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 الشكر والتقدير

إتماـ دراستي والصالة والسالـ عمى  اوال الحمد والشكر هلل رب العالميف الذي وفقني واعانني في
 نبي االمة وبعد.

اتقدـ بخالص الشكر والتقدير الى حضرة الدكتورة آمنة بدراف عمى إشرافيا ومتابعتيا وما بذلتو 
 مف جيد مف اجؿ اتماـ وانجاح ىذه الرسالة.

العربية عمى وكؿ الشكر موصوؿ الى جامعتي جامعة القدس والى الييئة التدريسية في الدراسات 
 ما تبذلو مف جيود في تعزيز البحث العممي.

 كما اتقدـ بالشكر الى كؿ مف ساىـ وساعد في إتماـ ىذا العمؿ المتواضع.
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 ممخص الرسالة

تشخيص وتحميؿ أثر السياسة التي اتبعتيا الواليات المتحدة االمريكية بعد بىذه الدراسة  قامت
والتي عرفت بمكافحة االرىاب، عمى القضية الفمسطينية عمى ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر 
 الصعيد الدولي واالقميمي والداخمي.

الباحث استعراض التعريفات  ـ االرىاب، فقاـوقد تـ تسميط الضوء عمى المواقؼ الدولية مف مفيو 
تعبر الباحث صيغة  االمريكي واالسرائيمي، كذلؾ قدـالدولية لمفيوـ االرىاب وخصوصا المفيـو 

 عف مفيـو االرىاب مف وجية النظر الفمسطينية.

استعرضت الدراسة  االستراتيجيات االمنية والعسكرية التي اتبعتيا ادارة الرئيس جورج بوش االبف 
ضمف سياسة مكافحة االرىاب. وتطرؽ  جاءتبعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر والتي 

والتي كاف مف نتائجيا اعتبار المقاومة  الباحث الى االستغالؿ االسرائيمي ليذه السياسة
الفمسطينية مف ضمف االرىاب العالمي، واعتبار حرب التدمير والقتؿ االسرائيمية حربا مشروعة 

كما تطرؽ الباحث الى أثر الحرب ضد االرىاب عمى تصاعد  في سبيؿ مكافحة االرىاب.
ب االجدى لمقاومة االحتالؿ االختالؼ في وجيات النظر لدى الفصائؿ الفمسطينية في االسالي

 النخب السياسية حوؿ في ظؿ المتغيرات الدولية الجديدة، وازاء ذلؾ استعرض الباحث أراء بعض
اساليب مقاومة االحتالؿ في انتفاضة االقصى. واستعرضت الدراسة مشروع الشرؽ االوسط 

 الكبير واثره عمى القضية الفمسطينية واصالح السمطة الفمسطينية.

وجود عالقة بيف التالقي في المصالح االمريكية في سياسة مكافحة لدراسة عمى فرضية قامت ا
االرىاب مع المصالح االسرائيمية ومستوى الدعـ السياسي والعسكري والمالي المميز لمدولة 
االسرائيمية وبيف  تراجع الدعـ لمحقوؽ السياسية والكفاحية الفمسطينية عمى المستوى الدولي 

ولتحقؽ مف ية السالـ  والتغيرات في النظاـ السياسي الفمسطيني. واالقميمي و اثر ذلؾ عمى عمم
فرضية الدراسة ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة وتذليؿ مشكمتيا تـ استخداـ المنيج الكيفي واالسموب 

 التحميمي.



 ه
 

عدـ قدرة الفمسطينييف سمطة وتنظيمات عمى  ،اىمياالدراسة الى مجموعة مف النتائج وخمصت 
تيجية جديدة تراعي التطورات الجديدة االمر الذي اوقعيـ ضحية لمترويج اتباع وانتياج استرا

االعالمي االسرائيمي واالمريكي الذي ركز باستمرار عمى وصؼ المقاومة الفمسطينية باإلرىاب 
وىذا ما عمؿ عمى اعطاء اسرائيؿ الفرصة لتصعيد عدوانيا وتبرير ىجمتيا عمى انيا جزء مف 

 اليامة. وقدمت الدراسة مجموعة مف التحميالتب. الحرب الدولية ضد االرىا
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Abstract 

This study summarizes and analysis the effect of the American policy 

after the September the eleventh attack which was known as the fight 

against terror", it's effects on the Palestinian issue on the international and 

interior level. 

The focus was on the international stands on American and Israel concept 

of terror. 

The researcher offered the Palestinian concept of terror.  The study also 

dealt with the military and security which was followed by the president 

George Bush the son , after the eleventh of September attack which came 

as a policy of struggle against terror. the research dealt with the Israel 

exploit of this policy whose results of considering and including the 

Palestinian struggle for independence as part of this policy. It also 

considers the Israel war of killing and destruction as a legal war to fight 

terror. This policy affected and made a gap between the different 

Palestinian parties points of view to fight the occupation referring to the 

international new changes. 

The researcher showed some of the opinions of some main parties on 

ways of struggle in AlAqsa uprising. The study showed the project of the 

big Middle East and its effect on the Palestinian issue and improving the 

work of the Palestinian Authority. The study is based on the hypothesis of 

a relation between the American and the Israel interests and the level of 

the political , military and economic support to Israel and retreat of the 

support to the Palestinian rights of struggle internationally and its affects 

on the peace process and the changes in the Palestinian political system. 
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To succeed in this hypothesis, the analysis norm was used in this study 

and it revealed several affects, such as the disability of the Palestinians-

authority or organizations to follow a new strategy to deal with the new 

developments which made them a victim to the Israel and American 

media which concentrated on the description of the Palestinian struggle as 

"terror", this gave Israel the chance to increase its aggression and justify 

its attack as part of the international war against terror. The study also 

gave other important analysis. 

The study tried to analyze the impact of the United States of America’s 

policy after the 9/11 attacks which known as anti-terrorism on the 

Palestinian issue internationally, regionally and locally. 
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 الفصل االول: االطار العام لمدراسة 

 المقدمة:

حيث ، 2001 ة في الحادي عشر مف سبتمبرمفاجئ احداثأمريكية األشيدت الواليات المتحدة 
عالـ العالمية مشاىد صادمة عف ارتطاـ طائرات مدنية ببرجي التجارة العالمييف اإلبثت وسائؿ 

سة الواليات المتحدة في ىذه االحداث سياادخمت . في واشنطف في نيويورؾ ومبنى البنتاغوف
وبشكؿ خاص  سي الخارجي باتجاه العديد مف دوؿ العالـ، انعكس عمى سموكيا السيامنعطؼ حاد

دفعيا الى تبني استراتيجيات دفاعية وقائية، وانتياج سياسة  الحدث . ذلؾدوؿ الشرؽ االوسط
فأصبح التعامؿ مع قضايا االرىاب التدخؿ في العديد مف الدوؿ تحت ذريعة مكافحة االرىاب، 

الدولي احد اىـ اولوياتيا، ووضع قائمة سوداء ضمت تنظيمات صنفتيا الواليات المتحدة عمى 
 التنظيمات العربية والفمسطينية. ية وكاف مف ضمنيا العديد مف انيا ارىاب

احة الدولية فأف ونظرا لقوة الواليات المتحدة عمى الصعيد االقتصادي والعسكري ولثقميا عمى الس
 ي ومعظـ قضاياه وعالقاتو الدوليةجؿ أعضاء المجتمع الدول تشممتداعيات ىجمات سبتمبر قد 

لصالحيا وفؽ  االحداث عممت اسرائيؿ عمى استغالؿ ىذهلقد و  ،(8.ص:2005)لكيرني.
استراتيجية محكمة عبر شبكة مف االعالـ ونفوذ الموبي في الواليات المتحدة وبمساندة المتحالفيف 
معيا مف المحافظيف الجدد واليميف المسيحي ىناؾ. وحرصت اسرائيؿ عمى ألصاؽ تيمو 

تقوـ بو ليس  حتى تظير لمعالـ اف مافي اثناء االنتفاضة الثانية، االرىاب بالمقاومة الفمسطينية 
 اال جزءا مف الحرب ضد االرىاب، وىو ما كاف لو اثره عمى القضية الفمسطينية برمتيا.

االسموب التحميمي القائـ عمى قراءات وتفسيرات ألحداث  المنيج الكيفي و يعتمد الباحث عمى 
وعالقات وسياسات دولية اثرت عمى القضية الفمسطينية وتحميؿ ذلؾ مف خالؿ الدراسات 
واالدبيات السابقة في المجاؿ النظري الذي يغطي معظـ جوانب الدراسة، مع ما يرافؽ ذلؾ مف 

 تحميؿ مف وجية نظر الباحث.

تناوؿ االطار العاـ لمدراسة وخمفيتيا في .إذ  ه الرسالة الى خمسة فصوؿوقد قسـ الباحث ىذ
سواء أكانت عمى الصعيد كما تطرؽ الى تعريفات مصطمح االرىاب المختمفة  االوؿ.الفصؿ 

االختالؼ في وكذلؾ  ،تاريخياوالوقوؼ عمى مراحؿ تطور االرىاب السياسي  الدولي أو اإلقميمي،
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وجية  تعريؼ لمصطمح االرىاب مف تقديـالباحث ب قاـ . كماالدوؿ بيف مفيوـ االرىاب  تحديد
 . في الفصؿ الثاني مف الدراسة  النظر الفمسطينية

االستراتيجيات االمنية والعسكرية والسياسية التي تحدث الباحث عف فقد في الفصؿ الثالث أما 
، عشر مف سبتمبر بعد ىجمات الحاديقبؿ و  الواليات المتحدة في مكافحة االرىاب اتبعتيا

، ومحاوالت اسرائيؿ  ةواستغالؿ اسرائيؿ ليذه االجراءات لصالحيا وتالقي المصالح المشترك
 مساواة االرىاب بالمقاومة الفمسطينية.

