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إعداد الطالب
محمد حميد دغجوقه
إشراف
األستاذ الدكتور عبد القادر محمد فهمي الطائي
قبحث هيه الدراسة ف ظنهرة اإلرهنب الدول الق قدد قهددد األمدن الدو ن األردند وقحديدد
انعانسددنقهن لىددن األمددن الددو ن األردند  ،مددع بيددنن وسددنيل وسددبل مانفحقهددن والحددد مددن قأثيرهددن لىددن
الميقمع األردن

وققلامن هيه الدراسة مع من ي هده العنلم مدن ن دن نل عرهنبيدة مثدرل ب دال سدىب

لىددن األمددن واالسددقدرار الدددوليين ،واونهددن قسددعن علددن بيددنن مدددى خ ددورة اإلرهددنب بنلقبددنره ظددنهرة
عيرامية دولية قهدد األمن الو ن األردن مع بينن مهدم األسدنليب الننيعدة لموايهقهدن والقخفيد

مدن

آثنرهن ،خصوصن مع قلايد األلمنل اإلرهنبية فد المن ددة المحي دة بدنألردن وقعقمدد الد ارسدة لىقثبدل
من صحة االفقراضنل الق ان ىدل منهن لىن منهج القحىيل الوصف والمنهج القنريخ
وقددد خىص ددل الد ارس ددة عل ددن من اإلره ددنب ظ ددنهرة خ ي درة قديم ددة ال و ددن له ددن وال دي ددن ،حي ددث
مورسل من قبل يمنلنل خنرية لن الدننون من مقبنع يميع الدينننل السمنوية ف فقرال مقفنوقة،
وقد م ىق لىن هيه الظنهرة صفة الدولية نظ ار النق دنرهن العدنلم  ،واخقراقهدن الحددود ،ممدن يعدل ادل
دولة لرضة لهن ف مس وقل وانن لبعض الدول يد فد رلنيدة وقمويدل اإلرهدنب ب ريددة مبن درة مو
غير مبن رة ،ممن مدى علن ظهور مص ىح "عرهنب الدولة"

ط

وقددد اقفدددل غنلبيددة الدددول لىددن محنربددة هدديه الظددنهرة ،عال منهددن لددم ققفددق حددول وضددع قعريد
نمل لإلرهنب ،ولم ققفق ميضنً لىن قحديد من اليهنل اإلرهنبية ،نظ اًر لمصنلحهن المقضنربة ومع
هيا ،فدد اقخيل عيراءال وسينسنل ووضعل عسقراقييينل لىن المسقوى المحى واإلقىيم والددول
لمحنربة اإلرهنب واحقوايب
وقد برل اإلرهنب ظنهرة دوليدة الفقدة لىنظدر بعدد محدداث الحدندس ل در مدن سدبقمبر ,2119
حيددث مصددبح اإلرهددنب محد منظددنر العددنلم ميمددع ،حيددث قميددل اإلرهددنب فد الوقددل الحددنل لددن غيدره
لىن مدى العصور ،بأنب عرهنب لرب عسالم  ،عي عن معظم اليين يمنرسون اإلرهنب هم من مقبدنع
الديننة اإلسالمية وايلك غنلبيقهم من الينسية العربية ورغم اليهود الدولية ،السينسية منهن واألمنية
والعس ددارية ،لىدض ددنء لى ددن اإلره ددنب ،عال منه ددن ل ددم ق ددنيح فد د مانفحق ددب عال ل ددن ن ددنق ض دديق ،نظد د ار
لقضددنرب مصددنلح قىددك الدددول فمددن يعقبددر عرهنبددن ف د ماددنن مددن مددن قبددل دول معينددة يعقبددر نضددنال
م رولن من قبل دول مخرى
وبم د ددن من األردن ا د ددنن م د ددن ال د دددول القد د د ق د ددأثرل س د ددىبين بنإلره د ددنب م د ددن الند د دواح السينس د ددية
واالققصندية وااليقمنلية ،فادنن ال بدد لدب مدن وضدع عسدقراقييينل واقخدني عيدراءال لمىيدة لىمحنفظدة
لىدن ممنددب الددو ن مددن خددالل القعددنون مددع بديددة الدددول ويلددك بنالنضددمنم لىيهددود الدوليددة الراميددة علددن
مانفحددة اإلره ددنب وقددد اس ددق نع األردن عل ددن حددد م ددن احق دواء اإلره ددنب ومنع ددب مددن الوص ددول مي دددانين
ألراضيب ،عال من يلك ال يمنع من اسقمرار وضع عسقراقييية نمىة ق مل عيراءال قحصينية لقدوية
ابقداء من األسرة والمدرسة والينمعة ومراال العمل ،لاللقلال بموروثنقندن
المننلة ضد ثدنفة اإلرهنب
ً
الثدنفيددة القسددنمحية ،ويلددك مددن خددالل قاىيد
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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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الفصل األول

(اإلطار العام للدراسة)
المقدمة
اإلرهددنب ب ددال لددنم لدديج بنليديددد ،فهددو مويددود منددي الددددم ،ولانددب مددع مددرور الددلمن مصددبح
ظددنهرة دوليددة ققعدددى الحدددود وق ددنل معظددم الدددول ،مهمددن اننددل قويددة ومهمددن اننددل محصددنة ممني دنً
ولسارينً ،ومحدداث الحدندس ل در مدن سدبقمر  2119مثبقدل صدحة هديا الدرمس فددد مصديبل الواليدنل
المقحدددة ف د لدددر دارهددن بددنلرغم مددن انفرادهددن باددل مظددنهر الدددوة لىددن السددنحة الدوليددة ،خنصددة بعددد
انهي ددنر االقحد ددند السدددوفيق  ،عي لدددم قس ددعفهن القانولوييد ددن الق د د ققمقد ددع به ددن ل ددن س ددنير دول العدددنلم وال
االحقين نل واإليراءال األمنية المعددة من من ققعرض لمن قعرضدل لدب مدن هيدوم عرهدنب مدن قبدل
ميمولة من األ خنص
هيا الحدث انعاج سىبنً ،ليج فد لىن الوالينل المقحدة ،وانمن لىن معظم دول العنلم من
ننحية األمن واالسقدرار ،ومدن الندواح االققصدندية وااليقمنليدة وغيرهدن واألردن بددوره ادولدة ننميدة
مددن دول من دددة ال ددرق األوس د  ،من دددة الص دراع العرب د اإلس دراييى  ،قعددرض لعمىيددنل عرهنبيددة ف د
السنبق من قفييرال واغقينالل ،مع منهن اننل محدودة عال من قأثيرهن انن ابي اًر
ولىدن الددرغم مددن قعدرض األردن ،اغيدره مددن الددول العربيددة ،لمددن يسدمن بددنلربيع العربد الدديس
خىخل بعض الدول العربية ف اسقدرارهن وممنهن ،ومدى علن عسددن بعدض منظمقهدن السينسدية ،عال مندب
قمان من موايهة هيه الموية بال حامة وحناة ونين من قأثيراقهن المدمرة وبد ثنبقدن رغدم موقعدب
اليغ ارف د بددين دول قعددج بنلص درالنل الداخىيددة ،الق د انقدىددل مددن ص درالنل سينسددية وميديولييددة علددن
صرالنل اسقخدمل فيهن األسنليب اإلرهنبية من قبل معظم األ ار

المقننحرة لقحديق مهدافهن

2

ومع انق نر موية اإلرهنب وقوسعهن ووصولهن علن الدريدة القد مصدبحل فيهدن قمثدل ظدنهرة
دوليددة ،بددنل األردن مهددددا بهددن اغي دره مددن الدددول األخددرى ولدديلك فددنن الضددرورة قدقض د د ارسددة هدديه
الظددنهرة ومعرفددة مسددبنبهن وم ددانلهن ومسددنليبهن وانعانسددنقهن لىددن األمددن الددو ن األردن د حقددن يقسددنن
وضع عسقراقييية مننسبة وماليمة لىقصدس لهن ،والمسنهمة مع الدول األلضنء فد الميقمدع الددول
لىدضنء لىيهن
ومددن يىفددل االنقبددنه من هدديه الظددنهرة غددل لىيهددن الننحيددة الدينيددة ،ومصددبح الدددين اإلسددالم
سقن اًر لىعمىينل اإلرهنبية ،عي عن غنلبية دول من دة ال رق األوس قدين بنلديننة اإلسدالمية ومصدبح
ال ر يعقمد لىن نصوص دينية لقبرير مفعنلب القد ال يسقسديغهن العددل ومصدبح مدن الضدرورس
معرفددة قبري درال مسددوغ العمىيددنل اإلرهنبيددة وم دوايهقهم فاريددن بحيددج مسددقمدة مددن الدددين اإلسددالم
الحني  ،بنإلضنفة علن اإليراءال العسارية واألمنية واالققصندية وغيرهن
صددحيح من األردن لددم يقددأثر ب ددال مبن ددر وبن ددنق واسددع بهدديه المويددة لغنيددة االن ،عال منددب
لدديج بمنددأى لددن من يقددأثر بهددن عيا لددم قدددم الدولددة األردنيددة بددنيراءال وقنييددة لحمنيددة ممنددب واسددقد ارره
خنصددة ،ومن الدددول المحي ددة بددب مىقهبددة بنأللمددنل اإلرهنبيددة ووصددىل علددن حددنل قفه دم فيهددن الميمقددع
الدول خ ورة هيه الظنهرة ،واض ر علن القدخل لسارين لمنع قف

هيه األلمنل اإلرهنبية

مشكلة الدراسة
قامد ددن م د دداىة الد ارسد ددة ف د د قحديد ددد مد دددى الخ د ددورة المقرقبد ددة لد ددن ظد ددنهرة اإلرهد ددنب الد دددول
وانعانسددنقهن لىددن األمددن الددو ن األردن د األمددر الدديس يماددن من ي د دس علددن ظهددور قحدددينل ممنيددة
يديدة ف

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

المقددمة المعقمدة لىن القانوليين الحديثة
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هدف الدراسة
قهد

هيه الدراسة علن قحديق األهدا

 9الوقو

القنلية:

لىن مويب اإلرهنب الدول اليس قد يهدد األمن الو ن األردن

 2قحديد انعانج ظنهرة اإلرهنب لىن األمن الو ن األردن
 3قحديد الوسنيل وسبل معنلية ظنهرة اإلرهنب الدول والحد من قأثيرهن لىن الميقمع األردن

أهمية الدراسة
قنب ددع مهمي ددة الد ارس ددة م ددن اونه ددن قس ددعن عل ددن بي ددنن م دددى خ ددورة اإلره ددنب بنلقب ددنره ظ ددنهرة
عيرامية دولية قهدد األمن الدو ن األردند مدع بيدنن مهدم األسدنليب الننيعدة لموايهقهدن ولىوقدو
ويددب هدديا القهديددد والقخفيد

فد

مددن آثددنره ،خصوصدنً مددع ق اليددد األلمددنل اإلرهنبيددة فد المن دددة المحي ددة

بنألردن رقنً و منالً ,مع مهمية وضع عسقراقييية مردنية قوية لمانفحة اإلرهنب الدول

أسئلة الدراسة
قثير الدراسة لدة قسن الل قحنول اإلينبة لنهن ،وه :
 9من انعانسنل ظنهرة اإلرهنب لىن األمن الو ن األردن ؟
 2مددن السددبل والوسددنيل الوايددب اقخنيهددن ف د موايهددة ظددنهرة اإلرهددنب الدددول الق د قهدددد األمددن
الو ن األردن ؟

فرضية الد ارسة
لظد ددنهرة اإلرهد ددنب انعانسد ددنل خ ي د درة لىد ددن األمد ددن الد ددو ن األردن د د بمضد ددنمينب السينسد ددية
واالققص ددندية وااليقمنلي ددة وم ددن ه دديه الفرض ددية يما ددن ا ددقدنق فرض ددية مخ ددرى مفنده ددن من األردن ال
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يسق يع موايهة اإلرهنب الدول بمفرده بمعدلل لدن القنسديق والقعدنون مدع الددول ال دديدة والصدديدة
األمر اليس يق ىب قضنفر اليهود الدولية واإلقىيمية ف سبيل مانفحة هيه الظنهرة والدضنء لىيهن

محددات الدراسة
قامددن المح ددددال الرييس ددة لىد ارس ددة فد د من األس ددنليب المقبعد دة فد د قنفي ددي العمىي ددنل اإلرهنبي ددة
مسنليب مقنولة ومق ورة ومحيننن معددة لدرية يصعب القنب بهن ومانفحقهن ولدم ويود اقفدنق لىدن
قعريد د

اإلره ددنب ،ول دددم افني ددة وس ددنيل ومس ددنليب مانفح ددة اإلره ددنب لوي ددود المع ددنيير الملدوي ددة فد د

العالقنل بين الدول

مصطلحات الدراسة
ظاهرة اإلرهاب:
القعريد

الىغددوس :لدم يددرد فد قدواميج الىغددة العربيددة مصد ىح " اإلرهددنب" ولانددب لدر بنلفعددل "رهددب"

"يرهددب" مس خددن

وفدلع ،وق ددقق مددن الفعددل المليددد " مرهددب" ويدددنل مرهددب فددالن فالنددن مس مخنفددب ،وقددد

ياددر لفددظ اإلرهددنب ف د الد درآن الا دريم بمعددنن مقعددددة قفيددد الخددو

والفددلع والخ ددية مددن اهلل سددبحننب

وقعنلن (داودس ،2194 ،ص)7
"ق قق الاىمة الفرنسية  Terreurبمعنن رهبة مو رلب من األًصل الالقين Tersere ،Terreur
وهمن فعالن يفيدان معنن يعىب يرقعد ويرقي

ومن المفردال الم قدة من هيين الفعىين ،Terror

 Terroriseي ددنء لاىم ددة  Terrorفد د ق ددنموج األانديمي ددة الفرنس ددية ال دديس ن ددر فد د ل ددنم 9114
القفسير القنل  :رلب ،خو

ديد ،اض راب لني

قحدثب فد الدنفج صدورة در حنضدر مو خ در

قريددب وه د قدنبددل ف د الىغددة العربيددة رهبددة ،رهب د  ،مو الحنلددة الق د قرهددب مو قفددلع (العا دره 9113
ص)91
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وقعددر الموسددولة السينسددية اإلرهددنب بأنددب "اسددقخدام العن د

غيددر الدددننون مو القهديددد بددب

بأ انلب المخقىفة انالغقينل والق ويب والقعييب والقخريب والنس  ،بغيدة قحديدق هدد

سينسد معدين

مثدل اسددر روح المدنومددة وااللقدلام لندد األفدراد ،وهدددم المعنويددنل لندد الهييددنل والم سسددنل مو وسدديىة
من وسنيل الحصول لىن معىومدنل مو مدنل ،وب دال لدنم اسدقخدام اإلادراه إلخضدنع در مندنوىء
لم يية اليهة اإلرهنبية" ( الموسولة السينسية ص )913
هدديا ويوص د

اإلرهددنب بأنددب دول د لندددمن يقيددنول قددأثيره حدددود الدولددة ليصددبح ظددنهرة لددنبرة

لىحدددود الدوميددة ،ولىددن هدديا لددر مدىددد 9191 ( ،ص  )91اإلرهددنب الدددول لىددن منددب" :اإلرهددنب
الديس يقخ دن الحدددود السينسدية لىددول ،مو منددب اإلرهدنب الدديس قندقج لدن ممنرسددقب ردود فعدل ومصددداء
دوليددة قددد يقسددع قأثيرهددن مو يض ديق بحسددب األح دوال واإلرهددنب الدددول امددن يدددنل لددندة مددن يص د ب
بنلصددبغة السينسددية ،امددن من اليمنلددنل الق د قمنرسددب ه د ف د الغنلددب يمنلددنل غيددر حاوميددة ،وان
انن هيا ف ياقب ال يمثل حنيالً بينهن وبين الحصول لىدن الق دييع المدندس والمعندوس لدبعض الددول
والحاومنل"

القعري

اإليراي  :ف هيه الدراسة سيقم القرايل لىن من قدوم بب اليمنلنل المق رفة القد قسدقخدم

السالح والمقفيرال ومية مسنليب لن

مخرى لقرويع الموا نين وايدنع الخسنير المندية والب رية بهم

1

األمن:
ممدن ممندنً وممنندنً وممنندة  :ا مدأن ولدم يخد  ،فهدو آمدن ،و ن
ن
ممدن
"األمن اىمة م قدة من الفعدل أ
ممدن ال در ومندب :سدىنم و ن
ن
ن
مم أدن
وممين يدنل لك األمنن :مس قد آمنقدك ومم أدن البىدد :ا مدأن فيدب مهىدب و أ
أ
فالنن لىن ايا :وثق فيب وا مأن عليب ،مو يعىب مميننً لىيب" (المعيم الوسي ج 9ص ) 27
ويعرفب بددران وآخدرون 2113( ,ص ,)3بأندب "لادج الخدو  ،وهدو دعور الفدرد بنال ميندنن
واألمددنن ،وانعدددام اإلحسددنج بددنلخ ر ،وهددو يقحدددق مددن خددالل قحديددق ممددن الدولددة ااددل ويمثددل األمددن
مفهومنً مرالينً ف حينة ال الميقمعنل بصر النظر لدن دريدة ق دور قىدك الميقمعدنل ،مس سدواء
اننل قىك الميقمعنل ه ميقمعنل مقددمة مو ميقمعنل مقخىفة"

األمن الوطني:
ال يويد قعري

مقفق لىيب لمأمن الو ن  ،عنمدن وردل ب دأنب لددة قعريفدنل منهدن مدن موردهدن

ب دددران وآخ ددرون بأن ددب "غي ددنب الخ ددر ل ددن الدول ددة ،و ددعور المد دوا ن بد دنألمن والقح ددرر م ددن الخ ددر
والمخن رة" (بدددران وآخددرون  2113ص  )4وبأنددب" :قدددرة الدولددة لىددن البدددنء والمحنفظددة لىددن قيمهددن
مع اسقم ارر النمو والقددم بدنً لمأهدا

المخ

ة بواس ة الحاومة" (نفج المصدر)

امدن وصددفب بأنددب" :اإليدراءال القد ققخدديهن الدولددة لقحديددق مهددافهن الو نيددة القد قسددعن علددن
حمنيددة مرضددهن وثرواقهددن والمحنفظددة لىددن اسددقداللهن السينسد واالققصددندس وحمنيددة معقدددداقهن وقدددليم
حضنرقهن ،بمن يحدق لهن االسقدرار والرخنء والقددم لى عب ،بصورة قضمن اسقمرار بدنء اينن الدولة
وقنمية اماننينقهن وقوفير لننصر الدوة لهن يسنلدهن ف يلك عرادة ال دعب الدوال بمق ىبدنل األمدن
وحمنيقب" (نفج المصدر)
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المهمددة لمأمددن الدددوم الق د يماددن االسق ددهند بهددن منددب" :الحريددة مددن الخددو

ومددن القعددنري

وييددب من يوضددع ف د األولويددة ،فددنيا لددم ياددن هنددنك ممددن فددنن السينسددة االققصددندية وااليقمنليددة لددن
قويب لليندة رفنهية ال عب بل قويب لليندة ممن الدولة" (الغنيم  9174ص)22
وهننك قعري

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

والدولد ددة ف د د الميد ددنل السينس د د واالققصد ددندس والعسد ددارس والبيي د د والمعىومد ددنق والثدد ددنف (الروح د د -
األخالق ) ،وف المينالل األخرى ويلك من انفة القهديدال والقأثيرال الداخىيدة والخنرييدة المددمرة
(قورامنن  2114ص )97
ممن من ورد ف الموسولة السينسية فيدول ،بأنب " :قأمين سالمة الدولة ضدد مخ دنر خنرييدة
وداخىيددة قددد ق د دس بهددن علددن الوقددوع قحددل سددي رة مينبيددة نقييددة ضددغو خنرييددة مو انهيددنر داخى د "
(الموسولة السينسية  9171ص)339

األمن الوطني األردني
ممن القعريد

اإلي اريد لغنيدنل الد ارسدة الحنليدة ،هدو  :المحنفظدة لىدن سديندة الدولدة األردنيدة

وهيبقهددن مددن األخ ددنر الداخىيددة والخنرييددة وقددوفير األمددنن والرفنهيددة االققصددندية لىم دوا ن والميقمددع
ب ال لنم ب ال يضمن لىدولة اسقم ارراهن وق ورهن

االطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري:
هننك صدور لديددة لىعند
الفددردس والعن د

اليمددنل

اظدنهرة ايقمنليدة منهدن العند

وهنددنك لالقددة قبندليددة بددين العن د

المدندس ،العند

المعندوس ،العند

وسددىواينل الميقمددع لدديلك نددرى من

بعض اليرايم القدىيدية قد ق ورل وقغيرل مع ق ور الميقمع وهننك م انل يديدة وحديثة لحوادث
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اإلرهددنب قسددقخدم الق ددور العىمد والقانولددوي  ،مثددل اسددقخدام المقفيدرال ،واماننيددة الددقحام بهددن لددن
بعددد حقددن من قوقعددنل بعضددهم قدديهب علددن عماننيددة اسددقخدام األسددىحة اليريددة الصددغيرة ف د لمىيددنل
اإلرهنب المخقىفة
عن اإلرهددنب الدددول ابددديل لىحددروب القدىيديددة ،يماددن من يحددق لدددة مهدددا  ،منهددن :الدلنيددة
لىدضية الق يحنرب من ميىهن اإلرهنبيون وييولهن بين الننج ،امن منهن قظهر قددرة اإلرهدنبيين لىدن
قوييددب ض دربنل م د ثرة لىدولددة ،مو لىنظددنم الدديين يعمىددون ضددده وقددد يهددد

اإلرهددنب علددن ددل قفايددر

الخصددم ،بنحبددن الددروح المعنويددة لديددب ،وق ددقيل يهددوده فد اقينهددنل اثيدرة ،وقهديددد حىفنيددب ،عيا مددن
حنولوا مسنلدقب وقد ياون الهد

هو عحداث مضرار مندية ف م سسنل الخصم الحيوية ممن ي ثر

لىن النواح االققصندية وااليقمنلية والسينسية والنفسية لب ولرلنينه (بوادى  2114ص )91
اإلره ددنب ل دديج فدد د اس ددقهدا

المرقاددلال المندي ددة لىخص ددم وبنيق ددب

وبمعنددن آخ ددر ،عن ه ددد

القحقية مو ققل رلنينه ،ولان األًصل هو قخريب معنوينقب اهد

مسنسد لإلرهدنب وقدد سدنلد لىدن

يلددك القددددم العىم د الهنيددل ف د وسددنيل اإللددالم لددن ريددق ندددل األحددداث لبددر األقمددنر الصددننلية
وميهلة القىفليون والصح

وغير يلك( ،نفج المصدر)

وبمن من اإلرهنب يصن

بنلقبنره من ملمنل اليريمة المنظمة ،فنن لب والحنلة هيه ثالثة

مرانن لنمة :ه الران المندس ،والران المعنوس ،والران الدول
الن ن

الخنري

ويدصد بنلران المندس بأنب :يلك

اليس ينص الدننون لىن قيريمب لمال بمبدم قننونية اليرايم والعدوبنل والران

المعنوس يعن  :انفة الصور الق ققخيهن اإلرادة ف اليريمة لن لمد مو خ أ غير لمدس ،فال
ياف لدينم المس ولية اليننيية الدولية ارقانب فعل غير م روع ،وانمن ينبغ من ياون يلك صند اًر
لن عرادة آثمة اقيهل الن ارقانب الفعل ،فأسنج المس ولية اليننيية ف العصر الحديث هو خ أ
الينن  ،وهو مسنج خص

ومعنوس وليج مندينً مبنينً لىن النقنيج المقرقبة لىن الفعل وحده،
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ويفقرض الخ أ اليس قدوم لىن مسنسب المسيولية ايقمنع ر ين همن :اإلدراك والقمييل ،وحرية
اإلخقينر ممن الران الدول فيقحدق ف اليريمة الدولية عيا اننل هيه اليريمة قمج مصنلح مو قيم
الميقمع الدول مو مرافدب الحيوية ،مو عيا انن اليننة ينقمون بينسنيقهم علن ماثر من دولة ،مو عيا
هرب مرقابو اليريمة علن دولة مخرى غير الق ارقابل فيهن اليريمة ،مو عيا وقعل اليريمة لىن
م خنص يقمقعون بنلحمنية الدولية" (واصل 2117،ص )21 -26
ممن بنلنسبة لمأمن الو ن  ،وي ىق لىيب محينننً األمن الدوم  ،فدد سبق من يارندن قسدمنً مدن
قعريفنق ددب ولا ددن يمانن ددن الخ ددروج م ددن قى ددك القعريف ددنل ب ددأن قحدي ددق األم ددن ه ددو لمىي ددة قخقىد د

دري ددة

واماننينل قحديدهن من دولة ألخرى ،ويريع يلك علن من قحديق األمن انمالً هو مسألة صعبة ،ولدن
يقددوافر ألس دولددة مهمددن اننددل قوقهددن واماننينقهددن وقدددراقهن من قحدددق ممنهددن بنلانمددل وهنددنك مسددقوينل
لدي دددة لمأم ددن ال ددو ن (الد ددوم ) وهد د  :األم ددن الف ددردس ،واألم ددن اليم ددنل  ،األم ددن ال ددو ن  ،األم ددن
اإلقىيم  ،األمن الدول
امد د ددن من ألبعدد ددند األمدد ددن الد د ددو ن ماوند د ددنل لديد د دددة مثد د ددل الماد د ددون اليغ ارف د د د  ،والسينس د د د ،
واالققصندس ،وااليقمنل  ،والعسدارس ،والمعندوس ومدن من ىدق من األمدن الدو ن قدد مصدبح مرقاد اًل
لىدرب بددين سينسددنل الدولددة الداخىيددة والخنرييددة ،فدددد قعددددل ميددنالل وم ددانل مصددندر قهديددد األمددن
ال ددو ن لىدول ددة ،فمنه ددن :العس ددارس والسينسد د واالققص ددندس وااليقم ددنل
ص)1

(ب دددران وآخ ددرون2113 ،

91

الدراسات السابقة
هن ددنك العدي ددد م ددن الد ارس ددنل واألبح ددنث القد د قننول ددل موض ددوع اإلره ددنب وفيم ددن يىد د ل ددرض
لبعض الدراسنل الق بحثل ف هيا المينل
دراسة الظنهرس )2002( ،بعنوان" :دور التربييية اإلسيلمية فيي مواجهية اإلرهياب" ،هددفل
هيه الدراسة علن القعر لىن دور القربية اإلسالمية ف موايهة اإلرهنب ،وقد قوصىل الدراسة علدن
ل دددد م ددن النق ددنيج مبرله ددن :من القدصد دير الحنص ددل فد د ق دددريج المد ددررال الديني ددة فد د بع ددض ال ددبالد
اإلس ددالمية ا ددنن الس ددبب المبن ددر فد د ب ددرول م دداىة اإلره ددنب ،ام ددن موض ددحل الد ارس ددة مهمي ددة ال دددور
القربوس لىمدرسدة الثننويدة ،اونهدن عحددى الم سسدنل القربويدة اإلسدالمية القد قسدهم لمىيدنً فد قحديدق
األهدددا

النظريددة لىقربيددة اإلسددالمية ،مددن خددالل الن ددن نل المدرسددية الصددفية وغيددر الصددفية ،امددن

موصددل الد ارسددة بضددرورة قع دنون يميددع الم سسددنل االيقمنليددة والقربويددة مددع األيه دلة األمنيددة ف د
موايهة اإلرهنب
د ارسددة الحسددين )2002( ،بعن دوان" :أسيييباب العنيييف واإلرهييياب والتطيييرف" ،وقددد سددعل هدديه
الدراسة علن القعر لىن مسبنب اإلرهنب ولدددل األسدبنب الفاريدة ،منهدن :معنندنة العدنلم اإلسدالم
اليددوم مددن اندسددنمنل فاريددة حددندة بددين قيددنرال مخقىفددة ومن مريددع هدديه المعننددنة ومددن قرقدب لنهددن مددن
م داالل واندسددنمنل هدو اليهددل بنلددين والبعددد لدن القمسددك بقوييهدنل اإلسددالم ومدن مبددرل القيددنرال
المعنصرة :قينر لىمنن يدلو علن بننء الحينة لىن مسنج دنيوس وغير مرقب بنألصول ال رلية وال
بنلقدنليد والعدندال والموروثدنل االيقمنليدة األصديىة والقيدنر اآلخدر هدو قيدنر ديند مق در يعدنرض
المدنية الحديثة وال من يقصل بنلقددم الحضنرس
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د ارس ددة الم ددعل ،والب ددنحوث )2191( ،بعند دوان "اآلثيييار االقتصيييادية لإلرهييياب اليييدولي ميييع
التركيييز علييى أحييداث الحييادي عشيير ميين سييبتمبر" ،قننولددل الد ارسددة مهددم اآلثددنر االققصددندية الق د
انعاسدل لىددن االققصددند الدددول لنمددة بسددبب األحدداث اإلرهنبيددة القد حدددثل لىددن المسددقوى الدددول
وبخنصة دور محداث الحندس ل ر من سبقمبر من خالل اسقعراض لدد من المقغيرال ،وقد مادل
دنر سددىبية مقعددددة ققي دنول الحدددود
البيننددنل واإلحصددنءال الدواردة ف د الد ارسددة ،من لإلرهددنب الدددول آثد اً
الدولية ،حيث قمقد آثنره لققينول الدول المسقهدفة بنإلرهنب علن دول مخرى اثيرة ،ممن ينعاج لىدن
الاثيددر مددن المقغي درال االققصددندية الرييسددية ،مثددل القضددخم ،الب نلددة ،االسددقثمنر ،األس دواق المنليددة،
السددينحة وغيرهددن امددن موضددحل الد ارسددة ميضددن من آثددنر اإلرهددنب المقمثددل فد محددداث الحددندس ل ددر
من سبقمبر لىن اققصندال الدول األخرى امقليل ببعض اآلثنر اإليينبية لىن بعض الدول والق
ب بيع ددة الح ددنل آث ددنر قص دديرة األي ددل بحا ددم قحرا ددنل ر وج األمد دوال السد دريعة قي ددنه األم ددنان اآلمند دة
بخرويهن من الوالينل المقحدة األمرياية ولدد من الدول األوروبية
دراسة ال نمس  )2000( ،بعنوان" :أثر اإلرهاب على أمن الخليي العربيي ودولية االميارات
العربييية المتحييدة" ،وقحدددثل الد ارسددة لددن من اإلرهددنب ظددنهرة دوليددة ،ددمىل منددن ق العددنلم ،وحظيددل
بنهقمددنم لددنلم غيددر مسددبوق ،وخصوص دنً بعددد محددداث الحددندس ل ددر مددن سددبقمبر  ،2000حيددث
دداىل األحددداث ندىددة نوليددة خ يدرة فد نم د اإلرهددنب اليديددد ،مددن حيددث القنظدديم واألهدددا

والفاددر

األيددديولوي  ،لىمددن بددأن ظددنهرة اإلرهددنب ليسددل بنليديدددة ،بددل قديمددة وقددد مدل م ددنراة بعددض مفدراد
الميقمعنل الخىييية ف القنظيمنل اإلرهنبية الق نفيل لمىينل عرهنبية علن انعانسنل سدىبية لىدن
دولهددم ،لاددن يلددك ال يعن د بنلضددرورة موافدددة دول ه د الء األف دراد لىددن هدديه األلمددنل ومدى يلددك علددن
ظهور الاثير من األصوال ف اثير من دول العنلم برينسة الوالينل المقحدة األمرياية والقد قندندس
بضددرورة قحديددق عصددالحنل سينسددية واققصددندية وايقمنليددة ييريددة ،فد الدددول الخىيييددة واإلسددالمية،
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امددن مدل علددن ليددندة األلبددنء لىددن األيه دلة األمنيددة ف د دول ميىددج القع دنون الخىيي د  ،مددن الننحيددة
القدريبي ددة والقس ددىيح بأح دددث المع دددال ،مم ددن ين ددقج لن ددب عنف ددنق الملي ددد م ددن الث ددروال ولي ددندة الميلاني ددة
المخصصدة لمانفحدة اإلرهددنب مدن الددخل الددو ن  ،وهديا بددوره يد ثر لىدن مسدقوى دخددل الفدرد ولىددن
االققصند الو ن
د ارسددة محمددد )2199( ،بعن دوان "اإلرهيياب الييدولي وتداعياتييه علييى األميين والسييلم العييالمي"
دراسة قحىيىية مدن منظدور ايقمدنل

وقدد بيندل الد ارسدة بدأن اإلرهدنب يعدد ظدنهرة ميقمعيدة لنلميدة

وقنريخية سندل الحضنرال المخقىفة وه ظدنهرة مرفوضدة مدن الميقمدع اإلنسدنن  ،وال يويدد عيمدنع
دولد د لى ددن عيي ددند قعريد د

مح دددد ،ي ددنمع ،م ددننع ،ددنمل ،وواض ددح لإلره ددنب ،ومن ددب مفه ددوم نس ددب

ولإلرهنب قأثير سىب لىن حدوق اإلنسنن ،حيث قسدقغل اثيدر مدن الددول والحاومدنل قضدية حددوق
اإلنسددنن لمحنربددة اإلرهددنب والعاددج صددحيح ومن اإلي دراءال األمنيددة العسددارية وحدددهن ال يماددن من
قخف

اإلرهنب ،بل ييب البحدث لدن االسدبنب المهييدة لإلرهدنب ومننبعدب والعمدل لىدن قيفيد

هديه

المننبع
دراسة اللبن )1122( ،بعنوان" :تحيديات األمين اليوطني األردنيي" ،حيدث يعدرض الانقدب،
مفنهيم ومرقالال وقحدينل األمن الو ن األردن  ،علن يننب عبرال دور وحددال الددوال المسدىحة،
ف دلم األمن الو ن

امدن يددنرن البنحدث ،بدين العديدد مدن نقدنيج الددراءال والد ارسدنل القد قوصدل

عليهددن ماددنديميون وم اراددل مبحددنث واسددق اللنل وقحىيددل الدرمس ،لنرضددن لعندنوين قىددك الد ارسددنل ،القد
ققن دنول مفددنهيم القغييددر والق ددور السينس د والعوامددل الم د ثرة لىددن األمددن الددداخى  ،ممثىددة بنلص دراع
العرب د اإلس دراييى  ،والقحددول السددانن ومحدوديددة الم دوارد وادديلك الثددورة العىميددة والقانولوييددة الهنيىددة
وب ر الفدر والب نلة والفسند اإلدارس
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د ارسددة  Sidhuسدديدهو )2111( ،بعندوان "اإلرهيياب الييدولي وآثيياره علييى العلقييات الدولييية"،
)(Global Terrorism and its Implications for International Relations
حيددث يعقدددد الانقددب ،بددأن د ارسددقب سددقيىب العديددد مددن المفددنهيم المق ددورة ف د اسقا ددن
العالقة الديننمياية بين اإلرهنب والعولمدة بنسدقخدام اإل دنر النظدرس لىواقعيدة اليديددة يعدلس البنحدث
القغييرال ف الهيال الييوسينس لىنظنم الددول علدن م دانل لديددة مدن العند

واإلرهدنب امدن يبدين

بددأن ق ددور بيعددة اإلرهددنب والعولمددة مددع قأثيراقهددن المهمددة لىددن السينسددنل الدوليددة قحقددنج علددن ق دراءة
قريبددة لقأثيراقهددن لىددن العالقددنل الدوليددة ومددن المدرسددة الواقعيددة ف د الفاددر ،فددنن الواقعيددة اليديدددة لد د
اينيث ولقل (لنلم ممريا ف العىوم السينسية وصنحب نظرية الواقعية اليديدة) مداة فعنلدة قسدق يع
المسددنلدة فد د ارسددة مفددنهيم العولمددة واإلرهددنب ضددمن العالقددنل الدوليددة عن قدوالن الدددوى انقهددن مددن
خالل القحول الهنيل مدن الد بيدة الثننييدة علدن الد بيدة األحنديدة ولددد مدن الصدرالنل غيدر المسدقدرة
فد د الع ددنلم ول دددد ابي ددر م ددن ه دديه الصد درالنل قع ددود عل ددن ال دددين ،وق ددد س ددنهمل فد د قص ددنلد م ددرد
لىن ددن نل اإلرهنبيددة لنلمي دنً مددع من اإلرهددنب الدددول ظددنهرة قديمددة ،عال منهددن ق ددورل لن ددنق موسددع
مقينولة ال الحوايل ف النظنم الدول  ،ومدريل المنظمنل اإلرهنبية لمىينل العولمة ف قخ ي هن
اإلسددقراقيي والق ددغيى  ،معددللة قدددراقهم لىددن الضددرب بافددنءة ،وبنلقددنل قحديددق مهدددافهم القنظيميددة،
بددأاثر فعنليددة عن هيمددنل الحددندس ل ددر مددن سددبقمبر  2119اإلرهنبيددة لىددن الواليددنل المقحدددة هد
هندة لىن ق ور اإلرهنب ،ومنهن ليسل ميرد ظنهرة لنلمية ،لانهن قهديد خ ير لىمأمن الدول
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دراسة يو )2111( Yoo،بعنوان :اإلرهاب ،وقوانين الحرب ،والدستور
Terrorism, the Laws of War, and the Constitution
ققندنول الد ارسددة ثددالث حددنالل ققددنل لىعدددو الق د قمثدل ىيعددة يهددود الواليددنل المقحدددة لوضددع الدوالددد
الدننونية ،بمن يقفق مع المبندئ الدسقورية األمرياية ،ل ن الحدرب العنلميدة لىدن اإلرهدنب قدم قحىيدل
األسدديىة الحنسددمة القد مثنرقهددن هدديه الحددنالل حددول القدوالن بددين األمددن الددو ن والحريددنل المدنيددة فد
لمن الحرب والدلوة علن علندة النظر ف العالقة المعددة بين الدسقور والدننون الدول
د ارسددة مبددندس ،و ينردين البددنل  )2111( Abadie and Gardeazabalبعندوان "اإلرهيياب
واالقتصياد العيالمي"  Terrorism and the World Economyحيدث ندنقا البنحثدنن قدأثير
اإلرهددنب لىددن االققصددند العددنلم  ،بدددولهم بدايددة عنهمددن ال ي ي ددان مددن قيددل مددن من اإلرهددنب لدديج لددب
قدأثير ابيدر لىدن الن دن االققصددندس ،بحيدة من الهيمدنل اإلرهنبيدة ال قدددمر سدوى يدلء صدغير مددن
مخلن رمج المنل ألس دولة ويضيفنن بأن القغيرال ف

دة اإلرهنب قد قسبب فد قحرادنل ابيدرة

لرمج المنل لبر البىدان عيا انن االققصند العنلم مفقوحنً بمن فيب الافنية
د ارسددة سددىون )2192( Sloan ،بعن دوان" :ضييرب اإلرهيياب الييدولي :إسييتراتيجية العمييل ميين
أجل الوقاية والمعاقبة"
(Beating International Terrorism : An Action Strategy for Preemption and
Punishment).
حيث يددم البنحث هيه الدراسة ف المدنم األول لىمس ولين وابنر الضبن الديين سدياونون مسد ولين
لددن عيدراءال الحددرب ضددد اإلرهددنب ويبحددث لدددة م ددنال لىقعريد

ويحىدل العوامددل القد قدددخل فد

وضع نهج لموايهة اإلرهدنب واسدقبنقب ،امدن يبحدث فد قضدنين السينسدة العنمدة فيمدن يقعىدق بنسدقخدام
الدوة.
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ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
هيه الدراسة سققننول ظنهرة اإلرهنب الدول وانعانسدنقهن قحديدداً لىدن األمدن الدو ن األردند

امدن

سق مل الدراسة األسنليب وال رق الوايب اقبنلهن لمانفحدة هديه الظدنهرة والقصددس لهدن بنلقعدنون مدع
الميقمع الدول

هيا بنالضنفة علن من الدراسة قعقبر من محدث الدراسنل الق ق رقل النعنانسنل

اإلرهنب لىن األردن سينسينً واققصندينً وايقمنلينً لغنية لنم 2191

منهجية الدراسة
مددن ميددل اإلينبددة لددن مسدديىة الد ارسددة واثبددنل فرضددينقهن ،وقحديددق مهدددافهن ،وقبيددنن مهميقه دن
سو

يقم اسقخدام مليج من المننهج البحثية المعقمدة ف مثدل هاديا د ارسدة ،بددءا بدنلمنهج الوصدف

القحىيى د الدديس يدددوم لىددن وص د

ظددنهرة اإلرهددنب الدددول والقعددر لىيهددن وقعريفهددن وقحديددد مسددبنبهن

وقحىيددل نقنييهددن وانعانسددنقهن لىددن األمددن الددو ن األردن د

لددالوة لىددن يلددك ،سدديقم اسددقخدام م دنهج

ص د ددنع الدد د درار لمعرف د ددة ايفي د ددة قعنم د ددل ص د ددننع الدد د درار األردند د د م د ددع ه د دديه الظ د ددنهرة ،وم د ددن األولوي د ددنل
واإلسقراقييينل الق القمدهن لموايهقهن
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الفصل الثاني
التعريف باإلرهاب الدولي وجذوره التاريخية
قبل الخدوض فد د ارسدة ظدنهرة اإلرهدنب وانعانسدنقهن القد مصدبحل قمدج االسدقدرار واألمدن
الدددوليين نظد ار لقخ يهددن الحدددود اليغرافيددة لىدددول ،البددد مددن القعددر لىددن خىفيددة هدديه الظددنهرة واي د
ن ددأل وق ددورل ويل ددك م ددن خ ددالل ثالثد دة مبنح ددث هد د  :المبح ددث األول مفه ددوم اإلره ددنب وقعريفنق ددب
المبحث الثنن الييور القنريخية لظنهرة اإلرهنب والمبحث الثنلث األبعند الدولية لظنهرة اإلرهنب

