العالم المعاصر، ومحاربته ف اإلرهاب(، 2111لبد الانف ، اسمنليل لبد الفقنح ) 
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 اقب لربية

  فرصييتنا األخيييرة، السييعي نحييو السييلم فييي زميين الخطيير(،  2199لبددد اهلل الثددنن  ابددن الحسددين )

 بيرول:  دار السنق   9  

 العربية   ، الرينض: ينمعة نني  9،  اإلرهاب( تجفيف مصادر تمويل 2111لرفة، محمد السيد )

 يةاألمنلىعىوم  

 ، الدنهرة: دار الحرية لىصحنفةوالعنف السياسي اإلرهاب( 9171حمد يالل )لل الدين، ا

 وال بنلة والن ر 

   لمنن: دار يرير9،  التربية الوطنية( 2111العفي ، محمد خىي  وصنلح، قنسم محمد )

   لمنن: دار يرير2،  التربية الوطنية( 2111العفي ، محمد خىي  وصنلح، قنسم محمد )

 المحروسة   الدنهرة: مرال9،  اإلرهابالعربي وقضايا  اإلعلم( 2117) لى ، لبد الرحيم

 لىن ر والخدمنل الصحية والمعىومنل

 ،يةاإلنسانالسياسي: بحث في أصول الظاهرة وأبعادها  اإلرهاب( 9113العاره، مدونيج )

   بيرول: دار ال ىيعة لى بنلة والن ر9 

 ، بيرول: الدار الينمعيةاإلرهابالجريمة و الجنون و ( 9114العيسوس، لبد الرحمن محمد )

 لى بنلة والن ر  

 لىدراسنل الينمعية بيرول: الم سسة 9،  والقانون الدولي اإلرهاب(  9111الغلال، اسمنليل )

 والن ر والقوليع 

   االساندرية:9،  الدولي بعض االتجاهات الحديثة في القانون(  9174الغنيم ، محمد  ىعل )

 من أة المعنر 

 لىن ر دار الثدنفة   لمنن:9  المقاومةالدولي وشرعية  اإلرهاب( 2111س، سهيل حسين )و الفقال
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 والقوليع

 لىدراسنل     بيرول: الم سسة العربية 2  9ج الموسوعة السياسية( 9171الاينل ، وآخرون )

 والن ر 

 الوطنيفي القانون الجنائي على المستويين  اإلرهاب( 9177محب الدين، محمد م نج )

 الدنهرة: ماقبة األنيىو المصريةوالدولي، دراسة قانونية مقارنة.  

 ، االساسية والسياسة الدولية، المفاهيم والحقائق ستراتيجيةاإل( 9171مدىد، اسمنليل صبرس )

   بيرول: م سسة االبحنث العربية9  

   االساندرية:9   ،واالمتيازات والحصانات الدبلوماسية األمنسلطات (  9113المالح, فندس )

 الم بولنل األينبية

 ماقبة ، لمنن:2، ج0440-0401في القرن العشرين  األردنتاريخ (  9111موسن، سىيمنن )

 المحقسب

 (  9114) ننفع، ابراهيم ، لمنن: ماقبة الرايدالتربية الوطنية والمواطنة(  9113ننصر، ابراهيم )

 والن ر لىقريمة : مرال االهرام   الدنهرة9وسدو  االقنعة،   اإلرهنبانبوج  

 ،الدولي العام إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون(  2117واصل، سنم  يند لبد الرحمن )

   االساندرية: دار الينمعة اليديدة9 

 ضوء  الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في اإلرهاب( 2199ويس ، لثمنن لى  حسن )

   الدنهرة: دار الاقب الدننونية9  ،احكام القانون الدولي العام 

   9،  الدولي والنظام العالمي الراهن اإلرهاب( 2112الينلي ، ممل  و  ارس محمد لليل )

 دم ق: دار الفار دم ق  سورين 
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   االساندرية: دار9  الدولي، اإلرهابمشكلة المعيارية في تعريف ( 2199يليد، مهيوب )

 الفار الينمع 

 

 معيةالرسائل الجاب  

 االمارات على أمن الخلي  العربي ودولة  اإلرهابأثر ( 2191ال نمس ، حميد ينسم لى  )

 يةاألردن، رسنلة منيسقير، اىية الدفنع الو ن  المىاية العربية المتحدة

 الدفنع  ، رسنلة منيسقير، اىيةمن منظور اسلمي اإلرهاب( 2192نة، محمد ينسين )و نالد  

 يةناألردالو ن  المىاية  

 