بالقضية الفمسطينية  التأثيرات التي احدثتيا الحرب ضد االرىابالى  الرابعالفصؿ  وتطرؽ في
عمى الصعيد الداخمي فيما يتعمؽ بالتنظيمات الفمسطينية عمى المستوى الدولي واالقميمي، كذلؾ 

محاوالت اصالح السمطة احث مشروع الشرؽ االوسط الكبير و وتناوؿ الب واساليب المقاومة.
 الفمسطينية.

 الباحث. التي توصؿ إليياالنتائج  وخاتمة الدراسة  الخامسالفصؿ في  وختاما َضمَّف الباحث

 :مشكمة الدراسة 

وسيمة ناجعة يمكف مف خالليا كسب التأييد  لدى الواليات المتحدة مكافحة االرىاباصبح مسمى 
التي توجو ليا تيمة االرىاب او  والشعوب الوسائؿ إلخضاع وتركيع الدوؿ الدولي وتبرير

خضاعيا  مساندتو، ويصبح مف السيؿ االعتداء عمى سيادتيا وحصارىا، ومصادرة ثرواتيا وا 
مريكية واالسرائيمية في ىذا الجانب بشكؿ تالقت المصالح اال االسرائيمية حيثمنة االمريكية_ لميي

 يؿ مف ىذه السياسة. كبير واستفادت اسرائ

 الرئيسي التالي: ن صياغة مشكمة الدراسة في السؤالوعمى ذلك يمك

ر كيؼ اثرت سياسة مكافحة االرىاب التي اتبعتيا الواليات المتحدة االمريكية بعد ىجمات سبتمب
 عمى القضية الفمسطينية؟
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 وانبثقت عنو االسئمة الفرعية التالية:

 11ما ىي استراتيجيات الواليات المتحدة االمريكية في الحرب عمى االرىاب بعد احداث  .1
 سبتمبر؟

 المقاومة كيؼ وظفت اسرائيؿ الحرب ضد االرىاب االمريكية لصالحيا واثر ذلؾ عمى  .2
 الفمسطينية؟

الحرب ضد االرىاب المتبعة امريكيا عمى القضية الفمسطينية دوليا ما ىو أثر سياسة  .3
 واقميميا؟

 ؟الى أي مدى اثرت سياسة الحرب ضد االرىاب عمى الساحة الداخمية الفمسطينية .4
 
   اىمية الدراسة:مبررات و 

 
ط الضوء عمى موقؼ الواليات المتحدة مف مفيـو االرىاب وموقؼ الدوؿ العربية يتسم .1

الحالي كونو  في وقتنا االقميمية والدولية، نظرا ألىمية تعريؼ ظاىرة االرىابوالمنظمات 
خصوصا بعد احداث الحادي عشر وعسكرية واقتصادية  يمثؿ مفتاح لكؿ لعبة سياسية

 مف سبتمبر.
تحديد مفيوـ االرىاب فمسطينيا، االمر الذي سيضيؼ لمباحث الفمسطيني  محاولة  .2

 االرىاب مف وجية النظر الفمسطينية. والعربي تصور اكثر دقة لتعريؼ
دوليا واقميميا  ابراز اثر سياسة مكافحة االرىاب االمريكية عمى القضية الفمسطينية  .3

، وتوضيح االثر السمبي الذي لحؽ بيا مف وتالقييا مع المصالح االسرائيميةومحميا، 
 احداث الحادي عشر مف سبتمبر.ىذا التالقي خصوصا بعد  جراء 

بالمشاريع السياسية االمريكية في الشرؽ االوسط خاصة تمؾ التي اثرت وتؤثر   التعريؼ .4
 .سرائيمية  في ظؿ مكافحة االرىابعمى القضية الفمسطينية والتي تالقت مع المصالح اال
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 :اىداف الدراسة 
 

بياف موقؼ الواليات المتحدة االمريكية مف مفيـو االرىاب بالمقارنة مع تعريفات دولية  .1
 واقميمية اخرى.

جيود الواليات المتحدة االمريكية في مكافحة االرىاب وكيفية استغالؿ اسرائيؿ توضيح  .2
 ليذه السياسة لصالحيا. 

عمى الصعيد اثر سياسة مكافحة االرىاب االمريكية عمى القضية الفمسطينية  ابراز .3
 الداخمي الفمسطيني واالقميمي العربي وكذلؾ عمى الصعيد الدولي.

القضية الفمسطينية   وتأثيره عمى ؼ عمى تفاصيؿ مشروع الشرؽ االوسط الكبير التعر  .4
 في ظؿ مكافحة االرىاب االمريكية.

 
 :اسئمة الدراسة 

 
بالمقارنة مع التعريفات الدولية  موقؼ الواليات المتحدة مف  تعريؼ االرىاب ما ىو .1

 واالقميمية االخرى؟
وكيؼ استفادت منيا  ؟مكافحة االرىاب ي جيود الواليات المتحدة االمريكية فيما ى .2

 اسرائيؿ؟
 ؟وداخميا يميامدوليا واقأثرت سياسة مكافحة االرىاب عمى القضية الفمسطينية  كيؼ .3
 عمى القضية الفمسطينية؟ الشرؽ االوسط الكبير؟ وما تأثيره ما ىو مشروع .4
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 :الفرضيات االساسية 

 الفرضية الرئيسية:

عالقة بيف التالقي في المصالح االمريكية في سياسة مكافحة االرىاب تفترض الدراسة اف ىناؾ 
لمدولة االسرائيمية  مميزمع المصالح االسرائيمية ومستوى الدعـ السياسي والعسكري والمالي ال

اثر  عمى المستوى الدولي واالقميمي و الفمسطينية والكفاحية تراجع الدعـ لمحقوؽ السياسية  وبيف
 .التغيرات في النظاـ السياسي الفمسطينيو  سالـ عممية ال ذلؾ عمى

 

 الثانوية: الفرضية

  في  التغيربيف تفترض الدراسة باف ىناؾ عالقة بيف سياسة مكافحة االرىاب االمريكية و
الفمسطينية في االساليب التي  والتنظيمات لدى بعض التيارات في السمطة وجية النظر

 .2001سبتمبر  11يجب اتباعيا في مقاومة االحتالؿ بعد احداث 

  

 :منيجية الدراسة 

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الكيفي واالسموب التحميمي، اما مف حيث المصادر 
السابقة ذات العالقة بموضوع فقد استعاف بالوثائؽ المكتبية لجمع البيانات والمعمومات والدراسات 

الدراسة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، كما اعتمد الباحث عمى البيانات الواردة في التقارير 
 الصادرة عف المنظمات الدولية واالقميمية المعنية بموضوع الدراسة.
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 :محددات الدراسة 

 الحدود الزمنية: •

ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر شنت فيو وىو العاـ الذي  2001تبدأ فترة الدراسة مف عاـ 
الواليات المتحدة االمريكية سياسات ذي كاف لو تداعياتو عمى عمى الواليات المتحدة االمريكية وال

نياية حكـ الرئيس االمريكي جورج بوش ب 2008، وتنتيي في عاـ تجاه القضية الفمسطينية
 االبف. 

 

 الحدود المكانية: •

الدراسة انعكاسات سياسة مكافحة االرىاب االمريكية عمى القضية الفمسطينية والشعب  ستتناوؿ
 الفمسطيني.
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 ( الدراسات السابقةادبيات الدراسة): 

ومصدرا غنيا لجميع الباحثين اذ تساعدىم في تكوين  ميما  جعامر تشكل الدراسات السابقة 
خمفيات عممية عن مواضيع دراساتيم وابحاثيم. وفيما يمي استعراض ألبرز االدبيات التي 

 شكمت إطار مرجعيا لمدراسة.

" االرىاب الصييوني عقيدة مجتمع وتاريخ المداوي، في كتابو  مصطفى يوسفتناول 
 إليجادصورة عامة والمحاوالت الدولية المتعددة والمختمفة مفيوـ االرىاب ب (،2007".)دولة

صيغة موحدة لتعريفو وتحديده، كما تناوؿ تعريؼ االرىاب مف وجية النظر العربية واالسالمية 
 والصييونية.

اىداؼ االرىاب الصييوني والغرض مف ممارساتو ايضا ومف اىـ االفكار التي تناولتيا الدراسة 
االرىاب  ألعماؿكما وتطرؽ الكاتب الى االسناد الدولي . اتيجية عمؿواتخاذه منيجا واستر 

الصييوني وموقؼ القانوف الدولي مف الممارسات الصييونية وموقؼ القانوف الدولي مف 
الممارسات الصييونية المخالفة ألبسط المبادئ والعيود الدولية وازدواجية المعايير التي تمارسيا 

الى ذلؾ تناولت الدراسة نماذج مف المواقؼ  باإلضافةاالمريكية ومجمس االمف الدولي،  اإلدارة
االمريكية الداعمة لعمميات االرىاب االسرائيمية واالتفاقيات االستراتيجية االمريكية _ االسرائيمية 

في مجمس االمف. كما استعرض الكاتب بعض الجوانب  إلسرائيؿوالجيود االمريكية المؤيدة 
 الرىابية الصييونية ضد  الشعب الفمسطيني في ظؿ انتفاضة االقصى المبارؾ.ا

مف ناحية اخرى لقد أغنت ىذه الدراسة دراسة الباحث مف جوانب عديدة ابرزىا يدور حوؿ 
المعايير المزدوجة التي تمارسيا االدالرات االمريكية المختمفة ازاء القضية الفمسطينية والمماراسات 

اما ما يميز دراسة الباحث عف ىذه الدراسة عدـ تطرقيا لالستراتيجية االمنية االسرائيمية. 
كذلؾ تختمؼ دراسة الباحث بتركيزىا عمى  االمريكية قبؿ وبعد احداث الحادي عشر مف سبيتمبر.