المبحث األول  :مفهوم اإلرهاب وتعريفاته
يبدو من الصعوبة بمانن وضع قعري

ينمع لإلرهنب ،وايا ادنن بنإلمادنن وصد

الظدنهرة

بنوع من القبسي  ،فنن قعريفهن بمعنن محدد يصعب االقفدنق لىيدب ،يلدك من الاثيدر ممدن قصددوا لهدن
مل وا قعريفنل قعبر لن ويهة نظرهم ،هيا فضالً لن من الظنهرة ياقهن (مس اإلرهدنب) قخقىد

فد

م ددانلهن ومضددنمينهن امددن من لدديج لمص د ىح اإلرهددنب محقددوى قددننون محدددد ومقفددق لىيددب ،بسددبب
ال ددنبع الددديننميا المقغيددر لإلرهددنب (لددنمر ) 9117ومن مح دنوالل قعري د

اإلرهددنب قبددل الحددندس

ل ر من سبقمبر  2119وبعده ،قد صندفل م نال لدة من الننحية المنهيية والعمىية بحيث يمان
الدددول :عنددب ال قويددد نظريددة لنمددة لإلرهددنب الدددول

( األ ددعل )2111 ،فض دالً لددن االخددقال

فد

المصنلح الدولية وويهنل النظر لال دولة
وف مواخدر الددرن الثدنمن ل در ادنن اإلرهدنب ي ىدق لىدن قىدك األلمدنل السينسدية الحاوميدة
الق د قسددقهد
لوص د

ن ددر الرلددب بددين الم دوا نين إلخضددنلهم لرغبددنل الحاومددة ,امددن اسددقخدم فيمددن بعددد

األلمددنل الق د يدددوم بهددن األف دراد مو ميمولددنل مددن األف دراد مو الدددول ألسددبنب مقعددددة ،وف د

اآلونة األخيرة اسقخدم لإل نرة علن االسقخدام المدنظم لىعند

لقحديدق هدد

سينسد  ،وبصدفة خنصدة
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ارقا ددنب ملم ددنل لند د  ،لخى ددق ي ددو ل ددنم م ددن الفوض ددن ول دددم االس ددقدرار وانع دددام األم ددن وب ددث الف ددلع
والرلددب ،وقعدريض األمددن والسددىم الدددوليين لىخ ددر ،وانقهددنك الحدددوق والحريددنل األسنسددية لمأفدراد فد
الميقمع والدولة

التعريف اللغوي لإلرهاب:
عن مصدر اىمة عرهنب هو الفعدل "رهدب" ولدم قدرد اىمدة عرهدنب فد المعدنيم العربيدة ،حيدث
منهدن لددم قاددن معروفدة فد األلمنددة الدديمدة وقددد وردل م ددقدنل هديه الاىمددة فد الددرآن الادريم لقع د
(وموفدوا بن أعه نددس
ماثر من معنن ،منب الخ ية وقددوى اهلل سدبحننب وقعدنلن ،امدن يدنء فد الددرآن الادريم أ
ن
ن
نس فأنرأهب ن
دك
ون) (البدرة :اآلية  ) 41امن وردل بمعنن الرلب والخو  ( ،أواضدمم عنلأي أ
مو بن أعهدام أوناي أ
نح أك نم أن الره نب) (الدصص :اآلية  )32وقد ينءل ف الدرآن الاريم بمعندن الرلدب فد المعدنرك
أي أن أ
ن
ن
ن
ين
دون بن ندب ألددو الى ندب أو ألددوام أو أ
آخ ندر أ
العسارية ( ،أومألدوا لأهم أمن اسقأ أعقم من قدوة أو نمدن نرأبدن ال أخي ندل قرنهب أ
نمن دون نهم) (األنفنل :اآلية  )11وقد مقر ميمع الىغة العربية اىمة "اإلرهنب" ااىمة حديثة ف الىغة
العربية ،ومسنسهن "رهب" مس خن  ،واىمة عرهنب هد مصددر الفعدل "مرهدب" ،ومرهدب بمعندن خدو
وقددد م ىددق ميمددع الىغددة العربيددة ف د معيمددب الوسددي لىددن اإلرهددنبيين منددب وص د
يسىاون سبيل العن

ي ىددق لىددن الدديين

واإلرهنب لقحديق مهدافهم السينسية (بوادى 2114ص)21

وي ير بعضهم علن من الرهبة ف الىغدة العربيدة لدندة قسدقخدم لىقعبيدر لدن الخدو
بددنالحقرام وه د قخقى د

لددن اىمددة "عرهددنب" الدديس يعن د الخددو

الم دوب

والفددلع النددنقج لددن القهديددد بنسددقخدام

الددوة ،مو اسدقخدامهن فعدال ،ومدن هندن فدنن قريمدة اىمدة  Terrorismال دنيعة فد الىغدة العربيدة هدو
عرهددنب ،وه د قريمددة غيددر صددحيحة لغويددن ،ألن الخددو

مددن الدقددل مو اليددرح مو الخ د

مو قدددمير

المبنن والمن آل والممقىانل وه األفعنل الق قرقابهن اليمنلدنل اإلرهنبيدة ال قدقدرن بدنالحقرام بدل
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قدقرن بنلرلب وليج الرهبة ليا فنن القريمة الصحيحة لهديه الاىمدة هد عرلدنب ولديج عرهدنب ،ومدع
هدديا ،فددنن المقعددنر لىيددب اآلن هددو ،من ي ىددق لىددن هدديه األلمددنل اىمددة عرهددنب ،وقددد مقددر الميمددع
الىغوس اسقخدام هيه الاىمة بهيا المعنن (لل الدين )9171
نيددد فد الدددنموج الفرنسد "الروج" بددأن قعريد
المنهجي للعنف خاصت الهجمتا ضتد المتدييي

دهتدا

اإلرهددنب " "Terrorismeهددو "االس ت دام
سياستي  .واإلردهتاب فتي ثييتم ت ا حيتا

يكو عمل جموعتا صتريم تقاتتل ضتد يمتام سياستي ( .الروج  9114ص  )9131امدن يدنء
ف د الدددنموج اإلنيىيددلس "لددونج مددنن" بددأن قعري د
وإطالق النار ،أو االخ طا

للحصول على

اإلرهددنب هددو" :استت دام العنتتف يتتل ال جيتتما
ء" ( 4 2113 LONGMANص )9792

التعريف االصطلحي لإلرهاب
ايقهد الاثير من المفارين وفدهدنء الددننون وخبدراء لىدم االيقمدنع لقعريد

اإلرهدنب امدن من

بع ددض الم سس ددنل الدولي ددة مث ددل األم ددم المقح دددة وغيره ددن م ددن الم سس ددنل حنول ددل من قص ددي بع ددض
در ألهميددة الموضددوع ولخ دورة نقنييددب لىددن السددىم واألمدن الدددوليين ومددن يننبهددن قنمددل
القعريفدنل نظد اً
بعض الدول بصينغة قعريفنل لإلرهنب بمن يقننسب مع مصنلحهن ويحددق لهن مهدافهن اإلسقراقييية
يعر اإلرهدنب لندد بعضدهم لىدن مندب :اسدقخدام العند
واإليلنن لدى الضحية بهد

مدن ميدل عحدداث حنلدة مدن الخدو

ضمنن قغيير مو قعديل ف سىوك الضحية ياقهن مو اسدقخدامهن اعبدرة

لآلخرين ويعرفب محمد رفعل لىن منب لمل من ملمنل العن

مويب علن ضدحية معيندة بدصدد عثدنرة

حنلددة مددن الرلددب والفددلع لميمولددة مددن األف دراد بعيدددين لددن مسددرح العمددل اإلرهددنب (حريددل ،9111
ص )91ممددن لبددد الننصددر حريددل فيعرفددب بددنلدول :عن اإلرهددنب هددو اددل اسددقخدام مو قهديددد بنسددقخدام
لن

غير م روع لخىق حنلة من الخو

مو حقددن الميقمددع ،وص دوال علددن هددد

والرلب بدصد القدأثير مو السدي رة لىدن فدرد مو ميمولدة،

معددين ،ولا د يحدددق اإلرهددنب مهداف دب ،البددد مددن ااقمددنل يمىددة
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لننصر منهن :اسقخدام مو قهديد بنسقخدام العن

لىن ويب غير م روع وغير مألو  ،يدوم بب فرد

مو ميمولة مو دولة من يويب ضد فرد مو ميمولة مو دولة من يهد

علن خىق حنلدة مدن الرلدب

من يبث رسنلة من ويحدق قأثي ار نفسين يسدمح بنلقدأثير لىدن المسدقهدفين بنإلرهدنب عندب يقيدنول محينندن
الضحية الق قد ال ياون لهن لالقة بنألمر (حريل  9111ص.)97
وبنلنسبة لىداقور صالح الدين لدنمر فيعدر اإلرهدنب لىدن مندب" :االسدقخدام المدنظم لىعند
اليس يرم علن قحديق هد

سينس  ،وقدوم بممنرسقب منظمة سينسية ضد الموا نين لخىق يو من

لدددم األمددنن" (واصددل  2117ص  ) 19وقددد لرفددب الددداقور نبيددل حىم د بأنددب " :االسددقخدام غيددر
الم ددروع لىعند

مو القهديددد بددب بواسد ة فددرد مو يمنلددة مو ميمولددة مو دولددة ضددد فددرد مو يمنلددة مو

دولددة ،ينددقج لنددب رلددب يعددرض لىخ ددر مرواحددن ب درية مو يهدددد حريددنل مسنسددية ،وياددون الغددرض منددب
الضغ لىن اليمنلة مو الدولة لا قغير سىواهن قينه موضوع من" (واصل  2117ص ) 19
ممن االقفنقية العربية لمانفحة اإلرهنب لنم  9117فدد ورد فد المدندة األولدن الفددرة  9منهدن:
بأن اإلرهنب هو" :ال فعل من مفعنل العن

مو القهديد بب مينً اننل بوالثب مو مغراضب  ،يدع قنفيدياً

لم ددروع عي ارمددن فددردى مو يمددنلن ،يهددد

علددن علدددنء الرلددب بددين النددنج ،مو قددرويعهم بنيدديايهم مو

قعريض حينقهم مو حريقهم مو ممدنهم لىخ در ،مو علحدنق الضدرر بنلبييدة مو بأحدد الم ارفدق مو األمدالك
العنم ددة مو الخنص ددة ،مو احقالله ددن مو االس ددقيالء لىيه ددن ،مو قعد دريض مح ددد المد دوارد الو ني ددة لىخ ددر".
()http://anhri.net/docs/undocs/aact.shtml
وم ددن الي دددير ياد دره ،من ثمد دة مصد د ىحنل مرادف ددة لإلره ددنب مث ددل الق ددر والعند د

وح ددرب

العصددنبنل وغيرهددن ,األمددر الدديس يدقض د من نوض دح الفددرق بددين هدديه المص د ىحنل وبددين اإلرهددنب
فنلمدصود بدنلق ر هدو القددند عنسدنن مو ميمولدة مدن الندنج منهدن قحقادر الحديددة ،وهد فدد لىدن
حق وصواب ،واآلخر هو لىن بن ل وخ أ ،وليلك فه يندة ف فرض رميهن لىن اآلخرين بيميدع
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الوس ددنيل ودون مي ددة ضد دواب  ،واإلره ددنب مح ددد وس ددنيىهن لف ددرض معقد دددهن وقنفي ددي مآربه ددن (الس ددحمران ،
)9111
والق ددر ال ياقفد د ب ددنلوقو
لىعالق ددنل وق ددد وص ددل لند د

لن ددد العدي دددة ب ددل يقينوله ددن لىممنرس ددنل اليومي ددة ليص ددبح س ددمة

الق ددر عل ددن ح ددد قق ددل األب البن ددب ،وقق ددل االب ددن ألبي ددب هن ددنك األب

المق ر  ،والمدرج ،والرييج ،والريل السينس الديس ال يدبدل بدنلحوار وال بدنلرمس اآلخدر (لبيددال،
 )2114ممددن الفددرق بددين اإلرهددنب والعند  ،فهددو موضددع خدال

ددديد بددين المفادرين وريددنل الدددننون

المخقصين ،حيدث ال يويدد مديدنج يددنج لىيدب الفعدل ،ليحددد هدل هدو مدن األلمدنل اإلرهنبيدة مم مدن
ملمنل العن

(القرقورس ويويحنن ) 2111

ولان ،ربمن يمان وص

األلمنل بأنهن لنيفة نلمن منهن ال قرقد علن مسقوى الدسدوة المفر دة،

مو الوح ية ،مو علهنق مرواح األبرينء فنلفرق قدد يامدن فد الدريدة و بيعدة العمدل ومدع يلدك يمادن
الدددول :عن يمىددة القعددنري

الق د قدددمل ال قمي دل ب ددال يدددس قددن ع بددين اإلرهددنب والعن د  ،بددل عن

مغىبهن قدمج بينهمدن دون قمييدل ,رغدم من العند

هدو محدد مظدنهر مو صدور اإلرهدنب ،عال من األخيدر

ماثر مولية ،فهو ي مل بنإلضنفة لىعن  ،البعد النفس واأليديولوي لىمفهوم فنلمفهوم هو اغقينل
خص ،مو االلقداء لىن مىايقب ،اقفيير بيقب ،مو سينرقب ،مو مصدنعب امدن من اإلرهدنب يمادن من
يدع دون لن

انلقهديد بنسقعمنل السالح ،مو الدوة ،مو القىويح بهن (اليهمنن )9117 ،
لدن اليريمدة ،فنإلرهدنب يهدد

وييهب بعضهم علن الددول :عن اإلرهدنب يخقىد

علدن قحديدق

م نل ددب مو مغد دراض سينس ددية ،ويل ددك بنرغ ددنم دول ددة مو يمنل ددة سينس ددية لى ددن اقخ ددني قد درار مع ددين مو
االمقنددنع لددن اقخددني ق درار ق دراه ف د مصددىحقهن بينمددن قسددعن منظمددنل اليريمددة علددن الحصددول لىددن
األم دوال واألربددنح ال نيىددة ومهمددن بىغددل دريددة لن د
لىن اقخني الدرار السينس

الي درايم العنديددة ،فننهددن ال ق ددال ضددغ ن م د ث ار

(القرقورس ويويحنن )2111
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ممددن الافددنح المسددىح مددن ميددل االسددقدالل ،فهددو اآلخددر يخقى د
وسدنيل اإللدالم الغربيددة غنلبدنً مددن قصد

لددن اإلرهددنب فددنلمالحظ من

لمىيددنل القحريدر والافدنح الددو ن  ،القد قدددوم بهدن منظمددنل

عبية لقحرير بىدانهن من القوايد األينب  ،بنإلرهنب وال غرابة ف يلك ألن هيه الحرانل القحررية
قمثل قهديداً لىقوايد األينب واليس غنلبنً من ياون من الدول الغربيدة ،ولهديا مدن ال بيعد من قصد
قىك الدوى االسقعمنرية نضنل ال عوب ف سبيل قحرير مو ننهن بصفة اإلرهنب ف محنولة منهن من
قنلع لنهم نبع الم رولية اليس القر بب لهم الميقمع الدول
وربمددن ققضددح صددورة لمددل المدنومددة الو نيددة المسددىحة لندددمن يددقم قعري د

المدنومددة ال ددعبية

المسددىحة بددنلدول :عنهددن يلددك الن ددن المسددىح الدديس قدددوم بددب لننصددر ددعبية ف د موايهددة سددى ة قدددوم
بغلو مرض الو ن مو احقاللدب ،وهديا القعريد

يعقبدر قعريفدنً دقيددنً لهديه الظدنهرة القد القمددقهن دقن

األمم وسنير ال عوب وسيىة لىخالص الو ن والقحرر من المسقعمر واألينب (حريل )9111
ومن اليدير بنليار من الرومنن اسقخدموا قديمن القعييب العىند مثدل عيدراء مبدنرلال قنقهد
حقددن المددول ف د السددنحنل العنمددة فيمددن يعددر بمبددنرلال (اليالديددن) ،واسددقخدام الوحددوا الضددنرية
لمص ددنرلة الض ددحنين ( د دري

 )9117وفد د مولامبي ددق ،انق ددرل لص ددنبنل (رين ددنمو) القد د انن ددل

قدلمهن الحاومدة العنصدرية البيضدنء فد يندوب افريديدن واققرفدل هديه العصدنبنل مب دع مندواع اليدرايم
اليمنلية مني الحرب العنلمية الثننية ،حيث قنمل بنلقمثيل الوح

بنليثث ،وميبرل األمهنل لىدن

ققل م فنلهن وماىهن مع قرك نهد واحد من األسرة ا ين ر الخبر امن رميل يثث المدقولين ف
مصددندر ميددنه ال ددرب ومفسدددل المدواد الغياييددة لىندنً (عبدراهيم )2111 ،ممدن فد الوقددل الحنضددر فدددد
اس ددقخدمل العمىي ددنل االنقحنري ددة ،ام ددن اس ددقخدمل القانولويي ددن المق ددورة ،وسد دخرل لقحدي ددق مه دددا
اإلرهنبيين ومن الالفل لىنظر من اإلرهنبيين واابوا الق ور القانولدوي الحدديث ومصدبحوا يضدنهون
ماث ددر ال دددول قد دددمنً فد د ه دديا المي ددنل ام ددن قنم ددل المنظم ددة اإلرهنبي ددة المس ددمنة ب د د "دال ددا" "الدولد دة
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اإلسددالمية ف د الع دراق وبددالد ال ددنم" بد ددع ر وج العديددد مددن األبريددنء ،وادديلك حددرق بعضددهم مثددل
ال يددنر األردن د ال ددهيد معددني الاسنسددبة الدديس قددم حرقددب بعددد سدددو

نيرقددب والدددنء الدددبض لىيددب مددن

قد ددبىهم وقد ددد قد ددم لد ددرض فيدددديو حرقدددب لىد ددن اإلنقرندددل لبدددث الرل ددب ف د د قى ددوب الم د دوا نين وخنصد ددة
المعنرضين لهم ،ومع يلك فدد انعادج يلدك الفعدل الوح د سدىبن لىديهم حيدث قوحدد ال دعب األردند
ضد هيه العصنبة اإلرهنبية
ولعل من اليدير بنليار من هيه الظنهرة (اإلرهنب) اننل موضع خال
البنحثين اليين قصدوا ألسبنبهن والدوافع الق قدود عليهن ،ومريع هيا االخقال

واخقال

من قبدل

يعود علن القبدنين فد

قفسددير الم ددنال السينسددية وااليقمنليددة واالققصددندية والفىسددفية والنفسددية والخىديددة والدينيددة واخددقال
المص ددنلح ويما ددن عيم ددنل بع ددض األس ددبنب القد د مدل عل ددن عنق ددنج ه دديه الظ ددنهرة بم ددن يىد د ( :ويسد د
)2199
 9العوام ددل االيقمنلي ددة واالققص ددندية حي ددث ي ددرى العدي ددد م ددن الب ددنحثين من الق اري ددع فد د الد دديم
الروحيددة وانق ددنر ال ددعور بددنلظىم واليددأج واإلحبددن والحدددد مدى علددن انحد ار
بنقي ددنه العند د

واليريم ددة واإلره ددنب يض ددن

فد السددىواينل

عل ددن يل ددك ارقف ددنع مع دددالل الب نل ددة والحرم ددنن

وغي د ددنب االس د ددقدرار االيقم د ددنل والسينسد د د  ،وفد د د غي د ددنب الديمد ار ي د ددة وض د ددع

االن د دددمنج

االيقمنل قدوم االندسدنمنل العرقيدة والىغويدة والدينيدة بقغييدة الصدرالنل السينسدية امدن من
لدددم قددوفر العدالددة االيقمنليددة وانقهناددنل حدددوق اإلنسددنن وانق ددنر الفدددر واليددوع قعددد مددن
مسبنب اإلرهنب ميضن (العيسوس )9114
 2العوامل النفسية عن بعض االض اربنل النفسية والخىل العدى قاون ف اثير مدن األحيدنن
ه الدافع وراء العديد من األن

ة اإلرهنبية (نفج المصدر)
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 3العوامدل السينسدية فد اثيدر مدن األحدوال يدد
من قا د ددون م د دداىة العند د د

الددافع السينسد وراء األلمدنل اإلرهنبيددة ،مو

السينسد د د ول د دددم االس د ددقدرار السينسد د د م د ددن الظد د دواهر المقاللم د ددة

والمىموسددة فد الميقمعددنل المعنصدرة ،وهد قن ددوس لىددن خ ددورة واضددحة فد مسددنر الحيددنة
السينسية (لدراوس  )9111وامن هو معرو

فنن االغقينل اإلرهنب  ،انن من مهم لوامل

اندالع الحربين العنلميقين األولن والثننية ،ومن االسقعمنر والهيمندة لىدن ال دعوب وحرمدننهم
من االسقدالل وحق قدريدر المصدير ،مدى علدن ممنرسدة العند

واإلرهدنب ،واإلرهدنب المضدند

ن
المسقعمر وال عوب ال نمحة ف االسقدالل
من قبل
 4الدوافع الدومية ف حنلة غينب القضنمن والقانمل الدو ن داخدل الميقمدع ،وانعددام العدالدة
االيقمنلية ،مو حرمنن قوى معينة من الحدوق السينسدية يبدرل الددافع الددوم خصوصدنً فد
ميقمع يقاون من قومينل و واي

دينية وميهبية مخقىفة (ويس )2199

 1ال دددوافع الديني ددة ال دددين م ددن ال دددوافع الدوي ددة والمهم ددة خنص ددة لن دددمن قس ددقغل لقحدي ددق مه دددا
سينسددية فد ميقمددع مقدددين بددنلف رة ،امددن هددو الحددنل فد معظددم الدددول العربيددة ،عي عن هنددنك
قنظيم ددنل عس ددالمية مق رف ددة ،ال ب ددل عرهنبي ددة قرف ددع لد دواء اإلس ددالم مدلي ددة الح ددق فد د قمثي ددل
المس ددىمين ،قد ددوم بنس ددقخدام اإلره ددنب وس دديىة لقحدي ددق مه دددافهن ،ام ددن ه ددو الح ددنل م ددع قنظ دديم
"الدنلدة" وقنظيم "دالا"
 1قننقضددنل النظددنم السينس د الدددول

عي عن ضددع

النظددنم الدددول ف د الددرد لىددن المخنلفددنل

واالنقهنا ددنل القد د ققع ددرض له ددن مواثيد ددب بعدوب ددنل دولي ددة ددنمىة ورادل ددة وسينس ددة المع ددنيير
الملدوية ف العالقنل الدولية وف القعنمل مع الدضنين العنلمية السنخنة ،يفقح المينل ممنم
اإلره ددنبيين ،وق دديعهم لى ددن انقه ددنك قوال ددد الدد دوانين الدوليد دة وااللق ددداء لى ددن س دديندة ال دددول
ومص ددنلحهن الم ددرولة ،بنلقهدي ددد والق ددهير واالبقد دلال والدق ددل واخق ددن

ال ددنيرال وقع ددييب
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الرهدنين مدن المددنيين ويبحهدم بدنلرغم مدن ادل مدن يادر فنندب ال يمادن عريدنع سدبب اإلرهدنب
علن سبب واحد وانمن ميمولة مسبنب مقداخىة
لدددد بددرلل مظددنهر ومن دواع لإلرهددنب وقعددددل الوسددنيل الق د يمددنرج مددن خاللهددن اإلرهددنب ميضددن،
ونقيية ليلك يمان قحديد مظنهر ومنواع اإلرهنب امن يى :
 9اإلرهيياب الفييردي :وهددو محددد مظددنهر اإلرهددنب الدديس يدددوم بددب فددرد مو لدددة مف دراد وقاددون الخىفيددة
الانمنددة وراءه هددو قحديددق بعددض المانسددب ال خصددية فد د دون من ياددون لددب ميددة مبعددند مخددرى،
واإلرهنب الفردس قد يمنرج ف ع نر الدولة مو خنريهن ( مج وال نم )2113
 2إرهيياب الدوليية ،مو اإلرهددنب الرسددم  :وهددو محددد مظددنهر اإلرهددنب الق د قنف دي مددن قبددل دولددة مو
ميمولة دول ضد الدول األخرى مو اليمنلنل واألفراد ،وقد لدر الانقدب الفرنسد (دوميندنك) هديا
النوع من اإلرهنب بأنب اسقعمنل الدولة لىدوة ف سبيل فرض الظىم ،ووص أ الدولة الق قمنرج هديا
النوع من اإلرهنب بأنهن قيسد العن

المدنظم لىدن م ارضد اآلخدرين ويسق دهد بعضدهم امثدنل لىدن

عرهنب الدولة األلمنل اإلرهنبية الق قمنرسهن عسراييل ضد ال عب الفىسد ين  ،واديلك قيدنم الواليدنل
المقحدة األمرياية بقوظي

قوقهن العسارية مو االققصندية ضد دول مخرى (نفج المصدر)

مددن خددالل مددن قددددم يماددن الدددول :عن مفهددوم اإلرهددنب يماددن القعددر لىيددب مددن خددالل االسددقدالل
بنقنييب ،ممن قعريفب وامن سبدل اإل نرة ،فىيج من السهولة االقفنق لىن قعري

واحد يادون موضدع

عيمنع ،فال يهة لهن نظرقهدن الخنصدة قيدنه اإلرهدنب بمدن يحددق لهدن مهددافهن ومصدنلحهن فمدن يعقبدر
عرهنبددن لنددد الددبعض قددد يعقبددر نضددنالً و نيدنً دريفنً لنددد بعضددهم اآلخددر ولعدددم ويددود قعريد

واضددح

لإلرهددنب ولدددم ويددود مريعيددة مقفددق لىيهددن لىحاددم لىددن مس لمددل بددب عيددياء ،فننددب بددنل مددن السددهل
علصددنق قهمددة اإلرهددنب بنلعدددو ،مهمددن اددنن يلددك العدددو ومهمددن اننددل عيراءاقددب ومفعنلددب ،فنإلرهددنب فد
الدرن الواحدد والع درين مصدبح صدفة بديىدة لدن صدفة المعقددس القد انندل ق ىدق سدنبدن لىدن العددو
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وايا قددم القوصددل علددن قعري د

معددين لإلرهددنب فددنن هدديا القعري د

لددن ياددون ثنبق دنً ،ويحقددنج علددن علددندة

النظر فيب بين فقرة ومخرى ،اون اإلرهنب ومسنليبب وم انلب قق ور يومنً بعدد يدوم خنصدة مدع الق دور
المقسنرع لىقانولويين وانعانسنقهن لىن يميع مينالل الحينة
ومع يلك ،وبننء لىن ال مدن قدددم ،يخىدص البنحدث علدن من اإلرهدنب "هدو ادل فعدل يددوم بدب فدرد
مو ميمولة مدفولين مدن قبدل قنظديم مو دولدة ،ب دال مبنغدل ،ودون مس مسدوغ قدننون مو مخالقد ،
ينقج لنب عدخنل الرلب والفلع ف نفدوج المددنيين مدن خدالل عيديايهم مو قعدريض حيدنقهم مو حدريقهم
مو ممقىانقهم مو ممنهم لىخ ر ،مو من خالل قخريب المرافق العنمة مو الخنصة مو االسقيالء لىيهن،
بنسقخدام مسنليب غير م رولة وهميية مو القهديد بنسقخدامهن لقحديق مهدا

سينسية بغض النظر

لن الحدوق والحيج الق يرقال لىيهن الفنلل مو الفنلىون"

المبحث الثاني  :الجذور التاريخية لظاهرة اإلرهاب
مددع مويددة اإلرهددنب المسق درية ف د من دددة ال ددرق األوس د وقحديددداً ف د المن دددة العربيددة،
خنص ددة م ددع ب ددرول "الدنل دددة" و"دال ددا – الدول ددة اإلس ددالمية فد د العد دراق وب ددالد ال ددنم" وغيره ددن م ددن
القنظيمنل اإلرهنبيدة انصدرفل وسدنيل اإللدالم الغربيدة علدن قصدوير اإلرهدنب بنلقبدنره ظدنهرة قخدقص
بهددن األمددة اإلسددالمية والعربيددة ،ال سدديمن مددع انق ددنر قانولوييددن المعىومددنل ووسددنيل اإللددالم الحديثددة
الق قندل الحدث سنلة بسنلة لقبثب لىعنلم ميمع خالل ثوان قىيىة
وفد د الس ددبعيننل م ددن الد ددرن المنضد د انن ددل المنظم ددنل العربي ددة الفىسد د ينية قوصد د

ميض ددن

بنلقبنرهن منظمنل عرهنبية مثل "يمنلة مبو نضنل" و"ميىول األسود" وغيرهن ،لدينمهدن بألمدنل لند
وخ د

لى دنيرال امدن حصددل فد ميدونو خدالل دورة األولمبيددند الصديفية لدنم  9172حيدث ققددل 99

رينضددين عس دراييىين لىددن يددد منقسددب منظمددة "ميىددول األسددود" الفىس د ينية ،وقنمددل المنظددة بقبريددر هدديا
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اإليراء لىدن مندب يدنء رداً لىدن لمىيدنل االغقيدنل والدصد

اإلسدراييى المق اليدد لدوالدد الفدداييين فد

لبننن ولىفل انقبنه العنلم لىدضية الفىس ينية ))http://bit.ly/1Mbaxlh
لاددن المققبددع لقددنريو اإلرهددنب ،ييددد من دب ظددنهرة موغىددة ف د الددددم ،منددي بدددء الخىيدددة ،حيددث
يسق هد بعدض الاقدنب بعمىيدة ققدل قنبيدل ألخيدب هنبيدل لىدن منهدن بدايدة اإلرهدنب فد قدنريو الب درية،
مع من هيا الق خيص قد ال ياون دقيدنً ألن يلك العمل هو مقرب لىيريمة العندية منهن لإلرهنب
وق ير الموسولة البري ننية ،علن من اإلرهنب اسق ن
خد أم لىن مر العصور ،فدد لرفقب اليوننن
مني الدرن الثنلث قبل الميالد (ننفع )9114
وفد لصددر الرومددنن اددنن مددن الصددعب القفرقددة بددين اإلرهددنب والي درايم السينسددية حيددث اددنن
الميرم السينس يعقبدر لددواً لمأمدة (لدل الددين  )9171امدن لدر اآل دوريون اإلرهدنب فد الددرن
السدنبع قبدل المديالد واسدقخدموا الوسدنيل اإلرهنبيدة لىددن ن دنق واسدع ضدد ملددايهم الب اربدرة ولعدل مددن
مقدددم المنظمددنل اإلرهنبيددة القد لرفهددن القددنريو منظمددة (السدديانريون) السدديانرس) ،المنبثدددة لددن نيفددة
(الليىول) ،الق

اىهن بعض المق رفين ف فىس ين ف الفقدرة ( 11-73قبدل المديالد) بعدد من ادنن

البنبىيون قد ققوهم لنم  117قبل الميالد (ويس )2199
وقاونل هيه المنظمة من الدقىة المدأيورين الديين ادننوا يدومدون بعددة لمىيدنل عرهنبيدة بددافع
دين محض قمثىل ف االغقينالل والحرق والقدمير وقميلل هيه الحراة بنسقخدامهن لوسدنيل غيدر
قدىيديددة لىدقددنل ضددد الرومددنن ،مددن حيددث ريدددة ارقانبهددن ألفعنلهددن ،والقد اننددل قددقم بنسددقخدام سدديو
قصيرة قسمن "سيان" ومنهن ا قق اسمهم ،اننوا يخبيونهن قحل لبنءاقهم ،امن ادننوا يرقابدون مفعدنلهم
ف وضح النهنر ،ومثننء االحقفنالل العنمة وف اللحنم (نفج المصدر)
وهيا ي بب مدن يدقم اليدوم مدن لمىيدنل ققدل فد وضدح النهدنر ،لادن بدأدوال مق دورة بنسدقخدام
المقفيدرال والعمىيددنل االنقحنريددة وهدديا مددن قدددوم بددب عس دراييل اآلن قيددنه الم دوا نين الفىسد ينيين ،مددن
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ح دوادث الدق ددل وه دددم وحددرق المن ددنلل ،ام ددن اددنن الس دديانريون يدوم ددون بقسددميم مص ددندر المي ددنه وح ددرق
الوثددنيق امددن ياددرل اقددب القددنريو من مىددك نيدران (يو ندواج) فد الدولددة الحميريددة الثننيددة فد الدديمن
لددنم ( )121-311القنددق اليهوديددة وحد دنول عيبددنر المسدديحيين لىدددخول فدد الدددين اليهددودس ،ولا ددن
نصددنرى ني دران رفض دوا يلددك فحفددر لهددم مخدددوداً وم ددعل فيددب النددنر ومخددي يىد د فيددب اددل مددن ي درفض
االسقينبة لرغبقب الدخول ف الدين اليهودس (القرقورس ويويحنن )2111
وبعددد ظهددور اإلسددالم بددرلل ظددنهرة اإلرهددنب الدددين

ويددرى بعددض البددنحثين منهددن قريددع علددن

حرا ددة "الخد دوارج" القد د انبثد ددل لنه ددن العدي ددد م ددن الحرا ددنل القد د

ددهدهن الق ددنريو اإلس ددالم

(ن ددنفع

)9114
وحراة "الخوارج" هديه هد القد افدرل اإلمدنم لىد بدن ابد

نلدب ،ألندب قبدل بمبددم القحاديم

مددع معنويددة وادديلك قافيددرهم معنويددة لخرويددب لىددن اإلمددنم لى د اددرم اهلل ويهددب ومددن ن
الف د أرق الق د
انحرفددل لددن قعددنليم اإلسددالم "الدرام ددة" ،وهددم مقبددنع حمدددان بددن األ ددعث المىدددب بد د "قددرم " واددننوا
يعقدون لىن الدوافل وين رون الفلع بين الننج (القرقورس ويويحنن  2111ص )79
وف الدرن الحندس ل ر ،وف من دة ال رق األوس  ،فنن موضح صور اإلرهنب فيب قمثل
بديددنم يمنلددة "الح ن ددين" ،الق د قمقددد ف د مصددولهن علددن اإلسددمنليىية ،وهددم يمنلددة عسددالمية دديعية،
وانن ه الء ف حديدقهم ي اىون قنظيمنً فدايينً قويدنً ،يحدددون مغدراض قدندقهم بدقدل وقرويدع ملددايهم
ام ددن مس ددج الح ن ددون فرق ددة مرهب ددل الس دداليدة بنغقي ددنالقهم ،وم ددن م ددهر ملم ددنلهم اغقي ددنل ال ددولير
السىيوق "نظنم المىك" لنم  9112ومىك الددج الصىيب "اوانراد الثنلث" لنم 9214
ومددن الح دوادث اإلرهنبيددة ف د القددنريو اإلسددالم ميضددن "ميبحددة الخندددق" ف د األندددلج ،حيددث
قددرر الخىيفددة آنددياك "الحاددم" لددنم  717مدديالدس الدضددنء لىددن يميددع للمددنء المعنرضددة ،ف ىددب مددن
وال المدينة عقنمة حفل لىن ر ابن الخىيفة يددلو عليدب للمدنء المعنرضدة ،وممدره من يحفدر خنددقنً
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لميدنً داخل الدىعة الق سيدنم بهن الحفل ,وانن ينود الخىيفة ف امين لىمدلوين يد عدون رمج ادل
مددن يدددخل مددن المدددلوين ،وقددم دفددن يميددع المدددلوين فد يلددك الخندددق (القرقددورس ويويحددنن 2111
ص )74وهيه الحندثة قيارنن بميبحة الممنليك لنم  9799حيث مقنم محمد لىد والد مصدر حفدل
غداء لقوديع ابندب " وسدون" الديس اىفدب بديدندة حمىدة لىدضدنء لىدن الوهدنبيين فد الحيدنل ،بندنء لىدن
موامددر السددى نن العثمددنن

فدددلن يميددع للمددنء الممنليددك علددن هدديا الحفددل وقمددل محنصدرقهم فد ممددر

ضدديق داخددل الدىعددة ،ثددم قددقىهم واحددداً قىددو اآلخددر ،ولددم يددنج مددنهم عال واحددداً اسددق نع الدفددل بحصددننب
واله ددرب وبىد د ل دددد الدقى ددن  111ددخص ،مرسد دل محم ددد لىد د عل ددن الس ددى نن  14مرس ددن م ددن ر وج
الدقىن (لبيدال  2114ص)37
و ددهدل الدددرون الوس د ن مب ددع صددنو

الددب ا والعن د

مقمثىددة ف د محددنام القفقدديا الق د

نصبهن البنبوال انقدنمنً من مخنلفيهم وادل مدن ال يددين بدنلوالء لىانيسدة البنبويدة ،واسدقمر هديا العند
ومخي اال يمنلين خالل الثورة الفرنسية  9711-9771حيث مودى بحينة ميمولدة ال قحصدن مدن
الفرنسدديين وبحىددول الدددرن السددندج ل ددر ددهد العددنلم اإلرهددنب وهددو ينقدددل علددن ملددنل البحددنر حيددث
مخدديل لصددنبنل خنريددة لىددن الدددننون قرقاددب هنددنك ملمددنل الدرصددنة مددن ممنرسددنل نهددب والقدددنل
حينل السفن القينرية ،البقلال األمدوال وإلرغدنم السدى نل لىدن قحديدق م نلدب سينسدية امدن القبدرل
الدرصنة يريمة ضد قننون ال عوب (ويس  2199ص)22
بدينم الثورة الفرنسية لنم  9771وسدو المىك "لويج السندج ل در" والدضدنء لىدن النظدنم
االق ددنل السددنيد ،مددرل فرنسددن بمرحىددة مددن اإلرهددنب عب دنن لهددد (اليمهوريددة اليعدوبيددة) ،نسددبة علددن
اليعدوبيين (اليناوبيين) ,وهم ملضنء الميىج الديمد ار

معقندو الديمد ار ية خالل الثورة الفرنسية،

واننوا يعددون يىسنقهم فد ديدر الرهبدنن اليعددوبيين وقدد اصد ب اإلرهدنب بنلصدبغة السينسدية لىدن
يددد "مناسددميىينن روبسددبير" والدديس قض د لىيددب فيمددن بعددد نقييددة ق رفددب ،فدددد مصدددر ف د  91حلي دران
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 9714اثن ددين ول د درين قننوند دنً ،س ددهل ل ددب قنفي ددي اإلل دددام ب ددنآلال

م ددن المد دوا نين الفرنس دديين ب دددلوى

لدايهم وخيننقهم لمبندىء الثورة ولرفل هيه الفقرة الدموية بنسم (حام اإلرهنب) لدد القمد اإلرهنب
وسدديىة هنمددة مددن وسددنيل حاددم الثدوار بنددنة اليمهوريددة فد فرنسددن الدديين اسددق نلوا بمهددنرة واص درار من
يوظفدوا اإلرهددنب لخدمددة مبددنديهم خددالل فقدرقهم مددن آب -9712قمددول ، 9714فقدرة "حاددم اإلرهددنب"
(نفج المصدر)
ولم ددن ا ددنن م ددن المه ددم عقن ددنع اليم ددنهير بعدال ددة اإليد دراءال اإلرهنبي ددة ،ا ددنن م ددن الض ددرورس
اسددقعمنل اىمددة (عرهددنب) بمعنددن يدددل لىددن عرادة قأديبيددة لندلددة قنبثددق مددن ال ددعب لىوفددنء بمق ىبددنل
ثورية ف ظرو

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

محددد ر سددنء وفددود المدن عددنل فد المد قمر الددو ن فد بددنريج" :لدددد حددنن وقددل قرهيددب المقددآمرين،
ميهددن الم ددرلون ضددعوا اإلرهددنب لىددن يدددول األلمددنل ول ديحم سددي

الدددننون فددوق يميددع الميددرمين

(ابراهيم  2111ص )11
وقمل ممنرسة اإلرهنب واضفنء ال رلية لىيب من قبل حاومدة الثدورة الفرنسدية ،ولادن دريدة
واميددة الدددمنء الق د س دفال ،يعىددل الوضددع غيددر محقمددل سينسددينً وايقمنلي دنً واققصددندينً ،ممددن دديع
ملداء "روبسبير" ،اليين اقهموه بنف نء الرلب بدين الندنج لىدن الدضدنء لىيدب وهاديا مصدبح خصدوم
"روبسدبير" هددم مسديند السددنحة وقددنموا بنلغدنء لبددنرال اإلرهدنب مددن قددنموج خ دنبهم السينسد  ،ولاددنهم
ليأوا علن ممنرسنل ليسل مقل عرهنبنً (نفج المصدر)
وخالل الدرن القنسع ل در المديالدس ،قحدول المفهدوم القدىيددس لإلرهدنب مدن اوندب وقفدنً لىدن
الدولددة والسددى ة الدنيمددة علددن القبددنره ددنيعنً بددين األف دراد واليمنلددنل حيددث انقدددل اإلرهددنب مددن ميدددس
الحانم علن ميدس المحاومين
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برل اإلرهنب ف روسين خالل الفقرة  9197-9111واننل بدايقب ه النيير بنهنية مرحىة
الدقنل الفردس ضد النظنم الرمسمنل الدنيم ،ومصدبح لمألمدنل اإلرهنبيدة معندن سينسد وخىفيدة فاريدة،
برلل من خالل قوة اليمنهير و مول نضنلهن الق قويل بسدو الحادم الديصدرس ومصدبح "ليندين"
ورفنقب ف موقع السى ة وانن لىيب ف هيا الموقع من يخمد الحرانل المضندة لىثورة ،بمن يمان من
يندرج قحل وص