  المواقع االلكترونيةيد  

 http://bit.ly/1IBrnUh الو ن ، ميىة الدفنع ( موقع5102ابو يودة، الينج، )

 .510ل مو ق رين  6بننيقن، ليون 

http://bit.ly/1Gv3QTm 

  2194 لو األاننون  97قيرس 
 http://bbc.in/1TLD02I 

 2191قمول  94 اليرادال، بالل لبد الرحيم، موقع الحديدة الدولية

http://factjo.com/pages/memberdetails.aspx?id=1348 

 2191نيسنن  99هلل  الحسن ، لبد ا

 http://bit.ly/1HqbEYd  

 5151حليران  51خىيفة، ريم 

 http://www.raialyoum.com/?p=272465  

http://bit.ly/1IBrnUh
http://bit.ly/1Gv3QTm
http://bbc.in/1TLD02I
http://bbc.in/1TLD02I
http://factjo.com/pages/memberdetails.aspx?id=1348
http://bit.ly/1HqbEYd
http://bit.ly/1HqbEYd
http://www.raialyoum.com/?p=272465
http://www.raialyoum.com/?p=272465
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 قنر قنيمل ، منقدينل سالدولي تعريفه وأسبابه اإلرهاب( 2194دس، سعند )و اد

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33862206 

 (2191مبو ديب، سعد )

http://bit.ly/1bHH4Q3 

 موقع سنقل مبو رمنن، محمد، 

http://bit.ly/1Hpo6fB 

 2191( 2( 91، محمد خير موقع يريدة الغد الرواشدة

http://bit.ly/1KUXAJc  
 اللامى ، منيد محمد، موقع الحوار المقمدن 

http://bit.ly/1CtAGJb 

 ينمبو لينة، لالء الد
http://bit.ly/1Ik7lS9 

   موقع االققصنديةمبو سنق، ابراهيم بن  رف ، 

http://www.aleqt.com/2009/09/05/article_270292.html 
  2199(4(1الفنيل، فيصل 

http://ar.ammannet.net/news/101683  
 الفضيالل، محمد موقع الدىعة نيول

http://bit.ly/1JMVYT0 

  2194(1(91اري نن، محمود موقع يريدة الدسقور 

http://bit.ly/1cDMj4E  
  2191حليران  2ايرس، يون 

http://bit.ly/1DpXTHl 
 األردنموقع مخبنر الع  ، ردينة 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33862206
http://bit.ly/1bHH4Q3
http://bit.ly/1Hpo6fB
http://bit.ly/1KUXAJc
http://bit.ly/1CtAGJb
http://bit.ly/1Ik7lS9
http://www.aleqt.com/2009/09/05/article_270292.html
http://ar.ammannet.net/news/101683
http://bit.ly/1JMVYT0
http://bit.ly/1cDMj4E
http://bit.ly/1DpXTHl
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http://bit.ly/1Pt0CKM  

  االقتصادية اآلثار( 2191سىيمنن )الم عل، خنلد بن لبد الرحمن، والبنحوث، لبد اهلل بن 

   ينمعة االمنم، الحادي عشر من سبتمبر أحداثالدولي مع التركيز على  لإلرهاب 

 الموقع االلاقرون  ميىة االبقسنمة 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_202751.html 

 والسىم العنلم  دراسة  األمنالدول  وقدالينقب لىن  اإلرهنب( 2199محمد، حمدان رمضنن، )

 ، ينمعة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربية االساسية قحىيىية من منظور ايقمنل         

  9العدد 99العراق الميىد       

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=79&uiLanguage=ar 

  2111(8( 23، موقع لمون، 2111مننصير، محمد 

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=43959 
  سقراقييية، موقع المرال االقىيم  لىدراسنل اإل2194راهيم س، ابو نمن 

 http://bit.ly/1HJjAck  
  5102آيار  91هنج، ريق نرد 

http://cnn.it/19zmIYe 

 2102 بن   02موقع يريدة النهنر 

 http://bit.ly/1HEdkiX 
 موقع حينج انرقونل

 http://www.hajjajcartoons.com/node/2429 

 االتفاقية العربية (  2191آيار  93مصر )  علنموقع الهيية العنمة لالسقعالمنل، بوابقك 