لمسألة االرىاب العالمي وتأثير ذلؾ عمى الشأف الفمسطيني وىو ما لـ التوظيؼ االسرائيمي 
 لكاتب المداوي.تتطرؽ لو دراسة ا
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سبتمبر: من غزو  11" التداعيات الدولية الكبرى ألحداث لكريني، في كتابو  ادريسوتناول 
مختمؼ التداعيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  .2005افغانستان الى احتالل العراق". 

سبتمبر، حيث يتناوؿ االطراؼ الرابحة والخاسرة اقتصاديا مف ىذه االحداث  11والثقافية ألحداث 
والضموع االسرائيمي المحتمؿ فييا، كما يتطرؽ الى التدخؿ االمريكي في افغانستاف ومرتكزاتو 

في الحرب عمى االرىاب. ويرصد  لألحداثمار االمريكي العسكرية وحدوده المشروعة واالستث
الكاتب المحيط الدولي المتغير واثره عمى القضية الفمسطينية منذ انتياء الحرب الباردة وحتى 

والتحديات والمخاطر التي تواجو القضية الفمسطينية بعد ىذه  2001سبتمبر  11احداث 
 االحداث.

الدولي واشكالية تعريفو وتصنيفو والجيود الدولية المبذولة كما تطرؽ الكاتب الى ظاىرة االرىاب 
لمكافحتو، ومستقبؿ الزعامة االمريكية ومقوماتيا االساسية والتحديات التي تواجييا واثر االرىاب 
الدولي عمى المؤسسات الدولية ومستقبؿ االمـ المتحدة في ظؿ التحوالت الدولية الراىنة وازمة 

 زمف التكتالت. جامعة الدوؿ العربية في

لقد قدمت ىذه الدراسة معمومات وفيرة عف ظاىرة االرىاب وتعريفاتو وتصنيفاتو والجيود المبذولة 
لمكافحتو. في حيف تميزت دراسة الباحث في تركيزىا عمى اثر استرتيجيات مكافحة االرىاب 

اوضحت  ي بشكؿ معمؽ اكثر مف ىذه الدراسة، حيثاالمركية عمى الشأف الفمسطيني الداخم
مدى التأثير الذي أحدثتو ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر عمى ارتفاع اصوات تدعوا الى 

ية خاصة داخؿ المدف االسرائيمية وغيرىا مف التداعيات. كما اف ايقاؼ عمميات المقاومة الفمسطين
دراسة لكيرني قد شممت جوانب كثير سواء سياسية او ثقافية او اجتماعية او عسكرية عمى 

توى العالـ الثار وتداعيات ىجمات سبتمبر بينما ركزت دراسة الباحث عمى القضية مس
 الفمسطينية بشكؿ معمؽ بالمقارنة مع ىذه الدراسة.

يث . ح2009تناول الكاتب مشيور العريمي، في كتابو" الشرعية الدولية لمكافحة االرىاب"،
القانوف الدولي في مواجية االرىاب الدولي مف اتفاقيات دولية مختمفة لمكافحة  جيود  يتناوؿ

االرىاب مثؿ اتفاقية جنيؼ، واالتفاقية العربية لمكافحة االرىاب وغيرىا. وتناوؿ في الباب الثاني 
الفعؿ  اب، حيث وضح الكاتب ردودوالشرعية الدولية لمكافحة االرى 2001سبتمبر  11احداث 

الى تسميطو  باإلضافةمى ىذه االحداث وردود الفعؿ االمريكية السياسية والتشريعية، الدولية ع



9 
 

الضوء عمى ازدواجية المعايير في الجيود الدولية لمكافحة االرىاب، واالرىاب االسرائيمي وارىاب 
سبتمبر. كما تناوؿ مدى مشروعية اعماؿ المقاومة الفمسطينية المسمحة ضد  11الدولة قبؿ وبعد 

 مدنييف االسرائيمييف. وعمد الكاتب عمى توضيح أزمة الشرعية الدولية واسبابيا وسبؿ تفاعميا.ال

وبعض قدمت دراسة العريمي معمومات وفيرة حوؿ الجيود القانونية الدولية لمكافحة االرىاب 
باب االتفاقيات الدولية واالقميمية التي تعنى بمكافحة االرىاب. لـ تطرؽ الدراسة بشكؿ معمؽ باس

 االرىاب وطرؽ مكافحتو خصوصة تمؾ الطرؽ الثقافية او الدينية.

الى أف  (،2009ويذىب الكاتب شاىر الشاىر في كتابو أولويات السياسة الخارجية االمريكية )
مف جديد مما  االمريكية تفجيرات سبتمبر الشييرة قد اعادت ترتيب اولويات السياسة الخارجية

أدى الى نشوء سياسة جديدة تدور حوؿ مجموعة مف القضايا الساخنة مثؿ مكافحة االرىاب، 
نشر حقوؽ االنساف، السيطرة عمى اسمحة الدمار الشامؿ، ضماف االمف القومي االمريكي، 

 والقضاء عمى االسالـ المتطرؼ.

ثمت في التوسع في القياـ بالحروب أما االجراءات العممية لمسياسة االمريكية الخارجية فقد تم
االستباقية والوقائية، تقسيـ العالـ الى اصدقاء واعداء، بمورة ما كاف يسمى بمحور الشر وعزلو، 
التركيز عمى منطقة الشرؽ االوسط والعالـ االسالمي كمسرح رئيسي لمصالح الواليات المتحدة 

 وساحة لصراعاتيا الخارجية.

ات الموجودة في الواليات المتحدة والتي عززت عدائيتيا تجاه العالـ كما يتناوؿ الكاتب الموبي
الخارجي ودفعتيا الى الييمنة عمى العالـ، ومنيا الموبي اليميني الذي يضـ مجموعة مف التيارات 

ايموؿ فرصة ذىبية لفرض  11المحافظة والمسيحية المتشددة وقد وجد ىذا التيار في احداث 
الشركات النفطية موجودة في الواليات ة والثاني ىو الموبي النفطي فكبرى مفاىيمو ورؤيتو المتطرف

المتحدة، مما يعني أف النفط يحتؿ مكانو ميمة في السياسة االمريكية ومف خالؿ الكتاب يذىب 
ث سبتمبر لمحصوؿ عمى اكبر دعـ االمؤلؼ الى اف الواليات المتحدة استطاعت استغالؿ احد

تدخميا في الشؤوف الداخمية لمدوؿ الف اليدؼ النيائي مف تمؾ السياسة وتأييد دولي لسياساتيا و 
ىو الحفاظ عمى مكانة امريكا العالمية ودعـ ريادتيا وقيادتيا لمعالـ مف اجؿ الييمنة عميو سياسيا 

 واقتصاديا.
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سبتمبر لكسب العالـ  11كما يرى الكاتب أف الواليات المتحدة فوتت فرصة ثمينة بعد أحداث 
انبيا؛ حيث عرفت الواليات المتحدة بعد ىذا اليـو تضامًنا عالمًيا لـ يسبؽ ليا أف شيدت إلى ج

مثياًل لو، لجية االستعداد لتقبؿ قيادتيا في مواجية اإلرىاب في العالـ، ولكنيا آثرت التحرؾ 
متحدة بشكؿ انفرادي لتأكيد تفوقيا وىيمنتيا بشكؿ كاف لو آثاره السمبية الخطيرة عمى الواليات ال

نفسيا، والتي أصبح ُينظر إلييا في كثير مف مناطؽ العالـ، بوصفيا دولة إرىابية مف الطراز 
األوؿ. فقد سعت اإلدارة األمريكية مف خالؿ استغالؿ ىذه األحداث إلى تكريس مبدأ التدخؿ في 

أمًنا  الشؤوف الداخمية لمدوؿ، واالعتداء عمى سيادتيا الوطنية، األمر الذي جعؿ العالـ أقؿ
واستقراًرا. وخمص الكتاب إلى القوؿ بأف الحرب األمريكية عمى اإلرىاب لـ تحقؽ نجاًحا، وقد ال 
تحققو دوف مراجعة السياسة األمريكية الراىنة التي تعتمد عمى القوة وحدىا، مؤكًدا أف اتّباع 

جاعة في التعامؿ مع استراتيجية الدبموماسية الوقائية وليس الضربات الوقائية ىو الطريؽ األكثر ن
 مشكالت العالـ، وفي مقدمتيا مشكمة اإلرىاب الدولي.

تختمؼ دراسة الباحث عف ىذه الدراسة بتركيزىا عمى الشأف الفمسطيني بشكؿ معمؽ، حيث تناوؿ 
السياسة الخارجية االمريكية الموجية الى الدوؿ العربية بشكؿ عاـ وتناوؿ وضع كؿ الكاتب 

 ا بالواليات المتحدة بعد ىجمات سبتمبر.الدوؿ العربية وعالقتي

العرب وأمريكا من الشرق أوسطية الى الشرق "ويتناول الكاتب محمد عمي حوات في كتابو 
وخصوصا المشاريع االستيطانية االستعمارية الشرؽ اوسطية المشاريع  ،2006"االوسط الكبير

في فمسطيف والقوانيف والتشريعات التي تدعـ ىذه المشاريع. كما يناقش الكاتب المتوسطية 
كمشروع اوروبي امريكي سعى الغرب مف خاللو لتوسيع نفوذه حوؿ حوض البحر المتوسط 

الجديدة لحمؼ  وتناوليا في محاور شممت أىداؼ المشروع االوروبي المتوسطي والسياسة االمنية
شماؿ االطمسي وغيرىا التي كشفت عف أبعاد ىذا المشروع والوسائؿ التي مضت الصييونية 

 قواعد تنطمؽ منيا لتنفيذ مخططاتيا وتحقيؽ مشاريعيا. كلترسخيا 

وناقش الكاتب مشروع الشرؽ االوسط الكبير واشكالية االصالح السياسي العربي الذي تنادي بو 
لتحقيؽ اغراض ومقاصد صييونية استعمارية توسعية مشفوعة بنص مسودة االدارة االمريكية 

الشرؽ االوسط الكبير. كما تطرؽ الى العالقة بيف العرب وامريكا بعد احداث الحادي عشر مف 
العرب "سبتمبر، اذ كشؼ عف النوايا التي اضمرتيا الصييونية، بعد اعالف الحرب عمى 
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ىاب( وأثارة الفتف والصراعات العقائدية بيف الشعوب تحت مسمى ) مكافحة االر  "والمسمميف
يو لممستقبؿ العربي في ظؿ المتغيرات العالمية والتحديات استشرافالعربية. وقدـ الكاتب رؤية 
 الغربية سياسيا وثقافيا وكيانيا.