(عرهنب الدولة) (محب الدين )9177

احقىل الحرانل الفن ية والننلية واليسنرية واإلرهنبية الدينية مسنحنل واسعة من م نهد هيا
الدرن ،حيث اققدرن اإلرهدنب الفدردس بحرادنل القحريدر الو نيدة فد فيقندنم والصدين وممريادن الالقينيدة،
وميض دنً قحددل ددعنر النللددنل الدوميددة ،واسددقخدمقب ميمولددنل اليم دين واليسددنر ف د الميددنل السينس د
بغرض قدويض مسج النظنم الدنيم وفرض سينسقهن بنلدوة (نفج المصدر)
وقبل الحرب العنلمية األولن وقعل مبرل لمىية عرهنب دول انن لهن دوس ابير ،بل وقعقبر
ند ددة بددنرلة فد لفددل منظددنر الميقمددع الدددول لخ ددورة اإلرهددنب لىددن العالقددنل الدوليددة ،وهد اغقيددنل
ول لهد النمسن (الدوق فرانل فرديننند) ولويقب ف "سيراييفو" لىن يدد قنقدل سينسد مدن صدربين فد
 ,9194)1)27واننددل بمثنبددة ال د اررة الق د م ددعىل نددنر حددرب لنلميددة اسددقمرل مربددع سددنوال ولددم
يقوق د

اإلرهددنب بعددد الحددرب العنلميددة األول دن ،بددل ظهددر نددوع يديددد مددن ملمددنل العن د

ف د موروبددن

الينوبيددة ،وظهددر فد عسددبننين بصددورة خنصددة و ددهدل ال دوارع والمصددننع حروبدنً واضد رابنل دمويددة
واغقينالل مس ولين ابنر ،ممثنل رييج الولراء (ادوارد داقو) لنم ( 9129نفج المصدر)
وف الع ريننل وموايل الثالثيندنل مدن الددرن الع درين دهدل صدورة اإلرهدنب المدنظم لىدولدة
الننلية داخل المننين من خالل اليرايم الق قرقابهن قوال العنصفة وقوال (فدنفن عج عج Waffen
 )ssضد ال من يخنل

السينسنل الهقىرية ،امددمة لقصدير اإلرهنب الننلس علن خنرج الحدود وهو

الدديس مدى علددن اندددالع الحددرب العنلميددة الثننيددة ،حيددث افقعددل ن ددوب هدديه الحددرب عثددر حندثددة اغقيددنل
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"الاسندر األول" (مىك يوغسالفين) وايلك اغقينل (بدنرثو  ) Louis Barthouوليدر خنرييدة فرنسدن
(حسين )9174
لدد قوسعل دايرة اإلرهنب والدادل لنفنً ف السقيننل والسبعيننل من الدرن الع رين ،حيث
بىد لدددد األلمددنل اإلرهنبيددة فد فقدرة مددن بددين ( )9171-9117حدوال  3331حندثدنً موللددة يغرافيدنً
لىددن يميددع منحددنء العددنلم ،مسددفرل لنهددن خسددنير فد األرواح والممقىاددنل ،حيددث بىد لدددد الدقىددن فد
الفقد درة مل دداله حد دوال  2171قق دديالً ،و  1111يريحد دنً ،واحقي ددنل األ ددخنص خ ددالل الفقد درة (-9117
 )9179حوال  7177خصن (نفج المصدر)
ولند رب لمىينل اإلرهنب بحدوق اإلنسدنن وحريقدب ،يمادن القسدن ل فيمدن عيا ادنن مدن قنمدل
بددب الواليددنل المقحدددة مددن قمييددل لنصددرس ضددد اللنددوج ،مددن ققددل وقعددييب ،عرهنبدنً؟ ومال يعقبددر اغقيددنل
الرييج األمريا "يون اندس" و ديدب "روبرل" فيمن بعد ،وايلك اغقينل "منرقن لوثر اينج" ،النن
السينس اإلنسنن  ،ومدن الم دنلبين بننهدنء القمييدل العنصدرس ضدد السدود ،مثدنالً آخدر لىدن اإلرهدنب
ف الوالينل المقحدة ،الق قدود اليوم حربنً ضد اإلرهنب؟
وفد مرحىددة السددبعيننل اننددل المنظمددنل اإلرهنبيددة عمددن يسددنرية مو يمينيددة مو دينيددة مق رفددة
م ددن م ددهر قى ددك المنظم ددنل( :األلوي ددة الحمد دراء اإلي نلي ددة ،وبندرم ددنينو

األلمنني ددة ،ولد دواء الغض ددب

البري ننيددة ،والعمددل المبن ددر الفرنسددية ،وقوبددن مددنروج فد األوروغدواس  -ممرياددن الينوبيددة  ،والبنسددك
فد د عس ددبننين ،والي دديا اليمه ددورس ،والقنمي ددل ،والس دديو ،والانثولي ددك ،والا ددرواقيين وبع ددض المنظم ددنل
الفىس ينية مثل قنظيم "مبو نضنل")
لدد مصبح اإلرهنب مهم بددايل الحدرب القدىيديدة بدين الاقىقدين خدالل الفقدرة ()9111-9117
وقحولددل عسددقراقييية اإلرهددنب ف د لدددد القسددعيننل ب ددال حددند مددن الدلنيددة لددن ريددق الفعددل علددن
القدددمير الانم ددل لىخصددم ،مو لى ددن األقددل اإلنه ددنك المسددقمر لد ددوة الدولددة ،مو عح ددداث مابددر ق دددر م ددن
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الخسددنير بهددن والدددليل لىددن هدديا القحددول مددن ندراه مددن لمىيددنل ال هددد

لهددن عال اإلضدرار العددنم ،مثددل

لمىية ن ر "غنل السنرين" لنم  9111ف منفنق وايدو القد ارقابقهدن يمنلدة ميهبيدة مق رفدة هد
(الحديد ددة الم ىد ددة) مو (الحديد ددة الس ددنمية) ،والقد د مودل بحي ددنة  93خص ددن ومص دديب خالله ددن 1311
آخرين (ويس  2199ص)31
عن مدوال اإلرهنب ف مرحىة من بعد الحرب البنردة ودخول العنلم ف لصر العولمة والثورة
القانولوييددة والمعىومنقيددة واالقصددنالل ،قددد ددهدل ق ددو اًر ضددخمنً بعددد من اددنن اإلرهددنب يعقمددد ف د
الغنلددب لىددن األس ددىحة الننريددة الخفيفددة واألس ددىحة البيضددنء والمقفي درال ،وب ددرلل م ددانل يديدددة م ددن
اإلرهنب مبرلهن اإلرهنب الايمنوس وهننك مخنو

من عرهنب نووس مو بيولوي ف المسقدبل

م ددن ماث ددر الصد درالنل م ددن حي ددث الص دددى اإللالمد د  ،انن ددل قى ددك القد د دارل فد د البوس ددنة
والهرسك ،والق بىغل فيهن الخسنير القد موقعهدن الصدرب  211,111ققيدل بنإلضدنفة علدن مدن يددنرب
من  21،111مفدود (ابراهيم  2111ص)11
هننك نمنيج اثيرة من اإلرهنب المعنصر منق رة ف يميدع منحدنء العدنلم ،منهدن :م دنهد مدن
ين ددوب عفريدي ددن ومولمبي ددق ،حي ددث م ددورج العند د

السينسد د والن ددن اإلره ددنب

وا دديلك الح ددنل فد د

يواقمي ددنال ،حي ددث م ددنل لى ددن ي ددد "الا ددونق ار غ ددوريال"  11,111م دددنينً ي دداىون  % 9،1م ددن الس ددانن،
وسددين لىددن مدددى ثالثددين لنم دنً  911،111مددن الم دوا نين وف د السددىفندور مددنل ح دوال 71,111
فددالح لىددن يددد اليدديا النظددنم وفددرق الدقددل اليمددنل

وفد الب ارليددل ققىددل لصددنبنل ال دوارع 411

مددن األ فددنل الم ددردين وميبددر األ فددنل لىم ددنراة ف د الحراددنل المسددىحة وال ننسددن مددن حدددث لددنم
 9172مددن مدديابح وميددنلر ف د صددب ار و ددنقيال مددن قبددل الد دوال اإلس دراييىية والمقعددنونين معهددم ضددد
الفىس ينين ف لبننن من ققل وقعييب وقنايل (نفج المصدر)
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دداىل محددداث الحددندس ل ددر مددن سددبقمبر  2119ندىددة نوليددة يديدددة ف د ظددنهرة اإلرهددنب،
حيدث اخقرقددل هدديه العمىيددة معدددل الدددوة العظمددن الرييسددية وهد الواليددنل المقحدددة ومسددد ل ماثددر مددن
 1111من الدقىن والمفدودين ،فضالً لن الدمنر الهنيل وال نمل اليس محدثب هديا العمدل ،وقدد قددرل
الخسددنير المنديددة المبن درة األوليددة بمددن يربددو لىددن  41بىيددون دوالر وهددو الحدددث اإلرهددنب األول مددن
نولب ف العنلم اليس ق ن لىن مثره حرب ابرى قحل عنر الدضنء لىن اإلرهنب ف العنلم ،والق
اسقهدفل بصفة خنصة قنظيم "الدنلددة" فد مفعننسدقنن وقبدل يلدك وفد

دهر نيسدنن  9111دهدل

الوالينل المقحدة ميضنً قفيير المبنن الفدرال ف "مواالهومن سيق " وانن هيا الحدث ف حينب هو
األب ع من نولب ،ومدى علن عصنبة  711خصنً ومول  917خصنً وهيا يدودندن علدن االسدقنقنج
بأن مية دولدة ال قسدق يع من قمقىدك مننلدة انمىدة فد موايهدة اإلرهدنب وقدد ندقج لدن لمىيدة الحدرب
لىددن اإلرهددنب ف د العددنلم بديددندة الواليددنل المقحدددة ظهددور منظمددنل عرهنبيددة يديدددة مو مقفرلددة ،مثددل
قنظيم "دالا" وغيره من المسمينل األخرى ،خنصة ف من دة ال رق األوس  ،ومن يىفل النظر من
اددل ه دديه المنظم ددنل القد د ب ددرلل يال ددنبع دين د عس ددالم مق دددد ،م ددع من المعق دددلين اإلس ددالميين
يصفوهم بنلخوارج وبأنهم ال يمثىدون اإلسدالم فد

د ء وبهديا مصدبحل قسدمية "اإلرهدنب اإلسدالم "

ف الدرن الحندس والع رين ق غدن فد وسدنيل اإللدالم العنلميدة ،دينن مم مبيندن ،ويلدك بسدبب الن دن
دنء لهدن وقسددوغ مدن الدددين اإلسدالم الحنيد
اإلرهدنب لىمنظمددنل القد قحمددل اإلسدالم ددعن اًر وغ د ً

مددن

يبرر لهن مفعنلهن الم ينة (نفج المصدر),
يمان االسقنقنج ممن يار بدأن قدنريو اإلرهدنب لدب يديور ويىدة فد لمدق القدنريو اإلنسدنن ،
ومددر بم ارحددل لديدددة وق ددور مددع الددلمن ،مددن حيددث الوسددنيل المسددقخدمة والمواقددع الق د اسددقخدم بهددن
اإلره ددنب ،ول ددم يدقص ددر اإلره ددنب لى ددن من د ددة يغرافي ددة معين ددة مو دي ددن مع ددين مو في ددة دون مخ ددرى
فنإلرهنب بيعة ب رية ،قحقنج علن من يىيمهن بين الفقرة واألخرى
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المبحث الثالث :األبعاد الدولية لظاهرة اإلرهاب
قبددل انهيددنر االقحددند السددوفيق لددم قاددن لظددنهرة اإلرهددنب مبعددند دوليددة ،امددن لددم قاددن محنربقددب
مصنفة ضمن مولوينل الدول خنصة الدول الابرى ،امن هدو الحدنل اليدوم ،ولديلك ال بدد مدن القسدن ل
لمددنيا بددرل اإلرهددنب اليددوم ،ماثددر مددن مس وقددل مضددن ،ومصددبح هدددفنً وحددد معظددم دول العددنلم لىدضددنء
لىيددب؟ ولالينبددة لددن هدديا القسددن ل يماددن االسددقيننج بدددول محمددد حسددنين هياددل  2119لندددمن قددنل:
(فنن هننك حنية علن لدو من ميدل عبددنء همدة ال دعب مقوقددة ومقحفدلة ،ولددم ويدود "العددو" يد دس
علددن االسددقرخنء ثددم علددن الضددع

ممددن ييعددل البىددد ،مس بىددد ،لرضددة أل مددنع اآلخ درين فقفدددد هيبقهددن

ونفويهددن وحددنل العددنلم مددن هدديه الننحيددة اددنن مقوالن دنً ومريح دنً ف د لهددد الد بددين :الواليددنل المقحدددة
األمرياية ،واالقحند السوفيق  ،ولان انهينر االقحند السوفيق مفدد العنلم نعمة القوالن المريحة ،ومفدد
ممريان "نعمة" ويود العددو ،األمدر الديس دفعهدن لىبحدث لدن لددو ،فويددل ضدنلقهن ب د "اإلرهدنب" مدن
هدديا المفهددوم يماددن من ياددون "اإلرهددنب" هددو الد ددب الثددنن مو األول فد حنلددة ويددود الد ددب اآلخددر
بيعد من اإلرهددنب لدديج دولددة بددنلمعنن الدديس نعرفددب ،حقددن االن ،لىدولددة ،ولانددب قددد ياددون ماثددر مددن
دولة مو ميمولة لنابوقية من م ينء ماثر مهمية) (لبيدال  2114ص )13
ومددن هنددن يماددن الدددول :بددأن اإلرهددنب مخددي يصددن

بنلقبددنره ظددنهرة دوليددة ،ومخددي يمقددد ف د

مرينء العنلم ،ب ريدة خنرية لن السي رة ف اثير من األحينن وبعاج مدن ادنن يعقددد قبدل محدداث
الحندس ل ر من سبقمبر  2119من من اإلرهنب ظنهرة ليسل لنلميدة وانمدن هد محىيدة ،ققدأثر بهدن
عوب الدول الق قدع بهن لمىينل اإلرهنب ،فننب اقضح بعد هيه األحداث من لب مبعنداً وانعانسدنل
دولي ددة ،وا ددنن الميقم ددع ال دددول قب ددل يل ددك الق ددنريو مقفدد دنً ب ددال ل ددنم لى ددن خ ددورة اإلره ددنب ومهمي ددة
محنربقب ،مع منب لم يان هننك قعري

موحد لإلرهنب مقفق لىيب من قبل يميع الدول ،وقد صددرل
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قعنري

لنمة لإلرهنب ضمن اقفنقينل دولية ،مثل قعريد

اليس انعدد قحل ع ار

"المد قمر الثنلدث لقوحيدد قدننون العدوبدنل"

اليمعية الدولية لدننون العدوبدنل فد برواسدل لدنم  ،9131حيدث يدنء فيدب

بأن اإلرهنب الدول هو اسقخدام مقعمد لىوسدنيل الددندرة لىدن عييدند مداة الرقادنب فعدل يعدرض حيدنة
األفراد مينً انن لددهم ومينً اننل ينسينقهم مو ينسهم لىخ ر والدمنر ،امن يهدد صدحقهم وسدالمقهم
بصدفة لنمدة ،امدن يددمر الممقىادنل المنديدة محددثنً خسدنير فندحدة فضدالً لدن اقفنقيدة ينيد

9137

حيث نصل المندة األولن مدن االقفنقيدة فد فدرقهدن الثننيدة لىدن من "ملمدنل اإلرهدنب" قعند األلمدنل
اإليراميددة المويهددة ضددد دولددة وقهددد

مو قخ د علددن عحددداث حنلددة مددن الرلددب ف د مفاددنر م ددخنص

معينين مو ميمولة من الننج مو لدى العنمة (بوادى ، )2114
ولان اننل عيراءال مانفحقدب مدقصدرة لىدن المد قمرال واالقفنقيدنل الدوليدة ،ولدم قخدرج علدن
داي درة الق بيددق الميدددان  ،عال بعددد محددداث الحددندس ل ددر مددن سددبقمبر لندددمن قددندل الواليددنل المقحدددة
األمريايددة ،المقضددررة األول دن مددن اإلرهددنب ،قحنلف دنً دولي دنً ضددده ،وادلددن حينهددن ال درييج "بددوا" ف د
خ ددنب لددب ممددنم الاددونغرج( ،ضددمن خ ددنب حنلددة االقحددند) ف د  21ميىددول لددنم  2119بأنددب مددن ال
يد د

مددع الواليددنل المقحدددة فهددو ضدددهن "عم دن من قاددون معنددن مو مددع اإلرهددنبيين" مس منددب ال خيددنر
بيننب الوالينل المقحدة ،وهيا من دلن الاثير مدن الددول ،حقدن

لىدول ف اقخني موق

سوى الوقو

العظمن منهن ،الوقو

معهن ومن ضمنهن روسين االقحندية

مددن هنددن يماددن القبددنر هدديا القص دريح هددو بدايددة المرحىددة األول دن مددن الحددرب لىددن اإلرهددنب
ميدانينً ولىن الصعيد الدول

وانندل الواليدنل المقحددة األمريايدة قدد قعرضدل لىعديدد مدن العمىيدنل

اإلرهنبي ددة قب ددل يل ددك الق ددنريو ،ففد د العنص ددمة الىبننني ددة بي ددرول قعرض ددل الدد دوال األمرياي ددة فد د 12
ماقددوبر  3891علددن قفيي درال ب ددنحنقين مفخخقددين ،ققددل لىددن مثرهددن  142يندددينً ممريايد دنً و85
فرنسينً ،وقم يرح  58خصنً .وقد مدل هيه القفييرال علن انسحنب قدوال حفدظ السدالم الدوليدة مدن
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لبنددنن ،حيددث اننددل ققمراددل منددي انسددحنب منظمددة القحريددر الفىس د ينية ف د ملدددنب الغددلو اإلس دراييى
لىبن ددنن  ،)http://bit.ly/1bcVjNB( 2851ام ددن ق ددم قفيي ددر س ددفنرال الوالي ددنل المقح دددة فد د ا ددل
مد د د د د ددن دار السد د د د د ددالم ف د د د د د د قننلانيد د د د د ددن ونيروب د د د د د د ف د د د د د د اينيد د د د د ددند ف د د د د د د وقد د د د د ددل واحد د د د د ددد بقد د د د د ددنريو7
آب ) http://bit.ly/1b7t6al( 1998وف د د  21ماقد ددوبر 2000قد ددم قنفيد ددي عحد دددى العمىيد ددنل
االنقحنريدة لىددن ننقىددة لسددارية ممريايددة بحريددة " "USS Coleفد مينددنء لدددن فد الدديمن مثنددنء
رسوهن ف المينه اليمنية لغرض القلود بنلوقود ،لندمن اققرب قنرب صغير من الننقىة واصد دم بهدن
مح د د د د د د د د دددثن انفي د د د د د د د د ددن ار مدى عل د د د د د د د د ددن قق د د د د د د د د ددل  25م د د د د د د د د ددن المالح د د د د د د د د ددين واص د د د د د د د د ددنبة  28آخد د د د د د د د د درين
بيروح ()http://bit.ly/1CYdUne
والمالحظ من ال هيه العمىينل اإلرهنبية اننل محىية ،مو اخقصدل بمهنيمدة مهددا

داخدل

دولة واحدة ،هيا فضالً لن قبنلد الفقرة اللمنية لوقوع مس منهن لن اآلخر لان السد ال الديس ي درح
هنددن :لمددنيا اقخددي اإلرهددنب بعددداً دوليددن؟ مو اي د

ااقسددبل هدديه الظددنهرة صددفة دوليددة ،ولمددنيا انق ددر

مص ىح اإلرهنب الدول ؟
بدددءا ،ال بددد مددن اإل ددنرة علددن من اإلرهددنب يماددن قدسدديمب مددن حيددث مددداه وامقددداد آثددنره علددن
ن ددولين ،عره ددنب محىد د قحص ددر ممنرس ددنقب داخ ددل الدول ددة ،واره ددنب دولد د يمق ددد عل ددن دول مخ ددرى ،مس
يصيب الميقمع الدول مو بعضنً من ملضنيب ويوصد

اإلرهدنب اوندب محىيدنً ،فد ضدوء األهددا

الق د يقددوخن قحديدهددن والوسددنيل الق د يعقمدددهن والن ددنق اليغ ارف د الدديس ين د فيددب ،امددن ومن يميددع
م رافب مويودون داخل الدولة وبقخ ي داخى ونقنييب محصورة ف الداخل ممن اإلرهنب الدول ،
فهو اإلرهنب اليس يأخي نبعن دولين حين ققوفر فيب المواصفنل القنلية (ربنح  2191ص:)949 :
 يقم بمسنلدة ودلم من الخنرج
 ققعدد ممانة القخ ي لب وقيهيله بعيدا لن مانن القنفيي
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 يدع بقحريض من دولة مخرى
 يقينول مثره اإلقىيم علن دولة مخرى
 منب مويب ضد م سسة دولية ،مو منظمة عقىيمية مو دولية
 من ياون مسرح العمىينل قحل سيندة دولة مخرى
 اخقال

ينسينل الضحية واإلرهنب

وقد مصبح اإلرهنب الدول مسىوبنً قسقخدمب الدول ف عاراه خصومهن لىن قنفيي مدن قفرضدب
لىيهم من موضنع يديدة ف المينل السينس  ،وهيا من يمان قسميقب بد "عرهنب الدولة الخنري ".
وقاون يريمة اإلرهنب دولية عيا اخقىفل ينسية الينن والمين لىيب مو ارقابل ف مرض
ثنلثددة ،مو سددببل انقهنا دنً لدوالددد الدددننون الدددول  ،وبصددفة خنصددة قعايددر السددىم واألمددن الدددوليين ،مو
عسنءة العالقنل بين دولة ومخرى (القرقورس ويويحنن)2111
ولقوضيح ظنهرة اإلرهدنب ومبعندهدن الدوليدة ال بدد من ننظدر اليهدن مدن خدالل لاويقدين :األولدن
من ه دديه الظ ددنهرة مص ددبحل منق د درة فد د معظ ددم دول الع ددنلم ،مس من اثيد د اًر م ددن ال دددول قعرض ددل لهد دن،
والثننية من هيه الظنهرة مخيل قنقدل لدواهن من دولة علن مخرى ،امن هو الحنل مع قنظيم "الدنلددة"
و"دالددا" ،حيددث بدددم القنظدديم األول ن ددن ب مددن مفغننسددقنن ،والثددنن بدددم مددن سددورين ثددم انقدددل علددن
العدراق مددع من الثددنن هدو الييددل اليديددد مددن األول ،والديس مصددبح ينددنفج األول فد قبند اثيددر مددن
األلمددنل والن ددن نل اإلرهنبيددة وانق ددر القنظيمددنن ف د معظددم الدددول العربيددة واإلسددالمية ،امددن منهمددن
وصددال علددن موروبددن والواليددنل المقحدددة غرب دنً فامددن يعددر اليميددع فدددد وصددل اإلرهددنب علددن الواليددنل
المقحددة حيدث قددم قنفيدي لمىيدة الحددندس ل در مدن سددبقمبر  2119امدن اق نهدم قنظدديم "منصدنر ال دريعة
ف ليبين" بنلقور ف الهيوم اليس اسقهد

الدنصىية األمرياية فد بنغدنلس فد ميىدول  2192والديس
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مدى علددن مدقددل مربعددة ممدريايين محدددهم السددفير وبقددنريو  91نددوفمبر  2194مدرج ميىددج األمددن هديا
القنظدديم لىددن قنيمددة المنظمددنل اإلرهنبيددة ()http://www.alalam.ir/news/1650570
وصل اإلرهنب علن فرنسن ،فددد ققدل  92خصدنً ويدرح ل درة آخدرون بهيدوم اسدقهد

امددن

مددر صدحيفة

" نرل عيبدو" الفرنسية يوم  7اننون الثنن  ،2191عثدر ن درهن رسدومنً قسد ء لىرسدول لىيدب الصدالة
والس د د ددالم وق د د ددد ي د د ددرى الهي د د ددوم بأس د د ددىحة ر ن د د ددة وق د د ددد قبند د د دن قنظ د د دديم "الدنل د د دددة" ه د د دديا الهي د د ددوم
( )http://bit.ly/1Ipxhcwوف د قدريددر لىصددحف "قددوم بيددريج" ف د صددحيفة "الفنينن ددنل قددنيمل"
بعندوان "ايد
مدن نصد

قحولددل السدديون الفرنسددية علددن م اراددل لىيهددنديين ".يدددول بددأن المسددىمين ي دداىون ماثددر
لددد المسددنيين فد السديون الفرنسددية" ،مضديفنً مندب مندي "الهيددوم اإلرهدنب لىدن صددحيفة

" ددنرل عيب دددو" ،ققع ددنلن الم نل ددب بنيي ددند س ددبل يدي دددة لمن ددع قح ددول الس دديون عل ددن م ارا ددل لقيني ددد
اإلسالميين ( (http://bbc.in/1Hjcit8
ومن ي اد ويدلم صفة الدولية لإلرهنب ،ظنهرة االلقحنق بنلمنظمدنل اإلرهنبيدة مثدل "دالدا"
من دول اثيرة ،رقية وغربيدة ،حيدث من هندنك مدن يدددر بنحدو  21.111مينبد انضدموا ل د "دالدا"،
واليين ينءل لدة آال

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

وحسب عحصنءال قدمهن السفير "منرك واالج" ريديج م دروع مانفحدة الق در فد موروبدن،
فنن ماثر من  41مل

حسنب م يد ودالم لد "دالا" مويودة لىن موقع القواصل "قويقر" قدوم ببث

الدلنية والقرويج والمسنلدة ف القينيد (يريدة الرمس  14قمول )1128
يماددن ق ددبيب هدديه الظددنهرة الدوليددة بددنلفيروج الدديس ينقدددل مددن ددخص علددن آخددر ،فهد قنقدددل
مددن دولددة علددن مخددرى ،عمددن بن ددن نقهن مو بنن ددنء خاليددن يديدددة لهددن ،مو بنيدددنظ خاليددن ننيمددة م يدددة لهددن
ومقعن فددة معهددن ،فعىددن سددبيل المثددنل انضددم الاثيددر مددن ال ددبنب ف د "سددرل" بىيبيددن مددن مبنددنء قبنيددل
الديايفة والعمنمرة ،وورفىة مابر قبنيل ليبين لقنظديم "دالدا" ،ويبددو منهدم ويددوا ضدنلقهم فيدب اقحدنل
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يدد د د د د د ددوس مد د د د د د ددن د د د د د د ددواقهم ممد د د د د د ددنم خصد د د د د د ددومهم المننفسد د د د د د ددين لهد د د د د د ددم قنريخيد د د د د د ددن ف د د د د د د د مص د د د د د د دراقة
() http://www.alquds.co.uk/?p=298959
ونظ اًر لقدالينل اإلرهنب دولينً ،فدد ارقفع لدد الدقىدن مدن ضدحنين االلقدداءال اإلرهنبيدة فد
العددنلم بنسددبة  12ف د الميددة لددنم  1122لددن ل دنم  1121نقييددة صددعود يمنلددنل مثددل "دالددا"،
و"بواو حرام" اإلسالمية المق رفة ف نيييرين  ،وم نر م ر اإلرهنب العنلم لعنم  1124من لدنم
 1122هد نحو ل رة آال

هيوم ارهنب مس بليندة  44فد الميدة لىدن لدددهن فد لدنم 1121

ممددن مسددفر لددن سدددو نحددو  25الد

ققيددل ومنددي محددداث سددبقمبر  ،1122سدديىل ملددداد الضددحنين

من يراء الهيمدنل اإلرهنبيدة ليدندة بنسدبة  %288وبىغدل نسدبة الحدوادث  %411ومصدنبين بنسدبة
درر مدن و دأة الهيمدنل اإلرهنبيدة هد دول ال درق األوسد ،
 ، %114واننل المنن ق األاثدر قض اً
والهند ،وبناسقنن ،وروسين ()http://bit.ly/1Dlj0zy
امددن ا ددقمىل العدددوى مسددىوب العمددل اإلرهددنب  ،فدددد قددنم محددد هدديه القنظيمددنل بنلدددام واحددداً ول درين
قب يدنً مددن مقبددن مصددر فد ليبيددن ،وقددد ن ددر قنظدديم "دالددا" قسددييالً مصددو اًر يددوم  28ددبن 1128
يظهر مدنقى القنظيم يعدمون  12مسيحينً مصرينً يبحنً ف ليبين ()http://bit.ly/1Mou5S1
واسدقخدم نفددج مسدنليبهن القانولوييددة بنسدقغاللهن وسددنيل اإللددالم المرييدة إلظهددنر هديا العمددل الوح د
لىعددنلم إلدخددنل الرلددب ف د النفددوج ،وايبددنر اآلخ درين لىرضددوا لهددن ولمعقدددداقهن وقددد ملىنددل يمنلددة
"بواددو ح درام" النيييريددة المق ددددة يددوم  7آيار  5102مبنيعقهددن لقنظدديم "دالددا" وااللق د ار

بلليمددب،

مبد د د د د ددوبار البغد د د د د دددادس ،ويلد د د د د ددك ف د د د د د د رسد د د د د ددنلة صد د د د د ددوقية لد د د د د ددلليم اليمنلد د د د د ددة ،مبد د د د د ددوبار د د د د د ددياو
() http://bit.ly/1G5YiEs( ) http://cnn.it/192K6hD
وف د الي اليددر ،ان دددل يمنلددة مق ددددة ق ىددق لىددن نفسددهن اسددم "ينددد الخالفددة" لددن قنظدديم
"الدنلدة ببالد المغرب اإلسالم " وبنيعل قنظيم "دالا" ف

هر ميىول  2194وف اال الحنلقين
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فددنن يلددك يعقبددر امقددداداً لإلرهددنب ليأخددي مددداه الدددول
 1811مددن ددبنبهن  ،يد ددنقىون ف د ص ددفو

امددن قعدديا قددونج حنلددة مددن الدىددق علاء حدوال

"دال ددا"  ،لقاددون ق ددونج لى ددن رمج ال دددول المص دددرة

لإلرهنب نقيية حنلة االنفالل الق لرفقهن بعد اإل نحة بنظنم "لين العنبدين بدن لىد " وقدد ملىندل
يمنلة "منصنر بيل المددج" اإلرهنبيدة والقد قن د

دمنل سديننء فد مصدر ،انضدمنمهن علدن قنظديم

"دالددا" ومبنيعددة لليمهددن مبددو باددر البغدددادس ،امددن صددعدل يمنلددة "بواددو ح درام" فددن نيييريددن مددن
لمىينقهن رغم الدبض لىن لليمهن محمد يوس

ف العنم  1118والدامدب فدن مرادل ال در ة دون

محنامة ،وقد القددل السى نل الحاومية منهن قضل لىن اليمنلة بنلدضدنء لىدن رييسدهن ،عال منهدن
مخ أل ف عسقنقنيهن ()http://bit.ly/1Dlj0zy
وفد ضددوء اددل مددن قددددم ،يماددن الدددول :عن ظددنهرة اإلرهددنب مصددبحل ظددنهرة دوليددة ،ولددم قعددد
مدقصرة لىن دولة معينة مو عقىيم معين
مددن ننحيددة مخددرى يماددن من يقخددي اإلرهددنب مسددمن (ارهددنب دولددة) ،اس اإلرهددنب الدديس قق دواله
دولددة مو دول ،ومنهددن يددنء اص د الح "عرهددنب الدولددة" وارهددنب الدولددة نولددنن :األول عرهددنب الدولددة
الددداخى  ،وفيددب يسددقخدم العن د

واإلرهددنب مددن قبددل الدولددة لىددن موا نيهددن إليبددنرهم لىرضددوا والقديددد

بأنظمقهد ددن وقوانينهد ددن وسينسد ددنقهن ،وخصوصد ددن األقىيد ددنل فيهد ددن ،مثد ددل قيد ددنم الد د دوال األندونيسد ددية بدقد ددل
 211,111من القيمور ال رقييين ،وهم مخقىفون دينينً ولرقينً امن قنم نظنم "بول بول" ف امبوديدن
دروح بدين  3 – 9،1مىيدون ددخص يمثىدون  %41 – 21مدن العددد الاىد لىخميدر الحمددر
بدقدل مدن يق ا
خددالل مربددع سددنوال بدددءا مددن لددنم  9171وف د البوسددنة قصددفل ميددنل المسددنيد مددن قبددل الد دوال
الصربية ووقعل الميابح اليمنلية ،وانقهال حرمنل النسنء (ابراهيم )2111
وف لنم  9114وص

ولير الدولة القرا لحدوق اإلنسنن اإلرهنب اليس قمنرسب حاومقدب

بأنددب "عرهددنب دولددة" وم ددنر ف د حينددب من مىيددون نسددمة ددردوا مددن بيددوقهم ،والددن ارقاددنب مب ددع مددن
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يقخيىددب المددرء مددن األلمددنل الوح ددية البربريددة ،عضددنفة علددن ل درال اآلال

مددن الدقىددن (ق ومسددا

 2113ص )79
ممددن النددوع اآلخددر مددن عرهددنب الدولددة ،هددو الدديس يمددنرج خددنرج حدددودهن اإلقىيميددة ويوي دب علددن
مدوا ن دولددة مو دول مخددرى ب ددال مبن در مو غيددر مبن ددر ،وهدديا النددوع األخيدر هددو مددن يع د البعددد
الدول لإلرهنب ،ومن األمثىدة لىدن يلدك مندب فد لدنم  9141قدددمل الحاومدة اليونننيدة ب داوى علدن
األم ددم المقحددددة ب دددأن قيد ددنم ملبنني ددن وبىغنريد ددن ويوغسد ددالفين بقد ددديم الع ددون السينس د د والعسد ددارس لىث د دوار
اليونننيين الدندمين علن يوغسالفين لبر الحدود اليونننيدة ,وفد لدنم  9114قدددمل يواقيمدنال ب داوى
لمأم ددم المقح دددة ض ددد هن دددوراج ،ب د دأن قي ددنم األخيد درة بقس ددهيل قس ددىل بع ددض العننص ددر المرقلق ددة عل ددن
يواقيمنال لبر الحدود الم دقراة بينهمدن ،وارقادنب ملمدنل لند

وقخريدب ضدد رلنيدن وممقىادنل دولدة

يواقيمددنال (واصددل  2117ص )914وادديلك قفييددر ددنيرة مدنيددة ممريايددة لددنم  9177فددوق بىدددة
"لوارب " بنساقىندا ،ممن مدى علن مصدرع يميدع رانبهدن البدنل لدددهم  211خصدنً فضدالً لدن محدد
ل ر خصنً اننوا مقوايدين لىدن األرض وقدد ويهدل مصدنبع االقهدنم آندياك علدن ليبيدن بمسد وليقهن
لددن الحددندث (واص دل  2117ص )911وفد  1ميددنر  9112قددددمل اوبددن ب دداوى رسددمية لميىددج
األمددن ق ىددب فيهددن عدانددة األلمددنل اإلرهنبيددة الق د ارقابقهددن الواليددنل المقحدددة األمريايددة بقور هددن ف د
قفيير نيرة مدنية اوبية فوق "بنربندوج" ف  1ماقوبر  ،9171ممن مدى علن مصدرع يميدع رانبهدن
البنل لدددهم  73خصدن ،وقدد ا دفل القحديددنل القد ميرقهدن فندلويال لدن قدور اثندين مدن لمدالء
المخنبرال األمرياية ف قفيير ال نيرة المياورة (واصل  2117ص)911
بنلنسبة إلرهنب الدولة الخنري  ،يرى البنحث األلمنن الديمد ار
الدولة هو لرع الخو

(فوران) من هد

عرهدنب

مو اإلبندة اليسدية ويلك من خدالل اسدقخدام األلمدنل القعسدفية ،ويدرى اديلك

من الحرب النفسية عحدى األدوال والوسدنيل القد ققبعهدن الددول امدنهج ووسديىة لإلرهدنب وقدد ألرفدل
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اليمعية العنمة لمأمدم المقحددة فد الددورة األربعدين قدنريو  1ميىدول  9171بدنلدرار رقدم  1941عرهدنب
الدولة بأنب :اإلرهنب اليس يمنرج من قبل الدول بهد

قدويض النظدنم السينسد وااليقمدنل لدولدة

مخرى وايلك األلمنل اإلرهنبية الق قدوم بهن الدول االسقعمنرية ( مج وال نم )2113
والاء قلايد األلمنل اإلرهنبية الق قدوم بهن الدول فدد قمل اإل نرة علدن عرهدنب الدولدة لىمدرة
األولن ف م روع الدننون الخنص بدنليرايم المخىدة بنلسدىم واألمدن الددوليين الديس قبنقدب ليندة الددننون
الدددول لددنم  ،9114وقددد لرفقددب الىينددة بمددن يىد " :قيددنم سددى نل الدولددة بأن د ة عرهنبيددة مو بنلق ددييع
لىن الدينم بأن د ة عرهنبيدة داخدل عقىديم دولدة مخدرى ،مو قغنضد سدى نل الدولدة لدن من د ة منظمدة
قرم علن الدينم بألمنل عرهنبية داخل عقىيم دولة مخرى" (واصل  2117ص )71 :
وهننك نولنن من صور عرهنب الدولة الخنري  :عرهنب الدولة المبن ر ،وارهنب الدولة غير
المبن ددر حيددث يقمثددل األول ف د قيددنم سددى نل الدولددة مو محددد ميهلقهددن مو بعددض األ ددخنص الدديين
يعمىددون بنسددمهن ولحسددنبهن بنرقاددنب ملمددنل عرهنبيددة ضددد رلنيددن مو ممقىاددنل دولددة مخددرى ومددن ممثىددة
يلددك مددن قدددوم بددب عس دراييل مددن ملمددنل عرهنبيددة مخىددة ب دنألمن والسددىم الدددوليين ،مثددل قيددنم سددالح اليددو
اإلسراييى لنم  9114بنخق ن

نيرة مدنية سورية وايبنرهن لىدن الهبدو فد م دنر الىدد ( دارس

 )9119وف لنم  9172قنم سالح اليو اإلسراييى بنسدن

نيرة مدنية ليبية فوق سيننء ممن مدى

علن مصرع يميع رانبهن البدنل لدددهم  911مدن المددنيين األبريدنء (عبدراهيم  )9117وفد سدبقمبر
 9172قنمددل عس دراييل بنرقاددنب مب ددع ي درايم عرهددنب الدولددة ضددد الالييددين الفىس د ينيين ف د مخيم د
صددب ار و ددنقيال ،حيددث قنمددل المىي ددينل المسددىحة القنبعددة إلس دراييل بنققحددنم المخيمددين وقددنموا بدديبح
الالييين العلل من النسنء واأل فنل وال يوا ممن مدى علن مصرع حوال  1111خص ،بنإلضدنفة
علن اخق ن

حوال  9111خص ارهنين ،بحية الدضنء لىن فىول المدنومدة القد قىيدأ علدن هديه

المخيمددنل (محددب الدددين  )9177وخددالل االيقيددنح واالحددقالل اإلس دراييى لىبنددنن مددن العددنم 9177
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علددن  ،2111قددوف لىددن األقددل  91111م دوا ن نقييددة هدديا االحددقالل ،ومحددد األمثىددة لىددن اإلرهددنب
اإلس دراييى اددنن ميددلرة "قننددن" حيددث قصددفل عس دراييل لمددداً مراددل الد دوال الدوليددة واقددب الصددحف
البري نن " " Robert Fiskف مدنلة لب لن ميدلرة "قنندن" لدنم  9111القد وقدع فيهدن العديدد مدن
الضحنين الىبنننيين من األ فنل والنسنء وال يوا ،معددداً الم دنهدال الدمويدة واأللمدنل الفظيعدة القد
وقعل خالل هيه الميلرة)http://bit.ly/1HjXRoS(.
يسق دهد آخددرون بنلواليددنل المقحدددة األمريايددة امثددنل آخدر لىددن عرهددنب الدولددة ،وهنددنك ممثىددة
لديدة لىن يلك ،منهن :لندمن قنمل لنم  9111بنيقينح دولة بنمن والدنء الدبض لىن رييج الدولة
"مننويددل نوريييددن" واققيددنده علددن الواليددنل المقحدددة ومحنامقددب ممددنم الدضددنء األمريا د بدددلوى اقيددنره
بنلمخدرال وايلك قينم الواليدنل المقحددة األمريايدة وبري ننيدن فد ملددنب حدرب قحريدر الاويدل لدنم
 9119مدن قدسديم لىعدراق علدن مدن يسدمن "من دقدين ممنيقدين" عحدداهمن فد

دمنل العدراق واألخدرى فد

ينوبددب ,وحظددر ال ي دران الع ارق د مددن القحىيددق فددوق هددنقين المن دقددين ،بدددلوى حمنيددة األقىيددنل مددن
األاراد ف ال منل وال يعة ف الينوب ،من خالل ممنرسقهن الضغ لىن ميىج األمدن فد نيسدنن
 9119السقص دددار ه دديا الدد درار وا دديلك قي ددنم الوالي ددنل المقح دددة وبري نني ددن بغ ددلو مفغننس ددقنن فد د 7
ماقدوبر  2119بدددلوى مانفحددة اإلرهددنب ،وقينمهمددن بغددلو العدراق فد  21مددنرج  2113بددلوى نددلع
مس ددىحة ال دددمنر ال ددنمل وقحري ددر ال ددعب الع ارقد د م ددن النظ ددنم ال دددياقنقورس المس ددقبد (واص ددل 2117
ص )919ممدن عرهدنب الدولددة غيدر المبن ددر فيقمثدل فد قيددنم الدولدة بم ددنراة مو ق دييع مو حددث مو
قحريض مو القسقر لىن مو عيواء مو قدديم العون والمسنلدة واإلمداد علن يمنلنل ،نظنميدة مو غيدر
نظنميددة ،مو لصددنبنل مسددىحة ،مو قسددهيل قوايدددهم لىددن م ارضدديهن ،مو قغنضدديهن لددن من د قهم القد
قرم علن الدينم بألمنل لن

