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 وب ارا  

وق اا   وام  
  

  

  اتـخليفلح ــــــ رياض مف/الدكتور
ء اا -ا ا    
   ار-اردن 

  الشيابامحد  إبراهيــــــم /الدكتور
ء اا -ا ا    
   ار-اردن 

  رةــايـــــلي البشـــــــــ ع/الدكتور
ء اا -ا ا    
   ار-اردن 

  
        



       
  
 

 
 

٢٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

������� �

   $  #  "       !  
بكل أدیانها وقومیاتها عدو المجتمعات اصبحت  اإلرهابظاهرة إن 

 القتل واالبتزاز والترویع إلىً                                   وأعراقها ومذاهبها، ألنه یهدف أساسا 

ً                                         حتى أصبح مؤخرا عنصرا مؤثرا في العالقات لقلق  الخوف وإ       واشاعة ً ً

 العیش إلى التي تتوق واآلمنة ألمجتمعات الدولیة ومصدر قلق ل

  . باستقرار وسالم

  

 لمواجهة تطلب جهود مجتمعیة مكثفةبات ین محاربة اإلرهاب ٕ  او

فاإلرهاب من التهدیدات الداخلیة  ، اإلرهاب بكل قوة ووضوح

ً                     یشكل تحدیا كبیرا ،األمن الوطني وأصبح على والخارجیة المؤثرة ً

للدولة للمحافظة على كیانها وحمایة مواطنیها ضد تهدیدات اإلرهاب 

 وسیلة لمواجهته إالأما اإلرهاب الدولي فال  .التي قد تتعرض لها

منطقة الشرق األوسط من أكثر  والسیما إن لتضامن الدوليبا

 علیها لطبیعة المتغیرات المناطق التي اجتاحتها هذه الظاهرة، وأثرت

الدولیة واإلحداث المتسارعة في المنطقة، وممارسة أبشع أشكال 

 إن منطقة الشرق األوسط منطقة مصالح .اإلرهاب الصهیوني فیها

 ةومطامع للدول الكبرى والتي تتعامل مع األحداث الراهنة بازدواجی

ل من وتحیز وقتل لحقوق اإلنسان حیث ال تلقى هذه التصرفات القبو



       
  
 

 
 

٢٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

بعض األطیاف بالمنطقة، األمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة 

  . اإلرهاب بشكل كبیر

 

 ینتهج سیاسة ثابتة لمحاربة اإلرهاب بكل أشكاله وصورة األردن

التهاون مع أیة   وعدم عدم إیواء أیة جماعات إرهابیةلویعمل بكل قوة 

األردن محاوالت لها، أما في مجال التعاون مع الدول األخرى فان 

من  وتبادلها مع جمیع الدول  االستخباراتیةیعمل لجمع المعلومات

  .تجفیف منابعهلوتوحید الجهود الدولیة اجل مكافحة االرهاب 

  

                    الهدف من الدراسة

 اإلرهاب الدولي وانعكاساته على منطقة الشرق األوسط دراسة وتحلیل

 مع تقدیموبیان األسلوب األمثل لمكافحة اإلرهاب الدولي 

 .٢٠١٦-٢٠١٥ االن في عام یاتالتوصاالستنتاجات و

  

  لمحة تاریخیة عن اإلرهاب 

 ظهور المجتمع الطبقي، أي بعدة عوامل منها ارتبط ظهور اإلرهاب

إلى طبقتین رئیسیتین، طبقة تملك السلطة  عندما انقسم المجتمع 

منها  و،ومضطهدة تعمل من أجل العیش والبقاء وطبقة محرومة 

 طبیعة المجتمع  الن ذلك من نتائجوب غیر العادلةانبثاق الحر

 عام من التاریخ المدون ٣٤٠٠الطبقي، حیث تبین انه خالل 



       
  
 

 
 

٢٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

كما جاء في   سنة بدون حروب٢٣٤إال  للمجتمع لم تعش البشریة 

  .  للیونسكوءإحصا 

  

بان الثورة الفرنسیة أ حیز الوجود إلى كمصطلح اإلرهابظهر 

 الثوریین الذین استولوا على  حین تبنى بعضم١٧٩٩  ـم١٧٨٩

سیاسة العنف ضد أعدائهم، وعرفت فترة حكمهم  السلطة في فرنسا

   ).١(باسم عهد اإلرهاب

ٕ                                                         العنف ظاهرة عالمیة ذات امتدادات وخصوصیات محلیة واقلیمیة 

فعل الودولیة، إذ یعتبر العنف بأشكاله المختلفة ومنها اإلرهاب، سواء 

تكرارها ظاهرة تاریخیة تصل األزمنة ورد فعل، وهذه تشكل في مجمل 

 الخصوصیة المحلیة واإلقلیمیة للدول العربیة حیث.بعضها ببعض

تمثلت في االستجابة السریعة لمشاریع الهیمنة األمریكیة والضغوط 

 ،تجاه تحقیق الحریة والعدالة االجتماعیة لشعوبهاإالدولیة، والفشل في 

 ائر الشعوب العربیة، ووالفشل في منع قوى الظلم من تحكمها بمص

 وإلبراز إرهاب ، إرهاب الدولة بقیادة اإلدارة األمریكیةمنهذا یعد 

الدولة نأخذ نموذجین من عدة نماذج، األول ما تقوم به دولة إسرائیل 

 من احتالل وقتل ٢٠١٦-٢٠١٥ضد الشعب الفلسطیني الیوم

ر  الثاني األكثجواستبداد ونهب للثروات وقمع للحریات، والنموذ

فظاظة إلرهاب الدولة هو ما تمارسه الدول الكبرى من قمع وقهر 

 ویتمثل هذا النموذج ،وعدوان وضغط وحصار ضد الدول الصغیرة

من إرهاب الدولة في ما تمارسه الیوم الوالیات المتحدة منفردة إزاء 



       
  
 

 
 

٢٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

البلدان األخرى، بصفتها الدولة العظمى، التي تعطي لنفسها صفة 

  ).٢(لم القائد األوحد للعا

  

  

   :ً                                            ًیمكن تحدید أنواع اإلرهاب تبعا للعوامل التالیة  .              أنواع اإلرهاب 

  

   :                                     أنواع اإلرهاب من حیث المراحل التاریخیة . أ

  

                                  هــــو اإلرهــــاب الــــذي تنامــــت ممارســــته فــــي  :            إرهــــاب الماضــــي  - ) ١ (

                                                   النصف الثاني من القرن التاسع عـشر لتقـویض دعـائم رمـوز 

    .    سلط                                   الدولة، وتحریر الفرد من السلطة والت

  

      هـذا      تنـامي  ، ً     ً حالیـا                       هو اإلرهاب الـذي نعیـشه  :              اإلرهاب المعاصر- ) ٢ (

                وینقـسم اإلرهـاب                                 خـالل فتـرة العقـود الثالثـة الماضـیة      اإلرهـاب