تتميز ىذه الدراسة بتركيزىا عمى المكاسب االسرائيمية  جراء مشروع الشرؽ االوسط الكبير، 
بينما ركزت دراسة الباحث االصالح في الشرؽ االوسط. الخفية مف وراء القياـ بعممية ىداؼ واال

عمى عممية االصالحات الداخمية الفمسطينية في سياؽ الحرب ضد االرىاب حيث اصبحت 
غطاء وذريعة لمتدخؿ االمريكي واالسرائيمي في الشأف الفمسطيني تحت ذريعة االصالحات 

 الديمقراطية.

". كمية 2008_2001:" السياسة الخارجية االمريكية تجاه القضية الفمسطينية الوادية احمد
 والعموم االنسانية. رسالة ماجستير. جامعة االزىر. اآلداب

تناولت الدراسة السياسة الخارجية االمريكية تجاه القضية الفمسطينية في عيد الرئيس جورج بوش 
 في ىذه السياسة.الى التطور التاريخي  باإلضافةاالبف 

وتأثيرىا عمى القضية الفمسطينية والمبادرات  2001سبتمبر  11كما ناقشت الدراسة احداث 
ايموؿ سبتمبر، والتدخؿ االمريكي في النظاـ  11اث داالمريكية لحؿ القضية الفمسطينية بعد اح

مثؿ استحداث منصب  (االصالحات)السياسة الفمسطيني والضغط عمى السمطة لتنفيذ بعض 
الى مناقشة الموقؼ االمريكي مف االنتفاضة الثانية والرئيس ياسر  باإلضافةرئاسة الوزراء. 

عرفات، ايضا الموقؼ االمريكي مف انتخاب محمود عباس رئيسا لمسمطة الفمسطينية، والموقؼ 
مة الفمسطينية االمريكي مف نجاح حركة حماس باالنتخابات التشريعية الثانية وتشكيميا الحكو 

العاشرة، كما وتناولت الدراسة بالتحميؿ مؤتمر انابوليس واالشارة الى دالالت عقد المؤتمر في 
الى مناقشة دور الواليات المتحدة في  باإلضافةتمؾ الفترة خاصة بعد االنقساـ الفمسطيني 

 دوف تحقيؽ ايية الرئيس بوش االبف مفاوضات الحؿ النيائي بعد مؤتمر انابوليس وانتياء وال
 نتائج تذكر مع الوقوؼ عمى اسباب ذلؾ.

لقد شممت دراسة الوادية بمعمومات مفيدة عف السياسة الخارجية االمريكية تجاه القضية 
عمى الباحث   شموؿ دراسةالفمسطينية ولكف ما يميز دراسة الباحث عف دراسة الوادية ىو 
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الفمسطينية بشكؿ او بأخر وربطيا بسياسة مشاريع امريكية شرؽ اوسطية ذات تأثير عمى القضية 
  مكافحة االرىاب التي اتبعتيا الواليات المتحدة بعد ىجمات سبتمبر.

في السياسة الخارجية االمريكية بعد احداث  لإلرىاب" التوظيف السياسي وئام النجاردراسة  أما
فبدأت  ،2012الة ماجستير. جامعة االزىر. . رس"2008_2001الحادي عشر من سبتمبر 

بتأصيؿ نظري لمفيوـ االرىاب متطرقة الى محددات السياسة الخارجية االمريكية تجاه االرىاب 
سبتمبر عمى السياسة الخارجية االمريكية  11ومف ثـ تطرقت الى االثار المترتبة عمى احداث 

جية في السياسة الخار  لإلرىابومف ثـ الولوج لتوضيح كيفية الوصوؿ الى التوظيؼ االمريكية 
 االمريكية.

جوىر االختالؼ بيف ىذه الدراسة ودراسة الباحث يكمف في اوال: تناولت دراسة الباحث 
االستراتيجيات العسكرية والسياسية االمريكية المتبعة قبؿ وبعد احداث سبتمبر وىو ما لـ تتطرؽ 

ية الفمسطينية ليا دراسة وئاـ النجار. ثانيا: ركزت دراسة الباحث عمى تأثير االرىاب عمى القض
بينما تناولت وئاـ النجار السياسة الخارجية االمريكية بشكؿ عاـ. ثالثا: تناولت دراسة الباحث 
عالقة مكافحة االرىاب ومشروع الشرؽ االوسط الكبيربالقضية الفمسطينية في حيف لـ تتطرؽ 

 دراسة وئاـ ليذا الجانب.

 :اإلطار النظري  لمدراسة 
 

احتكار تفسير العالقات الدولية او اإللماـ بتطوراتيا وجميع ابعادىا ال يمكف ألي نظرية 
 وعميو فإف ىذه الدراسة تركز عمى اىـ المقاربات النظرية والمتمثمة فيما يمي:

 الواقعية: النظرية

يرد دعاة الواقعية جذورىا الفكرية الى التاريخ القديـ، حيث عزا تيوكميدس اسباب الحرب بيف اثينا 
وتعتبر  د تخوفا في اسبارطة مف ىذه القوة،الى تفوؽ قوة اثينا العسكرية االمر الذي ول واسبارطة

ساسية في تقييـ مالحظات تيوكميدس ىذه وغيرىا حوؿ تصرؼ الدوؿ نواة إحدى المنيجيات اال
ومف اوائؿ دعاة ىذا النيج الفكري  .(453.ص:2002اوكاالىاف. و، )غريفيش العالقات الدولية

مكيافيممي وتوماس ىوبز وماكس فيبر، عمما انو قد يكوف بيف العديد مف الفالسفة والالىوتييف 
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وعمى الرغـ مف اف جذور الواقعية نمت  السياسييف مف يصنفوا كواقعييف،والمؤرخيف والمحمميف 
النظري لدراسة العالقات الدولية اال في في كتابات ىؤالء المفكريف اال انيا لـ تأخذ صفة المنيج 

 2002اوكاالىاف.و  يش،غريف) لقرف العشريف وبدايات االربعيناتاواخر الثالثينات مف ا
حدود الدولة  يرسـ الواقعيوف صورة قاتمة عف العالقات السياسية الدولية وضمف .(453.ص:

بناء حكومة ي ممكف عبر نشاطا ينـ عف تقديـ أخالق الداخمية تكوف السياسات ذات السيادة
ا مف اما في ما وراء الحدود الخاصة بالوجود السيادي، فإف السياسات تصبح جزء دستورية،

الواقعية لفيـ  وتكوف الضرورة وليس الحرية ىي نقطة االنطالؽ المناسبة او ،صراع البقاء
 بيف الدوؿ. عات المستمرة مف اجؿ القوة واألمفأي انو عالـ مف الصرا العالقات الدولية،

 (454.ص:2002اوكاالىاف.و غريفيش،)

(، power) (، وفكرة القوةinterest) إف الدعائـ التحميمية في النظرية الواقعية ىما فكرة المصمحة
يا صراع مستمر نحو زيادة الدولي والعالقات الدولية عمى ان الى المجتمعالنظرية الواقعية تنظر و 

التي تميميا مصالحيا او استراتيجيتيا بغض النظر عف التأثيرات قوة الدولة واستغالليا بالكيفية 
 .(16.ص:2010)العقابي. تي تتركيا في مصالح الدوؿ االخرىال

يمكف تفسير العالقات السياسية بيف الواليات المتحدة االمريكية مف جية والفمسطينييف والدوؿ 
لمتحدة االمريكية الى الحفاظ عمى العربية مف جية اخرى وفؽ ىذه النظرية حيث تسعى الواليات ا

مصالحيا في الشرؽ االوسط وفؽ استراتيجياتيا المنطمقة مف المصمحة القومية والوطنية والتي 
تعتمد كؿ االعتماد عمى قوة الواليات المتحدة العسكرية، وبغض النظر عف مصالح الدوؿ العربية 

 بشكؿ عاـ ومصمحة القضية الفمسطينية بشكؿ خاص.

 البنيوية:النظرية 

البنائية ىي مقاربة مميزة لمعالقات الدولية تشدد عمى البعد االجتماعي او الذاتي المشترؾ 
لمسياسة العالمية. ويصر البنائيوف عمى اف العالقات الدولية ال يمكف حصرىا بأفعاؿ وتفاعالت 

المستوييف الدولي والمحمي، فالبنسبة الى  عقمية ضمف قيود مادية، او ضمف قيود مؤسسية عمى
البنائييف ال يندرج التفاعؿ بيف الدوؿ ضمف المصالح القومية المحددة ولكف يجب اف يتـ ادراكو 
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)غريفيش،  ليويات وتعمؿ عمى صوغو عبر الزمفبصفتو نمطا مف االعماؿ يصوغ ا
 .(108.ص:2002اوكاالىاف.