وقخريب ضد رلنين وممقىانل دولة مخرى
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امن من هننك مسمينل مخرى قأخدي ال دنبع والبعدد الددول مثدل اإلرهدنب السينسد  ،واإلرهدنب
االققصددندس ،واإلرهددنب االنفصددنل  ،واإلرهددنب األيددديولي  ،واإلرهددنب الدددين وغيرهددن وهادديا مصددبح
اإلرهنب ظنهرة دولية لهن مبعند ققأثر بهن معظم الدول ،وال قاند قنيدو منهدن دولدة بعينهدن ،ولديلك البدد
من قانث

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

لىن السىم واألمن الدوليين ،وهيا من دلن الميقمع الدول بديندة الوالينل المقحدة علن ق ايل قحنل
دولد د لمحنرب ددة مح ددد مه ددم القنظيم ددنل اإلرهنبي ددة فد د من د ددة ال ددرق األوسد د "دال ددا" حنلي ددن ,وقنم ددل
بدص

مواقعب بنل نيرال وا قرال دول لديدة ف هيا القحنل

يدراء ا دقرااب بهدديا القحدنل

منهن األردن وقد خسر األردن مدن

من سددد ل عحددى ني ارقددب القد يدودهددن ال دهيد ال يددنر معدني الاسنسددبة،

اليس قم حرقب بأب ع صورة من قبل قنظيم "دالا" وقدم بدث الم دهد لىدن وسدنيل اإللدالم والقواصدل
االيقمنل ليدراه العدنلم ميمدع وهديا دليدل لىدن من األردن ادنن لىدن حدق لنددمن القبدر هديا القنظديم

عرهنبي دنً ويهدددد ممددن األردن ف د م ارحددل الحدددة المىحددق رقددم  9يبددين مسددمنء اليمنلددنل اإلرهنبيددة
الدولية
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الفصل الثالث
تداعيات اإلرهاب الدولي على األمن الوطني األردني
لنليددل الد ارسددة ف د الفصددل الثددنن مفهددوم اإلرهددنب ويدديوره القنريخيددة واددون من الظددنهرة
المسل الميقمدع األردند وم سسدنقب ،سينصدر هديا الفصدل علدن معنليدة مثدر اإلرهدنب لىدن األمدن
الددو ن األردن د

واألمددن الددو ن لددب مدومددنل لديدددة ،فهددو ال يعقمددد فد د لىددن الننحيددة ال ددر ية

واالسددقخبنرية والعسددارية ،بددل يقعدددى يلددك علددن الن دواح السينسددية واالققصددندية وااليقمنليددة ،فهدديه
الماوننل قعقبر ه الرانيل الق يعقمد لىيهن األمدن الدو ن  ،ألن المدوا ن يقدأثر بهدن قدأث اًر مبن د اًر،
فددنيا حصددل مس خىددل ف د عحدددى هدديه الراددنيل ،نقييددة اإلرهددنب مو العن د

مو الق ددر فسددو

يقددأثر

األمن الو ن ويخقل قوالنب ،وبنلقنل ينعاج لىن اسقدرار الدولدة وممنهدن وممدن موا نيهدن ومدن هندن
يمان قدسيم هديا الفصدل علدن مربعدة مبنحدث :قندنول األول مظدنهر ق دال العمدل اإلرهدنب فد الدولدة
األردنيددة ،ممددن الثددنن فدددد انصددر علددن د ارسددة القدددالينل المقرقبددة لىددن اليننددب السينس د  ،واخددقص
المبحددث الثنلددث ف د القدددالينل المقرقبددة لىددن اليننددب االققصددندس ،ف د حددين لددنلج المبحددث ال اربددع
القدالينل لىن اليننب االققصندس

المبحث األول :مظاهر تشكل العمل اإلرهابي في الدولة األردنية
بعاج بعض الدول ف من دة ال رق األوس  ،لم يقهم األردن يومدنً بأندب قددخل فد

د ون

دولة مخرى ،وبغدض النظدر لدن موقعهدن ،اقق اربدنً مندب مو ابقعدنداً لندب امدن لدم قادن لدمأردن موحدنل
قوسعية يغرافية ،ولم يسبق من اقهم برلنية اإلرهنب ،بل لىن العاج مدن يلدك ادنن ،وفد مننسدبنل
لددة ،ضدحية لدب ممدن لىدن الصدعيد الدداخ فىدم يعدر لندب بأندب مدنرج عرهدنب الدولدة ضدد موا نيددب
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لق ويعهم ،مو معنقبقهم وحسب من مفند بب رييج الولراء األسبق فيصدل الفدنيل" ،فدنألردن لديج دولدة
عدم ف قنريو األردن مس معنرض سينس فد ظدل ويدود النظدنم وخدالل مويدة الربيدع
بوليسية ولم ي أ
العربد لددم ياددن هنددنك مس قوي دب ألس فعنليددة سينسددية ف د األردن لرفددع ددعنر )عسدددن النظددنم) ،عنمددن
القويب انن لالصالح السينس (الفنيل  )2199وماد "لدم ويود م اىة هويدة فد الدداخل األردند
اون يميع األردنيين من انفة األصول والمننبل ييمعون لىن العرا الهن م " (المصدر نفسب)
وم نر علن "من اإلسالميين اننوا دايمنً مع النظنم ولم ياونوا مبداً ف االقينه المضند لدب" (المصددر
نفسب)
يعقبددر األردن مددن الدددول الق د ققمسددك بمبددندىء وثوابددل ال قحيددد لنهددن ،خنصددة فيمددن يقعىددق
بنلدضنين العربية ومولهن الدضية الفىس ينية ،وقد دفع األردن ثمدن مواقفدب القد لدم قادن موضدع قبدول،
دنء لىيددب اددنن األردن مددن موايددل الدددول العربيددة الق د
مو رضددن بعددض اليهددنل اإلقىيميددة والدوليددة وبند ً
اسددق ن
هدفل مددن قبددل اليمنلددنل اإلرهنبيددة نقييددة هدديه المواقد  ،وقددد قنولددل م ددانل األلمددنل اإلرهنبيددة
الق قعرض لهن األردن وامن يى (لبيدال :)2002
موال :اغقينل المىك لبد اهلل بن الحسين (المىك الم سج لىممىاة األردنية الهن مية) فدد قم اغقينلب
يوم اليمعة  20قمول  0590لىن لقبنل المسيد االقصن مثننء دخولب ألداء صالة اليمعة
ثننين :م امرال ضد المىك الحسين بن الل
لدد قعرض المىك الحسدين لىعديدد مدن المد امرال لىدن حينقدب ،نديار منهدن لىدن سدبيل المثدنل
موج هيه المحنوالل ف الخمسيننل من الدرن المنض  ،حيث قنمل ميمولة من الضبن بنلقخ ي
لىقحرك علدن لمدنن بدصدد ق ويدق الدصدر واالسدقيالء لىيدب ولىدن المىدك خصدين (نفدج المصددر)
وهننك ممثىة مخرى مثل قعرض المىك علن محنولة دج السم ف ويبنل عنمب (نفج المصدر)
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ثنلثن :االغقينالل السينسية وااللقداء لىن البعثنل:
م

اغقيددنل ه دلاع الميددنل ريدديج الددولراء األردن د األسددبق حيددث قددم قفييددر مبنددن رينسددة الددولراء
األردنية يوم اإلثنين  25آب  ،0590نقيية انفينر قنبىة موقوقة ف ماقبب ،وقبدين فيمدن بعدد من
هيا العمل انن بقخ ي وقدبير وقمويل المخنبرال السورية (موسن ( )0559القل )0551

يد اغقينل وصف القل رييج الولراء األسبق يوم  29ق رين الثنن ( 0590نفج المصدر)
د محنولة اغقينل ليد الرفنل  ،لندمن انن ي غل منصب سفير األردن ف بري ننين فد  09ادننون
األول  ،0590من قبل "منظمة ميىول األسود" ،حيث مصنبقب عحدى الرصنصنل ف يده
هد القداء من قبل "منظمة ميىدول األسدود" لىدن البعثدة األردنيدة فد ينيد

بقدنريو  09ادننون األول

 ،0590حيث انفير رد خنرج مدر البعثة مدى علن عصنبة مربعة م خنص بيدراح ،والحدنق مضدرار
بنلمبنن (المننصير) 2111 ،
و محنولة اغقينل رييج الولراء األردن مضر بدران يدوم  0دبن  ،0510حيدث ملدد الددبض فد
يلك اليوم لىن خمسة م خنص مدفولين من قبل النظنم السورس (الروا دة )2191
ل قعدرض السدفير األردند فد رومدن قيسدير وقدنن يددوم  21ق درين األول  9173لمحنولدة اغقيددنل،
ملىنددل "منظمددة ملويددة الثددورة العربيددة" ،مس د وليقهن لنهددن ،ومصدديب وقددنن بي دراح بنلغددة ،فددنرق الحيددنة
بعدهن مقأث اًر بيراحب (اري نن )2194
ح اغقينل سفير األردن ف نيودله محمدد خورمدن ،يدوم  21ق درين األول  9173لنددمن ادنن يهدم
بنلدخول علن منللب ،حيث داهمب عرهنب من "منظمدة ملويدة الثدورة العربيدة" ،يددود د اريدة ننريدة ،م ىدق
الننر باثنفة لىيب ،من لبث من فنرق الحينة بعد فقرة مقأث اًر بيراحب (نفج المصدر)
وف د

ددهر ق درين الثددنن  0511نيددن الدددنيم بنأللمددنل األردن د لنصددم ق ي ددنل مددن محنول ددة

اغقينلب ف مثينن ،من قبل "قنظيم مبو نضنل" (مبو ديب )2009
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س بقنريو  0512)02)2اغقيل المسق نر ف السفنرة األردنية ف بوخنرسل ال هيد للم المفق ،
مددن قبددل "قنظدديم ميىددول األسددود" ،لندددمن اددنن بننقظددنر ابنددب لىخددروج مددن المدرسددة إليصددنلب لىمنددلل
(اري نن )2191
ك يوم  91اننون الثنن  9114اغقيل ال هيد الولير المفوض ننيب المعني ة ف بيرول ،من قبل
"قنظيم مبو نضنل" (مبو ديب )2191
ل مسنء يوم  99ق رين الثنن  9111مقدمل ميمولة عرهنبية لىدن اغقيدنل سدنيق السدفنرة األردنيدة
ف بغداد ،ال هيد لمر صبح ،وهو وايل مقدنلد من الدوال المسىحة األردنية ،مثندنء دخولدب الحددود
العراقية مقويهنً علن لمىب ف بغداد بسينرة السفنرة ،وانن يص حب الحديبة الدبىومنسية ،حيدث مقددم
اليننة لىن اغقينلب (اري نن )2191
م عغقينل "لورنج فول " مندوب الوانلة األمرياية لإلنمنء الدول ف  21ق رين مول  ،2002بينمن
ا د د د د د د ددنن يغ د د د د د د ددندر منلل د د د د د د ددب فد د د د د د د د مول لمىي د د د د د د ددة اغقي د د د د د د ددنل لدبىومنسد د د د د د د د ممرياد د د د د د د د فد د د د د د د د األردن
()http://factjo.com/pages/fullnews.aspx?id=12489
ن فد  7آب  2113وقددع انفيددنر عرهددنب ضددخم بواسد ة ثددالث سددينرال مىغومددة ممددنم مبنددن السددفنرة
األردنية ف بغداد عي لد  97خصنً مصرلهم ومصيب من يليد لىن  41آخدرين ،لىدن يدد "يمنلدة
منصنر اإلسالم" (اري نن )2191
ج بقنريو  22مينر  2111امقدل يد الغدر علن ال هيد خنلد الردايدة سنيق ريديج الماقدب القمثيىد
األردن ف غلة بدنلدرب مدن الميىدج الق دريع فد مديندة غدلة وقدرر الدرييج محمدود لبدنج حينهدن
القمند الموا ن خنلد الردايدة هيداً لفىس ين (نفج المصدر)
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رابعن :خ

ال نيرال

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

ثددالث ددنيرال راددنب

مدنيددة :عثنقددين ممدريايقين والثنلثددة سويسدرية وقددنم الخددن فون بقحويددل اثنقددين منهددن لىهبددو فد البنديددة
األردنية ف موقع (قيعنن خنب) ،علن ال منل ال رق من مدينة لمدنن ممدن الثنلثدة وهد ممريايدة مدن
رال "يمبدو" ،فددد قدم قحويىهدن علدن م دنر الددنهرة ،عي لدم يادن بنإلمادنن هبو هدن فد البنديدة األردنيدة
نظ د اًر لضددخنمقهن وهنددنك قددم قفييددر ال ددنيرقين بعددد عن دلال الراددنب منهددن وبعددد يلددك بثالثددة ميددنم ،مس
بقددنريو  5ميىددول قنمددل ميمولددة مددن المنظمددة ياقهددن بخ د

ددنيرة راددنب بري ننيددة ،وهب دوا بهددن فد

الصحروس نفسب ،وقم ندل األ فدنل وال ديوا مدن قبدل الفدداييين الخدن فين علدن "فنددق األردن"
ا
الم نر
ف لمنن وبعدمن رفضل ملمننين وسويس ار وبري ننين قىبية ىب الخن فين ،لمدل "اليبهة ال عبية"
علن نسد

ال دنيرال الدثالث لىدن مسدنج منهدن ممن ىدة مدن الددول الدثالث فد ع دالق سدراح الفدداييين

السبعة المعقدىين ف قىك الدول
وقدد وقعددل ماثددر مددن محنولددة لخ د

ال ددنيرال المدنيددة األردنيددة ،اننددل المحنولددة الخنمسددة منهددن

يوم  05بن  0592المىحق رقم  2يبين الحوادث اإلرهنبية الق قنمل بهن المنظمنل الفدايية ف
األردن والمىحق رقم  1يبين مسدمنء المنظمدنل الفداييدة القد انندل قعمدل لىدن السدنحة األردنيدة فد
حدبة السقيننل وموايل السبعيننل
انن آخر العمىينل اإلرهنبية الق قعرض لهن األردن يدوم األربعدنء الموافدق  5ق درين الثدنن
 2009حيث وقعل ثالث لمىينل قفيير عرهنبية بنسقخدام محلمة ننسفة ،اسقهدفل ثالثة فنندق قدع
ف وسد العنصدمة لمدنن حيدث وقدع مولهدن فد مددخل فنددق "الراديسدون سدنج" ،ثدم وقدع الثدنن فد
فنددق "حيدنة لمدنن" ثدم بعددهن بددقنيق قدم اسدقهدا
علن  57هيداً ومن ينو

فنددق "دايدل عن" وصدل القدددير المبددي لىضدحنين

لىن  991يريحن .يقيار األردنيون يوم القنسع مدن ق درين الثدنن مدن ادل
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لدنم ،قفييدرال لمدنن اإلرهنبيدة ،قىدك الديارى األليمدة القد راح ضدحيقهن مبريدنء ال يندب لهدم( .يريددة
الدسقور  1ق رين الثنن )2194
وانن مب ع مدن قعدرض لدب األردنيدون مدن عرهدنب ،هدو عرهدنب لصدنبة (دالدا) ،القد قنمدل
بحرق ال ينر األسير ال هيد معني الاسنسبة يوم  3اننون الثنن  ،2191وانن قدد وقدع مسدي اًر بأيددس
قنظدديم" دالددا" ،صددبنح يددوم األربعددنء  14ديسددمبر  ،1124ويلددك بعددد سدددو

نيرقددب الحربيددة مددن

ند د ددوع "ع  " 21-مثند د ددنء قينمهد د ددن بمهمد د ددة لسد د ددارية لىد د ددن مواقد د ددع قنظد د دديم "دالد د ددا" ف د د د محنفظ د د ددة
الرقددة ددمنل سددورين ) http://bit.ly/1RrpvoH(.ولمىددل لىددن ن ددر صددوره وهددو يحقددرق داخددل
قفص ملد خصيصنً لهيه الغنيدة لىدن دباة اإلنقرندل ،حيدث قوبىدل يريمدة اغقينلدب بنداندة واسدقنانر
واسددعين محىي دنً ولربي دنً ودولي دنً مددن قبددل سنسددة ودبىومنسدديين وبرلمددننيين ومنظمددنل ومح دلاب وينليددنل
مردنيددة ف د الخددنرج ،لب درل ف د ميمىهددن لددن االسددقنانر البددنل لهدديه اليريمددة الب ددعة ومسددىوبهن الدديس
يخنل

ال الدوانين وال رايع السمنوية واإلنسننية والقبروا من من مقدم لىيب قنظيم "دالا" اإلرهدنب

من لمل يبنن عنمن يعبر لن فاره المق ر واسقهقنره بنلديم الروحية وحينة الب ر ،م ادين ضدرورة
ايقثنث هيا القنظيم واققاللب من ييوره ،ألنب بنل ي ال قهديدا لىعنلم ميمع.
فد العددنمين  2114و 2111محب ددل األيهدلة األمنيددة األردنيددة مددن يليددد لىددن ميددة وخمسددين
محنولددة هيددوم لىددن مهدددا

ف د األردن ،قنمددل بهددن يمنلددة "الدنلدددة" بديددندة اللرق دنوس ،وس دواهن مددن

القنظيمنل القافيرية وف آب  2111قسىل علن األردن مفراد من قنظيم "الدنلددة" فد العدراق وم ىددوا
من ميننء العدبة ف ينوب األردن ،قييفة لىن سدفينة حربيدة ممريايدة (لبدد اهلل الثدنن ابدن الحسدين
) 2199
هنددنك مح دنوالل يددندة لقينيددد مددن يماددن قينيددده ف د صددفو

"دالددا" مددن قبددل القنظدديم ف د

األردن ،حيث ملد الددبض لىدن ثالثدة م دخنص مدن قنظديم "دالدا" ،لدم يديار المصددر قدنريو علددنء
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الدددبض لىدديهم ،قدددموا بمهمددة علددن األردن بحيددة منهددم الييددون سددوريون ،وولل دوا منفسددهم ف د ثددالث
منن ق ه محنفظة يرا ،ومن دة لين البن ن ومحنفظة اللرقنء وقد قمانوا من قينيد اثن ل ر
خص دنً مددن يال ينسدديقهم وآخددر مددن ينسددية مردنيددة ،ويلددك بنقنددنع الميندددين من لهددم رواقددب منليددة
ميلية سيقدنضونهن من القنظيم حنل االنضمنم لب فضالً لدن صدر مرابدة خنصدة ومندلل (يريددة
الرمس يوم ) 2191)1)1
ف د ضددوء مددن قددددم يماددن الدددول :عن األردن لددننن اثي د اًر مددن العمىيددنل اإلرهنبيددة ،وبخنصددة
اإلرهنب المويب من دول لربية ديدة ،ومنظمنل فىس ينية ،رغم ال القضحينل الق قدمهن األردن
لىدضددية الفىسد ينية خددالل الفقدرة المنضددية ،امددن قعددرض لىعديددد مددن االغقيددنالل السينسددية والمد امرال
لدىب نظنم الحام فيب ،وقفيير السينرال المفخخة ،وخ

ال نيرال واغالق الحددود وغيدر يلدك مدن

األلمنل اإلرهنبية ،بسبب مواقفب السينسية الق اننل قأبن الخضوع ألس هيمنة مدن مس ينندب ادنن
يدددل قمسدداب بلمددنم األمددة العربيددة مددع من األردن لددم يقدددخل يومدنً بنل د ون الداخىيددة ألس دولددة ،عن
انن دل لربيددة مو غيددر لربيددة ومددن ي دلال اإلرهددنب يهدددد ممنددب واسددقد ارره وبسددبب يلددك اددنن لدديج مددن
الغريب من ينضم األردن علن القحنل

الدول لمانفحة اإلرهنب لمحنربقب والدضنء لىيدب ،وخصوصدنً

بعد قننم مظنهر العمل اإلرهنب اليس قدوم بب "دالا" مو غيرهن من القنظيمنل اإلرهنبية
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المبحث الثاني  :التداعيات المترتبة على الجانب السياسي
عن مددن مهددم مق ىبددنل قحديددق األمددن واالسددقدرار والق ددور ألس ميقمددع ،ويددود نظددنم سينس د
يدددوم بضددب سددىوك األف دراد واليمنلددنل ،ويحدددد العالقددنل فيمددن بيددنهم ،فض دالً لددن رسددم السينسددنل
ووضددع الب درامج الق د قسددقهد

اسددقثمنر الم دوارد وقوليعهددن وقنظيمهددن بنل ددال األمثددل ،وحمنيددة الايددنن

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
دور ف لمىية صنع الدرار واقخنيه ،وق مل هديه الم سسدنل ،الحاومدة والبرلمدنن والدضدنء والهييدنل
الحلبية والندنبية والصحفية (بدران )9177
عن لإلره ددنب انعانس ددنل سينس ددية وممني ددة مقنول ددة لى ددن مخقىد د

ال دددول وم ددن بينه ددن األردن،

ويقددداخل فيهددن السينس د واألمن د ف د محيددنن اثي درة ،فىدددد اددنن لإلرهددنب ،وخنص دةً ف د من دددة ال ددرق
األوس وغيرهن ،ومني محداث الحندس ل ر من ميىول لنم  ،2119قأثي اًر مبن اًر لىن الدوانين بحيث
اض د رل الدددول ومددن بينهددن األردن ،لصددينغة ق دوانين لمانفحددة اإلرهددنب لهددن قأثيرهددن لىددن الحريددنل
العنمددة مم دن فيمددن يقعىددق بنلننحيددة السينسددية فىددم يسددق ع األردن ،رغددم اددل محنوالقددب ،السددير بنلقنميددة
السينسية بنلسرلة الق يريدهن ،نظ اًر لمن ييرس ف اإلقىيم مدن صدرالنل لإلرهدنب فيهدن دور رييسد
عال من يلددك لددم يحدل دون المضد قدددمنً نحددو مليددد مددن االنفقددنح والديمد ار يددة ألن الم ددنراة ال ددعبية
والقنمي د د د د د د ددة السينسدد د د د د د ددية الفنلىدد د د د د د ددة ه د د د د د د د د عحدد د د د د د دددى األدوال الحديدي د د د د د د ددة لمانفح د د د د د د ددة اإلرهدد د د د د د ددنب
() http://bit.ly/1JMVYT0
وبنددنء لىيددب فد ددد قددم قأس دديج و الرة القنميددة السينسددية ل ددنم  2113ولهددد عليه ددن بمهمددة وض ددع
السينسددنل واإلسددقراقييينل والبدرامج الافيىددة بقعليددل م ددنراة الميقمعددنل المحىيددة واألحدلاب السينسددية
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ومنظمنل الميقمع المدن والم سسنل القعىيمية والندنبنل والرواب المهنية والعمنلية والمرمة وال بنب
ف الحينة العنمة المىحق رقم  4يبين مسمنء األحلاب السينسية األردنية الق قحقوس محلابنً عسدالمية
وقوميددة ويسددنرية ووسد ية وهدديا يدددل لىددن احقدواء معظددم القيددنرال المقنولددة ولدددم عقصددنء مس قيددنر،
حقن لو انن معنرضنً ،وهديا سدنهم ب دال واضدح فد مانفحدة الق در واإلرهدنب ولندد السد ال لدن
مددن حددقددب و الرة القنميددة السينسددية فد ل درة ملدوام مضددل؟ فددنن األرقددنم قييددب حيددث قا د

د ارسددة

ميراهن "مرادل الحيدنة لقنميدة الميقمدع المددن " فد ادننون مول  2102لدن من  6107فد الميدة مدن
األردني ددين ال يعرفدددون األح د دلاب السينس ددية ،وقددددول الد ارسدددة :عن  6.00فد د المي ددة م ددنهم ال يعرفدددون
األح دلاب لعدددم اهقمددنمهم بهددن وهدديه نقددنيج ليسددل ن
مفنييددة بنإل ددنرة لالسددق الع الدديس مي دراه "مراددل
الدراسنل اإلسقراقييية" ف الينمعة األردنية ف العدنم  ،2112والديس مظهدر من  21فد الميدة مدن
األردنيين ال يرون من األحلاب الدنيمة قمثل ق ىعنقهم ،ومن ال األحلاب الدنيمة قمثدل فدد  206فد
المية من الق ىعنل السينسية واالققصندية وااليقمنلية لمأردنيين (نفج المصدر)
هيا الواقع يسقدل القسن ل حول من عيا اننل هيه النقنيج ننيمة لدن سينسدنل الحاومدنل
المقعنقبة واأليهلة األمنية قينه العمل الحلب  ،ف الفقرة الق يادرل بدألاله ومدن سدبدهن؟ وهدل بديدل
بعد لنم  1118وخنصة من بعد فقدرة "الربيدع العربد " وخدالل فقدرة بدرول المنظمدنل الدينيدة المق رفدة
مثل "دالا" األسبنب امن ه مم من مسبنبنً مخرى مضيفل مثل الخو

من االنخ ار فد محدلاب قدد

يقبددين لىم دوا ن فيمددن بعددد منهددن مدلومددة مددن الخددنرج ،وسقصددبح مالحدددة مددن قبددل الحاومددة ،مو قددد
ياق د

بوقددل مقددأخر بأنهددن ندواة لقنظدديم عرهددنب ؟ مو سقىصددق الحاومددة بهددن قهمددة االنقمددنء ليمنلددنل

عرهنبيدة خنرييدة مابدر؟ هديه القسدن الل مدن الصددعب اإلينبدة لنهدن دون د ارسدة ميدانيدة ،لادن ال يمنددع
يلك من القفاير بهن لىن األقل
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امددن من لإلرهددنب قدددالينل سينسددية مخددرى لىددن الصددعيد الخددنري  ،فدددد بدددمل مالمددح قدددخل
بعددض دول اإلقىدديم مثددل قرايددن وايدران فد ال د ون الداخىيددة لددبعض الدددول العربيددة واضددحة ومىموسددة،
فامددن قددنل المىددك لبددد اهلل الثددنن ابددن الحسددين ف د الدمددة األسدديوية اإلفريديددة الق د بدددمل ملمنلهددن ف د
العنصمة األندونيسية ينارقن ف  11نيسنن " ،1128فنن ماثر م انل العدوان ضر اًر ه محنوالل
الدفع بأيندال سينسية عقىيمية من خالل عيانء نيران الصراع وال دنق بين البىدان والميقمعدنل القد
قمر ف مرحىة من االض راب"( .يريدة الرمس )1128)4)12
يعقبر الخ ر الصهيون من مهم األخ نر والقحدينل الق قوايدب األمدن السينسد األردند ،
وقد برل هيا القحددس مندي ق دايل الدولدة األردنيدة لدنم  ،9129مقمدثالً بمدن ا دقمل لىيدب ولدد "بىفدور"
ل ددنم  9197م ددن عدخ ددنل قس ددم ابي ددر م ددن األ ارضد د األردني ددة فد د ع ددنر م ددن يس ددمن (ال ددو ن الد ددوم
اليهودس) وقد مثل الصراع بين الم روع الصدهيون والم دروع النهضدوس الديس حمىدل لدواءه الديدندة
األردنية الهن مية ،مهم ومخ ر القحدينل السينسية لىن الدولة األردنية ب ال دفعهدن علدن بديل يهدود
مضنلفة منهال قواه االققصندية والب رية لحمنية ايننب من األ منع الصهيونية من يننب ،والدفنع
لن لروبة فىس ين والقصدس لعمىينل الهيمنة اإلسراييىية وقحمل مس ولينل ال عب الفىس ين مدن
يننب آخر (ننصر  ) 9113وانن األردن بنلقعنون مدع األ ددنء العدرب فد خنددق واحدد ضدد هديا
القهدي ددد ولا ددن اإلره ددنب ال دددول مض ددن

لبيد دنً يدي ددداً لى ددن الدول ددة األردني ددة م ددن الننحي ددة السينس ددية

واالققصدندية وااليقمنليددة ،فدددد مصددبحل الددول العربيددة القد اننددل فد صد

واحددد مددع األردن قهددقم

بم ددناىهن الداخىيددة المقعىدددة بمانفحددة اإلرهددنب ولددم قعددد عسدراييل الهددم األابددر بنلنسددبة لهددن ،ممددن يعددل
األردن وحيداً ف موايهة هيا القهديد وقد ققدخل عسراييل لسارينً ف بعض الدول المينورة ،ومنهدن
األردن ،بحيددة خوفه ددن لىددن ممنه ددن الددو ن  ،وقحديدد دنً لمصددنلحهن العىي ددن ،وقددد قد ددوم بددنحقالل اليب ددنل
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ال درقية لغددور األردن امددن اددنن مخ

دنً لددب خددالل معراددة الا ارمددة  9117وهدديه مددن الهدوايج الق د

ق رق األردن نقيية انق نر ظنهرة اإلرهنب
امن هو معرو

فنن اإلرهنب لب ممولون ،وقد

قم الق رق لب سنبدنً ،وهيا سو

وراءه فد معظدم األحيدنن دول ابدرى ،امدن

ييبر األردن لىن موايهة هيه الددول القد ي دك بقمويىهدن لإلرهدنب

مو وقوفهددن وراءه ،ممددن قددد يق ددور األمددر علددن حدددوث حددرب بددين األردن وقىددك الدددول ب ددال مبن ددر مو
غير مبن ر ،ويخ ن من يندسدم ال دعب األردند بندنء لىدن مسدج ل دنيرية نقييدة القددخل الخدنري ،
امن حصل ف اليمن ،لندمن اندسم ال عب هننك علدن قسدمين ،نقييدة القددخالل األينبيدة :قسدم ي يدد
الحددوثيين ،والدسددم االخددر ي يددد ال درييج المنقخددب "هددندس" والدديس يمثددل ال ددرلية بنظددر معظددم الدددول
العربيددة ،وق ددور االمددر ألن قدددوم السددعودية بديددندة قحددنل
الحلم" ،وقنمل ال نيرال بدص

ضددد الحددوثيين بعمىيددة مسددمقهن "لنصددفة

مواقع الحوثيين وا دقرال دول لربيدة فد هديا القحدنل

مدن ادنن

يعقدد من يلك ممان حصولب ف بىد انن يسمن بنليمن السعيد ،لوال القدخل األينب ؟
قددددم عي دران مددن دون ددك الدددلم لىمقمددردين الحددوثيين ف د الدديمن عال منددب مددن الصددعب قديدديم
بيع ددة وم دددى ه دديا ال دددلم .وي ددال ض ددىوع عيد دران المق الي ددد فد د ال ددأن اليمند د س ددببنً معىند دنً لىس ددعودية
وحىفنيهن ف القحنل

العرب لقبرير لمىية "لنصفة الحلم" الق م ىدل ف النص

الثنن من هر

آيار  2191ضد ددد الحد ددوثيين .امد ددن من وا د ددن ن بد دددمل قد ددقاىم ب د ددال واضد ددح لد ددن الد دددلم اإلي ارن د د
لىحوثيين( .يريد الغد  91نيسنن .)2191
قددد ال قاددون "لنص ددفة الحددلم" حرب دنً مبن د درة لىددن اإلره ددنب ،لانهددن حددرب ض ددد هيمنددة دول ددة
عقىيمية لىن المن دة ،قغيس اإلرهنب بهن لمصنلحهن الخنصة وهيا من قد يحدث ف األردن فيمدن لدو
فدقح الميددنل لإلرهددنب بددأن ينق ددر داخددل الميقمددع األردند ممددن سيسددقدل قدددخل بعددض دول اإلقىدديم
الابرى ف

ونب الداخية ،بحية حمنية فية مو فينل من فينل مخدرى ،مو حقدن مدن النظدنم األردند

11

نفس ددب وهن ددنك س ددنبدة فد د ه دديا ال ددأن ،فد ددد قنم ددل الدد دوال السد دورية ب دددخول األ ارضد د األردني ددة فد د
السبعيننل بحية الوقو

مع المنظمنل الفداييدة ضدد النظدنم األردند

امدن قنمدل الددوال اإلسدراييىية

ب دددخول األ ارضد د األردني ددة ل ددنم  9117فد د من د ددة الا ارم ددة فد د غ ددور األردن بحي ددة حمني ددة ممنه ددن
الو ن من المنظمنل الفدايية الق اننل قراب ف األ ارضد األردنيدة وقن ىدق منهدن لىديدنم بعمىيدنل
فدايية ضد الاينن الصهيون

المبحث الثالث :التداعيات المترتبة على الجانب االقتصادي
األمن ر مسنس لىبننء االققصندس ،فمن دونب ال يمان قأسيج اققصند ننيح ينمو ويفيدد
الدولدة ,وايا قمادن العنمدل االققصددندس مدن النيدنح فد قحديدق فوايدد مىموسدة فننددب يعدد وسديىة لىحفددنظ
لىن قعليل األمن وقدويقب من هنن فنن العالقة بين األمن واالققصدند قعدد لالقدة قفنلىيدة مقبندلدة ال
يمان الفصل فيهن بين األمن واالققصند وامن ال يمان ألحدهمن البدنء دون اآلخر فقرة ويىدة غيدر
من األمن يحظدن بينندب ابيدر مدن األهميدة فد لمىيدة البندنء االققصدندس ألس ميقمدع وبنينندب ومدع
يلك ،ورغم من بعضدهم يع د لمأمدن مهميدة ابيدرة ،عال منندن ندرى من قددهور البنيدة االققصدندية لىدولدة
مو قرايع مداء العنمل االققصندس فيهن قد يادون سدببنً فد غيدنب األمدن ،األمدر الديس يددود علدن بدرول
ظ د دواهر مخى د دة ب د دنألمن الد ددو ن بسد ددبب ضد ددع

مو ق اريد ددع العنمد ددل االققصد ددندس ف د د بند ددنء ميقمد ددع

ملدهر((http://bit.ly/1kULKqT
هننك لوامل لديدة ق ثر وقسهم ف بندنء اققصدند مس دولدة ،منهدن الننحيدة المنليدة والافدنءال
الب رية والقانولوييدن وغيرهدن ،وبنلمدنبدل هندنك لوامدل مخدرى قعمدل لىدن هددم االققصدند وقددميره مثدل
اإلرهددنب ،س دواء اددنن خنريي دنً مو داخىيددن عن لإلرهددنب الدددول  ،بصددفقب موضددح صددور انعدددام األمددن
دنر سددىبية مقعددددة ققيدنول الحدددود الدوليددة حيددث قمقددد آثددنره لققيدنول الدولددة المسددقهدفة
االققصددندس ،آثد اً
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بنإلره ددنب عل ددن دول مخ ددرى اثيد درة ،مم ددن ي ددنعاج لى ددن الاثي ددر م ددن المقغيد درال االققص ددندية الرييس ددة
()http://bit.ly/1CtAGJb
عن األردن اغي دره مددن الدددول قعقمددد قوقددب لىددن ميمولددة لوامددل مثددل الدددوة العسددارية والدددوى
الب رية وغير يلك واإلققصند يسنلد ف بننء الدوة مع من هيا اإلققصدند ضدعي
المسنلدال الخنريية ب ال لدنم ،فدنيا ضد نرب اققصدنده قللدلع ممندب الدو ن
الق ق ثر لىن اققصند األردن هو اإلرهنب الدول

حيدث يعقمدد لىدن

ومدن العوامدل الرييسدية

فمن دة ال رق األوس قعج بنلعمىينل اإلرهنبية

اليوميددة ،خنصددة ف د الدددول المي دنورة لددمأردن مثددل الع دراق و سددورين فمددن يحدددث هنددنك يددنعاج لىددن
األردن ب ال مو آخر ومن قدالينل من ييرس ف قىك الددول الميدنورة خنصدة فد سدورين هدو قددفق
الالييددين السددوريين منهددن علددن األردن هرب دنً بددأرواحهم بددنحثين لددن األمددن واالسددقدرار الدديس يددوفره لهددم
األردن ،لان هديا القددفق لدب انعانسدنل سديية لىدن االققصدند األردند نقييدة األلبدنء المنليدة المقرقبدة
لى ددن اسقض ددنفة مي ددنل اآلال

م ددن الالييد دين الس ددوريين ،م ددع من ه دديا الق دددفق س ددبدب ق دددفق آخ ددر م ددن

العراق ،يرى لىن مراحل بحيث لم ي دعر بدب المدوا ن األردند امدن هدو الحدنل مدع قددفق السدوريين،
الديس يددنء باثنفدة مىحوظددة ،األمددر الديس اضد ر الدولددة األردنيدة علددن بنددنء مخيمدنل لهد الء الالييددين
لىن الوايهة ال منلية المحندية لىحدود األردنية السورية ()http://bit.ly/1CtAGJb
ومن قيدر اال نرة اليب ،منب خالل الفقدرة مدن حليدران  ،2194بعدد من احقىدل "دالدا" مديندة
الموصل ،وبعد قمددهن علن الرمندس وصالح الدين ،وحقن نهنية آيار  2191وصل من العدراق علدن
األردن بسددبب العمىيددنل اإلرهنبيددة القد قدددوم بهدن "دالددا" مددن يدددنرب مددن  4711نددنلح ل ارقد حسددب
قدرير و الرة الهيرة والمهيرين العراقية( ،يريدة اللمنن العراقية قنريو  7حليران )2191
ومددن الد نلددنل الق د قددأثرل بظددنهرة اإلرهددنب الق د قعي ددهن العديددد مددن دول المن دددة ،هددو
ق ددنع السددينحة وال ددك من هدديا الد ددنع يعددد مددن الد نلددنل المهمددة القد قسددهم فد ق ددايل واردال
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الدولددة ،والمالح ددظ من لنيدددال الن ددن السددينح مخ دديل ققفددوق فد د بعددض ال دددول لىددن العدي ددد م ددن
الد نلنل االنقنيية لىن المسقوى العنلم ويلك حسب قدرير منظمة السينحة العنلمية لنم 2194
(نفج المصدر)
واققصند األردن يعقمد بدرية ابيرة لىن السينحة المقمثىة بويود العديد من األمدنان األثريدة
الق قييب السينح من يميع منحنء العنلم ومظهر ميىج السينحة والسفر العنلم ف قدرير صندر
لنددب لددنم  2193بددأن نمددو مسددنهة ق ددنع السددينحة والسددفر فد النددنقج المحىد اإليمددنل لددمأردن بى د
 2,3بنلمية ( )http://bit.ly/1IH4GT4وليلك فنن مس لمل عرهنب يصديب األردن يد ثر لىدن
الحراة السينحية وبنلقنل ي ثر لىن اققصنده واليس ينعاج ف النهنية لىن ممنب الو ن
وقحس ددبنً منه ددن لم ددن يما ددن من يقرق ددب لى ددن قف ددنقم األلم ددنل اإلرهنبي ددة م ددن ننحي ددة ،والعمىي ددنل
العسارية بين قوال النظنم السدورس والمعنرضدة المسدىحة ،مدن ننحيدة مخدرى ،ولىمحنفظدة لىدن األمدن
الددو ن األردن د قنمددل السددى نل األردنيددة بدنغالق "معبددر يددنبر" الدديس ي درب الحدددود البريددة السددورية
األردنية ،وم نر رييج ندنبة مصحنب ال نحننل األردنيدة محمدد خيدر داود ،علدن من ق دنع ال دنحننل
هو األاثر قضر اًر نقيية عغالق المعبر ،اونب المنفي البرس الوحيدد لدمأردن لىدن البحدر المقوسد بعدد
س ددي رة بع ددض القنظيم ددنل المننوي ددة لىنظ ددنم الس ددورس لى ددن معب ددر اليم ددرك الد ددديم فد د ق د درين األول
)http://bit.ly/1cKLgzz( 2193
ومضددن

داود من األلمددة السددورية قسددببل بددنغالق ال ريددق ممددنم حراددة ال ددنحننل األردنيددة

الق اننل قندل البضنيع من سورية واليهن ،م ي اًر علدن من لددد ال دنحننل العنمىدة يوميدنً فد السنبددق
دروح مددن بتتي  411و 711من ددهن ال نحد ددننل األردنيددة والىبنننيددة والقرايددة ولفددل علددن من 4111
ادنن يقد ا
نحنة مردنية مقوقفة لن العمل بسدبب األوضدنع األمنيدة فد المن ددة ومن هندنك سدبع مسدواق مغىددة
ممددنم الصددندرال األردنيددة وه د ليبيددن وسددورية ولبنددنن والع دراق وقرايددن والدديمن وموروبددن ال درقية واددنن
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النددن ق بنسددم و الرة الل ارلددة نمددر حدددادين قددنل :عن الد ددنع الل ارلد قددأثر اثيد اًر بسددبب عغددالق الحدددود
حيث انن يصدر يومينً نحو  411ن من الخضنر والفوااب علن سورية (نفج المصدر)
امددن موضددح نديددب قيددنر الم دواد الغياييددة خىيددل الحددنج قوفيددق ،من سددورية قبددل األلمددة اننددل
ق ددال مصدددر الم دواد األسنس دية وخصوص دنً البدددول ،واننددل المنفددي الوحيددد و ريددق قرانليددل لىبضددنيع
القراية واألوروبية ،ومن معظم المواد الغيايية اننل قأق من ريق سورية (نفج المصدر)
ومضن

بدأن القيدنر مدع بددء األلمدة قحولدوا لالسدقيراد لبدر البحدر مدن قسدبب باىفدة عضدنفية،

م ددي اًر علددن من لدددد ال ددنحننل الق د قندددل م دواد غياييددة اددنن يصددل علددن نحددو  91قبددل عغددالق معبددر
يددنبر ،الدديس ملحددق عغالقددب ضددر اًر بددبعض القيددنر ومضددن

بددأن الضددرر األابددر اددنن لىددن الد ددنع

اللرال حيث يصدر األردن ويسقورد الخضنر والفوااب لبر هيا المعبر مدن سدورية ولبندنن واليهمدن
(نفج المصدر)
لدددد انن ددل األلمددة الس ددورية ومددن قد دلال واح دددة مددن مه ددم األسددبنب القد د ق د ثر لى ددن االققص ددند
األردن د مددن ن دواح ويوان دب مقعددددة بحيددث قىعددب دو اًر ددبب مسنس د ف د قغييددر مسددنره والقددأثير لىيددب
وليلك فه قعد مهمة بنلنسبة علن الن ن اإلققصدندس فد األردن .وفد ظدل احقدواء األردن لالييدين
الس ددوريين ان ددوع م ددن ال دددلم ال دديس قبند دنه ،س ددنهم ه دديا األم ددر فد د ق ددايل ند ددة قغيي ددر مسنس ددية لى ددن
االققصند ف نواح مخقىفة ،عيينبية وسىبية.