                                      إرهاب المجموعـات الوطنیـة وهـي المجموعـات              المعاصر إلى

                                                التي تطالب بحق تقریر المصیر، وتستخدم العملیات 

    

                            عــد أن عجــزت األنظمــة والقــوانین                              اإلرهابیــة للوصــول إلــى أهــدافها ب      

  .                   أوطانهـــــا المغتـــــصبة      ســـــترجاع ا وُ                            ُالدولیـــــة عـــــن نـــــصرتها فـــــي حقوقهـــــا 

ٕ                                                       ٕوارهـــاب المجموعــــات العقائدیـــة ولهــــذه المجموعـــات هــــدف معلـــن هــــو 



       
  
 

 
 

٢٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

                                                              تغییــر األنظمــة االجتماعیــة واالقتــصادیة والــسیاسیة المغــایرة لمعتقــدها 

   .      الدیني

  

           اب الـسیاسي     اإلرهـ     منهـا   .                            أنواع اإلرهاب مـن حیـث الـدوافع . ب

                                                 والذي هو صورة من صور العنف السیاسي یقوم علـى أسـاس 

ــــك لتحقیــــق أهــــداف سیاســــیة،                                                  االســــتخدام المــــنظم للعنــــف وذل

                                                واإلرهـــاب الـــدیني بـــسبب الغلـــو فـــي تطبیـــق األدیـــان وظهـــور 

              نتمائها للـدین  ا                                      جماعات وأحزاب ضالة لم یكن لها نصیب في 

       اإلرهــاب       أمــا  ،                                    ســوى المظهــر، واإلرهــاب الفكــري واالجتمــاعي

                                             االقتـــصادي فیكـــون مـــن خـــالل فـــرض العقوبـــات االقتـــصادیة 

                                              علـــى الـــدول األخـــرى مـــن اجـــل تحقیـــق مـــصالحها، واإلرهـــاب 

                                                 العــسكري یكــون مــن خــالل اللجــوء إلــى القــوة لحــل المــشكالت 

                                                  القائمــــة بعــــد فــــشل الجهــــود الدبلوماســــیة التــــي تمــــارس عبـــــر 

    هــاب                                                 القنــوات الــشرعیة ، باإلضــافة إلــى اإلرهــاب العلمــي واإلر

    ). ٣ (         لمعلوماتي

    

                           أنواع اإلرهاب من حیث الفعل   .  جـ

ـــة       ) ١ (                              وهـــو مـــا تقـــوم بـــه الدولـــة مـــن خـــالل   .             إرهـــاب الدول

    ذلــــك                                         الوســــائل القمعیــــة التــــي تمارســــها ضــــد شــــعبها، و

         ، وتقییـد  ت                                  الرقابة األمنیة، والتجسس واالعتقاال      بتشدید

ـــات وفـــرض الـــسیطرة بقـــوة القـــانون لغـــرض بـــث                                            الحری



       
  
 

 
 

٢٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

  ٕ                           ٕالمـــواطنین واخـــضاعهم لـــسیطرتها                 الرعـــب والفـــزع بـــین 

  ،              لدولــة الــسوریة         كــل مــن ا                   أمثلــة ذلــك مــا تمارســه   مــن  و

     .            على شعوبها                والدولة العراقیة

ــراد والجماعــات والمنظمــات    - ) ٢ (           وهــي أفعــال   .                                 إرهــاب األف

                                         عنــف ترتكــب مــن قبــل أفــراد أو جماعــات علــى شــكل 

                                         عــصابات، أو جماعــات منظمــة وتوجــه أعمالهــا ضــد 

    .                   فكرة وأهداف خاصة                   نظام قائم، أو تحقیق

  

                                         أنواع اإلرهاب من حیث نطاق العمل اإلرهابي  . د

   :                وینقسم إلى قسمین

ـــــي    -     ) ١ ( ـــــاب المحل                 هـــــو الـــــذي تقـــــوم بـــــه  و  :              اإلره

                                             الجماعات اإلرهابیة ذات األهداف المحددة فـي نطـاق 

    .                              الدولة، والذي ال یتجاوز حدودها

                    هو اإلرهـاب خـارج نطـاق  و  :                اإلرهاب الدولي    -     ) ٢ (

ـــ        هتمـــام ا                                   ة ویأخـــذ هـــذا النـــوع مـــن اإلرهـــاب جـــزء مـــن      الدول

ًإلعــالم الغربــي دورا هامــا  ل       كــان                 الــدولي، وبالــذات     االعــالم ً                      ً ً

                                    ویقــصد بــه خلــق حالــة مــن االضــطراب وعــدم  ،         فــي إبــرازه

ـــوتر فـــي العالقـــات علـــى المـــستوى                                                االســـتقرار األمنـــي والت

    .       الدولي

  

  



       
  
 

 
 

٢٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

                            مفهوم اإلرهاب وأزمة التعریف  *     

  

 لقرنل األخیرة والعلوم السیاسیة عبر العقود  القانونأساتذةحاول 

 لم أنهم إال، إرهاب وما ینبثق منه من ظاهرة العنف  تحلیلالماضي

منطقي   بشكلاإلرهابیتوصلوا إلى حل نهائي لتحدید مفهوم 

، بین االطراف إیدیولوجیة اتختالفإفي واألسباب تتمثل وعقالني، 

 وألسباب سیاسیة والتمایز الناتج عن أسباب سیاسیة مقصودة،

ً                                        وایدیولوجیة معا، وأحیانا ألسباب قانونیة ٕ.  

 عن جهناك تمایز خطیر في تعریف اإلرهاب ومصدر هذا التمایز نات

 یجري حیثسبابه سیاسیة ألً                                        ناحیتین أوال ما تقوم به اإلدارة األمریكیة 

ً                                                              تعمیمه عالمیا على أن اإلرهاب ظاهرة عالمیة یتوجب على العالم أن 

 وخداع ه، والثانیة ما تقوم به الدول العربیة من تموییتصدى لها

أسبابه ودوافعه سیاسیة وأیدیولوجیة  علما أن متعمد لظاهرة اإلرهاب، 

التخلف والفساد والفشل واالستبداد، عدة عوامل منها ً                معا، تتمحور في 

  . ولد العنف، بأشكاله وصوره المتعددةت هذة العواملو

 والدقة الوضوحً                قانونیا لعدم اإلرهابف  تعریفي عدمتكمن المشكلة و

الوطنیة لمعظم   التي حرمتها القوانیناألفعالفهناك مجموعة من  ،فیه

دولیة التفاقیات اال جرمتها  األفعال المعینةنوهناك مجموعة مالدول، 

 األفعال ذلك بعض وبینهما اختالفات ومن بین ،صوالخص على وجه

 الحالولكن لیس جریمة بحد ذاته، و اإرهاب یعد الوطنیة القوانینحسب 

  مجرد تسمیة أواإلرهابفعل  یبدوكذلك في القانون الدولي حیث 



       
  
 

 
 

٢٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

یندرج تحت مسمیات مختلفة محببة كحقوق اإلنسان  تصرف

  .والحریات العامة

  