  رهاباإل لمكافحة  

 http://bit.ly/1El8UwD   

http://bit.ly/1Pt0CKM
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_202751.html
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=79&uiLanguage=ar
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=43959
http://bit.ly/1HJjAck
http://bit.ly/1HJjAck
http://cnn.it/19zmIYe
http://bit.ly/1HEdkiX
http://bit.ly/1HEdkiX
http://www.hajjajcartoons.com/node/2429
http://www.hajjajcartoons.com/node/2429
http://bit.ly/1El8UwD
http://bit.ly/1El8UwD
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 http://bit.ly/1Hqeyfy   2191حليران  21موقع البوابة 

    http://bit.ly/1Dlj0zy    2194ل مو اننون  91موقع بوابة افريدين 

 http://bit.ly/1ze0It1 1128نيسنن  24ية األردنموقع وانلة االنبنء  

 http://www.alquds.co.uk/?p=298959 2191 بن   21موقع الددج العرب  

  http://bit.ly/1bcVjNBموقع ويايبيدين 

   http://bit.ly/1b7t6alموقع ويايبيدين  

  http://bit.ly/1CYdUneموقع ويايبيدين  

   http://bit.ly/1Ipxhcw ويايبيدين موقع

  http://bit.ly/1RrpvoHبيدين موقع وياي

  http://bbc.in/1Hjcit8 وقع بي بي سي العمبي  

  http://www.alalam.ir/news/1650570موقع قننة العنلم   

  http://bit.ly/1Mou5S1 وقع  ميد  النهار اللبنايي  

   RCSS    http://bit.ly/1G5YiEs سقراقيييةموقع المرال اإلقىيم  لىدراسنل اإل

 http://assafir.com/Article/18/384693/AuthorArticle   موقع السفير

  7102حليران  http://bit.ly/1LboFcF  72موقع السفير 

  2191مينر  91موقع س  عن عن العربية 
 http://cnn.it/1eOANoh   

  2191تموز  97 وقع سي إ  إ  العمبي  

http://cnn.it/1MgHop4 

 http://zeyamnews.net/?p=49567موقع ليم 

http://bit.ly/1Dlj0zy
http://bit.ly/1ze0It1
http://www.alquds.co.uk/?p=298959
http://bit.ly/1bcVjNB
http://bit.ly/1b7t6al
http://bit.ly/1CYdUne
http://bit.ly/1Ipxhcw
http://bit.ly/1RrpvoH
http://bbc.in/1Hjcit8
http://www.alalam.ir/news/1650570
http://bit.ly/1Mou5S1
http://bit.ly/1G5YiEs
http://assafir.com/Article/18/384693/AuthorArticle
http://bit.ly/1LboFcF
http://cnn.it/1eOANoh
http://cnn.it/1eOANoh
http://cnn.it/1MgHop4
http://zeyamnews.net/?p=49567
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   2191اننون ثنن   http://www.alarab.co.uk/?id=43387  22موقع العرب 