لمىينً فنن من هدقب سورين من ملمنل عرهنبية قنمل بهن يمنلنل عرهنبية منظمة وايلك
الحرب الق قخوضهن فصنيل المعنرضة ضد قوال النظنم السورس ،يميعهن لللل قحويل مسنر
السينحة اإلقىيمية علن األردن وبن رل دلم الد نع السينح وانقعن ب وهيا يعقبر ند ة قحول ابيرة
سنهمل ب ال عيينب

ف

ن ن

الممىاة االققصندس ومن يننب آخر ،سنهم قدفق الالييين
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السوريين ف قعليل ال ىب المحى ونمو الخدمنل .عال من قصنلد حدة النلاع ف سورية ف مواخر
العنم  2102مدى علن ليندة قدفق الالييين ب ال ابير علن األردن ف ال هنيسنً خ ي اًر لىن
االققصند ،ومع هيه الليندة الابيرة ف لدد الالييين علن الممىاة لاد الضغ لىن قدديم الخدمنل
العنمة وسنءل األحوال المنلية ب ال لنم وانخفضل الصندرال لىن ملدنب عغالق رق القينرة
العنبرة السورية علن يننب الليندة ف نسبة الواردال بسبب الالييين ،من مدى بيلك علن القأثير لىن
الد نع القينرس لىممىاة .امن من عغالق الحدود مدى علن ليندة قانلي

الندل بسبب اسقخدام رق

بديىة لىندل وبنلقنل علحنق الضرر الابير لىن الددرة القننفسية لسعر القصدير .وبد االض راب
لنممأ مسنسينً ف

انخفنض نمو الصندرال وال سيمن لىن صعيد صندرال الد نع اللرال ،

فننخفض نمو الصندرال من نسبة  % 01ف العنم  2100علن نسبة  % 0ف العنم 2102
فامددن قددنل المىددك لبددد اهلل الثددنن ابددن الحسددين ف د خ نبددب ممددنم البرلمددنن األوروب د يددوم 21
آيار  1128فنن األردن مخي القلامنقدب األخالقيدة قيدنه اآلخدرين بمنقهدن المسد ولية فعىدن الدرغم مدن
المدوارد ال ددحيحة ،فددقح ال ددعب األردند يراليددب السددقدبنل الالييددين الفددنرين مددن العند
وقد اسقدبل األردن آال

فد المن دددة

المسيحيين العراقيين لنم  ،1124فضالً لن قوفير المأوى لد 4ر 2مىيدون

اليد سددورس ،والدديين ي دداىون  11بنلميددة مددن السددانن عن هدديا الواقددع يمنثددل امددن لددو قنمددل فرنسددن،
مددثالً ،بنسقضددنفة اددل سددانن بىيياددن ف دنألردن قددد مضددحن ثنلددث مابددر مضددي

لالييددين ف د العددنلم

(يريدة العرب اليوم )1128)2)21
امددن قددأثرل عمدددادال الغددنل مددن مصددر الدديس قحقنيددب األردن لقوليددد الاهربددنء نقييددة األلمددنل
اإلرهنبية الق قعرضل لهن مننبيل الغنل ف سيننء لدة مرال ،ممن وضع األردن فد موقد

صدعب

اض ره علن البحث لن مصندر بديىة ماثر اىفة ومن القدالينل االققصندية لإلرهنب لىن األردن
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ميضن ،وق

ندل الوقود من العراق علدن األردن والغدنء االقفنقيدنل اإلسدقراقييية بدين العدراق واألردن،

وقحديداً اقفنقية عن نء خ ننقل لىبقرول من البصرة علن العدبة (معرو

البخيل)

ونقيية إلغالق الحدود العراقية األردنية ،مضحل ل رال المحنل القينرية واالسقراحنل
المنق رة لىن ول ريق بغداد الدول ضمن من دة لواء الروي د( 211ام رق المفرق قدريبن)،
مهددة بنإلغالق بسبب ضع

الحراة القينرية ف منن ق الىواء لقأثرهن بقع ل حراة ال نحننل

من العراق واليب .ودلل حنلة الراود القينرس ف

المن دة مصحنب االسقراحنل وغنلبية المحنل

القينرية علن عغالق مصنلحهم بسبب لدم قوفر اللبنين وانعدام الحراة القينرية هننك .وانن ريق
بغداد الدول

ي هد لبور من يليد لن ( )2111نحنة يومينً بنقينه منن ق الروي د ،من يعن

قوايد حراة قينرية واسقيينر دق من قبل السنيدين لهيه ال نحننل و مرافديهم .امن من انخفنض
لدد ال نحننل المنرة ألاثر من ،% 88دفع العديد من المحنل واالسقراحنل العنمىة لىن ال ريق
السريع علن اإلغالق قحل وقع الخسنير .وهيا مثر لىن المينل من األسر الق اننل قعقمد لىن
االسقراحنل والمحنل الق

اننل قددم الخدمة لىمسنفرين علن األراض

العراقية (مبو سمنقة

)1128
وقد وصىل خسنير ق نع ال نحننل نقيية األحداث ف
نص

سورية والعراق علن من يليد لن

مىينر ،حيث عن لدد ال نحننل المقوقفة لن العمل مني  1121ب ال اى  ،ققعدى  8آال

نحنة (الداوود)1128 ،
ومن هو يدير بنليار هنن من مانفحة اإلرهنب لهن قاىفة منلية لنلية يداً ،ق ثر لىن
اققصند الدولة ،فيمن عيا انن هيا اإلرهنب ف الداخل مو يقربص بنلدولة من دول اليوار وققمثل
ه يه القانلي

المنلية بمن يقم قخصيصب من نفدنل لىن األيهلة المعنية بموايهة اإلرهنب مو
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القصدس لب مو لىوقنية منب فنيا مخينن الم سسة العسارية ومن قدوم بب لقأمين ينهليقهن
واسقعدادهن لموايهة من يمان من قدوم بب اليمنلنل اإلرهنبية فنننن نيد من يلك يق ىب مضنلفة
قدريب الاوادر العسارية ف

يميع المسقوينل وبمخقى

األسىحة والمعدال ،المقوس ة منهن

والثديىة ،والصواريو وال نيرال وغيرهن ,وايلك عيراء القمنرين العسارية ف الميدان بمن يقننسب
مع الوايبنل واإلسقراقييينل اليديدة والمقعىدة بمانفحة العمىينل اإلرهنبية
اإلرهنبيين الق

ققغير وقق ور يومنً بعد يوم ،ومحينننً قاون هيه القمنرين بنلقعنون مع بعض

الدول الصديدة وهيا يق ىب الاثير من األموال الق
صر
لق أ

بدنً ألسنليب

سق دس علن اسقن ال

الموالنة العنمة

لىن الميهود الحرب بانفة م انلب مع العىم بأن قدريبنل الدوال المسىحة وقلويدهن

بأحدث األسىحة ف األوضنع العندية ماىفة اققصندينً ،فنيا دخل اإلرهنب واالسقعداد لمانفحقب
اعنمل عضنف ف المعندلة ،قضنلفل المصنري

ب ال ابير وهيا من ال ققحمىب موالنة الدولة

األردنية ،وسقض ر الدولة علن االققراض لسد العيل
امن من لمأيهلة األمنية نصيبنً من المخصصنل المنلية الق
قدرقهن لىن مراقبة الم بوهين والخالين اإلرهنبية الننيمة ف الداخل فه

ال بد من قوفرهن لقعليل
قحقنج علن مخصصنل

منلية عضنفية لقدوم بوايبنقهن األمنية المقلايدة والمق عبة ،واألردن ليج الوحيد المقأثر من هيه
الننحية ،فعىن سبيل المثنل قنمل فرنسن بقخصيص  411مىيون يورو لقعليل ميهلقهن األمنية بعد
هيمنل بنريج بقنريو  5اننون الثنن  1128والق خىفل  01ققيال ،من ضمنهن ضحنين الهيوم
اليس وقع لىن مدر ميىة " نرل

عبدو" السنخرة ،ف

لمىية نفيهن مسىحنن انقدنمنً من الميىة

لن رهن رسومنً مسيية لىنب محمد لىيب الصالة والسالم ()http://bbc.in/22qwa7Y
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عن ضع

االققصند األردن انعاج لىن نصيب الفرد األردن من الدين العنم ،عي ارقفع

ديننر ف نهنية لنم  2194بعد من وصىل قيمقب علن  21.1مىينر ديننر ،وهو األلىن
علن 3194
اً
ف قنريو الممىاة .وقم احقسنب هيا الرقم لىن مسنج العدد الاى لىسانن األردنيين والبنل لددهم
 1.7مىيون نسمة .وبينل الن رة الصندرة لن و الرة المنلية من نصيب الفرد من الدين العنم ارقفع
بنسبة  %7مدنرنة مع نهنية العنم . 2193وانن نصيب الفرد األردن من الدين العنم يبى 2711
ديننر ف نهنية العنم  2193بينمن اننل قيمة الدين قبى  91مىينر ديننر( .دلنن ،حملة يريدة الغد
 0نيسنن  )2009قد ييار بعضهم بأن هيا الدين الخنري ليج ننيمنً لن اإلرهنب ،وايا صح
يلك فننب من ال بيع من يلداد انقيية حقمية لإلرهنب ومانفحقب
قنل المنسق المدديم لمأمدم المقحددة ومنسدق ال د ون اإلنسدننية فد األردن (ادوارد ادنلون) عن
احقينينل الالييين قنمل بنلقأثير لىن األردن ب ال ابير ،ومن األردنيين ف المنن ق الق يقوايد
فيهددن الالييددون يعددننون ب ددال ابيددر مددن الضددع

ال ددديد حيددث انخفددض معدددل نمددو النددنقج المحى د

اإليمنل من ( )٪٨ف لنم  ٥٠٠٢علن ( )٪٣ف لنم  ٥٠٠٢ويددر األثر المنل لمألمة السورية
بد( )2,11مىينر دوالر ف  ٥٠٠٢وهيا يمثل قحدينً ابي اًر لالسقدرار والقمنسك اإليقمنل

(فدنخورس،

يريدة الرمس يوم  2مينر )2191
وف د ضددوء مددن قددددم فددنن لإلرهددنب ومانفحقددب انعانسددنل سددىبية لىددن اققصددند األردن المثدددل
بنلديون مصالً ،هيا االققصند اليس يعقبر رايلة مهمة من رانيل األمن الو ن األردن  ،اليس يعقبر
مصىحة لىين لىدولة األردنية
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المبحث الرابع :التداعيات المترتبة على الجانب االجتماعي
ليسددل هنددنك ميددة عحصددنيينل رسددمية لعدددد سددانن األردن منددي لددنم  5105سددوى قخمينددنل
خصية ،وقد بى لددد سدانن األردن  6ماليدين و  913ملد
يعدديا  % 6526مددنهم فد المدددن والبددنق فد الريد

و 369نسدمة فد حليدران ، 5105

والبنديددة ممددن يضددع األردن فد مصددن

الدددول

لنلية القحضر ،هيا ويقرال  %96مدن ميمدوع السدانن فد العنصدمة لمدنن يمقدنل األردن بمدوارده
الب د درية الم هى ددة والمدربد دة ب ددنلرغم م ددن ل دددم القد دوالن فد د العم ددل ب ددين الينس ددين ،عي عن نس ددبة اإلن ددنث
العد د د د د د د د د ددنمالل بىغد د د د د د د د د ددل  %0.43فد د د د د د د د د د د مد د د د د د د د د ددن ميمد د د د د د د د د ددوع الم د د د د د د د د د ددقغىين لد د د د د د د د د ددنم 5101
() http://bit.ly/1xWSDgQ
لان مصدندر حاوميدة مردنيدة قحددثل لدن بىدوغ لددد سدانن األردن (مدوا نين ووافددين) نحدو
 1.1مالي د د ددين ،ل د د ددنم  2191وم د د ددنرل عل د د ددن من الس د د ددوريين ي د د دداىون نح د د ددو  %94م د د ددن الس د د ددانن
( )http://bit.ly/1dflmEXوبحس ددب ولي ددر ال د د ون السينس ددية والبرلمنني ددة خنل ددد الاالل دددة لد ددنم
 ،2194فنن هيا العدد يدنء نقييدة قددديرال دقيددة أللدداد المدوا نين والوافددين ،وهدو مدن ي دال مليدداً
مددن الضددغ لىددن الم دوارد ال ددحيحة مص دالً ف د األردن الااللدددة فصددل هدديه األلددداد ،م ددي اًر علددن من
لدد األردنيين حقن آيار مدن نفدج العدنم بىد  7.3ماليدين ،فضدالً لدن  2.1مىيدون وافدد غيدر مردند
يعي ون ف الممىادة وقدنل عن السدوريين ي داىون ماثدر مدن نصد

لددد الوافددين فد األردن وبنسدبة

قدقرب مدن  %94مدن السدانن ،عي بىد لدددهم وفددنً ألحددث األرقدنم الرسدمية بدنفج العدنم  9.3مىيدون
سد ددورس ،مد ددنهم  411مل د د
مددن سددبعمنية مل د

سد ددورس دخى د دوا لد ددمأردن مد ددن غيد ددر الحد دددود الرسد ددمية ،بينمد ددن دخد ددل ماثد ددر

مددن الحدددود الرسددمية وبنسددقخدام ي دوالال سددفرهم السددورية ،ممددن البددنقون فهددم مددن
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السددوريين المديمددين فد األردن قبددل األلمددة القد اندددلعل بددبالدهم قبددل ماثددر مددن ثالثددة ملدوام (نفددج
المصدر)
دنء لىددن مسددج ومعددنيير معينددة،
السددانن لددندة ف د الميقمعددنل علددن فيددنل مقعددددة بند ً

يصددن

ققمثد ددل ف د د نم د د الحيد ددنة المعن د ددية ،وال بدد ددة االيقمنليد ددة ،والد دددين والسد دداللة ويماد ددن بيد ددنن الفيد ددنل
االيقمنلية ف األردن حسب هيه المعنيير لىن النحو القنل (العفي

وصنلح :)1111

بنلنسددبة لمعيددنر نمد المعي ددة يدسددم سددانن األردن علددن ثددالث فيددنل رييسددية وهد فيددة البددداوة
وفيددة األريددن

وفيددة المدددن ،وقبددل قأسدديج الدولددة األردنيددة ،لددم ياددن فد األردن مدينددة بمعنددن الاىمددة،

عنمن اننل الحينة ف المنن ق الق قنمل بهن المدن الحنلية مقرب علن الحينة الريفية منهن علدن الحيدنة
المدنية ونقيية لقرال الن ن نل السينسية واإلدارية واالققصدندية والخدميدة فد هديه المندن ق مخديل
قظهددر بهددن المالمددح المدنيددة ،وقسددقد ب هي درال داخىيددة وخنرييددة ومصددبحل م اراددل يدديب س ددانن
واققصندس وثدنف

ممن بنلنسدبة لىمعيدنر الددين فدنن المسدىمين ي داىون الغنلبيدة العظمدن مدن السدانن

مس بنسبة  ،%8885وي ال المسديحيون  %481وايا نظرندن لىننحيدة العرقيدة فهندنك بعدض األقىيدنل
مثل ال راج وال ي دنن واألادراد واألرمدن قعديا بقندنغم قدنم مدع الغنلبيدة الابدرى مدن السدانن العدرب
وامن هو معرو

فنن من يدنرب من نص

الميقمع األردند مدن مصدول فىسد ينية قدم قهييدرهم مدن

فىس ين علن األردن لىن اثر الحروب العربية اإلسراييىية لنم  2845ولنم 2815
هيه الىوحة الفسيفسنيية المقننسدة ف قىونهن االيقمنل الديس يقادون منهدن الميقمدع األردند
دقغل مددن قبددل القنظيمددنل اإلرهنبيددة لبددث القفرقددة والقفسددو بددين مف دراد الميقمددع وبنلقددنل
يماددن من قسد أ
قح يم وحدقب الو نية الق قعد العمند األول لمأمن الو ن األردن

عي عن هننك حنالل ق ادد يلدك

مددن الواقددع العربد لندددمن اسددقغىل اليمنلددنل اإلرهنبيددة الميقمعددنل المحىيددة فد قينيددد مبننيهددن قحددل
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يرايع دينية مو ميهبية مو نيفية فمثالً ف العراق لم نان نسمع ،قبل الغدلو األمرياد لىعدراق وبعدد
من قف دن اإلرهددنب في ددب ،بددنلقمييل ب ددين م يددن

الميقم ددع الع ارق د م ددن سددنة و دديعة وما دراد وقرام ددنن

ومليديين وغيرهم ،بل ادنن المدرء ينظدر علدن العدراقيين وحددة واحددة قسدمن "العدراقيين" ،فد حدين مويدد
هيا الفرل ال نيف ميىي ينل مسىحة قدوم بألمنل عرهنبية بعضهن ضد بعضهن اآلخر وايلك الحنل
دقغل الفروقدنل الميهبيدة وال نيفيدة بدين العىدويين وبدنق مبندنء الميقمدع
ف سورين لدم يقوقدع محدد من قس أ
الس ددورس م ددن س ددنة وماد دراد وقرام ددنن و ددراج وغي ددرهم ،حق ددن ممس ددل األلم ددنل اإلرهنبي ددة س ددالحنً بي ددد
اإلخوة ،يدومون من خاللهن بدقل وق ريد بعضهم بعضنً
ومدن هديا الواقدع االيقمدنل لدبعض األق ددنر العربيدة والديس اقسدم بصديغقب ال نيفيدة المدقرنددة
بنأللمددنل اإلرهنبيددة ،اددنن لددب انعانسددنل واضددحة لىددن الميقمددع األردند الدديس ددهد ليددندة ابي درة ف د
ملداد الالييين ،والن المسقوى اليس مصبحل فيب البنية االيقمنلية مهددة بنالض راب ،خنصة فد
ظددل مددن يىبقددب بعددض الفيددنل الوافدددة علددن األردن مددن لددندال وقدنليددد وممنرسددنل غريبددة محينن دنً لىددن
الميقمع األردن  ،ومن سببب الالييون من ضغ لىدن البنيدة القحقيدة واالققصدندية والصدحية ،بحيدث
مصبح ال عب األردن  ،خنصة ف المنن ق يال الاثنفة من المهنيرين ،قحل و أة ضدغو نفسدية
وايقمنلية مثرل لىن قعنمل األفراد فيمن بيدنهم ،ومدل علدن بعدض االخدقالالل فد الثدنفدة الميقمعيدة
السدنيدة فد البييدة األردنيدة لىددن مددى لددود فضدالً لدن ليددندة ملدداد الالييدين ،نقييدة لإلرهدنب فد
دول الي دوار ،الدديس لاد مددن األلبددنء النفسددية لىددن الميقمددع األردن د لموايهددة ملبددنء الحيددنة الصددعبة
مصد دالً ويل ددك لملاحمق ددب م ددن قب ددل الاليي ددين لى ددن لدم ددة الع دديا والس ددان والخ دددمنل والبني ددة القحقي ددة
(ارديسنل )2191
لدد مدى الىيوء المفني والاثي

والقدفق غير المنظم لىسوريين الهنربين من الوضع األمن

فد بىدددهم ،نقييددة العمىيددنل اإلرهنبيددة ،علددن عربددنك وصدددمة فد آن واحددد لىميقمددع األردند المسددقدبنل
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لهددم ممددن مدى علددن قغييددر فد األنمددن السددىواية القدىيديددة القد القددند لىيهددن الميقمددع هدديا الميقمددع
الدديس لددم ياددن قددد اسددقعد سددياولويينً الحق دواء هدديا القدددفق ،خصوص دنً منددب لددم ياددد يىددقد منفنسددب مددن
قدفدنل الىيوء السنبدة من العراقيين (الع

)http://bit.ly/1Pt0CKM

امن انن من بين قدالينل ملمة الالييين العراقيين والسوريين لىن الميقمع األردند ارقفدنع
دنء منليدة وايقمنليدة لىدن العدنيالل األردنيدة،
معدالل بددالل عييدنر ال ددق السدانية ،ممدن يسدبب ملب ً
حيث سنهم قدفق الالييين السوريين بوقيرة لنلية لىن محنفظة المفدرق ،عحددى المحنفظدنل األردنيدة
فد

ددمنل الممىاددة ،بنرقفنلددنل لنليددة ف د عييددنرال ال دددق السددانية ف د المدينددة واألريددن

لىددن حددد

سواء فعىن سبيل المثنل ارقفعل معدالل بدل اإليينر ف مدينة المفرق من ( )51دينن اًر لى دة علن
( )211ديننر ،من بنل ي ال قىدنً ابي اًر لىمسقأيرين األردنيدين فد هديه المديندة وممدن ييددر اإل دنرة
علي د ددب ،من هن د ددنك حد د دوال  81ملد د د

اليد د د س د ددورس يد ن د ددون فد د د مخقىد د د

محي د ددنء مدين د ددة المف د ددرق

(.)http://bit.ly/1lqfFHG

عن ميم ددوع المس ددنلدال القد د انن ددل قد دددمهن اليمعي ددنل الخيري ددة ،المحىي ددة منه ددن واإلقىيمي ددة
والمقخصصددة والدوليددة قددأثرل قددأث اًر مبن د اًر بويددود الىيددوء السددورس ميضدنً ،ممددن انعاددج ب ددال مبن ددر
لىدن نسددبة المسدنلدال القد انندل قددددم لمأسددر األردنيدة الفديدرة ،ولقددارك يلددك الوضدع فدددد ا ددقر ل
الحاومددة األردنيددة بنالقفددنق مددع الم سسددنل الخيريددة الدوليددة قخصدديص  %21مددن حيددم المسددنلدال
الخنصة بنلالييين السوريين لمأسر األردنية الفديرة ورغم هيا اإليراء فدد بديل المسنلدال المددمدة
لمأسر األردنية ف قدىص وقرايع هيا اليننب وضع ال ريحة األاثر قعن فنً مع الالييين السوريين
وهددم الفد دراء بموايهددة مبن درة مددع الالييددين السددوريين ،ممددن رفددع مسددقوى الحسنسددية والقددويج بدريددة
قصددل لحددد ال درفض لىيددوء السددورس الدديس يددنعاج بقبعينقددب لىددن مصددنلحهن المبن درة فددنيا مددن نظرنددن
لىصورة بدقة نيد من القعن

والقسنمح وارم الضينفة والحج الدوم قد قعرضل النقانسة مفنييدة
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وف فقرة لمنية قينسية امن حىل العمنلة السورية الوافدة غير المنظمة محل العمنلدة األردنيدة ب دال
لنم وخصوصنً ف من ددة المفدرق القد احقدول م ارادل اإليدواء الدوليدة (مخديم الللقدرس) ممدن مضدن
لبينً سياولويينً يديداً لىن األسر األردنية الق فدد مبنن هن وظنيفهم لصنلح العمنلة السورية المدنهرة
والرخيصة بنفج الوقل ( .)http://bit.ly/1FjTF6Kوقد قدر ممين لدنم و الرة العمدل حمدندة ابدو
نيمددة لدددد العمددنل السددوريين الحنصددىين لىددن قصددنريح لمددل خددالل  1124بدد(  )٢٠٠٠لنمددل ،ممدن
بنلنسددبة لعددد العمددنل غيددر الحنصددىين لىددن قصددنريح لمددل فدددد قدددرهم ب د  111 -211ملد

لنمددل.

وموضح من العمنل الوافدين المخدنلفين مدن الينسدية السدورية ال يدقم قسدفيرهم بسدبب الظدرو

األمنيدة

والسينسية ف سورين( .يريدة الرمس  11حليران )1128
وممددن قيدددر اإل ددنرة عليددب من مددن بددين مخ ددر ومابددر الظ دواهر الميقمعيددة المقعىدددة والمرافد دة
أللمة الىيوء السدورس لدمأردن وانقييدة مقرقبدة لىدن األلمدنل اإلرهنبيدة فد سدورين وقرادل انعانسدنل
لىن الميقمع األردن ه يرايم االقينر بنلب ر ومهمهن الرق األبيض ،لمدن لهدن مدن مبعدند ايقمنليدة
وسددىواية ونفسددية لىددن األسددر األردنيددة وخنصددة المدرمه واأل فددنل فدددد قننولددل وسددنيل اإللددالم الاثيددر
مددن هدديه الي درايم دون قحف دظ ،ولانهددن لددم ققن دنول يوانبهددن الم د ثرة لىددن المنظومددة الديميددة األردنيددة
(.) http://bit.ly/1FjTF6K
امن مدى النلاع الداير ف سورين علن عقبنل األردنيين اليين يخ ون انقدنل العن
لىدن دراء األسدىحة القد ارقفعدل مسدعنرهن علدن ل درة مضدعن

علن بىدهم،

مدن انندل لىيدب وبحسدب عحصدنءال

و الرة الداخىيددة ،فددنن ل دددد ق ددع الس ددالح المرخصددة بنلممىا ددة ،لاد لىددن  921ملفد دنً ،فيمددن ق دددرل عدارة
المعىومددنل اليننييددة لددنم  2193لدددد األسددىحة المويددودة بنلممىاددة بح دوال مىيددون ق عددة .وقددد ملىددن
حرج الحدود نهنية لدنم  2193قصدنلد لمىيدنل القهريدب وقسدىل األفدراد بدين األردن وسدورية بنسدبة
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قصل علن  .% 311امن م نرل دراسة ميدانية حديثدة ل د "ليمعيدة األردنيدة لىعىدوم السينسدية" علدن "من
نحو  % 24من األردنيين يمىاون مسىحة (يريدة الغد  91اننون الثنن )2194
ويدددول مسددقني لىددم االيقمددنع سددرس ننصددر عن "مددن يحصددل حولنددن بنلميمددل ،وخصوص دنً ف د
س ددورية مدى عل ددن ددعور بع دددم األم ددنن ل دددى اإلنس ددنن بم ددن يحص ددل ،وه ددو ال يع ددر م ددنيا يما ددن من
يحصل" ومضن

من "األردن يحمل السالح ليدافع لن نفسب" (نفج المصدر)

من ننحية مخرى ،لإلرهنب مثنر نفسية ال مينل إلنانرهدن فأفضدل مدن يمادن االسق دهند بدب
مددن يع ددنن من ددب ال ددعب الع ارقد د  ،فد ددد قنلددل ال ددداقورة نه ددند العددنن  ،رييس ددة قس ددم لىددم ال ددنفج فد د
الينمعددة المسقنص درية ببغددداد ،عن "الم ددنال النفسددية الق د قخىفهددن العمىيددنل اإلرهنبيددة ه د مابددر
باثيد د د د د ددر مد د د د د ددن اليد د د د د ددروح الق د د د د د د ققراهد د د د د ددن المفخخد د د د د ددنل والعب د د د د د دوال الننسد د د د د ددفة ف د د د د د د ميسد د د د د ددند
العراقيين().http://www.yemeress.com/arrai3/56307
ومضددنفل العددنن من" :غنلبيددة مددن يعددننون مددن مم دراض نفسددية ولصددبية هددم مددن النسددنء
واأل ف ددنل ،ا ددونهم الحىد ددة األض ددع

فد د الميقم ددع الع ارقد د " وموض ددحل من العمىي ددنل اإلرهنبي ددة

"س ددببل مم ارضد دنً نفس ددية ا ددنلدىق واألرق وانفص ددنم ال خص ددية والىي ددوء عل ددن االنقح ددنر مو اإلدم ددنن
لىقخىص من يارينل م لمة( ".نفدج المصددر) هديه اآلثدنر النفسدية القد لدننن ومدن يدلال يعدنن
منهدن الميقمدع الع ارقد بفعدل األلمدنل اإلرهنبيدة يمادن من قنسدحب علدن الميقمدع األردند  ،امدن ال
يسىم منهن مس ميقمع عيا قوفرل فيب الحنضنة اإلرهنبية
بمددن من اإلرهددنب الدديس يهدددد ممددن األردن حنليدنً هددو عرهددنب يىعددب لىددن وقددر الف درة الدينيددة
المويددودة لدددى غنلبيددة ال ددعب األردن د  ،فددنن يلددك يدددلو لىدىددق مددن من يددقمان اإلرهددنب مددن من
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يقغىغل علن نفوج مفراد األسرة ويفسخهن ،امن حدث ف دول اليوار ،حيث قملقل األسرة الواحدة
وانضوى ال لضو فيهن قحل مظىة قنظيم عرهنب مغنير لمن انضم عليب مخوه من نفج األسرة
وآثنر سىبية لىن األسرة والميقمع ب ال لنم ،حيث يولد
وهايا نيد من لإلرهنب قدالينل
اً
الدىددق واألمدراض النفسددية نقييددة الخددو

مددن المسددقدبل وضددبنبيقب ،ال سدديمن من األخبددنر المقداولددة

مددن خددالل وسددنيل اإللددالم قظهددر ماثددر القنظيمددنل اإلرهنبيددة دمويددة ققددددم ف د احددقالل من دن ق
حسنس ددة فد د ا ددل م ددن س ددورين والعد دراق ،وهد د من ددن ق قم ددنج يغ ارفد د م ددع األردن ،م ددع من هن ددنك
عخفنقددنل معين ددة قصدديبهن نقيي ددة قص د

القح ددنل

لمواقعهددن القد د غنلب دنً م ددن قاددون مقمراددلة وسدد

األحينء ال عبية وقسقخدم اآللينل المفخخة اسالح فقنك ال يفرق بين ام مرة و فل مو يو
وال بددد هنددن مدن اإل ددنرة علددن عن وسددنيل اإللددالم قسددنهم ب ددال مو بددآخر فد ن ددر الرلددب فد
نفوج الموا نين من خالل لرض مددن ع مصدورة مدن لمىيدنل ق دع الدر وج واإللددامنل الميدانيدة
القد قدددوم بهددن القنظيمددنل اإلرهنبيددة مثددل لصددنبة " دالددا" وقددد مظهددرل مرقددنم رسددمية قوسدع قنلدددة
مس ددقخدم

ددباة اإلنقرن ددل فد د األردن لقض ددم م ددع نهني ددة ل ددنم  2194حد دوال  1.7مىي ددون مس ددقخدم

لىخدمة الق مصبحل ق ال يدلءاً مسنسدينً مدن الحيدنة اليوميدة لمأردنيدين فد القواصدل االيقمدنل مو
لقسدديير ممددور العمددل( .مبيضددين )2194 ،وهدديا ال درقم الابيددر يدددل لىددن من لغنلبيددة األردنيددين ننفددية
ي ى دون مددن خاللهددن لىددن مددن ققننولددب وسددنيل اإللددالم مددن مخبددنر قاددون مفبراددة محيننددن مو حديدددة ف د
محينن مخر ،وف اال الحنلقين ياون لهن وقع نفس وايقمنل سىب لىن مفراد الميقمع األردن
مدن ننحيدة مخدرى ،عن األلمدنل اإلرهنبيدة وان اننددل قحددث فد دول ميدنورة لدمأردن ،العدراق
وسد ددورين ،عال من مد ددن بد ددين قد دددالينقهن لىد ددن الميقمد ددع األردن د د هد ددو ان د ددغنل الحاومد ددة والعديد ددد مد ددن
الم سسنل الرسمية بموضوع الحرب لىن اإلرهدنب ،ممدن يد دس علدن قينهدل الحاومدة معنليدة العديدد
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من الم االل واأللمنل الداخىية ،من الب نلة والفدر حيث سقض ر الحاومة علن قدىيص ميلانينل
بع ددض الم ددنريع ل دددلم الح ددرب القد د اليوي ددد هن ددنك بد دوادر لنهنيقه ددن .ام ددن من الح ددرب لى ددن اإلره ددنب
سي دس علن خروقنل ف حدوق اإلنسنن ،امن حصل ف الوالينل المقحدة بعد محداث الحندس ل در
من سبقمبر ،حيث صدرل منظمة وقوانين قحد من حرية الموا ن ،ال بل قخقدرق خصوصديقب بحيدة
مانفحة اإلرهنب
وق ددد ب ددين مم ددين ل ددنم و الرة القخ ددي والقعد دنون ال دددول ال ددداقور ص ددنلح الخراب ددة من األلم ددة
السورية ،مدل الاقظنظ المدارج الحاومية ،من مدى لقدن نولية القعىديم ومسدقوينقب ،والديدند حدوادث
العند

بددين ال ىبددة ،وانق ددنر األمدراض والعددندال والممنرسددنل الخن يددة (مظهددر ،يريدددة الغددد  3آب

)2191
ولعددل مددن اليدددير يادره ،منددب عيا اددنن لإلرهددنب قدددالينل سددىبية لىددن الميقمددع األردند  ،فددنن
هدديه الظددنهرة لمىددل ،ومددن ننحيددة مخددرى ،لىددن قوحيددد الميقمددع األردن د ورفعددل مددن دريددنل وليددب
وحسد دب األمند د به ددن وبه دديا ي دديهب محم ددد مبورم ددنن ،البنح ددث فد د مرا ددل الد ارس ددنل اإلس ددقراقييية فد د
الينمعد ددة األردنيد ددة ،علد ددن من“ :ب د ددنلة م د ددهد عح د دراق الب د ددل معد ددني مل د ددن األردن دفعد ددة قليد ددد مد ددن
االص فن

حدول اليديا وقيندقدب وضدرورة االنقددنم"(  )http://bit.ly/1Hpo6fBومضدن

“اليدوم

هننك قوافق ابير ف الرمس العنم حول ضدرورة الحدرب ضدد القنظديم والدرد بددوة ،والقبدر من "المبنلغدة
بنألسىوب ف اإللدام ولد لدى ال نرع ردود مفعنل لاسية فدبل يلك انن هننك اندسنم حينل الحرب
بددين م ددن ي ي دددهن وم ددن يعقد ددد منهددن ليس ددل حربن ددن مم ددن الي ددوم ،فهنددنك قواف ددق لى ددن ض ددرورقهن"( .نف ددج
المصدر)
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وف د د ارسددة قددنم بهددن الى دواء الددداقور قيسددير ف د اد دواا " ،2111ممثددل األردن ف د الىينددة
اإليقمنلية اإلنسننية لحى

دمنل األ ىسد " ميريدل لىدن ( )37لنيىدة مدن ضدحنين اإلرهدنب الديس

قعرضددل لددب بعددض الفنددندق فد األردن لددنم  ،2111واددنن لدددد الدديين اسددقينبوا لالسددقبينن مددن قىددك
العنيالل ( )41خصنً ،قوصل من خاللهن علن النقنيج القنلية:
 9لدد اليين فددوا وظنيفهم بعد األحداث ب هرين  92خصنً
 2لدد اليين فددوا الددرة لىن االسقمرار بنلعمل بسبب م نال يسدية 1
 3لدد اليين مصبنقهم اض رابنل نفسية 22
 4لدد اليين لم يقمانوا من االسقمرار ف دراسنقهم الينمعية لمدة لنم 1
 1لدد اليين مصنبهم قىق لنم من الد  41خصن 92
 1لدد اليين مصنبقهم ملراض نفسية يسيمة من الد  41خصن 7
ممن النقنيج لىن الصعيد االيقمنل فدد اننل امن يى :
9

عور لنم لدى الموا نين بأنهم مهددون وغير آمنين ،خنصة األ فنل

 2بعض الضحنين الموا الحاومة بسبب لدم مخي االحقين نل األمنية الانفية ف الفنندق
 3لدد ابير من الموا نين بدموا بقينب ارقيند الفنندق وايراء األفراح فيهن
 4مثر الحدث م ققنً لىن الننحية االققصندية لىدولة
 1انق نر اإل نلنل بأن اإلرهنب سيضرب المحنل القينرية الابيرة
 1ليندة القعنضد والقضنمن بين مفراد ال عب األردن وايلك قننم االنقمنء والوالء لمأردن
 .7بد دددء القع د دنون بد ددين الحاومد ددة والمنظمد ددنل غيد ددر الحاوميد ددة لىوقد ددو
)2191

ف د د ويد ددب اإلرهنب ( د دواا
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عن النقددنيج الق د يقراهددن اإلرهددنب لىددن الصددعيد االيقمددنل والنفس د يماددن من قاددون قنسددمنً
م ددقرانً لاددل الميقمعددنل الق د قصددنب بهدديه الظددنهرة ،فددنالخقال

بنلدريددة ولدديج بنلمضددمون ومن

لددالج ومحنربددة ومانفحددة هدديه الظددنهرة يق ىددب وضددع عسددقراقييية ددمولية لىددن المسددقوى الدددول ،
وادديلك قع دنون يميددع الم سسددنل المحىيددة الرسددمية وغيرهددن ،وهدديا مددن سدديقم الق ددرق لددب ف د المبنحددث
الالحدة من هيا البحث
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الفصل الرابع
السياسات اإلجرائية لمواجهة اإلرهاب الدولي
ق رقنددن ف د المبنحددث السددنبدة ليدديور اإلرهددنب وقنريخددب وم ددانلب وبعددض مسددنليبب و بيعقددب
ووقفندن لىددن انعانسددنقب لىددن األمدن الددو ن األردند وانق ددنره الواسددع فد معظددم دول العددنلم ممددن مثدر
لىن ممن قىك الددول ،ومصدبح ل المدنً لىدن الميقمدع الددول اقخدني عيدراءال لمىيدة لمانفحدة اإلرهدنب
وموايهق دب وقيفي د

مصددندره ،بحيددث قسددنهم اددل دولددة ،حسددب عماننينقهددن المنديددة مو القانولوييددة مو

الب درية مو العسددارية واألمنيددة ،وحقددن الفاريددة والثدنفيددة ف د يهددود موح ددة بهددد

القصدددس له دن لمددن

ين ددوس لىي ددب م ددن قهدي ددد لمأم ددن والس ددىم ال دددوليين ،عي ال يما ددن ألس دول ددة من قدضد د لى ددن اإلره ددنب
بمفردهن ،اونب مصبح ظنهرة لنبرة لىدنرال ومسقخدمنً لقانولويين حديثدة مق دورة لديا يمادن قوصدي
ثالثدة مسددقوينل قعددين لىددن موايهددة الظددنهرة موضددع الد ارسددة ،عي هنددنك عيدراءال محىيددة قخددقص بهددن
األيهلة والم سسنل داخل الدولة الواحدة ،وهننك المسقوى اإلقىيمد المقمثدل بنلسينسدنل القد ققبعهدن
ميمولددة دول ييمعهددن عقىدديم واحددد اميمولددة الدددول العربيددة ،والميمولددة األوروبيددة ،وهنددنك مسددقوى
ثنلث ،هو المسقوى الدول الديس ققادنق

بدب يهدود الددول األلضدنء الماوندة لىميقمدع الددول  ،سدواء

بصيغة سينسنل قعنونية بينية ،مو ف ع نر م سسة دولية انألمم المقحدة

المبحث األول :السياسات اإلجرائية المحلية
األردن وامددن سددبدل اإل ددنرة قعددرض لإلرهددنب منددي قأسدديج الدولددة ،وقددد قددم الق ددرق لقدالينقددب
لى ددن األم ددن ال ددو ن األردند د  ،وال لال قهدي ددد اإلره ددنب م ددنثالً ممنم ددب ،الس دديمن من معظ ددم القنظيم ددنل
اإلرهنبية ،مصدبحل لىدن حددوده المبن درة فد ادل مدن سدورين والعدراق ولديلك ادنن ل المدنً لىدن الدولدة
األردنيددة من قدددوم بنقخددني ميمولددة مددن اإلي دراءال لمانفحددة الن ددن نل اإلرهنبيددة بددنيراءال اسددقبنقية
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ضمن اإل نر اليغراف لىدولة ،ومخرى خنريية قاون سنحة فعىهن وديننمية حراقهن اإل نر اإلقىيمد
المحي بنلدولة األردنية ،بهد

منع وصول مينل قأثيرهن لىن الداخل األردن

من الخ دوال المبادرة القد قنمدل بهدن الدولدة األردنيدة فد سدعيهن لمانفحدة اإلرهدنب ،انندل لىدن
الصددعيد الدددين

حيددث قنمددل بنصدددار ون ددر "رسددنلة لمددنن" ،هدديه الرسددنلة القد بدددمل ببيددنن مفصددل

مصدره المىك لبد اهلل الثنن ابن الحسين ،لنم  2114ف لمنن وادنن غنيدة هديه الرسدنلة من قعىدن
لىن الممأ حديدة اإلسالم ومن هو اإلسالم الحديد  ،وقندية من لىق بب ممن ليج فيب ،واأللمنل القد
قمثىب وقىك الق ال قمثىب ومن ميل عل دنء البيدنن درلية دينيدة مابدر ،بعدث المىدك بنألسديىة الثالثدة
القنليددة علددن مربعددة ول درين لنلم دنً مددن ابددنر لىمددنء المسددىمين مددن يوس الماننددة المرموقددة مددن يميددع
منحددنء العددنلم ،يمثىددون يميددع المددياهب والمدددارج الفاريددة ف د اإلسددالم :واننددل األسدديىة لىددن النحددو
الق ددنل  :قعريد د

(م ددن المس ددىم؟) ،ه ددل يي ددول القافي ددر ؟ ،ومد دن ل ددب الح ددق فد د من يقص دددى لإلفق ددنء؟

() http://bit.ly/1CDwiHC
واسقننداً علن الفقنوى الق مصدرهن ه الء العىمنء الابدنر (الديين مدن بيدنهم ديو األلهدر ،وآيدة اهلل
السيسقنن  ،وال يو الدرضدنوس) ،القد قوضدح المبدندىء السدنمية لىددين اإلسدالم الحنيد  ،والفظدنيع
الق قدوم بهن الحرادنل اإلرهنبيدة البعيددة لدن قىدك المبدندىء ،دلدن المىدك فد قمدول  2111علدن لددد
الم قمر اإلسالم الدول الديس دنرك فيدب منيقدنن مدن العىمدنء المسدىمين البدنرلين مدن خمسدين بىدداً
وف لمنن ،مصددر العىمدنء بنإليمدنع قدوافدهم لىدن بعدض الدضدنين الرييسدة ،القد غددل قعدر فيمدن
بعددد "محدنور رسددنلة لمددنن الثالثددة" وقدد قبندل الديددندال السينسددية والدينيددة فد العددنلم اإلسددالم هدديه
الندن الثالث بنإليمنع ف قمة "منظمة الم قمر اإلسالم " ف ماة المارمدة فد ادننون األول لدنم
( 2111رسنلة لمنن)
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ممن المحنور الثالث فه امن يى :
 9عن ال من يقبع محد المياهب األربعة من مهدل السدنة واليمنلدة (الحنفد  ،والمدنلا  ،وال دنفع ،
والحنبى ) والميهب اليعفرس ،والميهب الليدس ،والميهب اإلبنض  ،والميهب الظنهرس ،فهو مسدىم،
حرم دمب ولرضب ومنلب وميضدنً ،ووفددنً لمدن يدنء فد فقدوى فضديىة ديو األلهدر،
وال ييول قافيره وي أ
ال ييد د د د ددول قافيد د د د ددر مصد د د د ددحنب العديد د د د دددة األ د د د د ددعرية( ،نسد د د د ددبة ألب د د د د د الحسد د د د ددن األ د د د د ددعرس وه د د د د د
مدرسددة عسددالمية سددنية اقبددع منهنيهددن ف د العديدددة لدددد ابيددر مددن فدهددنء مه دل السددنة والحددديث ومددن
ابددنر ه د الء األيمددة :البيهد د والنددووس والسدديو
القصددو

وابددن لسددنار والدر ب د والسددبا ) ،ومددن يمددنرج

الحديدد  ،وادديلك ال ييددول قافيددر مصددحنب الفاددر السددىف الصددحيح  .امددن ال ييد ددول قافيددر

مس فيددة مخ ددرى م ددن المس ددىمين ق مد ددن ب ددنهلل سددبحننب وقع ددنلن وبرسددولب ص ددىن اهلل لىيددب وس ددىم ومرا ددنن
اإليمنن ،وقحقرم مرانن اإلسالم.
2

عن مددن ييمددع بددين المددياهب ماثددر باثيددر ممددن بينهددن مددن االخددقال

فأصددحنب المددياهب الثمننيددة

مقفدون لىن المبندئ األسنسية لإلسالم فاىهم ي من بنهلل سبحننب وقعنلن ،واحدداً محدداً ،وبدأن الددرآن
الاريم االم اهلل المنلل ،وبسيدنن محمد لىيب الصالة والسدالم نبيدنً ورسدوالً لىب درية انفدة واىهدم مقفدق
لىددن مراددنن اإلسددالم الخمسددة :ال ددهندقين ،والصددالة ،واللاددنة ،وصددوم رمضددنن ،وحددج البيددل ،ولىددن
مرانن اإليمنن :اإليمنن بنهلل ،ومالياقب ،واقبب ،ورسىب ،واليوم اآلخر ،وبنلددر خيدره و دره واخدقال
العىمنء من مقبنع المياهب هو اخقال
اخقال

العىمنء ف الرمس ممر ييد.