یجب التمییز بین من یقوده األیمان بالتغییر عن طریق الثورة ، وبین 

فعل على الظلم المتمادي، من یقوده الیأس إلى أعمال العنف كرد 

ومن أصبح العنف عنده مهنة للقتل واألجرام ووسیلة احتماء 

 أن ال تأخذ ىبمرجعیات إیدیولوجیة وعقائدیة من ناحیة أخرى، عل

  .جمیعها صفة اإلرهاب

  

 سیاسي دولي واضح ومحدد أو ال یوجد تعریف قانوني یتضح لنا انه

 أویفسره حسب رؤیته  أن یستطیع، وبالتالي فان كل طرف لإلرهاب

مصلحته الخاصة ووفق ظروف آنیة معینة، مما یؤدي في كثیر من 

وهناك  تناقضات فادحة وتزییف للحقائق والوقائع، األحیان إلى

ویمكن .  جدوىمحاوالت كثیرة للوصول إلى تعریف محدد ولكن بدون

 كل سلوك هوُ                                          إن اإلرهاب ینبثق من العنف والذي یعرف بأنه القول 

 إللحاق باستخدامها ً  ا أو تهدیدللقوة ً                      و قولي یتضمن استخداما أيفعل

 لتحقیق الممتلكات، ٕ              باآلخرین واتالف بالذات أو والضرر األذى

قـد یكون  االرهاب  فانالتعریف، ضوء هذا ىمعینة وعلأهداف 

 تهدید مجردب ال یكونقو  أو،) للقوةياستخدام فعل (ً       فـعلیا ً        سـلوكیا

 مختلفة،ضغط النفسي والمعنوي بأسالیب ممارسة الل باستخدامها،

 اإلكراه ى أي أنه یتضمن معنالمستهدفین،رادة إ في للتأثیروذلك 



       
  
 

 
 

٢٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

 أو ً  ا منظم،ً  اجماعی أو ً                      العنف قد یكون فردیاسلوك كما أن واإلرغام،

ً     ا◌،سری أو ً      علنیا منظم،غیر   ومن هنا تتعدد صور ،ً  اكامن أو ً        صریحاً

ومن . معینة تحقیق أهداف إلىمي  تر والتي وأدواته واالرهابالعنف

یعني استخدام العنف غیر القانوني، وهو  هذا المنطلق فان اإلرهاب

ً                                                        أیضا عمل رمزي ال یستهدف الضحیة في ذاتها وحسب، بل النظام 

أو الجماعة أو الدولة التي ینتمي إلیها أي إن الفعل اإلرهابي یعد 

 إحداث أثر رسالة موجهة إلي اآلخرین والهدف األساسي منه هو

نفسي سلبي، یتمثل في حالة من الخوف والقلق والرعب والتوتر لدي 

المستهدفین، حیث یكمن في إطارها التأثیر على توجهاتهم 

ن الوسائل غایة وا هو وسیلة ولیس اإلرهابان و ،وسیاساتهم

عدیدة ومتنوعة وتتمیز بطابع العنف وتخلق المستخدمة في اإلرهاب 

  .فوالخو حالة من الفزع

  

  الدولي  وأسباب اإلرهابدوافع* 

اإلرهاب الجدید هو الجیل الثالث في تطور الظاهرة اإلرهابیة في 

العصر الحدیث، فالجیل األول كان عبارة عن موجات اإلرهاب ذات 

الطابع القومي المتطرف التي اجتاحت أوروبا منذ أواخر القرن 

 اإلرهاب في ، وكان القائمون علىالقرن الماضيالتاسع عشر وحتى 

األغلب من الموطنین المتطرفین ،أما الجیل الثاني فهو عبارة عن 

موجات اإلرهاب ذات الطابع األیدیولوجي أثناء الحرب الباردة وكانت 

في جوهرها أداة من أدوات إدارة الصراع بین الشرق والغرب ،أما 



       
  
 

 
 

٢٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

فهو إرهاب یتسم  الذي ظهر في بدایة هذا القرن الجیل الثالث 

 السابقة من حیث ص متمیزة ومختلفة عن إرهاب العقودبخصائ

 بغلبة النمط العابر ة الجدیدیةجماعات اإلرهابالالتنظیم، وتتسم 

للجنسیات حیث تضم أفراد ینتمون إلى جنسیات مختلفة وال تجمعها 

قضایا قومیة، ولكن تجمعها أیدیولوجیة دینیة أو سیاسیة محددة، كما 

ن إلى آخر مما یجعل من الصعب تنتقل هذه الجماعات من مكا

متابعتها أو تعقبها أو استهدافها، أما من حیث األهداف فان اإلرهاب 

 ،ةبشریال وةمادیالالجدید یركز على إیقاع أكبر عدد من الخسائر 

 ولیس فقط مجرد لفت النظر إلى المطالب السیاسیة والعقائدیة ،لذا

جاهات ودوافع یمكن تصنیف دوافع اإلرهاب وأسبابه من خالل ات

  .)٤(رئیسیة أهمها الدوافع الدینیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

  

 األمم ومن أكثر ف یختلف باختال.المنظور إلى اإلرهاب* 

التصنیفات شمولیة وحیادیة ما تم تصنیفه من دول عدم االنحیاز 

  -: صنفین أصناف اإلرهاب الدولي إلىحیث بینت

تشمل االستعمار، والعنصریة،  و.صنف ذات طابع سیاسي.أ

البشري والعدوان، واستعمال القوة، واحتالل  وابادة الجنس 

  . الداخلیةناألراضي، والتدخل في الشؤو

 ویشمل النظام .صنف ذات طابع اجتماعي واقتصادي.ب

االستغالل األجنبي للثروات  االقتصادي غیر العادل و



       
  
 

 
 

٢٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

والیأس  الطبیعیة وخرق حقوق اإلنسان، الفقر والجوع 

  )٥ . (واإلحباط

 

   الدولياإلرهابالحرب ضد * 

 إلى اللجوء المتزاید إن ها بحربها على اإلرهابؤتدرك أمریكا وحلفا

لمحاربة  شبكة تعاونیة إنشاءالقوة العمیاء سیجعل من الصعوبة 

هذا هو التحدي االستراتیجي الكبیر لهذه الحرب الكونیة اإلرهاب و

وهذا ما تم  اإلرهاب ضد  في حالة حربأمیركا.  الدولياإلرهابضد 

، إعالنه، وبغض النظر سواء كان المقصود منه أسباب سیاسیة أم ال

على نیویورك جاء بعد الهجمات  فأن مؤشرات ودالالت هذه الحرب

 إلى الدولي اإلرهاب رفعت المخاطر التي یمثلها  حیثوواشنطن

 األمریكيد  الر، وكما توقع الكثیر من المحللین كانمستوى جدید

 وذلك باستخدام كافة الوسائل واألسالیب بما  غیر معتادً  ا جدیدً  اشیئ

 والتحالفات ، سالح المعلوماتواالعتماد على ، العسكریة ةالقوفیها 

  .حلفائها في الناتومن  حول الوالیات المتحدة التي تشكلت

  