وضوية النظاـ الدولي، واالقرار باإلمكانيات والقدرات وتعتقد البنائية مثميا مثؿ الواقعية بف
االستراتيجية لمدوؿ، وانعداـ الثقة في نوايا الوحدات السياسية االخرى وعقالنية الفاعميف. كما 
تفترض أف الدوؿ ىي الوحدات االساسية لمتحميؿ، وأف ىويات ومصالح الدوؿ تتشكؿ في إطار 

 .(323.ص:2007)جندلي. اخؿ النظاـعؿ البنى االجتماعية دنسؽ مترابط بف

اذ تعتبر اليوية مسألة جوىرية في عالـ ما بعد الحرب  ر اليوية،تركز البنائية عمى عنص 
االقميات وبعد تحوؿ الصراع بيف الدوؿ الى صراع داخؿ الدوؿ،  قضايا الباردة، وبعد بروز

اري وثقافي. كما تركز وبروز قضايا االرىاب، وبعد تحوؿ الصراع األيديولوجي الى صراع حض
تفسير واستيعاب العالقات الدولية البنائية عمى مفيوـ الثقافة واىمية االفكار والقيـ والمعايير في 

 .(324/326.ص:2007)جندلي.

ومف خالؿ النظرية البنائية يمكف فيـ وتحميؿ العالقة بيف الواليات المتحدة االمريكية واسرائيؿ 
ليس مف منطمؽ المصالح المشتركة فقط بؿ يرجع  إلسرائيؿحيث يعتبر دعـ الواليات المتحدة 

لواليات قة بيف اايضا الى وجود نوع مف التقارب في اليوية الثقافية والحضارية والذي تفتقده العال
 .المتحدة والوطف العربي

االسرائيمية تتجاوز المصالح السياسية واالقتصادية واالمنية وذلؾ  _البعض الى اف العالقة االمريكية ويرى 
مصالح وتتجاوز الحسابات السياسية ترجمة في حد ذاتيا لثوابت دينية تتعدى ال تعتبر ألف ىذه العالقة

 جوىر التقارب االمريكي االسرائيمي.ىنا يكمف و  .(102.ص:2006)السروجي.

 المبرالية: النظرية

وتطورىا مف جيؿ ، وذلؾ بسبب تعدد جوانبيا ، مف الصعوبة بمكاف تحديد تعريؼ دقيؽ لميبرالية
 إلى جيؿ . 

يقوؿ األستاذ وضاح نصر : "تبدو بمورة تعريؼ واضح ودقيؽ لمفيوـ الميبرالية أمرًا صعبًا وربما 
عديـ الجدوى . وفي حاؿ تحديد الميبرالية نجد أف ىذا التحديد ال ينطبؽ عمى عدد مف الفالسفة 
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مؤسسة وفي ال (.1155ص.الموسوعة الفمسفية العربية) .والمفكريف الذيف سيموا بسمة الميبرالية
تاحة الفرص"  العربية أف الميبرالية :"فمسفة اقتصادية وسياسية تؤكد عمى الحرية والمساواة وا 

 .(2003)السممي. 

تتمخص المبرالية في انيا مشروع يرمي الى تغيير العالقات الدولية كي تتالءـ ونماذج السالـ 
بيا كالواليات المتحدة والحرية واالزدىار التي يزعـ أف الديمقراطيات المبرالية الدستورية تنعـ 

والتجارة عبر حدود  تسعى المبرالية الى تعزيز المبرالية التجارية وفكرة التجارة الحرةاالمريكية، كما و 
الدوؿ، عمى افتراض أف الترابط بيف الدوؿ سيقمؿ الحوافز عمى استعماؿ القوة، كما انو سيرفع 
كمفة استعماليا ووفقا ليذه النظرية ال تمثؿ االنقسامات االقميمية بيف الدوؿ سببا لمنزاع اذا ما 

ينظر  وفير المنافع االقتصادية،الى ت باإلضافةانفصمت السيطرة االقميمية عف السمطة السياسية. 
والئيـ السياسي  الى التجارة الحرة عمى انيا السبيؿ الى توحيد الشعوب وربما الى التخفيؼ مف

 .(224.ص:2002اوكاالىاف.و )غريفيش،  لمدولة او االمة

 ومف خالؿ النظرية المبرالية في العالقات الدولية يمكف تفسير التقارب االمريكي االسرائيمي، حيث
رة التوافؽ الموجود بينيما في النظر الى التجارة الح اال وىو يمكف اعتبار احد اسباب ىذا التقارب

مف خالؿ تبني الحرية ىاتيف الدولتيف التي تشجعيا حكوماتيما  والحرية االقتصادية بيف
 الدستورية مف منظورىما. والديمقراطية

وسيقـو الباحث بتطبيقيا عمى موضوع  ىذه النظريات ىي مرجعيات نظرية اساسية ليذا البحث
 البحث. حيث ستساعد في فيـ العالقات االمريكية االسرائيمية وبالتالي عمى موضوع البحث.
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 ليا عالقة بموضوع البحث: تعريفات 

  الشرعية الدولية:

دولية فيستعرض الباحث منيا ما يمكف اف يعتبر يالحظ بوجود اكثر مف تعريؼ لمشرعية ال
 : الى مضموف الدراسة االقرب

تعريؼ الشرعية الدولية بكونيا مجمؿ البنية التشريعية والقانونية التي تقوـ عمييا األمـ المتحدة 
والتي تحكـ وتوجو العالقات الدولية، فإنو ُيقصد بالشرعية الدولية وجوب تطبيؽ قواعد القانوف 

خاطبيف بيذا القانوف وىـ الدولي العاـ عمى سائر التصرفات التي تصدر عف األشخاص الم
أف الشرعية الدولية ب كما ويعرفيا البعض االخر(. 2011أساسًا الدوؿ والمنظمات الدولية )أديب.

موضوعي، وينصرؼ المعنى العضوي الى خبراء القانوف  الثانيعضوي، و االولليا معنياف: 
اما الموضوعي  لي،صاصات ذات صبغة دولية وفقا لمقانوف الدو الدولي التي يستند الييا اخت

فيتحدد بالقواعد القانونية الدولية، أي المواثيؽ واالعراؼ الدولية التي جرى إقرارىا او االعتراؼ 
نظمات بيا مف جانب الجماعة الدولية، والتي تتمثؿ في االمـ المتحدة والمنظمات التابعة ليا والم

 .(24.ص:2009)العريمي.االقميمية والمختصة االخرى

 المصير:حق تقرير 

حوؿ حقوؽ الشعوب المقيورة  قرير المصير اال انيا جميعا دارتتتعدد تعريفات حؽ ت
والمضطيدة في اف يكوف زماـ أمرىا في يدىا، واف تممؾ حرية تقرير مستقبميا السياسي 

المتحدة قد  لألمـواالقتصادي وعالقاتيا الخارجية دوف تدخؿ مف احد. كما اف الجمعية العامة 
الذي جاء  1960عاـ  1514ؽ الشعوب في تقرير مصيرىا مف خالؿ قرارىا رقـ اعترفت بح

فيو، "أف لكؿ الشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا، ومف خالؿ ىذا الحؽ فإف ليـ حرية تحديد 
 .(90.ص:2008)الشاوش. قتصادية واالجتماعية والثقافية"وضعيـ السياسي ومتابعة تنميتيـ اال

حؽ البمد أف تختار  في تقرير مصيرىا العديد مف القواعد منيا:كما يتضمف مفيـو حؽ الشعوب 
بمؿء حريتو دستوره ومركزه السياسي وأف يتمتع بالسيادة عمى موارده وأف يستقؿ بإقامة عالقاتو 

حؽ الشعوب و  التجارية، وأف يصوف قيمو الثقافية واالجتماعية باالستقالؿ باختيار نظاـ تعميـ فيو.
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في ثرواتيا ومواردىا الطبيعية دوف اخالؿ باي مف االلتزامات الناشئة عف في أف تتصرؼ بحرية 
 .(106.ص:2011)الفتالوي. التعاوف االقتصادي الدولي القائـ عمى المنفعة المشتركة.
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 الفصل الثاني: االرىاب النشأة والمفيوم

 المبحث االول: الجذور التاريخية لإلرىاب. 

 تمييد.

 المطمب االوؿ: االرىاب قديما.

 المطمب الثاني: االرىاب في العصر الحديث.

 المبحث الثاني: التعريف العام لإلرىاب.

 اوال: االرىاب لغة.

 ثانيا: االرىاب اصطالحا.

 : تعريؼ االرىاب في الفقو العربي والغربي.االوؿ المطمب

 العربيالقانوني عمى مستوى الفقو - أ
 الغربي.عمى مستوى الفقو - ب

 المبحث الثالث: موقف المجتمع الدولي من تعريف االرىاب.

 المطمب االوؿ: تعريؼ االرىاب في االتفاقيات والمواثيؽ الدولية واالقميمية.

 المطمب الثاني: مفيـو االرىاب في السياسة االمريكية.

 المطمب الثالث: المفيـو االسرائيمي لإلرىاب.