  2191شباط  http://www.alarab.co.uk/?id=46355  27موقع العرب  

  2102آيار  1قنريو    http://www.alarab.co.uk/?id=46937موقع العرب 

   2102آيار  01 قنريو http://www.alarab.co.uk/?id=47154   العربموقع 

  2191ر آيا http://www.alarab.co.uk/?id=48721  31موقع العرب 

 2102نيسنن  http://www.alarab.co.uk/?id=49056 1موقع العرب 

 2191حليران  http://bit.ly/1CF8VYX 21موقع العرب 

 2191آذار  http://bit.ly/1Bbqzbv 94ي  ا ردي وقع وثال  ا يباء 

 2194نيسنن  http://bit.ly/1dflmEX 22موقع اليليرة نل 

 http://bit.ly/1cKLgzz الحينة يريدة موقع

  http://www.ammanmessage.com/index.php?lang=arموقع رسنلة لمنن 

 2102مينر  http://bit.ly/1HFr9zq  02 وانلة اىيوبنقرا لمأنبنءموقع 

  http://bit.ly/1SevNaIموقع يراسن نيول 

  2191شباط  http://bit.ly/1GV7UPW  94 وقع المدين  ييوز 

 2012ل مو اننون  http://bit.ly/1RoxdQm  01موقع  ىبة نيول 

 http://bit.ly/1Gp6bjJ ن لدول الخىيج العربيةو نموقع ميىج القع

 2191 نيسنن http://bit.ly/1JpmjrJ  1 الساينة موقع

 2191 حليران 99 يوم http://bit.ly/1CrZQT1 الساينة موقع

http://www.alarab.co.uk/?id=43387
http://www.alarab.co.uk/?id=46355
http://www.alarab.co.uk/?id=46937
http://www.alarab.co.uk/?id=47154
http://www.alarab.co.uk/?id=48721
http://www.alarab.co.uk/?id=49056
http://bit.ly/1CF8VYX
http://bit.ly/1Bbqzbv
http://bit.ly/1dflmEX%2022%20نيسان%202014
http://bit.ly/1cKLgzz
http://www.ammanmessage.com/index.php?lang=ar
http://bit.ly/1HFr9zq
http://bit.ly/1SevNaI
http://bit.ly/1GV7UPW
http://bit.ly/1RoxdQm
http://bit.ly/1Gp6bjJ
http://bit.ly/1JpmjrJ
http://bit.ly/1CrZQT1
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 2191آيار  http://www.alarab.co.uk/?id=48721 31موقع العرب 

 2191آيار  balad.com/1431323-http://www1.el  99 موقع البىد 

 2191مينر  http://cnn.it/1eOANoh 91موقع س  ان ان 

 2009مينر  http://bit.ly/1GDiIiM 20 موقع الددج العرب 

  http://bit.ly/1gx83kz  2117ية األردنموقع دايرة المخنبرال العنمة 

 2191اننون الثنن   http://bit.ly/1LY76xs 1رة نل موقع اليلي

 2191قمول  http://bit.ly/1HlyO1N 23 س و األموقع ال رق 

 http://anhri.net/docs/undocs/aact.shtml 2113 اإلنسننموقع ال باة العربية لحدوق 

 1128آيار  http://bit.ly/1LlrEja 21موقع محي  

 2194ل مو اننون  http://bit.ly/1epTlKv  1موقع يورو نيول 

 2102قمول  http://bit.ly/1HRBkPJ 22موقع العرب 

  http://bit.ly/1Mbaxlh  2113موقع دنين الو ن  

 ثانيا: الصحف 

 2191آيار  9مبو وندس، لنند يريدة الرمس 

 1128قمول  14د خير يريدة الرمس ود، محمو االد

 2009حليران 00ود، هنيل الحفيظ، يريدة الرمس و اد

 1128حليران  11، يريدة الرمس هنيل الحفيظد، و اد

  2191نيسنن 93الدخيل، لايد يريدة الغد 

 2191نيسنن  1 س و األالدلمة، محمد، يريدة ال رق 

http://www.alarab.co.uk/?id=48721
http://www1.el-balad.com/1431323
http://cnn.it/1eOANoh
http://bit.ly/1GDiIiM%2021%20أيار%202015
http://bit.ly/1gx83kz
http://bit.ly/1LY76xs
http://bit.ly/1HlyO1N%2023%20تموز%202015
http://anhri.net/docs/undocs/aact.shtml
http://bit.ly/1LlrEja%2030%20آذار%202015
http://bit.ly/1epTlKv
http://bit.ly/1HRBkPJ%2025%20تموز%202015
http://bit.ly/1Mbaxlh
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 2009نيسنن  0يريدة الغد ، حملة دلنن

 2191 آيار 4 الرمس يريدة الر و  لبد الروابدة،

 2191 مينر 2  الرمس يريدة رهنم فنخورس،

   2191  بن  91 الغد يريدة محمود ال روانة،

 2191آيار  7لبد الرحمن، مسعد، يريدة الرمس 

 2191آيار  22لبد الرحمن، مسعد يريدة الرمس 

 1128قمول  14مبو سمنقة، قوفيق يريدة الرمس 

  2194نيسنن  4دة الغد مبيضين، ابراهيم يري

 2191آب  3مظهر، آالء يريدة الغد 

   2194ق رين الثنن   9يريدة الدسقور 

 2194ق رين الثنن   1يريدة الدسقور 

  2191مينر  94يريدة الدسقور 

 2191 بن   97يريدة الرمس 

 2191نيسنن  21 الرمسيريدة 

 1128نيسنن  12يريدة الرمس 

  2191مينر  1ييدة الرمس 

 1128حليران  21دة الرمس يري

 2191قمول  24يريدة الرمس 

 2191مينر  7قنريو  3311اليريدة الرسمية 
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 2191حليران  7يريدة اللمنن العراقية قنريو 

 1128آيار 21يريدة العرب اليوم 

 2191نيسنن  94يريدة الغد 

 