  اإلرهاب من المنظور العالمي والجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب

   .                       رهاب من المنظور األمریكي  اإل  

        هــــــي نظــــــرة  و                                  أمریكــــــا تنظــــــر لإلرهــــــاب مــــــن زاویــــــة واحــــــدة   - أ

                           مه األعمال اإلرهابیة لها إذا                           المصلحة األمریكیة وماذا تقد

                                    لمـــصلحتها أیدتـــه ودافعـــت عنـــه، والـــشواهد            كـــان االرهـــاب 



       
  
 

 
 

٢٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

           تنفــذ بهــا  ة                       دعــم إســرائیل ، فهــي أدا            علــى ذلــك منهــا       كثیــرة و

                          وتتمثـــل الـــسیاسة األمریكیــــة                         اإلدارة األمریكیـــة مـــصالحها،

                  بعدم تقدیم تنـازالت                     الذي ال یخدم مصالحها             تجاه اإلرهاب 

                                       وعــدم التفــاوض معهــم، واإلصــرار علــى تقــدیم  ن        لإلرهــابیی

                                                  قـــادة اإلرهـــاب للعدالـــة الدولیـــة، وعـــزل الـــدول التـــي ترعـــى 

                                          اإلرهــــاب مــــن وجهــــة النظــــر األمریكیــــة وفــــرض عقوبــــات 

              وفــــق الــــسیاسة                                  علیهــــا، ودعــــم قــــدرات الــــدول التــــي تعمــــل

                                                    األمریكیة في ما تسمیه بالتعاون لمكافحة اإلرهـاب وتقـدیم 

    .                             المعونات االقتصادیة والعسكریة

  

                                              دبیــات الــسیاسیة األمریكیــة تركــز علــى ضــرورة معالجــة  أ  - ب

ً                                                  ًالعوامــل الهیكلیــة التــي تــدفع نحــو بــروز اإلرهــاب سیاســیا 

ًواقتـــصادیا واجتماعیـــا وثقافیـــا والســـیما تلـــك العوامـــل ال ً ً                                                 ً ً    تـــي ً

                                                تــؤدي إلــى نــشوء حالــة مــن الكراهیــة ألمریكــا والغــرب فــي 

                                                 الخــارج ،ومــن ناحیــة أخــرى فــان التیــار األكثــر شــیوعا فــي 

                                             دبیـــات الـــسیاسیة األمریكیـــة یركـــز علـــى ضـــرورة تحقیـــق  أ

                                              إصـــالحات دیمقراطیـــة واقتـــصادیة واجتماعیـــة جذریـــة فـــي 

    .                                      واإلسالمیة وبالذات الدول الكبیرة منها             الدول العربیة

  

        أن حربـــه                                     أكـــد الــرئیس بـــوش فــي خطابـــه اكثــر مـــن مــرة   -   ـــــ ج

                                   حتـــاج إلــى تـــضحیات والــى زمـــن طویــل والـــى  ی           علــى اإلرهــاب 



       
  
 

 
 

٢٣٩
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ً                                                   ًتـــصمیم، رافـــضا االعتـــراف بـــأن الـــسیاسات العدائیـــة هـــي ذروة 

                                                      اإلرهاب، وفـي حقیقـة األمـر إذا كانـت الحـرب والـروح العدائیـة 

                                                  هي الوجه األول لإلرهـاب والعنـف فـإن الوجـه اآلخـر لإلرهـاب 

                                                       یتمثل بالتنظیمات المتـشددة التـي تتغـذي مـن سیاسـیات أمریكـا 

                                                      العدائیــة وهكــذا فــإن لإلرهــاب وجهــین األول تمثلــه أمریكــا أمــا 

                                                  الثــــاني فتــــسببه أمریكــــا فاإلرهــــاب بكــــل مكوناتــــه هــــو صــــناعة 

   ) ٦   . (               أمریكیة بامتیاز

  

األمم المتحدة   حاولت. الدولي التابعة لألمم المتحدةاإلرهابلجنة * 

 أعمال العنف  عمل منبأنهتصب كلها رهاب لإل ت تعریفا عدةوضع

األوروبي  االتحاد بذلك دول ، وقلدتهاالتي تحتوي على عنصر دولي

 المواطنین ترویع إلى العمل الذي یؤدي بأنه اإلرهاب حیث عرفت

 تقویض المؤسسات أو زعزعة استقرار إلى یسعى أوبشكل خطیر، 

 أو الدول ألحدى االجتماعیة أویة  االقتصادأو الدستوریة أوالسیاسیة 

 الدولي التابعة لألمم اإلرهابتطرق لجنة تولم ، المنظمات الدولیة

 حق الشعوب الواقعة تحت األوروبي إلى االتحاد المتحدة ودول

باستثناء االحتالل في الكفاح من اجل الحصول على استقاللها، 

اه عمال  حق الشعوب في مقاومة االحتالل وتر أقرتالسوید التي

  )٧.(مشروعا

  



       
  
 

 
 

٢٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

ـــصهیوني                                       التـــاریخ الـــصهیوني حافـــل بسلـــسلة طویلـــة مـــن   .                اإلرهـــاب ال

ٕ                                                               ٕالعملیات اإلرهابیة بشقیه، إرهاب المنظمات الصهیونیة، وارهاب دولـة 

                                                              إسرائیل، ولقـد كـان اإلرهـاب وال یـزال أحـد المقومـات الفكریـة األساسـیة 

         إســـرائیل،                                                   للحركـــة الـــصهیونیة لتحقیـــق هـــدفها األول وهـــو إقامـــة دولـــة 

                                                            ولتحقیــق هــذا الحلــم قامــت بأبــشع أشــكال اإلرهــاب ولــم تكتفــي بهــذا بــل 

   ) ٨  .(                                               شرعت في إبادة الشعب الفلسطیني وطرده خارج أراضیه

  

                                                        اإلمبریالیة األمریكیة الجدیدة وممارساتها في الشرق األوسط  *

                                                   فــي مقــال كــان موضــوع الغــالف لمجلــة نیویــورك تــایمز بتــاریخ   

                                 ن حرب أمریكـا علـى اإلرهـاب لیـست سـوى  ا    : (         كتبـت     ٢٠٠٢ / ٧ /  ٢٨

     ) .                                   اإلمبریالیة أو سعي لتكوین إمبراطوریة                نوع من ممارسة 

                                              إن الحكومــــة فــــي واشــــنطن لیــــست أكثــــر مــــن مافیــــا نفطیــــة                     

                                                          اغتــصبت المیــدان العــام، ویؤیــد هــذا الــرأي وجــود صــالت وثیقــة تــربط 

     شـركة                                                     بوش وتشیني مع شركات النفط إضافة إلى تقـاریر تحـدثت عـن 

                                                   التي كان یدیرها من قبل نائب الرئیس دیك تشیني والتي   )          هالیبرتن   ( 

                     علـى العـراق مباشـرة مـن                    ار دوالر بعـد الحـرب                   كسبت ما یقرب مـن ملیـ