 الفمسطيني لإلرىاب.المطمب الرابع: المفيـو 

 الخالصة:
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 الفصل الثاني: االرىاب النشأة والمفيوم

 تمييد:

إف تعريؼ االرىاب تعريفا دقيقا مسألة غاية في الصعوبة وذلؾ الختالؼ اآلراء حولو وعدـ 
ىو أف  لإلرىاباالتفاؽ عمى تعريؼ واحد جامع وواضح. وقد أسيـ في عدـ تحديد تعريؼ موحد 

، ويصؼ ىؤالء ممارسات تمؾ الدوؿ ضدىـ باإلرىاببعض الدوؿ تصؼ اعماؿ معارضييا 
االرىابية؛ اي اف  المصطمح اصبح يعرؼ وفؽ المصمحة السياسية. بؿ تطور  باألعماؿايضا 

االمر ليصؿ الى استخداـ المصطمح في العالقات الدولية وليس فقط في الخالفات الداخمية، 
ث الحادي عشر مف سبتمبر، حيث اصبح يستخدـ بشكؿ متزايد وممحوظ في خصوصا بعد احدا

االرىاب  لوصؼ اعماؿ المقاومة التي  واشتد استخداـالسياسات الدولية ووسائؿ االعالـ. كما 
تخوضيا حركات التحرر ضد االحتالؿ واالستعمار. وكؿ ذلؾ ادى الى فشؿ الجيود الدولية في 

ة االرىاب، مما حاؿ دوف االتفاؽ عمى درجة مف التعاوف الدولي الوصوؿ الى تحديد دقيؽ لحقيق
 لمكافحة االرىاب.

اذا اصبح االرىاب يعرَُّؼ حسب الدوافع السياسية لُمعرِّفو، فنالحظ اختالفا كبيرا بيف التعريؼ 
وبيف التعريؼ المعتمد في االتفاقية العربية لمكافحة االرىاب الموقعة  لإلرىاباالسرائيمي مثال 

 ـ، وىو ما سيتناولو الباحث بشكؿ اعمؽ الحقا. 1998يف الدوؿ العربية عاـ ب

ومع ىذا الغموض الذي يعتري تعريؼ االرىاب اال اف ىناؾ بعض المحاوالت التي جرت لتعريؼ 
ىذا المصطمح سواء مف حكومات، او اجيزة امنية، او مف خالؿ اتفاقيات دولية، او مف قبؿ 

، وموقؼ بعض لإلرىابستعرض الباحث اىـ التعريفات المتوفرة بعض الكتاب والخبراء، وسي
 الدوؿ مف تعريفو.
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 .لإلرىاب ةالتاريخي االول: الجذورالمبحث 

 المطمب االول: االرىاب قديما.

إف المراجعات التي قاـ بيا الباحث تدؿ عمى اف االرىاب كظاىرة كاف معروفا في معظـ المراحؿ 
وكيانات  عرفيا االنساف. فكاف ىناؾ ممارسات تقوـ بيا جماعاتوالعصور التاريخية التي 

في معظـ المراحؿ التاريخية مف حياة البشرية تتصؼ بالعنؼ الشديد محممة بأىداؼ  سياسية
 الى تحقيقيا.او الكيانات وغايات معينة تسعى ىذه الجماعات 

رض كحركة منظمة ويرجع البعض الى أف اولى الحركات التي مارست االرىاب عمى وجو اال
وليا اسميا وىدفيا ىي حركة السيكارييف في القدس في القرف االوؿ الميالدي وىي طائفة دينية 

وكاف السيكارييف مف مثيري الفتف وييجموف ويقتموف  مف التنظيـ، يودية عمى مستوى عاؿ  ي
سـ كما عرفت عممياتيـ با .(57.ص:2011)كاطع. ـ السكاكيف ومف ىنا جاءت تسميتيـباستخدا

)الزيموت(، إذ اتبعت اسموبا خارجا عف التقميد حيث كانت تياجـ ضحاياىا وأىدافيا في وضح 
ولـ يكتؼ أعضاء ىذه  ناسبات التي تتجمع فييا الجماىير،النيار وفي االعياد وغيرىا مف الم

ة وقصور الحكاـ الييرودييف المنظمة الدينية بقتؿ االبرياء بؿ امتد أذاىـ الى تحطيـ منازؿ الكين
 ألسقاط، في محاولة منيـ ودمروا تمديدات المياه في القدس وحرؽ الوثائؽ والسجالت والمستندات

 .(21.ص:2008)الشاوش. الييرودييفحكـ 

أما في العصور الوسطى وبمباركة الفاتيكاف قامت ىناؾ بعض االعماؿ االرىابية واالغتياالت  
وكاف عمى رأس ىؤالء البابا بيوس العاشر  تدعيـ مركز الكنسيةالسياسية التي تيدؼ الى 

لقد ألصقت تيمة . (21.ص:2008)الشاوش. وجريجوري الثالث عشر، والبابا سيكتوس الخامس
االرىاب في تمؾ الفترة وما تالىا بالطبقة العميا مف رجاؿ الكينوت المسيحييف أو عمى االقؿ 

معا عمى اقتراؼ ما يقترب مف الكارثة في التطور  ااقدمو اتيموا بأنيـ باركوىا، حيث اف ىؤالء 
 .(22.ص:2008)الشاوش. الكنيسة بالقتؿ السياسي العمدالتاريخي لعالقة 

وقد ظيرت في عصر االسالـ خالؿ فترات متباعدة حركات كانت قد استخدمت شتى انواع  
أف الحج الى بيت اهلل  حيث كانوا يعتقدوف ،ومف اىـ ىذه الحركات القرامطة .العنؼ والترىيب

ونيبوا  ،وأسقطوا الصوـ والصالة ،وأف فيو عودة الى عبادة االصناـ ،الحراـ مف امور الجاىمية
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ف كانوا مف المسمميف الؼ  80انيـ ىاجموا الكعبة وقتموا فييا نحو  ومف افعاليـ ،أمواؿ غيرىـ وا 
امطة عمى يد الفاطمييف عاـ وكانت نياية القر  لؼ مف النساء واالطفاؿ،أ 30وسبوا نحو  ،شخص
وىـ فرقة مف  ومف ىذه الحركات ايضا الحشاشوف (52/58.ص:2011)كاطع. .ـ 1070

يجري والثالث عشر التكونت ىذه الفرقة في القرنيف الثاني عشر  الحركة الدينية االسماعيمية 
، ولقد قاـ بتأسيس ىذه الفرقة حسف الصباح في بالد حيث مارسوا االغتياالت السياسية ،يجريال

وكاف ىدؼ ىذه  .إمكانياتيـفارس، وكانوا يتبعوف أسموب االغتياالت لقمة عددىـ وضعؼ 
 العمميات اغتياؿ القادة السنييف، و كؿ مف كاف يبدي معارضة لمذىب ىذه الطائفة

 .(52/58.ص:2011)كاطع.

االمريكية قديما وذلؾ بعد ىجرة االوروبييف الييا، وتكونت شركات كذلؾ مورس االرىاب في القارة 
ذات طابع عسكري حيث قامت بالسيطرة واالستيالء عمى أراضي السكاف االصمييف وتاجروا 
بخيراتيا وباعوا كؿ شيء فييا حتى االطفاؿ والنساء. ولقد تـ أبادة السكاف االصمييف الينود 

ذيف كاف يبمغ تعدادىـ في القرف السادس عشر ال يقؿ عف الحمر أصحاب االرض الحقيقييف وال
 .(68.ص:2011)كاطع. امميوف شخص 40

 المطمب الثاني: االرىاب في العصر الحديث.

أما في العصر الحديث فقد تنوع االرىاب في اشكالو وصوره فتكونت عصابات وحركات منظمة 
لجرائـ واشدىا وبالطريقة التي تراىا ومسمحة ذات اىداؼ ومعتقدات وافكار عمنية، وترتكب أفظع ا

ومف خالؿ القراءات التي قاـ بيا الباحث يتبيف أف معظـ المراجع المعنية مناسبة لتحقيؽ اىدافيا. 
رجع بدايات استخداـ بالشكؿ المعروؼ في العصر الحديث تُ السياسي  لإلرىاببالجذور التاريخية 

العنؼ بحجة الدفاع عف النظاـ  امارست المتيف والثورة البمشفية المصطمح الى الثورة الفرنسية
 الثوري.

 ـ1794وبالتحديد بدءا مف عاـ  ،وقد ظير االرىاب كمصطمح عاـ بعد تطور الثورة الفرنسية
( ومنو اشتقت Reign of Terrorوكاف ذلؾ في عيد الرىبة ) .(43.ص: 2006)السروجي.

( Terrorismeو) باإلنجميزية( Terrorismالمغتاف االنجميزية والفرنسية كممة االرىاب )
نطاؽ كبير في العنؼ السياسي عمى  ورة الفرنسية مارس روبسبير ومف معوفخالؿ الث بالفرنسية،



22 
 

مة تمكنت مميوف نس 27فمف اصؿ سكاف فرنسا الذيف كاف يبمغ عددىـ في ذلؾ الوقت  ،البالد
الؼ  300نت مف اعتقاؿ وسجف الؼ بواسطة المقصمة، كما تمك 40 تمؾ المجموعة مف أعداـ

 .(16.ص:1998)التؿ. خريفا

قد اصبحت كممة االرىاب في مفيوـ الثورة الفرنسية مرتبطة بوسيمة الحكـ القائمة عمى االرىاب، ل
الثورية قولو " ليس عمينا أف نزرع  ـعف مبادئ الحكـ 1793تقرير روبسبير عاـ  في لذلؾ جاء

 ،الرىبة في قموب المواطنيف والتعساء، بؿ في مخابئ المجرميف الغرباء، حيث يتقاسموف االشالء
 .(44.ص:2006)السروجي. وحيث يشربوف دماء الشعب الفرنسي"

ما وكاف روبسبير اوؿ مف استعمؿ كممة االرىاب بالمعنى المتصؿ بالحكـ في المغة الفرنسية. ك
وتوظيفو لتثبيت الحكـ  ،وربطو بالحياة السياسية ،أف استخداـ مصطمح االرىابالباحث رى ي

ممارسة  تحيث تم ،والسيطرة والقضاء عمى الخصوـ السياسييف جاء عمى يد الثورة الفرنسية
اماـ والتي فتحت الباب  االرىاب بأبشع صوره عمى انصار النظاـ السابؽ الذي تـ االطاحة بو،

 لو ألىداؼ سياسية.استغال

يدىا وكاف  ،أما في روسيا وبعد قياـ الثورة البمشفية استخدـ االرىاب كأداة لتنفيذ مبادئ الثورة
وأصدر مجمس الشعب الروسي حينذاؾ  االحمر(، باإلرىاب)  وقد سمي في ذلؾ الوقت ،الضاربة

أمف مؤخرة  باإلرىابنظرا لموضع الراىف مف الضروري أف نضمف  ميا "عدة مراسيـ مف اى
وقد اعدـ  ،تـ تأسيس جياز التشيكا وعمى أثر ىذا المرسوـ ،(68.ص:2011)كاطع. الجبية"

فيف في عيد و ( شخصا وبمغ عدد الموق13,850اشير ) 3جياز التشيكا االمني الروسي خالؿ 
 مميوف شخص 12رىاب االستاليني ب حايا االعدد ض وقدر ،مالييف شخص 7ستاليف 
  .(68.ص:2011)كاطع.