 : المراجع اللغويةثالثا

 ماقبة العىمية، ال يويد سنةالعربية،  هران: ال، ميمع الىغة 9المعيم الوسي  ج

  نرع مونل برننج 97بنريج  9114الدنموج الفرنس  الروج 

 9792ص  LONGMAN 2113  4  الدنموج اإلنيىيلس 

 

 : الدوريات العربيةرابعا

 2119ل مو اننون  917العدد  مجلة شؤون عربية ،اإلرهنباإلقفنقية العربية لمانفحة 

 ف  ضوء االقينهنل اإلرهنبلمانفحة  األمريايةالحمىة (, مسقدبل 2111انأل عل، لبد اهلل )

  911، العدد السياسية الدوليةالحديثة،        

 وبري ننيدددددددددددددددددددددددددددددن ، فرنسن اإلنسننوقأثيره لىن واقع حدوق  اإلرهنب(، منهية 2199سبع، رنن مولود )

  41، العدد دراسات دولية منمويين،

 : المراجع باللغة االنجليزية خامسا

Sloan, Stephen, Beating International Terrorism : An Action Strategy 

for Preemption and Punishment (2012) USA: Air University Press  
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Yoo, John, Terrorism, the Laws of War, and the Constitution (2005) 

USA: Hoover Institution Press  

 

Sidhu, Parambir Kaur, Global Terrorism and its Implications for 

International Relations (2005) A Thesis submitted to the Faculty of 

Graduate Studies of The University of Manitoba impartial fulfillment of the 

requirements of the degree of Master of Arts, USA 
 

Abadie and Gardeazabal  (2111) Terrorism and the World Economy 

Harvard University, USA, and University of the Basque Country, Spain 

 

 : المقابلت الشخصيةسادسا

  2191مينر  2  االسبق الداقور معرو  البخيل يوم األردنمدنبىة مع رييج الولارء 

 2191حليران  99يوم   الداقور محمد المومن  األردن اإللالممدنبىة مع ولير 

 2191ميىول  1مدنبىة مع مدير األمن العنم الىواء لن   السعودس يوم 

 ف  الدوال سقراقيييةمدنبىة مع الىواء الران المقدنلد محمود ارديسنل مدير مرال الدراسنل اإل

 2191نيسنن  21المسىحة سنبدن يوم 

 ية لحى   منلاإلنسننيقمنلية ف  الىينة اإل األردنممثل  قيسير  وااالداقور مع مدنبىة 

  2191آب  91األ ىس  يوم 
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 الملحق
 

 9المىحق رقم 
 اليمنلنل اإلرهنبية الدولية

 الحرج الثورس المسىح ف  البراليل   9
 القيمع البراليى  ضد ال يولية   2
 يمنلة األرض والنظنم )ف  اولومبين(   3
 فرق المول ) ق يى (   4
 نوفمبر ف  اليوننن 97منظمة    1
 يمنلة الفعل المبن ر )فرنسن(   1
 يمنلة األلوية الحمراء )اي نلين(   7
 يمنلة بندرمنينهو  )ملمننين(   7
 الننليين اليدد )ملمننين(   1
 اإلرهنبيةيمنلنل السيو    91
 حلب العمنل الاردسقنن    99
 )اليلاير( اإلسالميةيبهة االندني    92
 الييا السرس لقحرير مرمينين   93
 نمور القنميل   94
 ف  مصر اإلسالميةل اليمنلن   91
 قنظيم الدنلدة   91
 الييا اليمهورس األيرلندس   97
 منظمة عيقن لقحرير البنسك   97
 ف  العراق وال نم( اإلسالميةدالا )الدولة    91

 منظمنل عسالمية لديدة علنبنالضنفة 
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  2المىحق رقم 

 خالصة الحوادث اإلرهنبية الق  قنمل بهن المنظمنل الفدايية ف  األردن 

 *0590-0591السنوال خالل 
 

 اإلرهنبيةلدد العمىينل  اإلرهنبيةنوع العمىينل 
 7317 علدنء قبض لىن موا نين وقعييبهم

 741 ققل م خنص
 1779 يرح م خنص
 4113 اققحنم مننلل

 499 اغقصنب
 1947 سرقنل

 3417 القداء لىن لساريين ورينل ممن
 1212 القداء لىن مدنيين

 721 دهج وصدم
 9771 قهريب

 127 يةاألردنالقداء لىن ممالك الدولة 
 3394 قلوير وثنيق رسمية

 