ف الفروع وليج ف األصدول ،وهدو رحمدة وقدديمنً قيدل :عن
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 3عن االلق ار

بنلمياهب فد اإلسدالم يعند االلقدلام بمنهييدة معيندة فد الفقدنوى :فدال ييدول ألحدد

من يقصددى لإلفقدنء دون مد هالل خصدية معيندة يحددددهن ادل مديهب ،وال ييدول اإلفقدنء دون القديددد
بمنهيي ددة الم ددياهب ،وال يي ددول ألح ددد من ي دددل االيقه ددند ويس ددقحدث م دديهبنً يدي ددداً مو يد دددم فقد دنوى
مرفوضددة قخددرج المسددىمين لددن قوالددد ال دريعة وثوابقهددن ومددن اسددقدر مددن مددياهبهن (موقددع رسددنلة لمددنن
.) http://bit.ly/1HrucJQ
ومن ننحية مخرى فنن مبدرل مدن قنمدل بدب الدولدة األردنيدة فد هديا الميدنل  ،قيدنم المىدك لبدد
اهلل الثنن ابن الحسين ف

هر حليران  1128بقسىيم راية يديدة ،يقوس هن عنر "ال علب عال اهلل"،

ومددن قبىددب البسددمىة ومددن بعددده الحمددد ،لقنضددم علددن اريددنل وملددالم الد دوال المسددىحة األردنيددة ،ولهدديه
الخ ددوة العديددد مددن الدددالالل والمعددنن والرسددنيل لىعددنلم ميمددع ،عي عن المىددك يحمددل رسددنلة اإلسددالم
الوس د ية والمعقدلددة البعيدددة لددن ال نيفيددة والق ددر واالندسددنم والق ددقل ،وم ددنر علددن من قسددىيم المىددك
لهدديه ال اريددة فيددب رد لىددن مددن يدددلون لو اًر بحمددل اريددة اإلسددالم مثددل لصددنبة "دالددا" اإلرهنبيددة الدديين
يدددلون منهددم يمىاددون األحديددة بحمددل رسددنلة الرسددول صددىن اهلل لىيددب وسددىم ،امددن من المىددك صددنحب
األحدية بنسقالم رسنلة اإلسالم الدالة لىن الندنء وااللقدال والوس ية وبنلنسبة لويود عنر (ال علب
عال اهلل) لىددن ال اريددة اليديدددة فننددب يدددل لىددن ارقبددن الممىاددة األردنيددة الهن ددمية بنلددين اإلسددالم منددي
البدايددة بمددن يحمىددب اددل يلددك مددن ددرلية دينيددة وقنريخيددة منددي نددلول الرسددنلة النبويددة ال دريفة (داوود،
)1128
امددن من لىمىددك لبددد اهلل الثددنن ابددن الحسددين عسددهنمنل خصددية لديدددة ف د ميددنل مانفحددة
اإلرهددنب ،مددن خددالل الليددنرال الدوليددة الق د قددنم بهددن ،وا ددقرااب ف د العديددد مددن الم د قمرال اإلقىيميددة
والدوليددة ف د هدديا ال ددأن ،مددن ضددمنهن الدمددة العربيددة ف د الاويددل خددالل ددهر آيار  ، 1124حيددث
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نلددب المىددك بقفعيددل منظومددة القع دنون والعمددل العرب د الم ددقرك ألنهددن السددبيل علددن قحديددق ق ىعددنل
ال ددعوب العربيددة ف د العدديا بددأمن وس ددالم ،وبنددنء المسددقدبل األفضددل لهددن (يريدددة الددرمس  11آيار
 )1128وايلك قمدة حىد

دمنل األ ىسد (الندنقو) ،بمنقيدع "سديىقيك مدننور" فد نيوبدورل يندوب

ويىددل -بري ننيددن 4 ،ميىددول  .2194وقددد ددنرك ف د الدمددة مددن يدددنرب  11ريدديج دولددة ،والقدددن المىددك
خددالل الم د قمر بنلعديددد مددن ر سددنء الدددول لبحددث قضددنين السددىم واألمددن الدددوليين ومددن ضددمن الدديين
القدن بهم الرييج األمريا "بنراك موبنمن" ،ورييج الولراء البري نن "ديفيد ادنميرون" ،وريديج ولراء
اندا "سقيفن هنربر" ،ورييج ولراء هولندا "منرك رول" ،وريديج الدولراء البىيياد "ايىيدو دس روبدو"،
وري دديج ال ددولراء اإلي ددنل "م ددنقيو رين ددلس" ال دديس ب ددالده قد درمج االقح ددند األوروبد د  ،وري دديج الميى ددج
األوروب "هيرمنن فنن رومبوس)http://bit.ly/1GNfAEk( ".
امددن ددنرك المى ددك ف د مد د قمر "نهضددة األم ددة :ح دوار األدي ددنن ،واإلسددالم م ددن ميددل الس ددالم
والحض ددنرة" ،خ ددالل ددهر ددبن  ،1124ال دديس الق ددأم فد د العنص ددمة األندونيس ددية ،ينارق ددن ،ونظمق ددب
يمعية نهضة العىمنء ،وه مابر يمعية عسالمية رسمية لىن مسقوى العنلم ،وهيا الم قمر يعد مدن
مه ددم المد د قمرال الديني ددة لى ددن مس ددقوى دول ين ددوب ددرق آس ددين ،و ددنرك ب ددب ري ددنل دي ددن ومفاد درون
ومانديميون ومخقصون وقد بين المىك من "اسدقينبقنن امسدىمين قبددم بقدويدة صدول اإلسدالم الحنيد
المعقدددل ،وهدديا األمددر ،هددو غنيددة رسددنلة لمددنن ومددن قضددمنقب مددن مبددندئ" (يريدددة ال درمس  21ددبن
)2194
واننددل "داي درة اإلفقددنء العددنم" قددد مصدددرل قبددل يلددك فقددوى قحددرم فيه دن االنقمددنء علددن لصددنبة
"دالا" اإلرهنبية امن يحرم االنقمدنء علدن ادل قنظديم عرهدنب يسدفك الددمنء ويافدر المسدىمين ويسدقبيح
األلراض واألموال ،وم نرل الدايرة علن من من نراهم ف ققنلهم فهو ميرم عرهنب مدقع ا لسدفك
الدمنء وسىب األموال وهقك األلراض( .الدخيل )2191
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ممددن فيمددن يقعىددق بددنيراءال و الرة األوقددن

وال د ون والمددسددنل اإلسددالمية ،فدددد قنمددل خددالل

لددنم  1128بوضددع خ ددة مقانمىددة قنفدي مددن خاللهددن لدددداً مددن الب درامج والفعنليددنل واإلي دراءال الق د
قسهم ف قعميق الفهم المعقدل المسدقنير لىددين الحنيد

وقعليدل قديم الوسد ية والسدمنحة ،امدن قهدد

علددن موايهددة الغىددو والق ددر واإلرهددنب .وقددأق حلمددة الب درامج والفعنليددنل الق د قنف ديهن الددو الرة ضددمن
خ ددين مق دوالأيين ف د يال الوقددل ،مولهمددن يسددقهد

قوليددة الم دوا نين ب ددال لددنم وقع دريفهم بخ ددر

الق ددر واإلرهددنب ،وقحصددين الميقمددع مددن مخ ددنر هدديا الفاددر ،واآلخددر يسددقهد
والوالظ ددنل والخ ب ددنء والع ددنمىين فد د و الرة األوق ددن

األيمددة والولددنظ

ب ددال خ ددنص ،بحي ددث ي ددقم قلوي دددهم ب ددنلخبرال

العىمي ددة والعمىي ددة الاللم ددة القد د قماد دنهم م ددن عيص ددنل اىم ددة الخي ددر لىن ددنج وموايه ددة الق ددر والغى ددو
واإلرهددنب وقفنيددد م دلالم هدديا الفاددر ال ددني .امددن قنمددل الددو الرة بوضددع خ ددة لالرقدددنء بمسددقوى خ بددة
اليمع ددة بحي ددث ققننس ددب م ددع الخ ددنب اإلس ددالم المعنص ددر وقعم ددل لى ددن قلوي ددد الخ ب ددنء بمه ددنرال
االقصنل الفعنل والخ نب الننيح (داود)1128 ،
ممن بنلنسبة لن ن و الرة القربية والقعىيم ،فدد قنمل ف مواخر لنم  2102بقوليع اقيب لىن
ىبة الثننوية العنمة (القوييه ) ،والم سسنل والينمعنل ،يفند ادلدنءال وافقدراءال "دالدا" ،وحمدل
الاقيددب الدديس ملدقددب "م سسددة آل البيددل المىايددة لىفاددر اإلسددالم " قحددل لندوان (رسددنلة مفقوحددة علددن
اب د دراهيم ل د دواد البد دددرس "ابد ددو باد ددر البغد دددادس" ويميد ددع المدد ددنقىين والمنقمد ددين علد ددن مد ددن سد ددميقموه الدولد ددة
اإلسددالمية) قفنيددداً ألفعددنل وممنرسددنل "دالددا" مددن ققددل وقعددييب وفق دنوى غيددر ددرلية ال قسددقند علددن
الدرنيددة واألحنديددث النبويددة الصددحيحة .ويددنء قوليددع الاقيددب بهددد
قفسددير صددحيح لآليددنل آ
الفاددر المق ددر والغىددو بنلدددين  ،والقأايددد لىددن الددديم اإلسددالمية ونبددي العن د

محنربددة

لى ىبددة المددددمين لىددن

المرحىة الينمعية ،م اداً من الاقيب ولع لىم نلعة وغير م ىوب امدرر فد مس امقحدنن مدرسد مو
ولارس)http://bit.ly/1RoxdQm( .
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وال يماددن عغفددنل دور و الرة القنميددة االيقمنليددة ،حيددث بدددمل الددو الرة بنلقدددقيق لىددن عي دراءال
حصول اليمعينل لىن قمويل مينب  ،حيدث لمددل مديريدة اليمعيدنل فيهدن علدن هديا القددقيق لىقأادد
عن اددنن القمويددل ضددمن الض دواب الدننونيددة الننفددية .ويددنص قددننون اليمعيددنل الحددنل لىددن منددب "عيا
رغبددل يمعيددة ف د الحصددول لىددن قبددرع مو قمويددل مددن ددخص غيددر مردن د  ،فعىيهددن ع ددعنر ميىددج
الددولراء بدديلك ،لىددن من قبددين فيددب مصدددر القبددرع مو القمويددل ومدددداره و ريدددة اسددقالمب ،والغنيددة الق د
سينفق لىيهن ،ومس رو خنصة بب" (ال ارونة )1128
مم دن اليهددود المبيولددة لىددن الصددعيد العسددارس ،والق د قددنم بهددن األردن ف د محنربددة اإلرهددنب،
قينمب ف

هر ميىول  2194بنالنضمنم علن القحنل

الدول اليس ققرمسب الوالينل المقحدة األمرياية

فد اددل مددن العدراق وسددورين فد موايهددة "دالددا" حيددث سددنهم األردن ب ني ارقددب و ينريددب فد قصد
مواقددع هدديا القنظدديم ،ونددقج لددن يلددك قدددمير الاثيددر منهددن وبنلمدنبددل قو ددح بنسق ددهند ال يددنر ال ددهيد
معددني الاسنسددبة ،الدديس قددم ققىددب بأب ددع ريددة مددن قبددل القنظدديم اإلرهددنب "دالددا" ،بعددد قيددنمهم بأسدره
لندمن سد ل نيرقب (البخيل)2191 ،
وانن من مهم األسبنب الق دلل األردن علن االنضمنم لىقحنل

الدول  ،الظهدور المفدني

والسدريع لددوال "دالددا"" ،النسددخة األاثددر دمويددة مددن قنظدديم الدنلدددة الدديس اددنن يعىددن دومدنً اسددقهدافب
لمأردن ،وايلك انهينر الييا العراق ف الموصل وانسحنبب من المحنفظنل السنية ف العن ر مدن
حليران  ،2194من غيدر فد معدندالل الددوة فد العدراق ،األمدر الديس قضدمن قهديدداً ممنيدنً واققصدندينً
وايقمنلينً لىمصنلح األردنية وبعد سي رة "دالا" لىن الرقة ودير اللور ف سورين ،مصبح القنظيم
قريبنً من الحدود العراقية والسورية مع األردن ،خنصة مع علالنب الخالفة وقينمب بفرض ر يقدب لىدن
المن ددن ق القد د يس ددي ر لىيه ددن بنس ددقهدا

المس دديحيين و األلي ددديين والقرام ددنن ،فضد دالً ل ددن األلم ددنل

اإليرامية والممنرسنل البدايية (نفج المصدر)
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وقددد دار ندددنا لىددن المسددقوى المحىد  ،حددول مددن عيا اددنن األردن معنيدنً فد هدديا القحددنل

مم

ال ،مو ه ددل هد د ح ددرب األردن مم ال ،وف ددنل الدى ددة ال دديين يد ددلون عل ددن سينس ددة الن ددأس ب ددنلنفج ،ق ددنريو
العالقددة بددين األردن و"الدنلدددة" ولاددن بعددد الحندثددة اإليراميددة ،المقمثىددة بدقددل األسددير ال ددهيد معددني
الاسنس ددبة بنل ريد ددة الوح ددية ،انقه ددن الند ددنا مو الي دددال الس ددنبق ،عي قب ددين لمأردني ددين حي ددم الحد ددد
والاراهي ددة القد د يانهد دن الميرم ددون ل ددمأردن ،ول دديلك ح دددث القف ددن

لف ددوس غي ددر مس ددبوق ح ددول الدني ددد

والييا (نفج المصدر)
ومددن مسددوم احقمددنالل ق ددور األلمددنل ف د الع دراق وسددورين ،السدديننريو األس دوم واألاثددر قهديددداً
لىمصنلح األردنية ولمأمن الدوم العرب بميمىب ،وهو القدسيم لىبىدين ،بحيث يقم قصميم دولة سنية
فد غددرب العدراق و ددرق سددورين ،قصددبح يددنرة لىمىاددة األردنيددة الهن ددمية وان ظهددور مثددل هادديا دولددة
يددنرة لددمأردن قىع ددب "دالددا" فيه ددن الدددور الرييسد د سددياون لددب ب ددال ددك ق دددالينل ممنيددة واققص ددندية
وايقمنلية سىبية لىن األردن (نفج المصدر)
وفد نفددج السددينق اسقضددن
لدددول القحددنل
الهددد

األردن فد

ددهر نيسددنن  2102ايقمنل دنً لىميمولددة المصددغرة

الدددول ضددد القنظدديم والدديس انعدددد برينسددة األردن والواليددنل المقحدددة األميرايددة ،واددنن

منددب مقنبعددة ملمددنل االيقمددنع الددولارس لىميمولددة المصددغرة فد لندددن فد

ددهر اددننون الثددنن

 5102وميمولددنل العمددل المنبثدددة لنددب وقددد اسددقعرض الم ددنراون ف د االيقمددنع ملمددنل الىيددنن
العسددارية ,وقضددنين المدددنقىين اإلرهددنبيين األيننددب ,والقمويددل ,ومددن يقصددل بدددلم االسددقدرار واالقصددنل
وخ د لمىهددن المسددقدبىية .امددن نددنقا الم دنراون المخددن ر المقعىدددة بنلقنظيمددنل المرقب ددة بقنظدديم
"دالددا" اإلرهددنب خددنرج الع دراق وسددورين والقهديدددال الق د قمثىهددن لمأمددن والسددىم العددنلميين( .الدلمددة
)2191
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ولىن الصعيد العسارس ميضنً قم ن ر الدوال األردنية لبر الحدود مع العراق وسورين لددب
سدي رة "دالدا" لىددن معبدر " ريبيددل" الدريدب مددن الحددود األردنيددةد حيدث قددنم األردن بقحريدك قواقدب،
وقعلي ددل قواي ددده األمند د لى ددن الح دددود م ددع العد دراق ،والقد د قبىد د  979ايى ددومق اًر ،فد ددنم بند ددل ال دددبنبنل
والدوال ،والق قضمنل الاقيبة  ،79وه اقيبة مانفحة اإلرهنب ،امن قم عرسنل نيرال "ع
السدقهدا

" 91

قدوال "دالدا" فد الينندب الع ارقد  ،واننددل قدوال حدرج الحددود قدد دفعدل بخمسددة آال

لسارس لىن الحدود الممقدة مع سورين مندي بدايدة الثدورة هندنك ،والبدنل

ولهدن  371ايىدوا مقد اًر امدن

قنم األردن بقعليل األمن الدداخى والددفنع الدو ن  ،عي منفدق فد لدنم  2193نحدو  9,3مىيدنر دوالر
امن قنمل الوالينل المقحدة األمرياية بقلويدد األردن بمسدنلدال لسدارية قيمقهدن  311مىيدون دوالر،
فضد د دالً ل د ددن  941مىي د ددون دوالر لق د ددأمين رلني د ددة الاليي د ددين الس د ددوريين ،وا د دديلك قد د ددديم مىي د ددنر دوالر
امسنلدال لسدارية ومنليدة لدمأردن لدنم  ،2194نقييدة لىقاىفدة العنليدة لموايهدة اإلرهدنب والق در ،
(من نوس )2194
ومن اليددير بنلديار من الددوال المسدىحة األردنيدة قنمدل خدالل دهر نيسدنن  2191بقنظديم
"فعنلينل مسنبدة المحنرب الدوليدة السدنبعة" بم دنراة  37فريددن مدن  97دولدة وققميدل المسدنبدة القد
اسقمرل خمسة مينم بقنوع وليندة لدد الم نراين من فرق العمىينل الخنصة ووحددال الدننصدين مدن
لددد مددن الييددوا ال ددديدة والصددديدة فضدالً لددن فريددق نسددني مردند مددن قدوال الدددرك ويددنءل هدديه
المس ددنبدة ب ددنلقلامن م ددع القح دددينل األمني ددة القد د قعي ددهن المن د ددة القد د قق ى ددب الملي ددد م ددن الق دددريب
والقأهيدل واالحقرافيدة العنليدة لىقصدددس لهدن مدن خددالل االسدقخدام األمثدل لدوالددد العمدل اليمدنل القد
قميل لمل الدوال الخنصة (يريدة الرمس  21نيسنن ) 2191
ممن ف مينل الق ريع ،فدد قنمل الحاومة األردنية بقنريو  5ق رين األول  1112بنصددار
قننون معدل لدننون العدوبنل األردن  ،وقد فرضل بمويبب لدوبدنل م دددة لىدن مس فعدل مو لمدل
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يعد ف نظر الدننون من األلمنل اإلرهنبية وا قمل هديا الددننون ميضدنً لىدن نصدوص قيدرم وقعنقدب
األ د د د د د د ددخنص الد د د د د د دديين ي د د د د د د دداىون لصد د د د د د ددنبنل وميمولد د د د د د ددنل بدصد د د د د د ددد عي ارم د د د د د د د مو عرهد د د د د د ددنب
()http://www.gid.gov.jo/ar/terrorism_ar.html
قنمددل الحاومددة األردنيددة خ دالل العددنم  1111بددنقرار قددننون منددع اإلرهددنب رقددم ( )88لسددنة
( ، )1111والدديس ال يقعددنرض مددع ميددة ق دوانين مو ق دريعنل مردنيددة بددل يامددل بعددض الدصددور ف د
الق ريعنل العنمىة وقعن يهن بنلدضنين المرقب ة بنإللداد لمألمنل اإلرهنبية وقمويل اإلرهدنب .امدن ال
يقعددنرض مددع الق المددنل األردن واالقفنقيددنل الدننونيددة الدوليددة ،وانمددن ينسدديم مددع االقفنقيددة الدوليددة لمنددع
قمويل اإلرهنب ،الق انضم عليهن األردن ،وبمن ينسيم مع اليهدد الددول فد مالحددة وققبدع اإلرهدنب
والحد من آثنره المدمرة ،فضالً لن لدم علنقة الدننون بأس دال مدن األ دانل واقدع الحريدنل العنمدة
ف األردن وهيا الدننون بحد ياقدب وقدني احقدرالس ،وال يعنقدب عال عيا ثبدل دليدل قدن ع لىدن ارقادنب
ال خص لىيرم المسند عليب ،امن من ق اررال المدل العنم وفق محانم هيا الدننون قنبىة لى عن وفد
ميددنل مراقبددة الحدددود ف دنن قددننون اليمددنرك األردن د رقددم ( )2لسددنة ( ، )2885قددد مل ددن لمددوظف
اليمنرك صدفة وصدالحينل الضدبن العددليين بهدد

القحدرس لدن القهريدب ومدنومقدب سدواء ادنن هديا

القهريب لمأ خنص مو لىمواد الممنولة من اإلدخنل إلقىيم الممىاة( .نفج المصدر)
امددن قنمددل الحاومددة األردنيددة بنصدددار "قددننون رقددم  .6لسددنة -5117قددننون مانفحددة غسددل
األمدوال وقمويددل اإلرهددنب" واسددقننداً علددن هدديا الدددننون صدددرل قعىيمددنل مددن لدددة م سسددنل حاوميددة
وغيددر حاوميددة ،مثددل "البنددك المراددلس" و "مراددل عيددداع األوراق المنليددة" ،وقسددعن اددل هدديه القعىيمددنل
علن مانفحة غسل األموال وقمويدل اإلرهدنب (اليدرادال  )5102ومصددرل فد

دهر ميدنر 2191

"قننون رقم  06لسنة  510.قننوننً معدالً لدننون منع اإلرهنب (اليريدة الرسمية العدد )9962
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وقنمل الحاومة ميضنً بق ايل لينة و الرية لىين خالل لنم  2194لموايهة اإلرهنب ،نقيية
لقصددنلد نفددوي القي دنر السددىف داخددل المدددن والبىدددال األردنيددة ،خنص دةً قىددك الم يدددة لقنظدديم "دالددا"،
واالرقفنع المىحوظ فد ملدداد اليهدنديين األردنيدين علدن مدن يليدد لىدن سدبعة آال

يهدندس ،مدن ميدل

وضع عسقراقييية خنصة لموايهة الق در واإلرهدنب ،ومدن بدين مهدنم قىدك الىيندة القعنمدل مدع البد ر
الق ي قبب ف ق رفهن ،وموايهقهن سينسينً وممنينً وايقمنلينً وفارينً ،وقد مثىل ف قىك الىيندة يميدع
م سسنل الممىاة من ميل مراقبة القينرال المق ددة (من نوس )510.
وم ددن يننب ددب وفد د حليد دران  ،2194مق ددر البرلم ددنن األردند د قع ددديالل لى ددن ق ددننون مانفح ددة
اإلرهنب المعمول بب مني لنم  ،2111وقد مل ل قىك القعديالل لىحاومة واأليهلة األمنية سدى نل
واسعةد عي ان وى قعدديل الددننون لىدن قوسديع مفهدوم اإلرهدنب لي دمل اإلرهدنب اإللاقروند  ،وبنلقدنل
فدددد ددنل هدديا الدددننون العديد أدد مددن االنقدددندال ،خنص دةً مددن قبددل يمنلددة اإلخ دوان المسددىمين ب دنألردن،
وادديلك منظمددة "هيومددنن اريددقج ووقددا" المدافعددة لددن حدددوق اإلنسددنن بحيددة من القعددديالل قضدديق
وقد مقبعل السى نل األردنية قىك القعديالل بحمىدة واسدعة مدن

الخننق لىن حرية الموا ن األردن

االلقدددنالل ف د لمددنند حيددث قددم القدددنل مددن يدددرب مددن  311مم دن ي ددقبب ف د قعددن فهم مددع قنظدديم
"دالا" ،امن منعل و الرة األوقن

ف

هر مغس ج المنض  21خ يبنً من القالء المنبر بسبب

خرقهم لىدننون ،والقرويج لىفار المق ر  ( .من نوس ) 2194
وفد اليننددب االسددقخبنرس واألمن د اقخددي األردن ميمولددة مددن اإلي دراءال القنفيييددة لمانفحددة
اإلرهد ددنب مد ددن خد ددالل قبد ددندل المعىومد ددنل االسد ددقخبنراقية وقبد ددندل قسد ددىيم الم ىد ددوبين ،والم د ددنراة ف د د
المد د قمرال الدولي ددة لمانفح ددة اإلره ددنب ،واالنض ددمنم لع دددد م ددن االقفنقي ددنل الدولي ددة المقعىد ددة بمانفح ددة
اإلرهنب( ،المىحق رقدم  2يبدين مسدمنء قىدك االقفنقيدنل) اديلك اقخدي األردن عيدراءال لمراقبدة الحددود
األردنية لمنع قهريب األسىحة واليخنير والمقفيرال (اليرادال)5102 ،
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ومددن ننحيددة مخددرى دددد األردن لىددن ضددرورة وق د

االقيددنر بنألسددىحة الخفيف دة والصددغيرة،

والسددي رة ب ددال ماثددر فعنليددة لىددن عنقددنج وقيددنرة قىددك األسددىحة ،ويلددك مددن خددالل الاىمددة القد ملدنهددن
سمو األمير ليد بن رلد ،المفوض السنم لحدوق اإلنسنن يوم  94ميدنر  2191ممدنم ميىدج األمدن
الدول

() http://bit.ly/1HFr9zq
امن منب ال بد من بينن يهود بعض م سسنل الميقمع المحى ف مانفحدة اإلرهدنب ،حيدث

قنمددل "يمعيددة مصدددقنء لمددنن لىقعىدديم والقدددريب" ،بعدددد م د قمر ف د لمددنن ف د

ددهر نيسددنن 5102

بعنوان "دور م سسنل الميقمع المدن ف مانفحدة اإلرهدنب والق در " حيدث قدم فد يىسدة "محدور
اإللد ددالم" بحدددث دور اإللد ددالم ووسد ددنيل االقصد ددنل الحديثد ددة ف د د القصد دددس لإلرهد ددنب وا د د

مسد ددنليبب

ومعقدداقب ،وايفية صينغة رمس لنم مضند لإلرهنب ،وآليدة ن در ثدنفدة القسدنمح والوسد ية وااللقددال
ف الميقمع وف يىسة "محور لىم االيقمنع" قم الق رق علن آيديولويينل العن

والق ر وايفية

قعليل دور البيية االيقمنلية لمأفراد ف محنربة يلك ()http://bit.ly/1SevNaI
وخددالل ددهر ددبن  2191قددنم "مراددل الددددج لىد ارسددنل السينسددية" بعدددد م د قمر ،بعن دوان
"نحو عسقراقييية نمىة لمحنربة الق ر

فرص القوافق الو ن وقحدينقب" ،قحل رلنيدة دولدة ريديج

الولراء األردن الداقور لبدد اهلل النسدور وقدد دنرك بدنلم قمر لددد مدن السينسديين والدولراء والندواب
واألليد ددنن والندد ددنبيين والح د دلبيين والنن دد د ين ف د د مخقى د د

مي د ددنالل العمد ددل االيقمد ددنل والسينسد د د

واالققصندس () http://bit.ly/1GV7UPW
ام ددن لد ددد خ ددالل ددهر آيار  1128مد د قمر بعند دوان "دور الوسد د ية فد د موايه ددة اإلره ددنب
وقحديددق االسددقدرار والسددىم العددنلميين" نظمددب المنقدددى العددنلم لىوس د ية وقددد موضددح وليددر اإللددالم
الددداقور محمددد المددومن ف د ورققددب الق د حمىددل لن دوان "دور م سسددنل الدولددة واأليه دلة األمنيددة ف د
القصددس لىق در " ،من الحاومدة قنمددل بنقخدني عيدراءال لددة وضددعل مدن خاللهدن عسدقراقييية ددنمىة
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لموايهددة الق ددر واإلرهددنب ،بهددد

قحصددين اليبهددة الداخىيددة ،واحبددن مخ

ددنل الدددوى الظالميددة

()http://bit.ly/1Bbqzbv
وبنلنسد ددبة لمواقد ددع القواصد ددل االيقمد ددنل فدد ددد سد ددنهمل ف د د الحمىد ددة الفاريد ددة القولويد ددة ضد ددد
الن ددن نل اإلرهنبيددة والممنرسددنل اإليراميددة الق د قدددوم بهددن "دالددا" ،وادديلك الدددور الدديس يدددوم بددب
خ بنء المسنيد ،خنصة مثننء صالة اليمعة ،والمننسبنل الدينية األخرى
وهايا فنن الدولة األردنية وم سسنقهن المخقىفة لم قأل يهداً فد سدبيل مانفحدة اإلرهدنب ادل
حس ددب مس ددقواه وقد ارق ددب الفني ددة والمعنوي ددة ،األم ددر ال دديس س ددنهم ب ددال مىح ددوظ فد د قولي ددة المد دوا نين
وقحصينهم ضد األفانر اإلرهنبية والقافيرية ،والقدىيل مدن فدرص اخقدراق الميقمدع األردند ويدره علدن
امنين الفقن والقافير واالقققنل
ال لال األردن بحنيددة علددن قحصددين موا نيددب ضددد القعصددب والق ددر مددن خددالل ن ددر ثدنفددة
وس د ية معقدلددة وقصددحيح منددنهج القربيددة لن ددر الفاددر اإلسددالم السددوس الدديس يحددول دون اخق ددن
الدين من قبل مصحنب الفار المنحر مو األهدا

الضيدة (الروابدة )2191

عن األردن بحنية علن حراة حلبيدة و نيدة برامييدة قعدنلج همدوم الدو ن والمدوا ن وق رحهدن
الملودة والقنظير الميرد
بدنلب واقع قنبل لىقنفيي بعيدة لن ا
ومن الددو ن بحنيددة علددن البعددد لددن القعص دب الدددين مو ال ددنيف مو الدبىد مو اإلقىيم د والسددبيل علددن
يل ددك االلقد دلام بهوي ددة و ني ددة واح دددة ال قدصد د  ،الا ددل فيه ددن ددرانء والهوي ددنل الفرلي ددة وس دديىة عغن ددنء
لىقعددية (نفج المصدر)
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المبحث الثاني :السياسات االجرائية االقليمية
ف د خ ددوة منهددن لمانفحددة اإلرهددنب ،قنمددل الينمعددة العربيددة بددنيراءال لديدددة قمثىددل بنقدددام
بعددض الدددول بنصدددار قدوانين ولدددد اقفنقيددنل ومد قمرال دوليددة بهددد

اقخددني سينسددنل موحددة ويهددود

م قراة لىقصدس لظنهرة اإلرهنب الق مصبحل ظنهرة لدنبرة لىحددود الدوميدة ولدم قعدد معنليقهدن مدن
اخقصددنص دولددة واحدددة مو ميمولددة دول منفددردة ونبدددم بددنيراءال ينمعددة الدددول العربيددة ،عي قددول
در لىدن مصدنلحهن
الينمعة مانفحدة اإلرهدنب ،الديس يهددد ممدن الددول العربيدة واسدقدرارهن ،وي دال خ اً
الحيويددة ،اهقمنمدنً مق اليددداً ،سدواء لىددن المسددقوى العربد مو الدددول

والق المدنً منهددن بميثددنق هييددة األمددم

المقحدة ،ويميع العهود والمواثيق الدولية األخرى ،قوصىل يهدود البىددان العربيدة علدن عبدرام االقفنقيدة
العربيددة لمانفحددة اإلرهددنب ،ف د ايقمددنع ميىس د ولراء الداخىيددة والعدددل العددرب الدديس انعدددد ف د مدددر
األمنند د ددة العنمد د ددة لينمعد د ددة الد د دددول العربيد د ددة ف د د د الدد د ددنهرة ف د د د  55نيسد د ددنن  (0336أبتتتتتتتو تتتتتتتود ،
.)http://bit.ly/1IBrnUh
وقددد نصدل هدديه االقفنقيددة لىددن القدلام الدددول بق ددوير األنظمددة المقصددىة بنلا د

لددن حراددة

األسىحة والديخنير والمقفيدرال ومراقبقهدن وخنصدة لبدر اليمدنرك والحددود ،امدن قىقدلم بق دوير وقعليدل
عيراءال المراقبة وقأمين الحدود والمننفي ال رلية لمنع حنالل القسىل مو الدخول بوثنيق ملورة ،امدن
قىقلم بحمنية ال خصينل والمن آل الحيوية ووسنيل الندل العنم والبعثنل الدبىومنسية ،ومن يقوج يلك
بنن ددنء قنلدددة لىبيننددنل ليمددع وقحىيددل البيننددنل الخنصددة بنإلرهددنب واإلرهددنبيين وقحددديث هدديه الدنلدددة
بنس ددقمرار فد د ع ددنر م ددن القعد دنون والقنس دديق المحىد د والعربد د

وقىق ددلم ال دددول ا دديلك بنقخ ددني ق دددابير

المانفح ددة المقعىد ددة ب ددنلدبض لى ددن مرقابد د اليد درايم اإلرهنبي ددة ومح ددنامقهم وقس ددىيمهم بدد دنً لالقفنقي ددة
المنظم ددة لىقس ددىيم ،وقىق ددلم ميضد دنً بق ددوفير الحمني ددة لىع ددنمىين فد د مي دددان العدال ددة اليننيي ددة ولمص ددندر
المعىومددنل وال ددهود ،وقدددديم المسددنلدة لضددحنين اإلرهددنب ،وقدددديم ح دوافل مننسددبة لق ددييع الم دوا نين
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لىن اإلبالغ لن األلمنل اإلرهنبية والقعدنون فد علددنء الددبض لىدن مرقابيهدن ،واقنمدة قعدنون فعدنل،
يددبن ميه دلة مانفحددة اإلرهددنب بددين الم دوا نين ،وف د الميددنل الدضددني نظمددل االقفنقيددة قوالددد قسددىيم
الميددرمين ،واإلننبددة الدضددنيية ،والقع دنون الدضددني  ،وقبددندل األدلددة ،ومويبددل الق دلام الدددول المقعنقدددة
بقسىيم المقهمين مو المحاوم لىيهم ف يرايم اإلرهنب (لرفة )2111
وقددد حرصددل ينمعددة الدددول العربيددة ،قبددل محددداث  00ميىددول  5110وبعدددهن ،لىددن مقنبعددة
قنفيددي ق د اررال ميىددج األمددن واليمعيددة العنمددة لمأمددم المقحدددة يال الصددىة ،وما ددل دلمهددن ف د علددداد
اقفنقية األمم المقحدة ال دنمىة فد

دأن اإلرهدنب الددول  ،ققضدمن قعريفدنً محددداً لإلرهدنب مقفددنً لىيدب

دولي د دنً ،ويميد ددل بد ددين اإلرهد ددنب وحد ددق ال د ددعوب الم د ددروع ف د د مدنومد ددة االحد ددقالل ،ومواصد ددىة اليهد ددود
والمسددنل بنن ددنء مراددل دولد لمانفحددة اإلرهددنب مددن ددأنب قدويددة القعدنون الدددول فد هدديا الميددنل
وقواصددل ينمعددة الدددول العربيددة ميض دنً يهودهددن إللددداد م ددروع اقفنقيددة لربيددة حددول ي درايم الحنسددوب
الدديس يقضددمن بنددوداً حددول مانفحددة اسددقخدام اإلنقرنددل ألغ دراض عرهنبيددة امددن ملدددل األمننددة العنمددة
م ددروع اقفنقيددة لربيددة لمانفحددة غسددل األم دوال وقمويددل اإلرهددنب ،وققددنبع اإلي دراءال الخنصددة بمنددع
اإلره ددنبيين م ددن حي ددنلة مس ددىحة ال دددمنر ال ددنمل ،ويل ددك قنفي ددياً لىدد د اررال الص ددندرة ل ددن ميى ددج األم ددن
واليمعي ددة العنم ددة لمأم ددم المقح دددة القد د س دديقم الق ددرق عليه ددن فد د المبح ددث الثنل ددث م ددن ه دديا الفص ددل
() http://bit.ly/1IBrnUh
امن قرر الدندة العرب ف ايقمدنع الدمدة فد

درم ال ديو يدوم  18آيار  1128ق دايل قدوة

لسارية لربية ق نرك فيهن الددول اخقينريدنً لموايهدة القحددينل القد قهددد ممدن وسدالمة مو سديندة مس
من الدول األلضنء ،وق ال قهديداً مبن د اًر لمأمدن الددوم العربد

وقدم االقفدنق لىدن من قادون الددوة

العربيددة الم ددقراة دفنليددة ققضددمن ق دوال بريددة وبحريددة ويويددة ،بددلس موح دد ،ومن ياددون مدددر قيندقهددن
بنلدددنهرة ،امددن ومن يميددع الدددول الماونددة لهددن سق ددنرك بددأفراد ومعدددال ودلددم لويسددق ومددنل  ،ومولددن
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الددول الم ددنراة هد مصدر والسددعودية والاويددل واإلمددنرال واألردن)http://bit.ly/1LlrEja( .
وقددد بدددم ف د الدددنهرة يددوم  99نيسددنن  9192مول ايقمددنع لر سددنء مراددنن الد دوال المسددىحة العددرب
بمدر ينمعة الدول العربية ،لىنظر ف ق ايل قوة لربية م قراة ومننق ة المهنم المنو دة بهديه الددوة
وايفية قمويىهن) http://bit.ly/1Ep1LY2( .
ولىددن الصددعيد اإللالمد وافددق ميىددج ولراء اإللددالم العددرب فد دورقددب السندسددة واألربعددين
يددوم  20ميددنر  2009لىددن اقق دراح قدمقددب دولددة االمددنرال قحددل لن دوان "دور اإللددالم ف د ن ددر قدديم
القسددنمح ومانفحددة الق ددر " والقبددنره المحددور الفاددرس أللمددنل الميىددج ووافددق الميىددج ف د خقددنم
ملمنلددب لى دن الخ ددة المرحىيددة لقنفيددي اإلسددقراقييية اإللالميددة الم ددقراة لمانفحددة اإلرهددنب وقاىي د
الينمعددة العربيددة بنلقع دنون والقنسدديق مددع "ينمعددة نددني