مصطمح االرىاب في العصر الحديث والذي ارتبط في الحياة السياسية  إف  وىكذا نستطيع القوؿ
قد ارتكز عمى مرحمتيف اساسيتيف، وىما الثورة الفرنسية ومرحمة روبسبير تحديدا، ثـ في فترة 

اتيف الثورة البمشفية ومرحمة ستاليف عمى وجو الخصوص. ولكف االرىاب السياسي تطورا بعد ى
ـ، حيث انتشرت الجماعات االرىابية في اوروبا خصوصا بعد المرحمتيف وبصورة اعنؼ وأع
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بعض  بشكؿ مختصر ويستعرض الباحث الحرب العالمية الثانية ومارست شتى انواع االرىاب.
 تالي:الي بعض الدوؿ االوروبية وىي كالجماعات االرىابية وجرائميا ف

(، IRAيوري االيرلندي )ـ تشكؿ الجيش الجم1916ففي عاـ  .لقد مورس االرىاب في بريطانيا 
مف وجية نظر  وذلؾ حيث يعتبر مف انشط الجماعات االرىابية في العالـ في ذلؾ الوقت

 في حيف يعتبره البعض مف حركات التحرر ضد االستعمار البريطاني. ،الحكومة البريطانية
ومف ىذه المنظمات  .طواؿ فترة تكوينيا باإلرىابيةالى منظمات اخرى اتصفت اعماليا  باإلضافة
 .(67.ص:2011)كاطع. لوطنية ومنظمة الحركة البريطانيةالجبية ا

اما في المانيا فبعد الحربيف العالميتيف وما خمفت تمؾ الحروب مف ويالت لمشعب االلماني وبعد 
قامت بارتكاب اعماؿ عنؼ  اعات متطرفة يمينية ويساريةتقسيـ البالد ظير عمى السطح جم

ومف اىـ ىذه الجماعات  .ارىابية ضد المصالح االمريكية في المانيا بأعماؿوترويع وقامت 
حيث تعتبر ىذه المنظمة  ،حركة )عصبة الجيش االحمر( التي تعرؼ باسـ ) بادر_ ماينيوؼ(

كذلؾ نالت ايطاليا نصيبيا . (130.ص:2004)العميري. في ذلؾ الوقت في اوروبا ثر عنفا االك
فاشية التي عانت منيا لحرب العالمية الثانية ومع نياية تجربة النازية والا انتياءبعد مف االرىاب ف
حيث كونت الموسولينية القديمة عاـ  ،قوى اليميف واليسار :في ايطاليا اتجاىاف ىما أوروبا ظير

حركة أطمؽ عمييا الحركة االجتماعية، وظيرت منظمات أخرى يمينية تستمد أفكارىا مف  1946
الفاشية القديمة ومف ىذه المنظمات منظمة النظاـ الجديد، والنظاـ االسود وفرقة العمؿ 

القوى اليسارية فكانت مكونة أما  .(65.ص:2011)كاطع. ولينية، والنواة الثورية المسمحةالموس
ولقد قامت القوى أكتوبر او ما كاف يطمؽ عمييا )اإلرىاب األحمر(، وغيرىا،  22مف جماعة 

 (.66.ص:2011اليسارية بعمميات تخريب وارىاب في شتى انحاء ايطاليا )كاطع.
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 .لإلرىابالمبحث الثاني: التعريف العام 

 لغة  اوال: االرىاب

ترد كممة االرىاب بمعاف عديدة منيا: الخشية قاؿ تعالى " يا بني إسرائيؿ اذكروا نعمتي التي 
ياي فارىبوف".  )القراف الكريـ، البقرة، أنعمت عميكـ بيا واوفوا بعيدي أوؼ بعيدكـ وا 

اس واسترىبوىـ وجاءوا ومنيا الرعب والخوؼ، " قاؿ ألقوا فمما ألقوا سحروا أعيف الن.(40آية
اب تعني في المغة الخوؼ كما اف كممة ارى (116القراف الكريـ، االعراؼ،آية ) عظيـ". بسحر

والتخويؼ، وىذا المفظ مصدره )رىب( وىي مصدر عدة مشتقات ورد في قاموس المغة العربية 
 .(9.ص:2004)المصري. بالرىبة والترىيب وىي مقرونة يرىب، إرىابا، ومنيا

 .ثانيا: االرىاب اصطالحا

عيف عمى فيـ استعراض جممة مف التعاريؼ كما وردت في الموسوعات ومعاجـ المغة قد ياف 
في موسوعة السياسة نجد اف االرىاب يعني: "استخداـ  في الدراسات المعاصرة. أبعاد االرىاب

العنؼ غير القانوني أو التيديد بو بأشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب 
بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معيف مثؿ كسر روح المقاومة، وااللتزاـ عند االفراد، وىدـ والنسؼ 

المعنويات عند الييئات والمؤسسات أو كوسيمة مف وسائؿ الحصوؿ عمى معمومات أو ماؿ 
)اعماؿ ندوة مكافحة  وبشكؿ عاـ استخداـ اإلكراه إلخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية االرىابية"

في قاموس السياسة الحديثة: نجد اف كممة إرىابي تستخدـ لوصؼ  .(180.ص:1999االرىاب.
المجموعات السياسية التي تستخدـ العنؼ كأسموب لمضغط عمى الحكومة لتأييد االتجاىات 

 ماا .(181.ص:1999 ندوة مكافحة االرىاب. )اعماؿ االجتماعية الجذرية المطالبة بالتغيرات
كممة االرىاب تشير الى نوع خاص مف االستبداد غير  في قاموس العموـ االجتماعية نجد اف

المقيد بقانوف او قاعدة وال يعير اىتماـ بمسألة أمف ضحاياه، وىو يوجو ضرباتو الى اىدافو 
)اعماؿ ندوة  لخوؼ، وشؿ فاعمية مقاومة الضحاياالمقصودة بيدؼ إيجاد جو مف الرعب وا

ية العالمية نجد اف االرىاب ىو استخداـ في الموسوعة العرب. (181.ص:1999مكافحة االرىاب.
 .(19.ص:2004)العميري. الخوؼ والذعر ألثارةالعنؼ او التيديد بو 

 



25 
 

 .العربي والغربيالقانوني : تعريف االرىاب في الفقو االولالمطمب 

ف جيدا كبيرا يبذؿ مف ير وما زاؿ حوؿ مفيوـ االرىاب. وأمما ال شؾ فيو أف ىناؾ جدال قد أث
حيث نجد أف ىناؾ تعريفات عدة قد  ىناؾ مف اجؿ وضع تعريؼ عالمي ليذه الظاىرةىنا ومف 

، المختصيف العرب واالجانب وأوالفقياء أوضعت ليذا المفيوـ، سواء مف جانب بعض الكتاب 
اال اف ىذه المحاوالت لـ تتفؽ عمى تعريؼ واحد مشترؾ وذلؾ لتأثير العامؿ السياسي عمى 

 عض ىذه التعريفات.وفي ما يمي ب الموضوع. 

 العربي.القانوني عمى مستوى الفقو  - أ

ـ، وضع تصور 24/8/1989_22الخبراء العرب والتي اجتمعت في تونس مف  مف حاولت لجنة
عربي أولي عف مفيوـ اإلرىاب واإلرىاب الدولي والتمييز بينو وبيف نضاؿ الشعوب مف اجؿ 
التحرير حيث وضعت التعريؼ التالي: "ىو فعؿ منظـ مف افعاؿ العنؼ والتيديد بو يسبب فزعا 

او االغتياؿ، او حجز الرىائف او اختطاؼ الطائرات او تفجير او رعبا مف خالؿ أعماؿ القتؿ، 
المفرقعات وغيرىا مما يخمؽ حالة مف الرعب والفوضى واالضطراب، والذي يستيدؼ تحقيؽ 
أىداؼ سياسية سواء قامت بو دولة او مجموعة مف االفراد ضد دولة اخرى او مجموعة اخرى 

الوطني المشروعة مف اجؿ التحرير والوصوؿ  مف االفراد وذلؾ في غير حاالت الكفاح المسمح
الى حؽ تقرير المصير في مواجية كافة أشكاؿ الييمنة او قوات استعمارية او محتمة وعنصرية 
او غيرىا، وبصفة خاصة حركات التحرير المعترؼ بيا مف االمـ المتحدة، ومف المجتمع الدولي 

ؼ العسكرية أو االقتصادية لممستعمر او والمنظمات اإلقميمية بحيث تنحصر أعماليا في األىدا
المحتؿ او العدو، وال تكوف مخالفة لمبادئ حقوؽ اإلنساف، وأف يكوف نضاؿ الحركات التحريرية 

 أجيزتيا ذات الصمة بالموضوع"وفقا ألغراض ومبادئ ميثاؽ االمـ المتحدة وسواه مف قرارات 
 .(13.ص:1998)التؿ.