   ) ٩ (  .                  وال زالت لحد االن                 عقود لخدمات نفطیة

  

            اهــــتم العــــالم   .                                            المواثیــــق والقــــرارات الدولیــــة فــــي مكافحــــة اإلرهــــاب *

                                                 الظـــاهرة وعقـــدت المـــؤتمرات الدولیـــة لمعالجـــة األســـباب            بمحاربـــة هـــذة

                                                               المؤدیة إلیه وعقاب مرتكبیه، فكان هناك اتفاقیة جنیف الخاصـة بمنـع 



       
  
 

 
 

٢٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

        م وبـــــذلت     ١٩٧٧                          م، واالتفاقیـــــة األوروبیـــــة عـــــام     ١٩٣٧           اإلرهـــــاب عـــــام 

                          لم تنجح تلك الجهود في كبح                           عدیدة للحد من االرهاب ولكن        محاوالت 

                               ض قـوانین مكافحــة االرهـاب للتــضییق   بعـٕ                        ٕاإلرهـاب وایقافـه، و ســاهمت 

                                               ، وهناك ضرورة واضـحة لتعـاون الـدول المختلفـة فیمـا               على االرهابیین 

ـــدان  ن                     بینهـــا لتـــسلیم اإلرهـــابیی                                       وعـــدم قبـــولهم كالجئـــین سیاســـیین فـــي بل

ً                      ًوأصــدر مجلــس األمــن مــؤخرا   .                                  أخــرى بعــد ارتكــابهم جــرائم فــي بلــد مــا

                     إلــى القــوة العــسكریة                                  لمكافحــة اإلرهــاب الــذي یبــیح اللجــوء    ١٣٧١     قــرار 

ً                                                             ًدفاعـا عـن الـنفس، وهـو مـا یـوفر ألمریكـا الغطـاء القـانوني الـدولي فــي 

ُ                                                         ُحملتهــا ضــد اإلرهــاب، ویلــزم القــرار كافــة الــدول األعــضاء فــي األمــم 

   .                                المتحدة بعدم دعم األعمال اإلرهابیة

  

                 ســعت األمــم المتحــدة   .                                   جهــود األمــم المتحــدة فــي مكافحــة اإلرهــاب  * 

                                      رة اإلرهــاب والتــصدي لهــا واقتالعهــا مــن خــالل                  مــن أجــل معالجــة ظــاه

ــــع  ــــة بحــــل هــــذه الظــــاهرة ولكــــن بقیــــت جمی                                                       فــــرض قیــــود وقــــوانین كفیل

                                                             محاوالتهــا تتــراوح فــي مكانهــا وذلــك لترددهــا وضــعفها فــي المقــدرة علــى 

                                                           الجزم بین من یرى ضرورة قمـع اإلرهـاب ومعاقبـة أي نـوع مـن أنواعـه 

                     م هــذه االتجــاه الوالیــات                                        باســتخدام القــوة أو العنــف بــصفة عامــة ویتــزع

                            من یرى بـضرورة التفریـق بـین  ن            الغربیة، وبی                         المتحدة األمریكیة والدول

ُ                                                    ُالعنــــف الــــذي یـــــستخدم كوســــیلة للوصــــول إلـــــى ممارســــة حــــق تقریـــــر 

                                                        المـــصیر والتحریـــر مـــن االســـتعمار وأعمـــال اإلرهـــاب اإلجرامیـــة التـــي 

َتوجه ضد األبریاء العزل وتزعم هذا االتجاه كافة الدول ال ُ                                                    َ       الدول        نامیة وُ



       
  
 

 
 

٢٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

                                                       الـــــشرقیة والـــــشعوب المـــــضطهدة بـــــالرغم مـــــن تأكیـــــد اللجنـــــة الخاصـــــة 

ً                                                            ًباإلرهـــاب التابعـــة لألمـــم المتحـــدة وفقـــا لالقتـــراح المقـــدم مـــن دول عـــدم 

                                                            االنحیـاز علــى ضــرورة التمیـز بــین األعمــال اإلرهابیـة والكفــاح المــسلح 

                                                    لحركـــــات التحریـــــر الـــــوطني مـــــن أجـــــل تحریـــــر أراضـــــیها المغتـــــصبة 

                                               قهــا فــي تقریـر المــصیر وقــد تــم تـضمین ذلــك مــن األعمــال          وممارسـة ح

   .                              التي تدخل في سیاق أفعال اإلرهاب

  

  

  .موقف ورؤیة االردن في مكافحة اإلرهاب* 

عالج األردن ظاهرة اإلرهاب معالجة كاملة ضمن  -)١(

رؤیة واضحة ال لبس فیها ستساهم دون أدنى شك في إزالة 

ب عیون وعقول المالیین الضبابیة والخلط وسوء الفهم الذي أصا

الحادي من الناس في العالمین العربي واإلسالمي منذ أحداث 

ً                                                  أیلول حیث تزاحمت المفاهیم وتصادمت اآلراء، مؤكدا عشر من

ضرورة الحرب على اإلرهاب من الناحتین السیاسیة واألخالقیة، 

والفصل التام والكامل ما بین اإلرهاب وبین العرب والمسلمین حتى 

ان بعض منهم أدوات هذا اإلرهاب، وحذرت األردن من وأن ك

ٕ                          الحرب وان حدوث مثل هذا ةضرب أي دولة عربیة في إطار هذ

األمر هو كارثة وأعلنت إن األردن جزأ ال یتجزأ من المنظومة 

  .الدولیة لمحاربة اإلرهاب



       
  
 

 
 

٢٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

 اكثر من مرة وفي  الملك عبد اهللا الثانيةأكد جالل -)٢(

نه لیس هناك إسالم معتدل أو آخر متطرف، أ، كل المحافل الدولیة

وعلى ضرورة التفریق بین اإلرهابي والشخص الذي یرید تحریر 

وطنه، وعدم أخذ األبریاء بجریرة المذنبین واالنطالق من ذلك إلى 

معالجة جذور التوترات والنزاعات في عالمنا بما في ذلك ما یحدث 

 )١٠(.على أرض فلسطین

  

األردن من أكثر الدول . كافحة اإلرهابالسیاسة األردنیة في م

، ً                                                              استهدافا بسبب السیاسة المعتدلة التي ینتهجها في الداخل والخارج

الصراعات اإلقلیمیة واعتقادهم إن األردن  وموقعه الجغرافي في مركز

 جلذا انته. الحلقة األضعف ومحاولة إلحاق الضرر بالمصالح الغربیة

ً             منیعا لجمیع  ً      سداوقف ، واألردن سیاسة ثابتة تجاه اإلرهاب

محاوالت اإلرهاب التي تهدف إلى زعزعة األمن الوطني األردني، 

 السیاسة األردنیة بعدم إیواء أي لوتهدد عالقاته الخارجیة، وتتمث

 محاوالت إرهابیة، ومتابعة يجماعات إرهابیة وعدم التهاون مع أی

 أحزاب ٕ                                                 ومالحقة جمیع العناصر واجالء أي مجموعات وتنظیمات أو