لىعىددوم األمنيددة" بمقنبعددة قنفيدديهن لى دن مدددار

خمددج سددنوال قبدددم فد  2009وادديلك القمددد ميىددج الددولراء الد ارسددة القد ملدددقهن األمننددة العنمددة
لىينمعددة والخنصددة بنن ددنء راديددو وقىفليددون العددرب اإللاقروند  ،وقاىيد

األمننددة العنمددة فد البدددء فد

هيا الم روع وفق الدراسة المدقرحة وصر الميلانية المددرة لىم روع ف ع نر موالنة خ ة القحرك
اإللالمد د فد د الخ ددنرج ،وح ددث و الرال اإلل ددالم فد د ال دددول العربي ددة واقح ددند عيال ددنل ال دددول العربي ددة
بنمدادهن بنلمواد والبرامج المقوفرة لديهن ()http://bit.ly/1GDiIiM
وقحل لنوان الم سسة العربيدة لالقصدنالل الفضدنيية "لدرب سدنل" ،والمدددم مدن السدعودية،
قرر الميىج ق ايل فريق لمل مقخصص مدن الددول األلضدنء بنلقنسديق مدع "لدرب سدنل" الققدراح
الخ وال واإليراءال الاللمة من النواح  ،الفنية والق ريعية والدننونية ،لوق

بث الدندوال الفضدنيية

الق قس ء ألس دولة لربيدة ،وققددخل فد ال د ون الداخىيدة لىددول ،وقثيدر الفرقدة وال نيفيدة وقحدرض
لىدن اإلرهددنب لبددر منظومددة "لددرب سددنل" ،وقعمدديم يال اإلي دراء لى دن المدددن اإللالميددة وال ددرانل
الخنصة الق ققخي من الدول العربية مد اًر لهن ()http://bit.ly/1GDiIiM
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مم ددن فد د م ددن يقعى ددق بموقد د

دول ميى ددج القعد دنون الخىييد د قي ددنه اإلره ددنب ،فد ددد مق ددرل دول

ميى ددج القعد دنون اإلس ددقراقييية األمني ددة لمانفح ددة الق ددر المص ددحوب بنإلره ددنب فد د ل ددنم 2112م ،
ومصدددرل ف د العددنم ياقددب "علددالن مسددد " ب ددأن مانفحددة اإلرهددنب ولدددد قوصدىل دول الميىددج ف د
هر مينر  2114علن القوقيع لىن اقفنقية دول ميىج القعنون لمانفحة اإلرهنب امن قم فد العدنم
 2111ق د د د ددايل ليند د د ددة ممنيد د د ددة دايمد د د ددة مخقص د د د دة بمانفح د د ددة اإلره د د ددنب قعدد د د ددد ايقمنلنقهدد د ددن سد د د ددنوينً
() http://bit.ly/1Gp6bjJ
وف ايقمنع الميىج الولارس لميىج القعنون لدول الخىيج العربية المنعدد فد الريدنض يدوم
 00حلي دران  ، 5102ماددد الميىددج لىددن المواق د

الثنبقددة لىدددول األلضددنء بنبددي اإلرهددنب والق ددر

بيميدع م دانلب وصدوره ،ومهمدن انندل دوافعدب ومبر ارقدب ،وميدنً اددنن مصددره ،وقيفيد

مصدندر قمويىددب,

م ا دداً الق دلام دول الميىددج بمحنربددة الفاددر المنحددر الدديس قدددوم لىيددب اليمنلددنل اإلرهنبيددة وققغدديى
منددب ،بهددد

ق ددويب الدددين اإلسددالم البددرسء منددب ,واسددقمرار م ددنراقهن الفنلىددة ف د القحددنل

الدددول

لمحنربة قنظيم "دالا" اإلرهنب )http://bit.ly/1CrZQT1( .
ولىددن صددعيد اليهددود المنفددردة لىدددول ،وفد ن نقهددن المحىد فدددد اهقمدل الق دريعنل الو نيددة
بمانفحة يدرايم اإلرهدنب ،فأصددرل دول لديددة قدوانين خنصدة قيدرم اإلرهدنب وقددرر لدوبدنل رادلدة
لإلرهنبيين ،بعضهن قم دميب فد قدننون العدوبدنل العدنم وبعضدب اآلخدر ظدل بعيدداً لدن هديا الددننون
نظ اًر ألنب يقضمن قوالد وايراءال خنصة لىقيريم والمانفحة فمثالً قنمل الممىاة العربيدة السدعودية
بنسقضددنفة "المد د قمر الع ددنلم اإلس ددالم " ال دديس نظمق ددب "راب ددة الع ددنلم اإلس ددالم " بعند دوان "اإلس ددالم
ومحنرب ددة اإلره ددنب" ،فد د ما ددة المارم ددة-الس ددعودية ،خ ددالل الفقد درة  18-11ددبن  ،1128ون ددنقا
الم ددنراون البحددوث وموراق العمددل المددمددة ،وماددوا لىددن بدراءة اإلسددالم مددن اإلرهددنب ،ومن مددن يللمددب
اإلره ددنبيون ،مم ددن يقح دددثون بنس ددم اإلس ددالم والمس ددىمين ،م ددن مس ددوغنل ديني ددة ال لالق ددة له ددن برس ددنلة
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اإلسددالم القد قدددوم لىددن الوسد ية والعدددل واإلحسددنن والرحمددة بنلندنج ،وق ادد نصوصددب اليىيددة لىددن
احقد درام حد ددوق اإلنس ددنن ،ورلني ددة الا ارم ددة اإلنس ددننية  ،وص ددون حرم ددة النف ددوج واأللد دراض واألمد دوال
والممقىا ددنل وق ددد درج المد د قمر مفه ددوم اإلره ددنب ،ون ددنقا قعريفنق ددب المقع ددددة ،وماد دد لى ددن ض ددرورة
الوصددول علددن اقفددنق دولد لىددن قعريد

لإلرهددنب ،ياددون ددنمالً ينمعدنً ،يسددقولب مصددننفب ،ويضددب

المفددنهيم المىقبسددةد منع دنً ألس خ ددأ مو قحي دل امددن رمى الم د قمر ضددرورة القمييددل بددين األلمددنل غيددر
الم ددرولة بوصددفهن ي درايم عرهنبيددة واأللمددنل الم ددرولة بد دنً لمبددندئ الدددننون الدددول ومددن يلددك رد
العدوان وانهنء االحقالل ()http://bit.ly/1BytbA0
امددن اسقضددنفل السددعودية مددن خددالل "ينمعددة نددني

العربيددة لىعىددوم األمنيددة" ملمددنل الم د قمر

العىمد "دور العىمددنء فد الوقنيددة مددن اإلرهددنب والق ددر " خددالل الفقدرة مددن  5علددن  8مبريددل 1128
وقد هدد

المد قمر علدن ق دخيص الواقدع المعنصدر لددور العىمدنء فد الوقنيدة مدن اإلرهدنب والق در ,

واب درال مهميددة يلددك الدددور ف د دلددم اليهددود المبيولددة لمعنليددة اإلرهددنب والق ددر  ,وص دوالً علددن قدددديم
قصددورال مسددقدبىية لدددور العىمددنء بمددن يعددلل قدديم االلقدددال والوسد ية .وقددد ددنرك فد ملمددنل المد قمر
العددنمىون فد د و الرال الداخىي ددة ،واإلل ددالم ،واألوق ددن

وال د ون الديني ددة ،واأليهددلة األمني ددة ،والاىي ددنل

األمني ددة فد د ال دددول العربي ددة ،والمنظم ددنل اإلقىيمي ددة والدولي ددة المعني ددة بمانفح ددة اإلره ددنب ،والينمع ددنل
والم سس د ددنل القعىيمي د ددة ،وم سس د ددنل اإلنق د ددنج اإللالمد د د والدند د دوال الفض د ددنيية واإليال د ددنل العربي د ددة،
والصح

الورقية واإللاقرونية .وننقا الم قمر موراقب العىمية من خالل لدد من المحنور ه :

المحد د د د د د ددور األول  :دور العىمد د د د د د ددنء ف د د د د د د د ظد د د د د د ددل القحد د د د د د ددوالل الميقمعيد د د د د د ددة والدوليد د د د د د ددة الراهن د د د د د د ددة.
المح د د ددور الث د د ددنن  :المي د د ددنالل الوقنيي د د ددة ل د د دددور العىم د د ددنء فد د د د الوقني د د ددة م د د ددن اإلره د د ددنب والق د د ددر .
المحد د د ددور الثنلد د د ددث  :الوسد د د ددنيل الوقنييد د د ددة لد د د دددور العىمد د د ددنء ف د د د د الوقنيد د د ددة مد د د ددن اإلرهد د د ددنب والق د د د ددر .
المحور الرابع  :اآلفنق المسقدبىية لدور العىمنء)http://bit.ly/1JpmjrJ( .
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وخرج الم قمر بيمىة من القوصينل المهمة الق قدلو لىمنء المسىمين علن قبن خ نب
دين

واضح قينه القينرال واليمنلنل المق ددة الق

واإلسالمية واسقدرارهن ،وماد الم نراون ف

قسعن علن للللة ممن الميقمعنل العربية
الم قمر لىن الندن

القنلية( :الحسن

) http://bit.ly/1HqbEYd
 2االسقفندة من وسنيل القواصل االيقمنل

لن ر فقنوى لىمنء المسىمين لىوصول علن مابر

ريحة ممانة من الننج وخنصة ال بنب والفقينل
 1قدوية الصىة بين العىمنء المسىمين ومبننء الميقمع بمخقى

بدنقب وخنصة فية ال بنب

 2القأايد لىن مهمية الحوار بين الحضنرال ف الدول العربية واإلسالمية ودراسة العوامل الم ثرة
ف العالقة بين الحضنرال إليضنح الصورة الحديدية لإلسالم وموقفب من اإلرهنب والق ر .
 4ضرورة عييند قنوال لىقواصل والحوار المسقمر مع

الب و نلبنل الينمعنل والم سسنل

القربوية ف موضولنل اإلرهنب والق ر
 8قفعيل القعنون بين الم سسنل اإللالمية المخقىفة والم سسنل الدينية المخقصة ،لن ر مبندئ
الوس ية وااللقدال ف

الميقمع وقخصيص المسنحنل الانفية ف

لعرض الخ نب اإلسالم الوس
 1قألي

موسولة ابرى لىرد لىن

وسنيل اإللالم المخقىفة

بال صوره وم انلب
بب دلنة الغىو والقافير والق ر  ،واإلرهنب قيمع فيهن

بهنقهم لبر القنريو ،ويقم وضع الردود العىمية لىيهن بمنهج الوس ية وااللقدال.
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امن قنمل الاويل بنسقضنفة ميىج ولراء خنريية الدول األلضنء ف

"منظمة القعنون

اإلسالم " خالل الفقرة  22-21مينر  ،2102حيث ماد الميىج االلقلام بأهدا

ومبندىء

"منظمة القعنون اإلسالم " لمن فيب خير ال عوب اإلسالمية وقأمين مصنلحهن الم قراة وف
هيا الصدد دد الميىج ف (علالن الاويل) الصندر ف خقنم ملمنل دورقب  22قحل عنر
(الر ية الم قراة لقعليل القسنمح ونبي اإلرهنب) لىن دلم مبندىء المنظمة وغنينقهن لمن فيب
خير ال عوب اإلسالمية وقأمين مصنلحهن الم قراة من خالل العمل ف اإل نر الثنني وف
ع نر المنظمة بهد

قعليل القضنمن اإلسالم وقنسيق العمل اإلسالم الم قرك

ودلددن علددن قوحيددد اليهددود اإلقىيميددة والدوليددة لمحنربددة اإلرهددنب والفاددر المق ددر

امددن رح دب

بدرار ميىج األمن رقم  ( 1288بن  )1128اليس صدر بنإليمنع قحل الفصل السنبع الدنض
من د دنبع قمويد ددل اإلرهد ددنب وق د ددديد الرقنبد ددة لىد ددن المند ددن ق الخنضد ددعة لسد ددي رة اإلرهد ددنبيين

بقيفي د د

()http://bit.ly/1SSzUJD
وبنلنسبة لىبحرين ،ملىن ولير الداخىية البحرين

ال يو ار د بن لبد اهلل آل خىيفة لن

ير علن اقخني عيراءال ضد مس خ نب يهدد الوحدة
قخصيص يهد ممن لحمنية دور العبندة ،م اً
الو نية ،وقد قم ف هيا اإل نر بحث قرايب انميرال مراقبة واالسقعننة بنلقدنينل الحديثة بنلقنسيق
مع األوقن

() http://www.alarab.co.uk/?id=55905

وفيمن يقعىق بمصدر ،فدنن مهدم اإليدراءال القد قنمدل بهدن لىقعنمدل مدع اإلرهدنب ،وخصوصدنً
ف د من دددة ددبب يلي درة سدديننء ،قينمهددن بقاثي د

القوايددد األمن د هنددنك ،ون ددر ق دوال لىقدددخل الس دريع،

فضالً لن قأسيج من دة لنللة لىن ول خ الحدود لمنع قهريدب األسدىحة والمددنقىين لدن ريدق
منفنق غلة فددد نيحدل فد قددمير مدن يددرب مدن  2000نفدق وققدل ميدنل اإلرهدنبيين ،امدن لدم يدقمان
اإلرهنبيون من اإللالن لن قأسيج من يعر بدد"الدولة اإلسدالمية" فد

دبب يليدرة سديننء ،امدن فعىدوا
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فد د العد دراق وال ددنم ام ددن من لمص ددر لالق ددنل عس ددقراقييية م ددع والوالي ددنل المقح دددة فد د الح ددرب لىد دن
اإلرهددنب ،حيددث قسددعن الدددولقنن لقعليددل القع دنون العسددارس بينهمددن بددرغم مس خالفددنل حددول قصددني
يمنلددة اإلخ دوان المسددىمين ايمنلددة عرهنبيددة ،ولاددن الم اددد هددو من مصددر دريك مسنس د لىواليددنل
المقحدة ف الحرب لىن اإلرهنب نظ اًر لمن قددمب من دلم لىقحنل

الدول ضد "دالا" ،حيدث قدددم

مصد ددر دلم د دنً معىومنقي د دنً ولوييسد ددقينً ،فض د دالً لد ددن دورهد ددن ف د د الينند ددب األيد ددديولوي مد ددن الحد ددرب.
()http://bit.ly/1KkaKST
ومددن الدددول ال اريدددة ف د مانفحددة اإلرهددنب والوقنيددة منددب ،الممىاددة المغربيددة ،حيددث قعمددل هدديه
الدولدة لىدن القصددس لمرويد القعصدب والعند

فد ع دنر سينسدة دنمىة ،ونهدج عسدقراقييية مقعددددة

األبعددند لمحنربددة اإلرهددنب ويسددعن المغددرب علددن ن ددر قدديم االلقدددال والقسددنمح الدددين ف د محي ددب
المغددنرب واألفريدد مسددقنداً فد يلددك علددن خبرقددب ال ويىددة فد ميددنل اإل د ار

لىددن المسددنيد وقاددوين

األيمة ()http://www.alarab.co.uk/?id=48721
وقد مصدرل و الرة العدل والحرينل المغربية قننوننً يننيينً يديداً لقيريم االلقحنق بنلقنظيمنل
اليهنديددة بغيددة ق ويددق ظددنهرة اإلرهددنب وايقثنثهددن وقحصددين الممىاددة مددن مخددن ر اليريمددة المنظمددة،
وحددير الدددننون مسنس دنً مددن قىد د قدددريبنل ايفمددن اننددل مددن ميددل االلقحددنق بايننددنل مو قنظيمددنل مو
لص ددنبنل عرهنبي ددة داخ ددل المغ ددرب مو خنري ددب ويعنق ددب الد ددننون اليدي ددد ،ا ددل م ددن القح ددق ،مو حد دنول
االلقحددنق بايننددنل مو يمنلددنل عرهنبيددة مهمددن اددنن دداىهن ومهدددافهن ،مو ماددنن قوايدددهن ،مددن خمددج
ققروح بدين  21ملد
سنوال علن  02سنة سيننً ،وغرامة ا

و 211ملد

درهدم ولدم يدد

الم دروع لندد

معنقبددة المىقحدددين ،بددل ماددد لىددن معنقبددة اددل مددن قددنم بنلدلنيددة مو اإل ددندة مو القددرويج لفنيدددة هدديه
الايننددنل اإلرهنبيددة ،فنلعدوبددنل حسددب الدددننون قن بددق لىددن اددل مددن قددنم بددأس وسدديىة بنقنددنع اآلخدرين
بنرقانب مس يريمة من اليرايم مو دفعب لىديدنم بهدن ،مو قحريضدب لىدن يلدك والقبدر بعدض المدراقبين
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من ه د د دديا الد د د ددننون اليدي د د ددد ه د د ددو قع د د ددديل لد د د ددننون مانفح د د ددة اإلره د د ددنب الص د د ددندر من د د ددي س د د ددنة 2111
()http://www.alarab.co.uk/?id=49056
امن مصدر العنهل المغرب
م سسة لىعىمنء األفنرقة ،ف

المىك محمد السندج مرسومنً لنم  2102يدض

بنن نء

الربن  ،من ميل صد القينرال الفارية المق رفة وقبل من ققبنن

الممىاة المغربية ،الخ نب الصوف

ب ال رسم

اماون مفقرض لىهوية الدينية الو نية ،اننل

المسنيد ف المغرب رهينة قعدد الخ نب الدين  ،وانن العديد منهن خنضعنً علن سي رة السىفيين
اليين حنولوا القرويج لخ نبهم المق دد ،لان الهياىة اليديدة لى أن الدين الق ملىن لنهن العنهل
المغرب المىك محمد السندج سنة  ،2112مانل الدولة من علندة السي رة لىن المسنيد واإل ار
ب ال مبن ر لىيهن والقينر الصوف

المغرب

اليس امقد بقنوع

األفريد  ،صنر يندرج ضمن مدنربة نمىة لمانفحة الق ر
ضمن عسقراقييية علندة هياىة المينل الدين

رقب ولواينه ،علن دول ال منل

واإلرهنب ،ومضحن لنص اًر مسنسينً

بنلمغرب لموايهة القينر السىف

اليهندس

الممىاة المغربية عيراءال قننونية لمراقبة المسنيد وحمنيقهن من المق ددين وضب

ومقرل
مصندرهن

المندية ،حيث قم عصدار قننون مقعىق مسنسنً بنألمنان المخصصة إلقنمة عنير الدين اإلسالم
وقمل المصندقة لىيب سنة  2112من قبل ميىج المسق نرين ويهد

هيا الدننون علن الحد من

ن ن اليمعينل الق ال قسير ف الخ الميهب لىدولة ،وقد قم بمويبب محنصرة اليمعينل السىفية
المق ددة ومنع ن ن بعضهن والندة ضم المسنيد الق اننل قحل سي رة المق رفين
()http://bit.ly/1CF8VYX
ممن بنلنسبة لقونج فدد قررل الحاومة القونسية عغالق ثمننين مسديداً "خدنرج سدي رة الدولدة"
لقحريضددهن لىددن العن د  ،ويلددك ضددمن عي دراءال فوريددة لدددة اقخدديقهن لدددب يلددك الهيددوم الدديس قبنددنه
قنظديم "دالددا" لىددن فندددق "امبري دنل مرحبددن" فد مدينددة سوسددة والدديس مودى بحيددنة نحددو  96خصدنً.
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وملىن رييج الحاومة القونسية "الحبيب الصيد" ،لن ق اررال لدة ،منهن دلوة ييا االحقين لقعليل
القوايد العسارس واألمن  ،خنصة ف المنن ق الحسنسة ،والقبنر لدد مدن اليبدنل مندن ق لسدارية
مغىدة وماد لىدن ضدرورة اقخدني اإليدراءال الاللمدة لحدل ادل حدلب مو يمعيدة ال ققمن دن مدع ع دنر
الدسددقور ،امددن دلددن علددن علددندة النظددر ف د المرسددوم المددنظم لىيمعيددنل ،خنصددة مددن يقعىددق بنلقمويددل،
واخضددنلهن لرقنبددة الدولددة ،وقاثيد

الحمددالل والمددداهمنل لققبدع العننصددر الم ددبوهة والخاليددن الننيمددة

بنلقنسدديق مددع النينبددة العموميددة .امددن قدددرر وضددع مخ د اسددقثنني لليددندة قددأمين المنددن ق السددينحية
واألثرية(http://bit.ly/1LboFcF( .
وال يمان عغفنل اإليراءال الق قنمل بهدن حاومدة اردسدقنن فد العدراق ،وفد محنولدة منهدن
لمانفحددة اإلرهددنب ،فدددد قنمددل السددى نل هنددنك ف د و الرق د األوقددن

والثدنفددة بمنددع قددداول لدددد مددن

الاقد دب لع د درال المد د لفين ب دددلوى منه ددن "قح ددض لى ددن الق ددر " ويل ددك فد د ملدد دنب قحرا ددنل لقنظ دديم
"دالددا" داخددل اإلقىدديم ،و ددمىل الدنيمددة م لفددنل البددن قيميددة وننص درالدين األلبددنن  ،ولدددد مددن ابددنر
لىمنء السعودية ،وس احقينج مدن ريدنل الددين األادراد وقدد يدنء الددرار بعدد يديب قنظديم "دالدا"
لىميددنل مددن ال ددبنب األا دراد منددي صددي

 510.وهددو مددن مثددل هنيس دنً لدددى سددى نل اإلقىدديم ودفعقهددن

لىقفاير اليدس إلبعند موا نيب لن هيا المسىك ()http://cnn.it/1eOANoh
يالحدظ من ينمعددة الدددول العربيددة ،ام سسددة عقىيميددة مهمددة ،وبيهددود يميددع الدددول األلضددنء
أ
فيهددن ،قعمددل لىددن مانفحددة اإلرهددنب ،لاددن نقددنيج هدديه اليهددود قددد ال قظهددر بنلمدددى المنظددور ،نظ د اًر
لق دعب اإلرهددنب وانق ددنره الدددول  ،حيددث يحقددنج علددن قضددنفر اليهددود الدوليددة ،وال قسددق يع الدددول من
قعمل منفردة لىن موايهقب وهيا من للله االم الرييج القونس "البني قنيد السبس " ،لندمن قدنل:
"عن قونج ال قسق يع موايهة المق رفين بمفردهن" ويلك لىدن مثدر هيدوم مسدىحين يدوم  21حليدران
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 2191لىن منقيع سينح ف مدينة سوسة السنحىية القونسية ،ونقج لن الهيوم سدو  27ققيال
() http://bit.ly/1Hqeyfy
واددنن ريدديج الددولراء األردند األسددبق الددداقور معددرو

البخيددل قددد سددبق السبس د فد نفددج

المضمون لندمن قنل بأنب "ال يمان لنن القصدس لإلرهنب وحدنن ،وال يماننن الدينم بنصالح الخ نب
الدين الم ىوب وحدنن ،فنلواقعية قق ىب من نعود علن ياقنن ونحصن بىدنن ،ومن نددم النمدويج" (مبدو
وندس ،يريدة الرمس  2آيار  )1128وبننء لىيب نلب بنن نء حى

لربد يقفدق لىدن عسدقراقييية

لمحنرب ددة اإلره ددنب الس ددقعندة ق دديم العروب ددة واإلس ددالم المعق دددل والحداث ددة ،وبم ددن يض ددمن األم ددن الد ددوم
العرب

(نفج المصدر)

المبحث الثالث :السياسات اإلجرائية الدولية.
لدم يادن اإلرهدنب اموضدوع بعيدداً لدن اهقمنمدنل الميقمدع الددول وم سسدنقب الرسدمية ،فمنددي
لنم  039.اقخيل لصبة األمم مول خ وة ف موايهقب بنقفنقية منع اإلرهنب لدنم  0397ولىدن
له د د د ددد األم د د د ددم المقح د د د دددة ق د د د ددم وض د د د ددع العدي د د د ددد م د د د ددن اإلقفنقي د د د ددنل ن د د د دديارهن لى د د د ددن النح د د د ددو الق د د د ددنل :
()http://bit.ly/1MPIjbn
 0اقفنقية لنم  0369الخنصة بنليرايم وبعض األفعنل األخرى المرقابة لىن مقن ال نيرال
 5اقفنقي د د د د د د ددة س د د د د د د ددنة  0371لمانفح د د د د د د ددة االس د د د د د د ددقيالء غي د د د د د د ددر الم د د د د د د ددروع لى د د د د د د ددن ال د د د د د د ددنيرال
 9اقفنقية سنة  0370لدمع األلمنل غير الم رولة المويهة ضد سالمة ال يران المدن
 .اقفنقيددة سددنة  0379لمنددع اليدرايم المرقابددة ضددد األ ددخنص المقمقعددين بحمنيددة دوليدة ،بمددن فدديهم
الموظفد ددون الدبىومنسد دديون ،والمعنقبد ددة لىيهد ددن (ب د ددأن الهيمد ددنل لىد ددن ابد ددنر المس د د ولين الحاد ددوميين
والدبىومنسيين)
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 2اقفنقية سنة  0373لمننهضة مخي الرهنين
 6اقفنقية سنة  0361لىحمنية المندية لىمواد النووية
 7بروقواددول سددنة  0366المقعىددق بدمددع ملمددنل العن د

غيددر الم ددرولة ف د الم ددنرال الق د قخدددم

ال يران المدن الدول ،القاميى القفنقية قمع األلمنل غير الم رولة المويهدة ضدد سدالمة ال يدران
المدن
 6اقفنقية سنة  0366لدمع األلمنل غير الم رولة المويهة ضد سالمة المالحة البحرية
 3اقفنقية سنة  0330لقمييل المقفيرال البالسقياية بغرض ا فهن (قنص لىن القمييل الايميدني
لقيسير ا

المقفيرال البالسقياية ،لمانفحة قخريب ال نيرال)

 01االقفنقية الدولية لدمع الهيمنل اإلرهنبية بنلدننبل ،لسنة  0337والق ق مل  5.مدندة قصدب
اىهددن ف د ميددنل مانفحددة اإلرهددنب ،حيددث قددم الق ددرق لاددل سددالح مو يهددنل مقفي در مو حددنرق مصددمم
إللهددنق األرواح مو لديددب الددددرة لىددن علهنقهددن ،مو مصددمم إلحددداث عصددنبنل بدنيددة خ ي درة مو مض درار
مندية يسيمة مو لديب الددرة لىن يلك
 00االقفنقية الدولية لدمع قمويل اإلرهنب ،لسنة  0333والق قدض بأن ققخي األ ار

خ وال

لمنع ومانفحة قمويل اإلرهنبيين ،ب ال مبن در مو غيدر مبن در ،لدن ريدق يمنلدنل قددل السدع
علن غنينل خيرية مو ايقمنلية مو ثدنفيدة ،مو ق ديع من د ة غيدر م درولة مثدل االقيدنر بنلمخددرال
مو قهريب األسىحة
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 05االقفنقي ددة الدولي ددة لدم ددع ملم ددنل اإلره ددنب الن ددووس لس ددنة  5112عي القب ددرل ه دديه االقفنقي ددة من ددب
يرقاددب يريمددة اددل مددن يدددوم بصددورة غيددر م ددرولة ولددن لمددد حيددنلة مددندة م ددعة مو صددنع مو حيددنلة
يه ددنل بدص ددد عله ددنق األرواح مو القس ددبب فد د ميى ب دددن يس دديم ،مو بدص ددد علح ددنق ض ددرر يس ددأن
بنلممقىانل مو البيية
09

اقفنقية لنم  5101لدمع األفعنل غير الم رولة المقعىددة بدنل يران المددن الددول

"االقفنقيدة

اليدي دددة المقعىد ددة ب ددنل يران الم دددن " والقد د ق اد دد لى ددن قيد دريم اس ددقخدام ال ددنيرال المدني ددة س ددالحنً
إلحداث الوفنة مو اإلصنبة مو الضرر ،و ييرم اسقخدام ال نيرال المدنية لقفري األسىحة البيولوييدة
والايمينيية والنووية ،مو المواد الممنثىة إلحداث الوفنة مو اإلصنبة مو الضدرر ،مو اسدقخدام مثدل هديه
المواد لمهنيمة ال نيرال المدنية وييرم اسقخدام اإلنقرنل لىهيوم لىن من آل المالحة اليوية
عال من مددن ماثددر اإليدراءال الدوليددة العمىيددة القد قمدل لمانفحددة اإلرهددنب اننددل بعددد محددداث
الحندس ل ر من سبقمبر  ،2119لندمن ملىنل الوالينل المقحدة حربهن لىن اإلرهنب ،وليأل علدن
ميىج األمن ليمنحهن قفويضن لمحنربة اإلرهنب ومالحدة ملضنء قنظيم "الدنلدة" مينمن ويدوا ،حقدن
يمانهن عضفنء نوع من ال رلية لىن قصرفنقهن غيدر من ميىدج األمدن قدد ويدد غضنضدة فد قىبيدة
ال ىب األمريا ومصدر ق ار اًر مقوالننً (الدرار رقم  9373الصدندر بقدنريو  27سدبقمبر  ،)2119مدان
فيدب اإلرهددنب ودلدن يميددع الددول بنلعمددل لىدن منددع ووقد

قمويددل األلمدنل اإلرهنبيددة وفد  7ماقددوبر

 2119قنمددل الواليددنل المقحدددة بغددلو مفغننسددقنن بدددلوى مانفحددة اإلرهددنب وقفايددك البنيددة األسنسددية
لقنظيم "الدنلدة" اليس قدلمب حراة نلبنن ،ويلك بنلرغم مدن المعنرضدة الدوليدة واسدعة الن دنق لهديا
الغلو اليس يفقدر علن ال رلية الدولية ونيم لن هيا الغلو خسنير فندحة فد األرواح والممقىادنل،

911

حيث لد لدة آال

من الموا نين األفغنن مصرلهم ،وقم ق ريد اآلال  ،فضالً لن الدمنر الهنيدل

اليس لحق بنلمن آل والمرافق الحيوية (واصل  2117ص)997
امن قنمل لنم  2113بحربهدن ضدد العدراق لنددمن اقهمدل الواليدنل المقحددة العدراق بنمقالادب
مسددىحة دمددنر ددنمل وبددأن لددب لالقددة بقنظدديم "الدنلدددة" ،ولىددن مثددر هدديا االدلددنء قنمددل بعمددل لسددارس
منفرد بنلقحنل

مع بري ننين بغلو العراق واحقاللب ،وانن هيا العمل خنرج ع نر ال رلية الدولية

ومن الخ وال الق ريعية المهمة الق قنمل بهن الوالينل المقحدة األمرياية لىن مثر محداث
سددبقمبر 2119اننددل بنصدددار قددننون بددنقريول ) ،(USA Patriot Actالدديس وقدع لىيددب الدرييج
األميريا "يورج بوا" بقنريو  11ق رين األول  1112و معننه قوحيد وقعليدل ممريادن مدن خدالل
ق ددوفير األدوال الماليم ددة الم ىوب ددة اللقد دراض اإلره ددنب ولرقىق ددب .و س ددمح الد ددننون بقدوي ددة وا ددنالل
االسددقخبنرال فد الواليددنل المقحدددة (  CIAو  ) FBIو بمويددب الدددننون رفعددل العوايددق الدننونيددة
حددول مراقبددة المحندثددنل الهنقفيددة ،والمىفدنل ال بيددة والرسددنيل االلاقرونيددة والصددفدنل البنايددة  ،وحقددن
قفقيا البيول ف غينب مصحنبهن () http://bit.ly/1epTlKv
ومددن الخ دوال العمىيددة الميدانيددة الق د يددنءل ف د سددينق مانفحددة اإلرهددنب اننددل اي دراءال
القحددنل

الدددول ضددد اإلرهددنب يددوم  7آب  2194ضددد القنظدديم اإلرهددنب "دالددا" بديددندة الواليددنل

المقحدة األمرياية ،وقد ضم القحنل

ف حينب ماثر من ل رين دولة من ضمنهن األردن ،بعدد اىمدة

الرييج األميرا "بنراك موبنمن" لى عب االمرياد  ،الديس قدنل فيهدن :عن األوضدنع السديية فد العدراق،
وااللقداءال العنيفة المويهة ضد اإليليديين ،مقنعقن اإلدارة األميرايدة بضدرورة قددخل قواقهدن "لحمنيدة
الم دوا نين األميددرايين ف د المن دددة واألقىيددة اإليليديددة ،علددن يننددب وق د
لنصمة عقىيم اردسقنن العراق ()http://bit.ly/1LY76xs

قددددم المسددىحين علددن مربيددل"
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وفد يددوم  91ميىددول  ،2194ملىددن " بددنراك موبنمددن" منددب مولددل ببدددء ددن الغددنرال فد سددورين،
وممددر بقاثيد

الغددنرال فد العدراق وبعددد يلددك بقسددعة ميددنم دخىددل فرنسددن لىددن خد الموايهددة ،اثددنن

دولددة ق ددنرك ف د الحمىددة بقنفيدديهن لدددة ض دربنل يويددة ضددد "دالددا" ،وادديلك مرسددىل ق دوال خنصددة
علن اردسقنن العدراق لقددريب الددوال الاردسدقننية لىدن اسدقعمنل السدالح الديس مرسدىقب وفد يدوم 23
ميىددول ،ددنل اددل مددن الواليددنل المقحدددة والبحدرين واألردن وق ددر والسددعودية واإلمددنرال مولددن غنراقهددن
ضد قنظيم "دالا" (نفج المصدر)
ام ددن مص دددر الد درييج األميراد د "ب ددنراك موبنم ددن" ممد د اًر قنفي دديينً بف ددرض لدوب ددنل لى ددن ق ارص ددنة
اإلنقرن ددل األمي ددرايين واألينن ددب ب ددال يق دديح لىحاوم ددة قيمي ددد مرص دددة األ ددخنص المق ددور ين فد د
هيمنل علاقرونية لىن مهدا

اميراية ،حيث ماد من القهديدال اإللاقرونية ق ال واحدة من مخ ر

القحدينل لىن االققصند واألمن الدوم ف الوالينل المقحدة( .يريدة الرمس  2نيسنن )2009
وف د آخددر قحددديث إلي دراءال الواليددنل المقحدددة ف د سددعيهن لمانفحددة اإلرهددنب مقددر ال درييج
األميرا "بنراك موبنمن" ف

دهر حليدران  1128خ دة يديددة فد العدراق لموايهدة قنظديم "دالدا"،

ف ددأمر بقعيي ددل قس ددىيح الدد دوال العراقي ددة والب ددمراة والع ددنير الس ددنية ،ون ددر قد دوال مميراي ددة عض ددنفية
ألغراض القدريب .امن ممر بقعييل قسىيم لقند ومواد ضرورية لهديه الددوال ،وارسدنل  481لسدارينً
مميراينً عضنفينً بنلعراق لقدديم القدريب والم ورة لىدوال العراقية الق قدنقل قنظيم "دالا" ،م ادداً من
الدرار ينء بعد ىب من رييج الولراء العراق حيدر العبندس)91 http://bit.ly/1UAsDjD( .
وضددمن عي دراءال االقحددند األوروب د  ،وف د محنولددة منددب لىقصدددس لمخددن ر "دالددا" ،الدديس
يسددقغل اإلنقرنددل لقينيددد ملضددنء يدددد ،ييددرس ق ددايل فريددق ددر ة موروب د يديددد يقعد دب ويحيددب
حسنبنل مواقع القواصدل االيقمدنل القد بهدن لالقدة مدع قنظديم "دالدا" ويهدد

لمدل الفريدق علدن

عغ ددالق الحس ددنبنل اليدي دددة بع ددد س ددنلنل م ددن عن ددنيهن ،بحس ددب مص ددندر مدرب ددة م ددن فري ددق ال ددر ة
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األوروبد  .ويسددقهد
مل

الفريددق األمند األوروبد العثددور لىددن لننصددر مسنسددية فد حمىددة ن ددرل منيددة

قغريدة لىن موقع «قويقر» ولهن لالقة بيمنلدة عرهنبيدة سدعينً علدن قينيدد مددنقىين مينندب ومدن

المدددرر من قبدددم الوحدددة اليديدددة لمىهددن بعمددل مسددح لإلنقرنددل مددن ميددل محنص درة خصددينل قينديددة
مس د ولة ل ددن الحمى ددة الدلنيي ددة الخنص ددة بقنظ دديم "دالددا" لى ددن مواق ددع القواص ددل االيقم ددنل  ،والقد د
اسقعنن بهن القنظيم من ميل قينيد مدنقىين ميننب ،وسو

يسعن هيا الفريق من قوال ال ر ة علدن

ققبدع ال خصددينل الرييسددية المسد ولة لددن ن ددر مددن يددددر بنحددو منيددة ملد

قغريدددة لىددن موقددع "قددويقر"

يقروح لددهن بدين  .2و 21ملفدنً لىدن صدىة بقنظديم "دالدا" الديس يسدي ر لىدن
يومين من حسنبنل ا
ً
مي د دلاء مدددن الع د دراق وسدددورين وسددديعمل يهد ددنل ال د ددر ة األوروب د د (يوروبد ددول) مد ددع د ددرانل قواصد ددل
ايقمنل  ،لم يعىن لن اسمهن ،حقن ققعدب هيه الحسنبنل)http://bit.ly/1GEgxie( .
وهننك عيراءال مخرى لمانفحة اإلرهنب قدوم بهن بعدض الددول الابدرى مثدل بري ننيدن ،حيدث
ا د

"عدويددن سددمومل" ،المقحدددث بنسددم الحاومددة البري ننيددة فد ال ددرق األوسد و ددمنل عفريديددن ،فد

هر مينر  5102لن قفنصيل م روع قننون يديد لمانفحة الق در  .ومضدن

بدأن الق دريع اليديدد

ي مل حظر المنظمدنل المق رفدة القد قسدعن علدن قددويض الديمد ار يدة مو اسدقخدام خ دنب الاراهيدة
ف د األمددنان العنمددة ،فض دالً لددن قدييددد ومنددع األ ددخنص الدديس يعمىددون لىددن القددأثير لىددن ال ددبنب
وقحددويىهم علددن مق درفين امددن يقضددمن الق دريع اليديددد صددالحينل عغددالق المدددرال واألمددنان الق د
يسددقخدمهن المق رفددون لىقددأثير لىددن اآلخدرين ،فضدالً لددن قعليددل صددالحينل مفوضددية العمددل الخيددرس
ف بري ننين بنسقيصنل اليمعينل الخيرية الق قخقىج األموال من ميل الق در واإلرهدنب ،والمليدد
من قيود الهيرة لىن المق درفين ،وقعليدل دور هييدة االقصدنالل البري ننيدة فد اقخدني عيدراءال ضدد
الدنوال الق قبث محقوى مق رفنً ()http://cnn.it/1J4bRDU
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ولىن الصعيد الميدان ملىن رييج الولراء البري نن "ديفيد انميرون" ،خالل هر حليدران
 ،2191من بددالده قعقددلم عرسددنل  921لسددارينً عضددنفينً ،لقدددريب الد دوال العراقيددة الق د قوايددب قنظدديم
"دال د ددا" وبه د دديا س د دديرقفع ل د دددد العس د دداريين البري د ددننيين الع د ددنمىين فد د د العد د دراق عل د ددن نح د ددو .311
()7 http://bit.ly/1JU3Sc2
وضمن عيراءال فرنسن ملىن رييج الحاومة الفرنسية "مننويل فنلج" ،ف بداية لنم 2009
ف اىمة ممنم اليمعية الو نية ،لن سىسىة عيراءال ممنية ق مل للل السيننء "المق رفين" ومراقبدة
اإلنقرند ددل والمسد ددنفرين يد ددوا ،م د ددددا لىد ددن قعليد ددل ميه د دلة االسد ددقخبنرال الداخىيد ددة وق د دوانين مانفحد ددة
"اإلرهددنب" امددن دلددن علددن ليددندة الافددنءال والقنويددع ف د القوظي د

لي ددمل خب دراء معىومنقيددة ومحىىددين

وب ددنحثين ومق ددريمين ،م ددي اًر عل ددن من ميهد دلة االس ددقخبنرال الداخىي ددة س ددقيد نفس ددهن ل ددنيلة ل ددن الدي ددنم
بنلم ىوب منهن دون قعليل ابير لىوسنيل الب رية والمندية ()http://bit.ly/1flXvE9
وف نفج السينق مقر الميىج الدسقورس الفرنس ف

دهر قمدول " 2102قدننون القنصدل"،

والديس يع د ميهدلة المخددنبرال القنبعددة لىدولددة ميدنالً موسددع لمراقبددة االقصددنالل ،لىقصدددس لىقهديدددال
اإلرهنبيددة المحقمىددة وبمدقضددن الدددننون اليديددد ،فننددب ب ددالً مددن ا ددق ار الحصددول لىددن موافدددة مددن
قنض ،فنن مس ول األمن يمانهم من يأمروا بنلمراقبة بعد الحصول لىدن نصديحة مدن هييدة ع درافية
من يل حديثنً مارسة خصيصنً لمثل هيه الموافددنل وقدد ن درل الحاومدة الفرنسدية  01آال