 2194ق رين الثنن   1يريدة الدسقور  *
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 3المىحق رقم 
  *مسمنء المنظمنل الفدايية الق  اننل قعمل لىن السنحة األردنية ف  السبيعيننل

 
 منظمة فقح  9

 اليبهة ال عبية لقحرير فىس ين  2

 ة  اليع حرب القحرير ال عبية(قوال الصنلدة )منظم  3

 يبهة القحرير العربية  4

 الهيية العنمىة لقحرير فىس ين  1

 اليبهة ال عبية لقحرير فىس ين( الديندة العنمة  1

 منظمة فىس ين العربية  7

 يبهة النضنل ال عب  لقحرير فىس ين  7

 اليبهة ال عبية الديمدرا ية لقحرير فىس ين  1

 قوال القحرير ال عبية  91

 لقحرير فىس ينالمنظمة ال عبية   99

 اقنيب النصر  92

 منظمة منصنر  93

 

 9117القل* 

 

 

 

 

 

 

 



933 

 

 4المىحق رقم 
 االحلاب السينسية األردنية

 *محلاب يسنرية 3حلب وس  ،  21محلاب قومية،  4محلاب عسالمية،  3
 
 

  اسم الحلب 
 اسالم  األردن  حلب ال ورى   9

 اسالم  حلب الوس  اإلسالم    2

 م اسال حلب يبهة العمل اإلسالم    3

 قوم  )حصند( يلب اأًلصالح والقيديد األردن    4

 قوم  حلب البعث العرب  اال قراا  األردن    1

 قوم  حلب البعث العرب  القددم    1

 قوم  حلب الحراة الدومية لىديمدرا ية المبن رة   7

 وس   الحلب العرب  األردن    7

 وس   الحلب الو ن  األردن    1

 وس   الحلب الو ن  الدسقورس األردن    91

 وس   حلب اردن اقوى   99

 وس   حلب االقحند الو ن  األردن    92

 وس   األردن  حلب اأًلصالح   93

 وس   األردن  حلب االنصنر   94

 وس   األردن  حلب البىد االمين   91

 وس   حلب القيمع الو ن  األردن  الديمدرا   )قواد(   91

 وس   األردن  حلب القينر الو ن    97

 وس   موحدةحلب اليبهة األردنية ال   97

 وس   األردن  واةنحلب الحرية والمس   91

 وس   حلب الحينة األردن    21

 وس   حلب الرسنلة األردن    29

 وس   األردن  هحلب الرفن   22



934 

 

 وس   حلب ال بنب الو ن  األردن    23

 وس   حلب ال هنمة األردن    24

 وس   األردن  حلب العدالة االيقمنلية   21

 وس   األردن  حلب العدالة واأًلصالح   21

 وس   األردن  حلب العدالة والقنمية   27

 وس   حلب الفرسنن األردن    27

 وس   واة األردن نحلب المس   21

 وس   حلب يبهة العمل الو ن  األردن    31

 وس   حلب دلنء األردن    39
 وس   حلب الوفنء الو ن    32
 يسنرس الحلب ال يول  األردن    33

 يسنرس -ح د – الديمدرا   األردن  حلب ال عب   34

 يسنرس حلب ال عبية الديمدرا   األردن    31

 

 الممىاة األردنية الهن مية -ولارة ال  ون السينسية والبرلمننيةالموقع اإللاقرون  ل*
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 1المىحق رقم 

 *االقفنقينل الدولية المقعىدة بمانفحة اإلرهنب و الق  وقعهن األردن

 9113المرقابة لىن مقن ال نيرال لعنم  خرىاأل األلمنلاالقفنقية المقعىدة بنليرايم وبعض   9

  9171اقفنقية قمع االسقيالء غير الم روع لىن ال نيرال لعنم   2

 9179غير الم رولة المويهة ضد سالمة ال يران المدن  لعنم  األلمنلاقفنقية قمع   3

 9177غير الم رولة المويهة ضد سالمة المالحة البحرية لعنم  األلمنلاقفنقية قمع   4

المقعىق بدمع ملمنل العن  غير الم رولة ف  الم نرال الق  قخدم ال يران  البروقواول  1

 9177المدن  لعنم 

غير الم رولة المويهة ضد سالمة المنصنل الثنبقة الدنيمة ف   األلمنلبروقواول قمع   1

  9177الير  الدنرس لعنم 

  9119اقفنقية قمييل المقفيرال البالسقياية بغرض ا فهن لعنم   7

 2194ق رين الثنن   9سقور يوم يريدة الد*