وصوره، أما في مجال التعاون مع  تعمل لدعم اإلرهاب بأشكاله

الدول األخرى فان األردن یعمل وبقوة لجمع المعلومات وتبادلها مع 

جمیع الدول ویمنع أي جماعة للعمل من األراضي األردنیة ضد أي 

ً                                                           دولة أخرى إیمانا منه بأهمیة التعاون وتضافر الجهود لمحاربة 

 .ه أمن واستقرار جمیع الدولاإلرهاب لتهدید



       
  
 

 
 

٢٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

لتشكیل فریق عامل لدراسة إنشاء ات ً                        أید األردن مؤخرا المبادر   

 لعقد اتً                                               مركز لمكافحة اإلرهاب، داعما في الوقت نفسه الدعو

،وطالب الجمیع إلیجاد  وبشكل مستمرمؤتمر دولي حول اإلرهاب

عها استراتجیات مشتركة في إطار األمم المتحدة حتى یتم التعامل م

  )١١(.بفاعلیة

  

       تتـــسم  .                                           الرؤیـــة الدولیـــة لجهـــود األردن فـــي محاربـــة اإلرهـــاب *

                                                         بالمـــــصداقیة العالیـــــة واالعتمادیـــــة للمعلومـــــات االســـــتخباریة ویحظـــــى 

                                                             األردن باحترام دولي كبیر لعـدم تقدیمـه أي دعـم للجماعـات اإلرهابیـة 

                                                           ومــساهمة األردن الكبیــرة فــي تحقیــق األمــن والــسالم الــدولیین، ویلعــب 

ًألردن دورا كبیــرا بقیــادة جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني لتوضــیح الــدین  ا ً                                                             ً ً

ٕ                                                        ٕاإلســـالمي إلـــى العـــالم بأنـــه دیـــن االعتـــدال وابـــراز اإلســـالم الحقیقـــي 

                                                       فكانـــت رســـالة عمـــان مفادهـــا إن الـــدین اإلســـالمي لـــیس الـــدین الـــذي 

                                                     یمـــارس اإلرهـــاب بـــل دیـــن التـــسامح واالعتـــدال فظهـــر اإلســـالم بوجـــه 

   .                                       قیة أمام المجتمع الدولي بفضل جهود جاللتة              الحقیقي صورة ن

  



       
  
 

 
 

٢٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

 :التحلیل

  

 إلى حل نهائي لتحدید مفهوم  المجتمع الدولي توصلعدم. أ

 اتفي اختالفألسباب تتمثل   یعودمنطقي  بشكلاإلرهاب

، والتمایز الناتج عن األخركل طرف عن ل إیدیولوجیة

به سیاسیة                ً                                 ناحیتین هما أوال  ما تقوم به اإلدارة األمریكیة وأسبا

ً                                                     والذي یجري تعمیمه عالمیا على أن اإلرهاب ظاهرة عالمیة 

یتوجب على العالم أن یتصدى لها، والناحیة الثانیة ما تقوم 

به الدول العربیة وأسبابه سیاسیة وأیدیولوجیة تتمحور في 

إعطاء تفسیرات لتفاقم ظاهرة التخلف والفساد في المجتمعات 

 الهیمنة واالستبداد األمریكي، العربیة والفشل في التحرر من

ُ                                                یولد العنف بأشكاله وصوره المتعددة ومن أخطرها يوالذ

بإرهاب المجموعات الوطنیة والتي تطالب اإلرهاب المتمثل 

ٕ                                                    بحق تقریر المصیر، وارهاب المجموعات العقائدیة والتي 

 المغایرة ةتهدف إلى تغییر األنظمة االجتماعیة والسیاسی

 .لمعتقدها الدیني

  

باتت تتطلب وبشكل عام جهود ن محاربة اإلرهاب إ. ب

 وصدق  لمواجهة اإلرهاب بكل قوة ووضوحمجتمعیة مكثفة

ً                                                   واالعتراف علنا بأن أمریكا تراوغ في نظرتها لإلرهاب ،وواقعیة

بانتهاج السیاسات العدائیة والحروب والغزو والتمایز في حل 



       
  
 

 
 

٢٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

معات العربیة أما بالنسبة للمجت. الصراعات والكیل بمكیالین

واإلسالمیة وبشكل خاص فإن جهودها البد من أن تتمحور 

من خالل رؤى واقعیة في مكافحة اإلرهاب، تنطلق من 

ضرورة التوصل إلى تعریف دولي لإلرهاب مقبول للجمیع 

والحیلولة دون نمو اإلرهاب الذي یتغذى على الیأس والظلم، 

القیة، والفصل ومحاربة اإلرهاب من الناحتین السیاسیة واألخ

التام والكامل ما بین اإلرهاب وبین العرب والمسلمین، أي 

ٕ                                                          التمییز القانوني بین المقاومة الوطنیة واإلرهاب وان اإلرهاب 

ً                                                    موجود في كافة الدول واألدیان واألعراق ولیس محصورا في 

 .دیانة بعینها

  

أكثر تصنیفات اإلرهاب شمولیة وحیادیة ما تم تصنیفه . جـ

أسباب اإلرهاب الدولي عدم االنحیاز حیث قسمت من دول 

وأسباب ذات طابع  إلى صنفین أسباب ذات طابع سیاسي 

 واألساس لالنطالق األفضلاجتماعي واقتصادي، وتعتبر 

اإلجراءات ترتكز على   بد من إن الاإلرهاب والتي لمقاومة

 عملیة شاملة  ولیس على استخدام القوة ، كونهاالوقائیة

حتواء الً                      ا تتطلب تعاون الجمیع  وأمنیً  ا وسیاسیً  اوثقافی ً  ااجتماعی

كافة أسباب ودوافع اإلرهاب بمزید من االنفتاح، ومعالجة 

كافة الثغرات، وبالتالي إغالق الطریق أمام نوافذ اإلرهاب 

  .الداخلي والدولي



       
  
 

 
 

٢٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

  :          االستنتاجات  * 

ـــــى           عـــــدم التوصـــــل   .  ١ ـــــف جـــــامع مـــــانع    إل ـــــ      لإلرهـــــاب                  تعری    ى    عل

        تعریـف  ى           الـدولي علـ      اإلجمـاع      أمـام        كل عقبـة          الـدولي یـش        المستوي

ًخلطا خطیرا أسبابه  ً     ً محدثا           اإلرهابیین         وتصنیف       اإلرهاب ً                 ً          سیاسیة ً

   .           وأیدیولوجیة

   ى    علــــ      لإلرهــــاب       مــــانع     شــــامل        تعریــــف    إلــــى   ل           أهمیــــة التوصــــ  .  ٢

                                    وان تكــــون جهــــود مكافحــــة اإلرهــــاب داعمــــة  ،      الــــدولي         المــــستوي