ينددس

ألول مدرة منددي الحددرب العنلميددة الثننيددة فددوق م ارضدديهن ،ويلددك فد سددينق حلمددة مددن اإليدراءال الدنسددية
لىن غرار من قنمل بب لدة دول موروبية ()http://bit.ly/1HRBkPJ
وف د الصددين حددث ال درييج الصددين " د يينبين د " قددندة دول آسددين الوس د ن لىددن مضددنلفة
يهددودهم لمحنربددة الق ددر الدددين  ،ف د ع ددنرة عل دن الهيمددنل الق د ق ددنهن لننصددر قنقم د علددن مقىيددة
(الويغور) المسىمة ف عقىيم " ينيينن " غرب البالد  ،حيث قدول بادين :عن يمنلدنل انفصدنلية فد
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" ددينيينن " قسددعن علددن قأسدديج دولددة خنصددة ب د "الويغددور" ي ىددق لىيهددن اسددم "قراسددقنن ال درقية" ،ومن
ه الء لديهم ارقبن نل بيمنلنل مق رفدة فد آسدين الوسد ن وبناسدقنن وقدنل ريديج الدولراء النيبدنل
"سو دديل اددويراال" :عن مانفحددة اإلرهددنب واألصددولية الدينيددة ه د "مولويددة قصددوى" لحاومددنل ينددوب
آسين ()http://bit.ly/1Dlj0zy
وفد د اس ددقرالين ،ملىن ددل الحاوم ددة بق ددنريو  59حليد دران  ،5102منه ددن س ددق بق قد دوانين يدي دددة
قدض د د بسد ددحب الينسد ددية مدددن الم د دوا نين الضد ددنلعين بنإلرهد ددنب مد ددن حد ددنمى ي د دوال سد ددفر مسد ددقرال
()http://bit.ly/1HlyO1N
امددن اددنن لمحامددة اليننيددنل الدوليددة دور فد مانفحددة اإلرهددنب ،عال من قدددرقهن لىددن مالحدددة
مس د ولين بقنظ ديم "دالددا" ،محدددودة وقنلددل المحامددة ف د بيددنن لهددن :عنهددن قوص دىل علددن اسددقنقنج من
األسددنج الدددننون لفددقح الفحددص القمهيدددس ضدديق يددداً خددالل المرحىددة الحنليددة ،الفقددة علددن من قيديددد
االلقد دلام وال ددعور بنلحني ددة المىحد دة م ددن ينن ددب ال دددول المعني ددة ق ددد قس ددنلد فد د قحدي ددد س ددبل يدي دددة.
()http://cnn.it/1CsdRyT
وبنلنسددبة لمنظمددة ال ددر ة اليننييددة الدوليددة "اإلنقرب ددول" لددددل م د قم اًر خ ددالل ددهر نيس ددنن
 2191ف سنغنفورة حيث غل لىن مننق نل الم قمر مسألة مانفحة اإلرهنب ،ودلن الميقمعون،
ومغىددبهم خب دراء ف د ميددنل األمددن ،علددن ضددرورة ،من ق دددد انفددة الدددول مددن عي دراءال قددأمين الحدددود
لموايهددة اليريم ددة الع ددنبرة لىدددنرال ،والس دديمن قى ددك الق د ق ددهد اض د رابنل مثددل دول ال ددرق األوسد د
(العراق وسدورين) وموضدح المقحددثون من الثغدرال فد ممدن الحددود لعبدل دو اًر فد السدمنح لنحدو 02
مل

مسىح بمغندرة بالدهم لىدينم بأن

ة عرهنبية مو الم نراة ف الصدرالنل المسدىحة ويلدك القبدن اًر

من م ىع لنم )http://www.alarab.co.uk/?id=50024( 2102
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ومددن الهييددنل الدوليددة القد اددنن لهددن دور فد مانفحددة اإلرهددنب" ،المنظمددة اإلسددالمية لىقربيددة
والعىددوم والثدنفددة" "اإلسيسدداو" القد لددددل بقددنريو  1ميددنر  2102مد قم اًر ،نلددب بنظددنم لددنلم يديددد
ماثددر لدددالً وم ددمل قنميددة وقد دددمن ،وقددد م ىدددل هدديه المبددندرة فد د

ددال نددداء علددن العددنلم اإلس ددالم

بمننسددبة حىددول الدديارى الثنلثددة والثالثددين لقأسيسددهن ( 1ميددنر  1 - 0822ميددنر  ،)2102داليددة علددن
قضددنفر اليهددود إلخمددند نددنر ال نيفيددة بددين المسددىمين واحددالل السددالم بددين المدوا نين واحقددوى البيددنن
الخقددنم لىمنظمددة عندديا اًر يدددينً علددن يميددع الدددول األلضددنء ،بددأن ملدراض القعصددب واالنغددالق ليسددل
سوى ع نرال لىدخول ف مرحىة اإلرهنب والفقندة بدين مبندنء ال دعب الواحدد وهدو مدن يحددث فعدال فد
العراق وسورين واليمن ودول مخرى ،فنإلرهنب يقغيى مبن رة من ال نيفية وانعدام االنقمدنء المدوا ن
وم ددنرل "اإلسيسدداو" ف د بيننهددن علددن ضددرورة األخددي ف د االلقبددنر المصددنلح العىيددن لىعددنلم اإلسددالم
وحمنيقهن ،ودلل الدول األلضنء علن االلقلام بميثنق "منظمدة القعدنون اإلسدالم " ،الديس ي ادد لىدن
االسقر ند بنلديم اإلسالمية النبيىة المقمثىة ف الوحدة واإلخنء والقضنمن بين الدول األلضنء لقأمين
مصنلحهن الم قراة ف السنحة الدولية ،ولىن المسنهمة ف السىم واألمدن الددوليين والقفدنهم والحدوار
بددين الحضددنرال والثدنفددنل ومقبددنع األديددنن ،ولىددن قعليددل العالقددنل الوديددة وحسددن الي دوار واالحق درام
المقبندل والقعنون وق ييعهن ()http://www.alarab.co.uk/?id=51545
وف سينق دلم لمىينل مانفحة اإلرهنب قم عن نء "صندوق مانفحة اإلرهنب" ،ومدره مدينة
"ينيد " ،وق ددنرك فيددب الواليددنل المقحدددة األمريايددة بخمسدة مىيددنرال دوالر ،مددن ميددل مسددنلدة الدددول،
ومن بينهن األردن لىن مانفحة يلك الخ ر( .من نوس )2194
ورغم ال هيه اليهود الدولية ،من اقفنقينل وم قمرال وايراءال محىية لىن مسقوى الددول،
منفددردة وميقمعددة ،ومددن ارفددق يلددك مددن حمددالل لسددارية لد دوال القحددنل

الدددول ضددد اإلرهددنب ،فددنن
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الس د ال الدديس ي ددرح هنددن :هددل حددددل اددل هدديه اليهددود هدددفهن ف د الدضددنء لىددن اإلرهددنب وقيفي د
مننبعب؟
فد الواقددع يالحددظ المققبدع لميريددنل األمددور من الميقمددع الدددول ال يدلال لددني اًل ممددنم هيمددة
اإلرهنب الدول ولمىينقب غير اإلنسننية الق ق نل معظم دول العنلم المقددمدة منهدن والننميدة ويبددو
من مانفحة هيه اآلفة الدولية الخ يرة قق ىب مليداً من الوقل ف القعنون واليهدد الم دقرك ،ووضدع
عسقراقييينل مدروسة وننيعة قوااب ق ور مسنليب العمىينل اإلرهنبية واسقراقييينل المنظمنل الق
قنفيهن ،وخنصة من النواح الفارية والقانولويية والمنلية ومينل القسىيح والقينيد ميضنً
وايا قددم اخق دلال اإلرهددنب الدددول بقنظدديم "دالددا" فهنددنك س د ال آخددر :مقددن سددقنقه الحددرب
لىددن "دالددا" ؟ لاددن يبدددو من الي دواب مددبهم فف د اددل م درة قظهددر قص دريحنل مقننقضددة لمس د ولين
دوليددين ،ولانهددن ققضددمن الديددنداً لىفقدرة اللمنيددة المقوقعددة لىدضددنء فيهددن لىددن "دالددا" فمددثالً قددنل قنيددد
الدوال االمرياية الق قحنرب "دالا" ف العراق وسورين الينرال "ييمج قيرس" عن الحرب سقسدقمر
 2سد د ددنوال لىد د ددن األقد د ددل قبد د ددل من يد د ددقمان القحد د ددنل

مد د ددن بىد د ددوغ ند د د ددة قحد د ددول ضد د ددد المسد د ددىحين

()http://bbc.in/1TLD02I
وفد د رس ددنلة بع ددث به ددن ولي ددر الخنريي ددة األمرياد د "ي ددون اي ددرس" لب ددر اله ددنق
القح ددنل

عل ددن مد د قمر

ال دددول المن ددنوئ ل د د "دال ددا" فد د العنص ددمة الفرنس ددية ب ددنريج فد د حليد دران  ،5102وصد د

الحرب لىن "دالا" بأنهن "حرب لسنوال لدة)http://bit.ly/1DpXTHl( ".
وحسددب مددن مفددند بددب "ريق ددنرد هددنج" ،ريدديج ميىددج العالقددنل الخنرييددة فد ميىددج ال دديوا
األمريا  ،فنن ال رق األوس يوايب حربنً دينية ق بب الحرب الدينية الق
 91سنة ،ولان يمان من ق ول ماثر () http://cnn.it/19zmIYe

هدقهن موروبن لىدن مددار
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وقددنل وليددر الدددفنع األمريا د السددنبق "ليددون بننيقددن" عن الدقددنل ضددد قنظدديم "دالددا" سددياون
صعبن وقد يسقغرق لدوداً ()http://bit.ly/1Gv3QTm
ام ددن ى ددب الد درييج "ب ددنراك موبنم ددن" فد د بداي ددة ل ددنم  2102قفويضد دنً ق د دريعينً م ددن الا ددونغرج
لمحنربددة قنظدديم "دالددا" ،حقددن ف د منددن ق ال قنحصددر ف د الع دراق وسددورية ،فقرقددب ثددالث سددنوال
وقضددمن ىددب ال درييج صددالحينل لحددرب لىددن مدددى ثددالث سددنوال لضددرب القنظدديم ،ف د مسددنحة
يغرافية "مفقوحة" ،ق مل لمىينل يوية مدع ضدواب لىدن مس قددخل بدرس مدع عماننيدة قنفيدي لمىيدنل
محدودة لىدوال الخنصة ()http://bit.ly/1HEdkiX
وحسب القدند رييج هيية األرانن الم قراة األمرياية "الينرال ريموندد موديرندو" فد رمس لدب
خدالل دهر قمدول  ،5102فددنن هليمدة قنظديم "دالددا" قدد قسدقغرق "ل در علددن ل درين سدنة" ،ويلددك
مبعد ممن يقوقع البيل األبيض)http://cnn.it/1MgHop4( .
وبننء لىيب ال يمان القاهن بنلمدة اللمنية الق سيقم فيهن الدضنء لىن "دالا" مو "الدنلدة"
والقنظيمنل األخرى المقفرلة لنهمن ،وفيمن عيا قم الدضنء لىن "دالا"  ،فهل سينقه اإلرهنب من
العددنلم؟ ملدديج هنددنك احقمنليددة ظهددور قنظيمددنل مخددرى قحددل ددعنر اإلسددالم مو غي دره لىديددنم بعمىيددنل
عرهنبية؟ ال محد يسق يع اإلينبة لن هيا الس ال
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الفصل الخامس
الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات
الخاتمة
ف خقنم الدراسة يمادن الددول بدأن اإلرهدنب ال يمادن قعريفدب قعريفدنً يقفدق لىيدب اليميدع نظد اًر
لقضددنرب مصددنلح الدددول وان اقفدددل الدددول لىددن قعريد
قخقى

اإلرهددنب فد بعددض يوانبددب عال منهددن سددو

فيمن بينهن لىن قسمية من هم اإلرهنبيون فنإلرهنبيون لدى يهة معيندة مننضدىون لددى يهدة

مخددرى مددع من البنحددث ال ي يددد الىيددوء علددن اإلرهددنب لقحديددق مس هددد  ،حقددن لددو اددنن م ددرولنً مثددل
نيل الحرية مو االسقدالل فال ييول اسقغالل األبرينء لقحديق قىك األهدا
قوص
ومحينننً أ

الدول بأنهن قمنرج عرهنبنً ضد موا نيهن مو موا ن دولة مخرى ،عمن ب ريدة

مبن درة مو غيددر مبن درة ،وهدديا مددن يدددلن بنرهددنب الدولددة ولاددن ييددب قسددمية األمددور بمسددمينقهن ،فددال
يماددن وص د

مس دولددة بأنهددن عرهنبيددة ،فمددثالً ال يماددن مدنرنددة مس دولددة ،مهمددن ويهددل عليهددن مصددنبع

االقه ددنم بأنه ددن عرهنبي ددة ،بيمنل ددة "ب ددندر م ددنينهو " (يمنل ددة الي دديا األحم ددر ،عح دددى مب ددرل ومن د د
اليمنلنل اليسنرية المسدىحة بألمننيدن الغربيدة مدن بعدد الحدرب العنلميدة الثننيدة) امدن ال يمادن مدنرنقهدن
بقنظيم "دالا" مو " الدنلددة" وغيرهدن مدن القنظيمدنل اإلرهنبيدة ولادن يمادن وصد

قىدك الددول بدأس

صددفة مخددرى غيددر اإلرهددنب ،فدديمان وصددفهن بأنهددن داقنقوريددة مو لدوانيددة مو فن ددية مو ننليددة مو مس
قسمية مخرى
يعقدد البنحث من انقهنء الحرب البنردة قد سنلد لىن برول اإلرهنب من يديد لددواً م دقرانً
لىيمي ددع والس ددقمرار عنق ددنج مص ددننع األس ددىحة المه ددددة ب ددنإلفالج نظد د اًر النقه ددنء الح ددرب الب ددنردة ف ددقم
اسددقغالل بدديور اإلرهددنب ف د بعددض منددن ق الص دراع بخىددق يمنلددنل عرهنبيددة مددع قضددخيم قددوة هدديه
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اليمنلدنل فد وسددنيل اإللدالم الغربيدة امددن قدم قضدخيم القرسددننة العسدارية القد اددنن يمقىاهدن العدراق
قبل غلوه من قبل الوالينل المقحدة وحىفنيهن لنم  2113حيث صور لنن العراق ف حينهن لىن منب
من مقوى الدول لسارينً
مددن الالفددل لىنظددر من اإلرهددنب بدددم داخددل الدولددة ،ثددم انقدددل عقىيمي دنً ،وبعدددهن مصددبح ظددنهرة
دوليددة ولددم ياددن هنددنك مس ارقبددن قنظيم د مو فاددرس بددين الفددنلىين ف د دولددة مددن والفددنلىين ف د دولددة
مخرى ،فدد انن لال دولة عرهنبهدن الخدنص بهدن ولادن فد الوقدل الحنضدر ،مصدبحل صدفة "الدوليدة"
ق ىددق لى ددن اإلره ددنب اون ددب ينقد ددل لب ددر الح دددود الدوليددة ،م ددع وي ددود ارقب ددن قنظيمد د مو فا ددرس ب ددين
اليمنلنل المنق رة ف هيه الدول
مدع من قددنريو اإلرهدنب قددديم ،ضددنربة يديوره فد ملمدنق القددنريو ،فددنن البنحدث يددرى من بدايددة
المحنسبة لىن األلمنل اإلرهنبية ييب من قبدم مع انقهنء الحرب العنلمية الثننيدة وان دنء هييدة األمدم
المقحدددة ،حيددث اقفدددل يميددع الدددول األلضددنء لىددن ميثنقهددن الدديس يقضددمن لدددم القدددخل فد ال د ون
الداخىية لىدول األخرى ،ولدم الىيوء لىعن

لحل النلالنل فيمن بينهن

عن مهم من يميل اإلرهنب الحديث هو اسقخدامب ألحدث منواع المقفيرال ،فضالً لن ق ويع
القانولويين المقددمة ،واسقغالل وسنيل اإللالم المريية منهن والمسمولة والماقوبة ،ووسنيل القواصدل
االيقمنل بمن يخدم مهدافهن
امددن من القنظيمددنل اإلرهنبيددة قدقددنل وققوسددع لىددن حسددنب بددث القفرقددة والحدددد والاراهيددة بددين
مبنددنء ال ددعب الواحددد ،مسددقغىة الفدوارق الدينيددة مو الميهبيددة مو العرقيددة مو العدنيديددة القد يق ددال منهددن
نسيج الميقع الواحد ،وبنلقنل ضرب الوحدة الو نية ،حيث ال يويد ميقمع ندد مدن لدرق واحدد مو
من لديدة واحدة
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مددع من اليميددع مقفددق لىددن ضددرورة مانفحددة اإلرهددنب عال من مددن مهددم مسددبنب لدددم نينلددة
اليهددود الراميددة علددن مانفحقددب ف د ال ددرق األوس د هددو قضددنرب مصددنلح الدددول الابددرى وبعددض دول
اإلقىيم وقبندل االقهنمنل فيمن بينهن بدلم القنظيمنل اإلرهنبية امدن يوصد بعضدهم بضدرورة احقدواء
القنظيمنل اإلرهنبية الق ققسىح بغ نء الدين من خالل محنييقهم ومننظرقهم بنألدلة ال درلية ،ممدن
البنحث فال يرى ممالً ابي اًر ف عقننع ه الء المقعصبين ،المق ددين لىعدول لن سىواينقهم اإليراميدة
لقحديق مهدافهم ،لان ييب اسقمرار المحنولة رغم يلك امن ييب العمل لىن خ موال وهو قولية
ال ددبنب وقحصددينهم ضددد مفاددنر الق ددر مددن خددالل قدددديم األدلددة والبدراهين المدلمددة بنآليددنل الدرآنيددة
واألحنديث النبوية ،واسقغالل وسنيل اإللالم المقنولة لىوصول علن قىوب ال بنب ولدولهم
وف خضم هيا الوضع غير المسقدر اسق نع األردن من يحنفظ لىن ممندب الدو ن بفضدل
حناة قيندقب وول

عبب ،وقانقفهم لىقصدس لإلرهدنب ومندع انق دنره فضدالً لدن القعدنون مدع بعدض

الدول الصديدة وال ديدة
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االستنتاجات
خىددص البنحددث ،ومددن خددالل الد ارسددة الق د قددددم بهددن والفرضددينل الق د ان ىددق منهددن ،علددن يمىددة
اسقنقنينل من مهمهن من يى :
 9اإلره ددنب ظ ددنهرة دولي ددة ل ددنبرة لىح دددود ،ال دي ددن له ددن وال و ددن فد ددد ظه ددر عره ددنبيون لى ددن م دددى
العصددور ممددن اقبع دوا الديننددة اليهوديددة والمسدديحية واإلسددالمية امددن من اإلرهددنب ينقدددل بنلعدددوى
لبر الحدود بين الدول بفعل وسنيل القواصل االيقمنل وقأثير وسنيل اإللالم المخقىفة
 2من يسقهد

األردن هو اإلرهنب اإلقىيم المقثدل بنلقنظيمدنل اإلسدالمية المق رفدة مثدل "الدنلددة"

و"دالا" وغيرهن من القنظيمنل المق رفة الق ققسقر وراء الدين اإلسالم  ،وال يويد هندنك مس
قهديددد يدديار لددمأردن مددن منظمددنل عرهنبيددة دوليددة يسددنرية مو غيرهددن اددنلق ققوايددد ف د عفريديددن مو
موروبن مو ممريان الالقينية
 3عن القنظيمددنل اإلرهنبيددة قسددقغل حنلددة الب نلددة والفدددر والفسددند المنق ددر فد معظددم الدددول لىقددرويج
لعديدقهن الق قدلو علن قحديق المسنواة ومحنربة الفسند والمفسدين من خالل رح "اإلسالم هو
الح د ددل" ،ومن اإلس د ددالم يع د ددنلج يمي د ددع م د ددنال الميقم د ددع اإلققص د ددندية واإليقمنلي د ددة ،ومن الدول د ددة
اإلسالمية ه النموييية وه الدولة الفنضىة
 4اسقمرار الدضية الفىس ينية دون حل لندل ودايم يسنهم ب ال ابير ف انق دنر وقمددد اإلرهدنب
الدول  ،اون هيه الدضية قعقبر محورية بنلنسبة لى عوب العربية واإلسالمية ،وقسقغل ف اثيدر
من األحينن من قبل القنظيمنل المق رفة لقبرير مفعنلهن اإلرهنبية
 1ال يمان محنربة اإلرهنب مو القصدس لب ب ال منفرد من قبل مس دولة ،نلمن منب لنبر لىدنرال
و نلمن من هننك وسنيل اقصنل قسنلد القنظيمنل اإلرهنبية فد ح دد م يدديهن مدن يميدع مق دنر
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العددنلم ،امددن منهددن قسددنلد لىددن عبددرام صددفدنل السددالح والحصددول لىددن القمويددل الدداللم لبدددنء هدديه
دداء مدع دول اليدوار فد ميدنل
القنظيمنل
وبننء لىيب ال بد من القعدنون مدع الددول األخدرى ،ابق ً
ً
مانفحة اإلرهنب
 1عن الحىول العسارية وحدهن غير انفية لىدضنء لىن اإلرهنب بل ييب من يعلل يلدك عيدراءال
مخرى مثل وضع عسقراقييينل مقانمىة مقوس ة وبعيدة المدى فنلضربنل اليوية الق يدوم بهدن
القحدنل

الددول ضدد اليمنلددنل اإلرهنبيدة فد اددل مدن العدراق وسددورين ال قافد دون قعليدل هدديه

الضربنل بدوال برية لمسك األرض وقحريرهن من قىك اليمنلنل امن من قدخل الدول األينبية
ب ددال مبن ددر وبدد دوال لى ددن األرض س ددي ثر س ددىبنً لى ددن نينل ددة اإليد دراءال المقخ ددية لمحنرب ددة
اإلرهنب المقثمل بد "دالا" حنلين ،حيث يع
علن مسنر حرب صىيبية يديدة

يلك يريعة لقحويدل مسدنر الحدرب لىدن اإلرهدنب
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التوصيات
لىن ضوء الدراسة فنن البنحث يوص بمن يى :
 9وضددع سينسددنل ورسددم عسددقراقييينل ددنمىة قعم دق روح االنقمددنء لىددو ن وقرس دو مدومددنل الوحدددة
ابقداء مدن األسدرة والمدرسدة والينمعدة وم ارادل
الو نية وق مل عيراءال قحصينية لقدوية المننلة
ً
العمددل ،لاللق دلال بموروثنقنددن الثدنفيددة القسددنمحية ،ويلددك مددن خددالل قاىي د

الددو الرال وم سسددنل

الميقمع المدن لىدينم بدورهن ف مينل القولية ،وقنمية الحج األمن  ،وابعند مبننيندن لدن ميدواء
االنقمنء لىيمنلنل المق رفة
 2قيدنم ادل مددن و الرة القربيدة والقعىدديم وو الرة القعىديم العدنل بنلددندة النظدر بنلمنددنهج القعىيميدة الدينيددة
دداء مددن الصددفو
والو نيددة ابقد ً

األول دن ،واخقيددنر الا دوادر القعىيميددة بعننيددة فنيدددة وقأهيىهددن فاري دنً

بحيث قاون قندرة لىن قحصين األيينل الدندمة من الق ر والغىو ،وقاون م هىة ،لن در ثدنفدة
القسنمح والقعنمل مع اآلخر بغض النظر لن دينب مو لرقب مو لونب
 3اسقمرار و الرة األوقن

والمددسنل اإلسدالمية بددورهن الددين المعقددل فد مدنومدة الفادر القافيدرس

بنلفار المعقدل ،من خالل البرامج الدينية والخ ب ،واسقخدام المسنيد والمراال الدينية ،لقرسيو
مفنهيم الدين اإلسالم المعقدل ،ونبي الق ر
 4عي ددالء ال ددبنب لنني ددة خنص ددة وق ددوليقهم م ددن خ ددالل القواص ددل ال دددايم معه ددم وقحسد دج م ددناىهم
االيقمنليددة والنفسددية واالققصددندية وغيرهددن ،ولدددم عغفددنل االهقمددنم بنلصددحة النفسددية ،نظ د اًر ألن
الحنلددة النفسددية ه د األسددنج ف د قيددنم ال ددبنب بنخقيددنر مددنهيهم ف د الحيددنة ،السدديمن منهددم الفيددة
ابقداء من سن  91سنة
المسقهدفة من قبل المنظمنل اإلرهنبية
أ
ً
 1لدم قهميا مس فيدة مدن فيدنل الميقمدع مهمدن ادنن موقفهدن السينسد مو الددين مو األيدديولوي ،
لقفويل الفرصة لىن القنظيمنل اإلرهنبية السقغالل هيه الفينل
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 1احقواء اليمنلنل المق رفة ف داخل الدولة األردنية ،ولدم عفسدنح الميدنل لهدم ليدر الدولدة علدن
موايهة دموية معهم ،والعمل لىن رلنيقهم وقوييههم ومحنورقهم
 7البحث لن آلية ردع قوية ،قمنع مس يهدة خنرييدة مدن محنولدة العبدث بدأمن الدو ن مو االلقدداء
لىي ددب ،وااللقم ددند لى ددن ال ددنفج م ددن الننحي ددة العس ددارية)األمنية واالققص ددندية ،واس ددقبعند القفاي ددر
بنالسقعننة بدوال مينبية ،مع لدم عغفنل القنسيق والقعنون المسقمر مع الدول ال ديدة والصديدة
ف مينل قبندل المعىومنل اإلسقخبنرية والقدريب ،ألغراض مانفحة اإلرهنب
 7دلددم موالنددنل الد دوال المسددىحة األردنيددة "الي دديا العرب د " ،والم سسددنل األمنيددة ،والعمددل لى ددن
قدددريب اوادرهددن ورفددع معنويددنقهم الدقنليددة لقصددل علددن ملىددن دريددنل الينهليددة ،لىقصدددس لإلرهددنب
بال احق ار
 1مقنبعددة حثيثددة لمددن ييددرس مددن محددداث ف د دول اليددوار ووضددع اإلسددقراقييينل والخ د العمىيددة
المننسددبة لموايهددة قمددددهن ووصددولهن علددن األردن ومراقبددة الحراددنل المنليددة ،فد البنددوك ،السدديمن
الم بوهة منهن ،لىقأادد مدن منهدن ال قسدقخدم لقمويدل القنظيمدنل اإلرهنبيدة مو لخالينهدن الننيمدة ،مو
لىقرويج ألفانر مق رفة
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عن نء مرال مو عدارة لمانفحة اإلرهنب ،لىن غرار دايرة مانفحة الفسند ،يادون هددفهن عيدراء
الدراسنل المقنولة والقحىيالل المقعمدة لظنهرة اإلرهنب ،الققراح سينسنل فعنلة لموايهقهن
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االهقمنم بوسنيل اإللالم المخقىفة (المريية والمسمولة والمدروءة) وق وير مدواقهن ومدنربنقهن
لقاددون ماثددر فنلىيددة وحضددو اًر مددن خددالل القصدددس لن ددر ثدنفددة الاراهيددة مددع القرايددل لىددن عظهددنر
النواح اإليينبية لىدولة
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قاثيد

العمدل مدن ميددل عييدند حدل لددندل ودايدم لىدضدية الفىسد ينية ،مددن خدالل القعدنون مددع

ال دددول االقىيمي ددة والاب ددرى وهيي ددة األم ددم المقح دددة فنلدض ددية الفىسد د ينية هدد مس ددنج الصددراع فد د
من دة ال رق األوس
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قائمة المراجع:

القرآن الكريم
موال المراجع العربية
م الكتب
ابراهيم ،منيد موريج( )2111اإلرهاب ..الظاهرة وأبعادها النفسية 9 ،بيرول :دار الفنراب
ابراهيم ،لى ( )9117الحدوق والويبنل الدولية ف لنلم مقغير ،المبندئ الابرى والنظنم

الدول

اليديد ،الدنهرة :دار النهضة العربية
األ عل ،لبد اهلل ( )2113القانون الدولي لمكافحة اإلرهاب  9الدنهرة :م سسة ال وبي
ببندى ،نبيل لوقن ( )2112اإلرهاب صناعة غير إسلمية  ،9الدنهرة :دار الببنوس لىن ر
بدران ،ابراهيم ( )9177األردن والوسطية  ،9لمنن :و الرة ال بنب
بدران ،وآخرون ( )2113المدخل إلى العلوم السياسية واالقتصادية االستراتجية 9 ،الدنهرة:
الماقب العرب لىمعنر
بريمددناو  ،يفيين د ( )2114العييالم بعييد  00سييبتمبر وغييزو الع يراق ،قريمددة لبددد اهلل حسددن 9
الرينض :ماقبة العبيانن
بوادى ,حسنين المحمدس ( )2114اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة 9 .االساندرية :دار
الفار الينمع
القرقورس ،محمد لوض و يويحنن ،مغندير لرفنل ( )2111علم اإلرهاب االسس الفكرية
والنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة اإلرهاب 9 ،لمنن :دار الحنمد لىن ر والقوليع
ق ومسا

نعوم ( )2113القوة واإلرهاب جذورها في عمق الثقافة االميركية ،قريمة ال هنب
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ابراهيم  9دم ق :دار الفار
ق ومسا  ،نعوم وآخرون ( )2113العولمة واإلرهاب حرب امريكا على العالم " السياسة
الخارجية األمريكية واسرائيل" ،قريمة الملين حملة  9الدنهرة :ماقبة مدبول
قورامنن  ،حسن  2114األمن القومي في القرن الحادي والعشرين 9 ،دم ق :األولن
لىن ر والقوليع
يم ،فريدون صنحب ،الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية  -مهنتي كملك -أحاديث ملكية،
 9177ال بعة العربية ،قريمة غنلس غليل
اليهمنن  ،ثنمر ( )9117مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي :دراسة قانونية ناقدة،

دم ق:

دار حوران
الحديدس ،ه نم ( )2111اإلرهاب جذوره وبثوره زمانه ومكانه وشخوصه 9 ،الدنهرة :الدار
المصرية الىبنننية
الحسين بن الل ( )9171مهنتي كملك ،بغداد :الماقبة العنلمية
حسين ،نعمل لى ( )9174مشكلة اإلرهاب الدولي ،دراسة قننونية ،بغداد :مرال البحوث
والمعىومنل
حمند ،امنل ( )2113اإلرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام 9 ،بيرول :ميد
الم سسة الينمعية لىدراسنل والن ر والقوليع
حمدس ،نرق لبد العليل ( ،)2117المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم اإلرهاب
الدولي،

 9الدنهرة :دار الاقب الدننونية

ار د ،لالء الدين ( ،)2111األمم المتحدة واإلرهاب قبل وبعد  00سبتمبر ،لمنن :دار النهضة
العربية
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ربنح ،اسحق محمد ( ،)2191قضايا معاصرة سياسية-إستراتيجية-اقتصادية-اجتماعية-
ثقافية -تربوية 9 ،لمنن :دار انول المعرفة العىمية لىن ر والقوليع
رفعل ،احمد محمد وال ينر صنلح بار ( )9117اإلرهاب الدولي 9 ،بنريج :مرال الدراسنل
العرب األوروب
اللبن ،رلد فوال ( )1122تحديات األمن الوطني األردني 2 ،لمنن :دار اليىيل
السرهيد ,لنر محمد مفىح ( )2117األمن الوطني األردني وتحدياته الداخلية والخارجية9 ،
لمنن :الماقبة الو نية األردنية
ددنبيرو ,عيددنن ( )2192نظرييية االحت يواء مييا وراء الحييرب علييى اإلرهيياب ،قريمددة ليقددون وفيددق 9
بيرول :راة الم بولنل لىقوليع والن ر
ددارس ،محم ددد للي ددل ( )9119اإلرهييياب اليييدولي ،دراسييية قانونيييية ناقيييدة ،ط 0بي ددرول :دار العى ددم
لىماليين
دري  ،حسددين ( )9117اإلرهيياب الييدولي وانعكاسيياته علييى الشييرق األوسييط ،ج 9الدددنهرة :الهييددة
المصرية العنمة لىاقنب
ددمج ،محمددود لا د

وال ددنم لمددر( )2113اإلرهيياب الييدولي وزيييف امريكييا واس يرائيل فييي ظييل

قانون العقوبات والقانون الدولي العام 9 ،دم ق :م بعة الداودس
الظنهرس ،خنلد صنلح ( ،)2002دور التربيية اإلسلمية في مواجهة اإلرهاب ،الرينض :دارلنلدم
الاقب
لنمر ,صالح الدين ،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام 9 ،الدنهرة :دار
الفار العرب
لبد الانف  ،اسمنليل لبد الفقنح ( ،)2111اإلرهاب ومحاربته في العالم المعاصر ،الدنهرة:
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اقب لربية
لبددد اهلل الثددنن ابددن الحسددين ( ،) 2199فرصييتنا األخيييرة ،السييعي نحييو السييلم فييي زميين الخطيير
 9بيرول :دار السنق
لرفة ،محمد السيد ( )2111تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب ، 9 ،الرينض :ينمعة نني

العربية

لىعىوم األمنية
لل الدين ،احمد يالل ( )9171اإلرهاب والعنف السياسي ،الدنهرة :دار الحرية لىصحنفة
وال بنلة والن ر
العفي  ،محمد خىي

وصنلح ،قنسم محمد ( )2111التربية الوطنية 9 ،لمنن :دار يرير

العفي  ،محمد خىي

وصنلح ،قنسم محمد ( )2111التربية الوطنية 2 ،لمنن :دار يرير

لى  ،لبد الرحيم ( )2117اإلعلم العربي وقضايا اإلرهاب 9 ،الدنهرة :مرال المحروسة
لىن ر والخدمنل الصحية والمعىومنل
العاره ،مدونيج ( )9113اإلرهاب السياسي :بحث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية،
 9بيرول :دار ال ىيعة لى بنلة والن ر
العيسوس ،لبد الرحمن محمد ( )9114الجنون والجريمة واإلرهاب ،بيرول :الدار الينمعية
لى بنلة والن ر
الغلال ،اسمنليل ( )9111اإلرهاب والقانون الدولي 9 ،بيرول :الم سسة الينمعية لىدراسنل
والن ر والقوليع
الغنيم  ،محمد ىعل ( )9174بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي 9 ،االساندرية:
من أة المعنر
الفقالوس ،سهيل حسين ( )2111اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة  9لمنن :دار الثدنفة لىن ر
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والقوليع
الاينل  ،وآخرون ( )9171الموسوعة السياسية ج 2 9بيرول :الم سسة العربية لىدراسنل
والن ر
محب الدين ،محمد م نج ( )9177اإلرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني
والدولي ،دراسة قانونية مقارنة .الدنهرة :ماقبة األنيىو المصرية
مدىد ،اسمنليل صبرس ( )9171اإلستراتيجية والسياسة الدولية ،المفاهيم والحقائق االساسية،
 9بيرول :م سسة االبحنث العربية
المالح ,فندس ( )9113سلطات األمن واالمتيازات والحصانات الدبلوماسية،

 9االساندرية:

الم بولنل األينبية
موسن ،سىيمنن ( )9111تاريخ األردن في القرن العشرين  ،0440-0401ج ،2لمنن :ماقبة
المحقسب
ننصر ،ابراهيم ( )9113التربية الوطنية والمواطنة ،لمنن :ماقبة الرايد ننفع ،ابراهيم ()9114
انبوج اإلرهنب وسدو االقنعة 9 ،الدنهرة :مرال االهرام لىقريمة والن ر
واصل ،سنم يند لبد الرحمن ( )2117إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام،
 9االساندرية :دار الينمعة اليديدة
ويس  ،لثمنن لى حسن ( )2199اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء
احكام القانون الدولي العام 9 ،الدنهرة :دار الاقب الدننونية
الينلي  ،ممل و ارس محمد لليل ( )2112اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن9 ،
دم ق :دار الفار دم ق سورين
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يليد ،مهيوب ( )2199مشكلة المعيارية في تعريف اإلرهاب الدولي 9 ،االساندرية :دار
الفار الينمع

ب الرسائل الجامعية
ال نمس  ،حميد ينسم لى ( )2191أثر اإلرهاب على أمن الخلي العربي ودولة االمارات
العربية المتحدة ،رسنلة منيسقير ،اىية الدفنع الو ن المىاية األردنية
الد نونة ،محمد ينسين ( )2192اإلرهاب من منظور اسلمي ،رسنلة منيسقير ،اىية الدفنع
الو ن المىاية األردنية

يد المواقع االلكترونية

ابو يودة ،الينج )5102( ،موقع ميىة الدفنع الو ن http://bit.ly/1IBrnUh ،
بننيقن ،ليون  6ق رين مول 510.
http://bit.ly/1Gv3QTm
قيرس  97اننون األول 2194
http://bbc.in/1TLD02I
اليرادال ،بالل لبد الرحيم ،موقع الحديدة الدولية  94قمول 2191
http://factjo.com/pages/memberdetails.aspx?id=1348
الحسن  ،لبد اهلل  99نيسنن 2191
http://bit.ly/1HqbEYd
خىيفة ،ريم  51حليران 5151
http://www.raialyoum.com/?p=272465
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داودس ،سعند ( )2194اإلرهاب الدولي تعريفه وأسبابه ،منقدينل سقنر قنيمل
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33862206
مبو ديب ،سعد ()2191
http://bit.ly/1bHH4Q3
مبو رمنن ،محمد ،موقع سنقل
http://bit.ly/1Hpo6fB
الرواشدة ،محمد خير موقع يريدة الغد 2191 )2) 91
http://bit.ly/1KUXAJc
اللامى  ،منيد محمد ،موقع الحوار المقمدن
http://bit.ly/1CtAGJb
مبو لينة ،لالء الدين
http://bit.ly/1Ik7lS9
مبو سنق ،ابراهيم بن رف  ،موقع االققصندية
http://www.aleqt.com/2009/09/05/article_270292.html
الفنيل ،فيصل 2199)4)1
http://ar.ammannet.net/news/101683
الفضيالل ،محمد موقع الدىعة نيول
http://bit.ly/1JMVYT0
اري نن ،محمود موقع يريدة الدسقور 2194)1)91
http://bit.ly/1cDMj4E
ايرس ،يون  2حليران 2191
http://bit.ly/1DpXTHl
الع

 ،ردينة موقع مخبنر األردن
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http://bit.ly/1Pt0CKM
الم عل ،خنلد بن لبد الرحمن ،والبنحوث ،لبد اهلل بن سىيمنن ( )2191اآلثار االقتصادية
لإلرهاب الدولي مع التركيز على أحداث الحادي عشر من سبتمبر ينمعة االمنم،
الموقع االلاقرون ميىة االبقسنمة
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_202751.html
محمد ،حمدان رمضنن )2199( ،اإلرهنب الدول وقدالينقب لىن األمن والسىم العنلم دراسة
قحىيىية من منظور ايقمنل

مجلة أبحاث كلية التربية االساسية ،ينمعة الموصل،

العراق الميىد  99العدد9
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=79&uiLanguage=ar
مننصير ،محمد  ،2111موقع لمون2111)8 )23 ،
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=43959
من نوس ،ابراهيم  ،2194موقع المرال االقىيم لىدراسنل اإلسقراقييية
http://bit.ly/1HJjAck
هنج ،ريق نرد  91آيار 5102
http://cnn.it/19zmIYe
موقع يريدة النهنر  02بن 2102
http://bit.ly/1HEdkiX
موقع حينج انرقونل
http://www.hajjajcartoons.com/node/2429
موقع الهيية العنمة لالسقعالمنل ،بوابقك علن مصر (  93آيار  )2191االتفاقية العربية
لمكافحة اإلرهاب
http://bit.ly/1El8UwD
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موقع البوابة  21حليران http://bit.ly/1Hqeyfy 2191
موقع بوابة افريدين  91اننون مول 2194

http://bit.ly/1Dlj0zy

موقع وانلة االنبنء األردنية  24نيسنن http://bit.ly/1ze0It1 1128
موقع الددج العرب  21بن http://www.alquds.co.uk/?p=298959 2191
موقع ويايبيدين http://bit.ly/1bcVjNB
موقع ويايبيدين http://bit.ly/1b7t6al
موقع ويايبيدين http://bit.ly/1CYdUne
موقع ويايبيدين http://bit.ly/1Ipxhcw
موقع ويايبيدين http://bit.ly/1RrpvoH
وقع بي بي سي العمبي http://bbc.in/1Hjcit8
موقع قننة العنلم http://www.alalam.ir/news/1650570
وقع ميد النهار اللبنايي http://bit.ly/1Mou5S1
موقع المرال اإلقىيم لىدراسنل اإلسقراقييية RCSS

http://bit.ly/1G5YiEs

موقع السفير http://assafir.com/Article/18/384693/AuthorArticle
موقع السفير  72 http://bit.ly/1LboFcFحليران 7102
موقع س عن عن العربية  91مينر 2191
http://cnn.it/1eOANoh
وقع سي إ إ العمبي  97تموز 2191
http://cnn.it/1MgHop4
موقع ليم http://zeyamnews.net/?p=49567
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موقع العرب  22 http://www.alarab.co.uk/?id=43387اننون ثنن 2191
موقع العرب  27 http://www.alarab.co.uk/?id=46355شباط 2191
موقع العرب  http://www.alarab.co.uk/?id=46937قنريو  1آيار 2102
موقع العرب  http://www.alarab.co.uk/?id=47154قنريو  01آيار 2102
موقع العرب  31 http://www.alarab.co.uk/?id=48721آيار 2191
موقع العرب  1 http://www.alarab.co.uk/?id=49056نيسنن 2102
موقع العرب  21 http://bit.ly/1CF8VYXحليران 2191
وقع وثال ا يباء ا رديي  94 http://bit.ly/1Bbqzbvآذار 2191
موقع اليليرة نل  22 http://bit.ly/1dflmEXنيسنن 2194
موقع يريدة الحينة http://bit.ly/1cKLgzz
موقع رسنلة لمنن http://www.ammanmessage.com/index.php?lang=ar
موقع وانلة اىيوبنق ار لمأنبنء  02 http://bit.ly/1HFr9zqمينر 2102
موقع يراسن نيول http://bit.ly/1SevNaI
وقع المدين ييوز  94 http://bit.ly/1GV7UPWشباط 2191
موقع ىبة نيول  01 http://bit.ly/1RoxdQmاننون مول 2012
موقع ميىج القعنون لدول الخىيج العربية http://bit.ly/1Gp6bjJ
موقع الساينة  1 http://bit.ly/1JpmjrJنيسنن 2191
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