         ن األعمــال                ضــرورة التمیــز بــی     مــع  ،                          لجهــود المجتمــع الــدولي وبقــوة

                                                     اإلرهابیـــة والكفـــاح المـــسلح لحركـــات التحریـــر الـــوطني مـــن أجـــل 

    .                                                    تحریر أراضیها المغتصبة وممارسة حقها في تقریر المصیر

ً                                                    ًالتــوتر فــي العالقــات الدولیــة أو المــشاكل العالقــة وخــصوصا   .  ٣

                                                        في الـشرق األوسـط والكیـل بمكیـالین، وسیاسـة الهیمنـة األمریكیـة 

                           والتـــي تعمـــل علـــى توســـع نطـــاق                        مـــن عوامـــل الـــصراع الـــدولي،

   .                     اإلرهاب في دول المنطقة

             مــن االنفتــاح                   یجــب أن یــتم بمزیــد                     مكافحــة اإلرهــاب الــداخلي  .  ٤

ـــافي ـــر مـــن الحـــوار الثق ـــدیمقراطي وقـــدر أكب ـــة  و   ،                                      ال        أســـباب       محارب

             وبفعالیـة،                                  ومحاصـرته بكافـة الوسـائل القانونیـة       واإلحباط       التطرف 

ٕ        ٕ واحبـاط  ،           ضامن الـدولي                                   أما اإلرهاب الدولي فال حـل معـه إال بالتـ

                                                          محاوالت السیاسة األمریكیة المتبعة لتوجیه األنظار إلى الدول 

          عقد مـؤتمر  ل                            مع دعم كافة الجهود الدولیة                   العربیة واإلسالمیة،      

  .                     دولي لمكافحة اإلرهاب



       
  
 

 
 

٢٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد مساخلااملجلد 

                                            اإلرهاب الدويل وانعكاساته عىل منطقة الرشق األوسط 

                  دون مراعــاة حقــوق  ،                                  معالجــة اإلرهــاب بإســتخدام القــوة وحــدها  .  ٥

              ة أهمیـــة تجفیـــف         متجاهلـــ ،                           اإلنـــسان ومطالـــب وحریـــات الـــشعوب

                                                       منابع اإلرهاب على المستویین الداخلي والخارجي یـشكل خطـورة 

ًمحلیا واقلیمیا ودولیا ًٕ                      ً     .                              ویتم استبدال اإلرهاب باإلرهاب ،ًٕ

                                                   إن اإلرهاب موجود في كافة الـدول واألدیـان واألعـراق ولـیس   .  ٦

ً                                                       ًمحصورا في دیانة بعینها، أو دولة محـددة ولـیس لإلرهـاب هویـة 

  .      معروفة

                                                 أسباب اإلرهاب هو الظلم والقهر الذي تشعر به وتعـاني     أهم   .  ٧

                                                      منه الشعوب والدول في شأن قضایاها العصریة، وما یحدث في 

                                        وفلـــــسطین وغیرهـــــا مـــــن الـــــدول إال تأكیـــــد لهـــــذه         وســـــوریا      العـــــراق

                                                     األسباب، فالقضاء على اإلرهـاب أو مكافحتـه ال بـد مـن معالجـة 

   .ً          ً أسبابه أوال

                         متحــدة بتحمــل المــسؤولیة فــي                          یجــب أن تقــوم منظمــة األمــم ال  .  ٨

                                                         إلزام الدول بتطبیق مبادئ حقوق اإلنسان الـسیاسیة واالقتـصادیة 

                                                      واالجتماعیـــة والثقافیـــة ألن حرمـــان المـــواطنین فـــي ممارســـة هـــذه 

                                                          الحقوق هو الذي یدفع بهم إلى اللجوء إلـى المقاومـة أو اإلرهـاب 

   .                       كما یسمونه كوسیلة وحیدة

                     إلعــالم العــالمي والعربــي                              ینبغــي أن یكــون هنــاك دور فاعــل ل  .  ٩

                                                  اإلســـالمي حـــول ظـــاهرة اإلرهـــاب وبیـــان الخطـــورة منـــه مـــع بیـــان 

ًجــــــرائم اإلرهــــــاب التــــــي ترتكــــــب فــــــي العــــــالم وتحدیــــــدا اإلرهــــــاب  ُ                                                 ً ُ
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                                                    الـــصهیوني ضـــد المـــواطنین العـــزل، مـــع التأكیـــد المطلـــق لـــرفض 

  .            اإلسالم لإلرهاب

                                               ســاهمت التقنیــة ووســائل اإلعــالم بــشكل مباشــر فــي تطــویر   .   ١٠

                                                      یات اإلرهابیة وتصاعد عملیاتها والقدرة علـى نقـل العملیـات      العمل

  .                إلى أماكن متعددة

                                             أفـــرزت أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن أیلـــول تركیـــز الـــسطوة     .   ١١

                                                      األمریكیــــة، وأصــــبحت القــــوة العالمیــــة المهیمنــــة بكــــل المؤشــــرات 

   .       األساسیة
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   :التوصیات   

ضرورة التوصل من قبل كافة األطراف الدولیة وبإشراف . ١

ألمم المتحدة إلى تعریف واف لظاهرة اإلرهاب من أجل أن ا

یتم الفصل الواضح بین العملیات اإلرهابیة وبین عملیات 

  .المقاومة الوطنیة ضد الظلم واالحتالل واالستبداد

مراقبة وضبط وتعقب الجهات الممولة للمنظمات اإلرهابیة . ٢

وتأسیس جهاز متخصص لجمع المعلومات عن النشاط 

 الدولة على إجهاض النشاط نبي واالستفادة منها، لتمكیاإلرها

  .اإلرهابي ومنع العملیات اإلرهابیة قبل حدوثها

ٕ                                                      عدم إستخدام القوة وحدها لمعالجة اإلرهاب واحترام حریات . ٣

الشعوب لتجفیف منابع اإلرهاب على المستویین الداخلي 

  .والدولي

ً         ا شجاعا على الدول العربیة واإلسالمیة أن تتخذ موقف. ٤

وتقف في صف الدول المحاربة لإلرهاب باعتبارها إحدى 

ضحایاه، وعلیها أن تتخذ موقفها التاریخي المنتظر بأن تسمي 

اإلرهاب باسمه والطلب من القوة العظمى بتطبیق العدالة وعدم 

  .الكیل بمكیالین ورفض االزدواجیة في المعاییر

بكافة  ومحاصرته واإلحباط التطرف أسبابمحاربة . ٥

اتخاذ مبدأ الحوار بین الدول الوسائل الدبلوماسیة والقانونیة و

ٕ                                                     كأساس للعالقات الدولیة والحضاریة وابراز ظاهرة اإلرهاب 

  .وخطورتها على اإلنسانیة على الصعید اإلقلیمي والدولي
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                منع كافة األحـزاب                      بكل قوة وبكل وضوح و      اإلرهاب       مواجهة   .  ٦

        اإلرهـــاب              مجاملـــة ونفـــاق  ن    عـــ                           الموجـــودة علـــى الـــساحة األردنیـــة

                     الجمیــع وأمــن واســتقرار                 الــدولي یـستهدف        فاإلرهــاب             واإلرهـابیین،

   .     البلد

                                             یجــــب وضــــع إســــتراتیجیة لحمایــــة الحــــدود ومنــــع عملیــــات     .  ٧

   .                        التسلل من الدول المجاورة

    .                                                    العمل على تفعیل إتفاقیات منع إنتشار األسلحة النوویة    . ٨

                   والمـــؤتمرات اإلســـالمیة                                 تفعیـــل تنفیـــذ قـــرارات األمـــم المتحـــدة   .  ٩

                                                      ومــؤتمرات القمــم العربیــة التــي دانــت اإلرهــاب وحــددت مفاهیمــه 

   .                                       وساندت الشعوب التي تسعى لتحریر أراضیها 

ٕ                                          ٕوضـــع خطــــة عربیــــة واســــالمیة متكاملــــة لتوضــــیح صــــورة    .  ١٠

                                                       العرب والمسلمین الحقیقیة وعـدم الخلـط مـا بـین صـورة اإلنـسان 

                   نشاط وزراء اإلعـالم    خالل                               العربي المسلم وصورة اإلرهابي من 

                                                      والثقافـــة العـــرب فـــي إطـــار جامعـــة الـــدول العربیـــة والمــــؤتمرات 

     .                                                  اإلسالمیة ودعم وسائل اإلعالم العربیة لتحقیق هذه الغایة

                   اإلسرائیلي الهادف –                              السعي إلى فضح التحالف األمریكي  .  ١١

                                                       إلــى حــذف خارطــة الــوطن العربــي القومیــة والــسیاسیة والثقافیــة 

                                   فــــرض مــــشاریع الهیمنــــة كالعولمــــة والــــشرق                واالجتماعیــــة عبــــر 

      كمــا                               ، وتفعیــل العمــل العربــي المــشترك          او الجدیــد            األوســط الكبیــر

ــــیمن                                                هــــو االن فــــي عاصــــفة الحــــزم مــــن اجــــل الــــشرعیة فــــي ال

    .                                   للوقوف ضد هذه المشاریع اإلمبریالیة 
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                       األوروبي بما یضمن دعم –                          تنسیق وتفعیل العمل العربي    .  ١٢

                            نائیــــة تواجــــه القطبیــــة األحادیــــة                         الــــدور األوروبــــي لجهــــة خلــــق ث

                                                           األمریكیة في المنطقة والتي تنفرد بالسیطرة علـى القـرار الـدولي 

                                                        وتسعى الى تدجین المنظمات الدولیة وتجییرها لصالح السیاسة 

   .         األمریكیة 

                                                  العمــل علــى صـــیاغة ثقافــة وطنیــة وقومیـــة موحــدة بالتنـــسیق    .  ١٣

                هین دولي وداخلي                                              بین الحكومات العربیة وتوجیه هذه الثقافة بإتجا

                                                      ذو تـــأثیر علـــى مجتمعـــات البلـــدان ویكـــون هـــدف هـــذه الثقافـــة هـــو 

                                                           صیاغة مسار العدالة الدولیة وتكـون فاعلـة فـي مواجهـة العـشوائیة 

                                                                         .                                        واالزدواجیة في تطبیق قرارات األمم المتحدة 
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اا  
  

       الكتب

                             وســـقوط األقنعـــة ، مركـــز األهـــرام             كـــابوس اإلرهـــاب               إبــراهیم نـــافع ،   .  ١

  -   ١١٥                                           للترجمــــــــة والنــــــــشر، القــــــــاهرة ، الطبعــــــــة األولــــــــى ص ص 

   .    ١٩٩٤    عام    ١٢٠

              ال�دار العربی�ة     .     ٢٠٠١         سبتمبر   ١١                             السید ولد أباه ، عالم ما بعد   .    د- ٢

    ١٣٧  ص   ،        للعلوم 

                                  إمبراطوری���ة تطف���و عل���ى س���طح اإلرھ���اب، -               م���صطفى ال���دباغ - ٣

  .  ١٥ ص  .                                 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 

     ١٣٧ .              نفس المرجع، ص                 مصطفى الدباغ- ٤

   ة    مكتب� (         األول�ى،  ة       ، الطبع�              اإلرھاب السیاسي        حریز،  ر         عبد الناص  . - ٥

      ١٩٩٦        للنشر  ي      مد بول

                         العن��ف ال��سیاسي ف��ي ال��نظم  ة    ظ��اھر                     ح��سنین توفی��ق إب��راھیم،  . د    . - ٦

      ١٩٩٢                          مركز دراسات الوحدة العربیة (        األولى  ة       ، الطبع       العربیة

    ١٣    ص –               الحوار الثقافي   .              الیة الجدیدة       اإلمبری  ،             دیفید ھارفي - ٧

   ٢٩                                اإلمبریالیة الجدیدة، مرجع سابق ص   ،             دیفید ھارفي - ٨

     ١٩٥  ص   ،              نفس المرجع - ٩

    دار  ( ،            الطبعـة االولـى ،               التربیـة الوطنیـة ،                 علي محافظةواخرین  . د .     أ-  ١٠

   م    ٢٠٠٦    عام  ،   ١٩٨   ص ، )                   جریر للنشر والتوزیع

     ١٩٩  ص  ،         نفس الرجع-  ١١
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               الصحف والمجالت

       مــــا زال   .                        رغــــم كــــل مــــا قیــــل عــــن اإلرهــــاب  .        خــــضرا         فیــــصل أبــــو  .  ١

    ) .                    جریــدة العــرب الدولیــة (                  جریــدة الــشرق األوســط   .              ً الغمــوض قائمــاً 

     .    ٢٠٠٤ /  ١٠ /  ١٠          ، تاریخ     ٩٤٤٨      العدد 

                      أمریكــا فــي خدمــة األجنــدة   :            لغــز العــراق   .                      زیــن العابــدین الركــابي   .  ٢

            جریـدة العـرب  (                  جریدة الشرق األوسـط     ) .             رؤیة أمریكیة (          الصهیونیة 

     .    ٢٠٠٥ / ٩ /  ٢٤          ، تاریخ     ٩٧٩٧      العدد     ) .     ولیة   الد

  )   ٨٨   . (           علــى اإلنترنــت  )                 العربیــة والدولیــة (                       موقــع جریــدة الــرأي العــام   .  ٣

    رمــز  "                      تفجیــرات هــزت شــرم الــشیخ   )  ٣ (ً         ًجریحــا فــي   )    ٢٠٠ (ً      ًقتــیال و

    ".     السالم

   .     ١١٣٨٦        ، العدد     ٢٠٠١             تشرین ثاني   ١١             جریدة الرأي،   .  ٤

  . م    ٢٠٠٥             تشرین أول،  ٣ ١             جریدة الرأي،   .  ٥
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