جاء تعريؼ االرىاب في الفقو القانوني العربي مرتكزا عمى االستعماؿ غير المشروع لمقوة. كما و 
وعرؼ الفقياء االرىاب بأنو كؿ اعتداء عمى االرواح واالمواؿ والممتمكات العامة او الخاصة 

واضافوا بأف االرىاب اصطالحا ىو كؿ استخداـ  القانوف الدولي العاـ، ألحكاـووصفوه بالمخالفة 
منظـ لمعنؼ لتحقيؽ ىدؼ سياسي غير مشروع، مثؿ حوادث االعتداء الفردية او الجماعية التي 
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يقـو افراد او مؤسسات بممارستيا عمى المواطنيف االمنيف وخمؽ جو منعدـ االمف، والتي تنطوي 
عمى طوائؼ متعددة مف االعماؿ أظيرىا أخذ الرىائف واختطاؼ االشخاص بصفة عامة، 

بموماسييف بصفة خاصة وقتميـ، ووضع المتفجرات في أماكف تجمع المدنييف أو في والممثميف الد
في حيف  .(24.ص:2008)الشاوش.لقوةوسائؿ النقؿ العامة والتخريب وتغيير مسار الطائرات با

مذىب يعتمد في الوصوؿ الى أىدافو عمى الذعر ر عبد الوىاب حويمد أف االرىاب "يرى الدكتو 
ىب ذو شقيف: شؽ اجتماعي يرمي الى القضاء عمى النظاـ القائـ بمختمؼ واإلخافة، وىذا المذ

أشكالو، فيكوف النظاـ االجتماعي ىدفا مباشرا لو. وشؽ سياسي: ييدؼ الى تغيير أوضاع الحكـ 
)اعماؿ ندوة مكافحة  ممثمي الدولة لضرب الدولة ذاتيا"رأسا عمى عقب وال يتردد في ضرب 

 .(182.ص:1999االرىاب.

 مستوى الفقو الغربي.عمى  - ب

(، االرىاب بأنو " أشكاؿ مف القتاؿ Marcellg Gausherلقد عرؼ الفقيو الفرنسي غوشيو )
قميمة االىمية بالنسبة لألشكاؿ المعتمدة في النزاعات التقميدية، أال وىي قتؿ السياسييف أو 

ور( االرىاب كذلؾ فمقد اعتبر الفقيو )الك( 32.ص:2011)كاطع.االعتداء عمى الممتمكات". 
بأنو عمؿ سياسي يتـ توجييو الى ىدؼ محدد، وىو يشمؿ استخداـ التيديد المبالغ فيو، ويتـ 

ورة أف يكونوا تنفيذه لمحصوؿ عمى التأثير المادي، ويكوف ضحاياه مجرد رموز، وليس بالضر 
 .(33.ص:2011)كاطع. معنييف بشكؿ مباشر

: " نتاج العنؼ المتطرؼ الذي يرتكب مف (، اإلرىاب بأنوWilkinsonولقد عرؼ ويمكنسوف )
اجؿ الوصوؿ الى اىداؼ سياسية معينة يضحى مف اجميا بكافة المعتقدات االنسانية 

بينما يعرؼ جولياف فرويند االرىاب بقولو: "االرىاب يقـو  .(14.ص:2009)العريمي."واالخالقية
وذلؾ بإنزاؿ الرعب في  عمى استعماؿ العنؼ دوف تقدير، او تمييز بيدؼ تحطيـ كؿ مقاومة،

النفوس، وىو ال يرمي فقط كما العنؼ الى القضاء عمى اجساد الكائنات وتدمير الممتمكات 
نؼ المادية، بؿ يستعمؿ العنؼ بشكؿ منسؽ ليخيؼ النفوس ويرىبيا، أي أنو يستعمؿ جثث الع

 .(48.ص:2007)المداوي.ليزرع اليأس في قموب االحياء"
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(، فيرى اف االرىاب: "ىو استخداـ الرعب كعمؿ رمزي، الغاية منو Thorontonأما ثورنتوف )
 التأثير عمى السموؾ السياسي بواسطة وسائؿ غير اعتيادية تستمـز المجوء الى التيديد او العنؼ".

(، االرىاب بأنو يقـو عمى تخويؼ Lemkinفي حيف عرؼ ليمكف )( 15.ص:2009)العريمي.
يرى ليمكف أف جريمة االرىاب الدولي تقع عند توفر الناس بمساىمة أعماؿ العنؼ، حيث 

 .(16.ص:2009)العريمي. العناصر التالية:

 تكرار وقوع أفعاؿ االرىاب او تنوع افعاؿ االرىاب. .1
 اف تكوف التصرفات االرىابية بقصد خمؽ توتر او اضطراب في العالقات الدولية. .2
الضحية، وجنسية المكاف الذي وقع أف يكوف ىناؾ اختالؼ بيف جنسية الفاعؿ، وجنسية  .3

 فيو ارتكاب الجريمة.

اف " :كما ويعرؼ الكاتب الفرنسي )جاف بيار ديرينيؾ(، حيث يقوؿ في صحيفة المومند الفرنسية
بث الرعب باعتباره وسيمة عمؿ عشوائية وعاجزة ياالرىاب يركز عمى االستعماؿ المطمؽ لمعنؼ، 

الى القضاء العشوائي عمى االخريف الذيف ال يممكوف عندئذ وبالتالي عقيمة، نظرا الى انيا تيدؼ 
استعماؿ نفس السالح أي العنؼ المضاد وبالتالي االرىاب المعاكس، ثـ الوصوؿ الى العقـ 

 .(35.ص:2002)ابو غصة. "بأبسط وأوضح معانيو

يز عمى ويالحظ مف خالؿ ىذه التعريفات لمفيـو االرىاب وجود قاسـ مشترؾ فيما بينيا وىو الترك
االشارة الى نوع مف انواع العنؼ ذو الطبيعية السياسية. أي اف العنؼ ىنا يسعى الى تحقيؽ 

 ىدؼ سياسي.
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 .من تعريف االرىاب المجتمع الدولي موقفالمبحث الثالث: 

 في االتفاقيات والمواثيق الدولية واالقميمية.تعريف االرىاب المطمب االول: 

وردت عمى المستوى الدولي ىو ما جاء في المؤتمر الثالث لتوحيد قانوف أف اوؿ التعريفات التي 
العقوبات الذي انعقد في بروكسؿ وتحت اشراؼ الجمعية الدولية لقانوف العقوبات في بروكسؿ 

ـ، حيث جاء فيو " يعرؼ االرىاب أنو استخداـ متعمد لموسائؿ القادرة عمى إيجاد  1930عاـ 
ض الحياة لمخطر وييدد سالمة وصحة االنساف ويدمر خطر مشترؾ الرتكاب فعؿ يعر 

شعاؿ المواد الخانقة او  الممتمكات المادية وتتضمف ىذه االفعاؿ الحرؽ والتفجير واإلغراؽ وا 
الضارة او اثارة الفوضى في وسائؿ النقؿ والمواصالت والتخريب في الممتمكات الحكومية 

في تسميـ مياه الشرب او االغذية مما ينتج عنو وخدمات المرافؽ العامة والتمويث والتسبب عمدا 
وفي اتفاقية عصبة االمـ  .(34.ص:2011)كاطع. ء لإلنساف او الحيواف او النبات"أمراض سوا
ـ بشأف منع االرىاب والمعاقبة عميو: عرفت ىذه االتفاقية في مادتيا االولى 1937المتحدة عاـ 

د دولة مف الدوؿ ويقصد بيا او يراد منيا خمؽ افعاؿ جرمية موجية ضاالعماؿ االرىابية بأنيا 
 حالة مف الرىبة في اذىاف اشخاص معينيف او مجموعة مف االشخاص او الجميور العاـ

 .(27.ص:2004)العميري.

وبناء عمى ذلؾ فإف االرىاب بيذا الوصؼ جريمة يتطمب قياميا توافر ركنيف االوؿ، الركف 
المعنوي بأف يكوف عمال عمدا يقصد الجاني النتيجة الجرمية المادي أي العمؿ الجرمي، الثاني 

التي ييدؼ الييا. وتعد االعماؿ ارىابية اذا ارتكبت ضد رؤساء الدوؿ وسالمتيا وحريتيا وضد 
ممف يتمتعوف بامتيازات كرؤساء الدوؿ وحمفائيـ بالوراثة او التعييف وأزواجيـ، او المرتكبة ضد 

خدمات عامة، كما يشمؿ التخريب العمدي والحاؽ الضرر االشخاص القائميف بوظائؼ او 
حاؽ الضرر باالمواؿ العامة. اما الوسائؿ المستخدمة في االرىاب فيي التخريب والتدمير وال

حداث خطر عاـ عمدا مف شأنو اف يعرض حياة االنسانية لمخطر مثؿ  باالمواؿ العامة وا 
 ائية وتسميـ مياه الشرب واالغذيةالوب استعماؿ المتفجرات والمواد الحارقة ونشر االمراض

 .(71.ص:2011)الفتالوي.
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، ضمف االتفاقية 1977اما الدوؿ االوروبية فقد عرفت االرىاب في اطار المجمس االوروبي لعاـ 
 االرىاب الدولي في الحاالت التالية: االوروبية لقمع االرىاب، فقد تناولت

 (.65.ص:2011)الفتالوي.

 خطؼ الطائرات. .1
 االعماؿ الموجية ضد االشخاص ذوي الحماية الخاصة والدبموماسييف. .2
 استعماؿ القنابؿ والجرانيت والقذائؼ والصواريخ التي تيدد االنساف. .3
 اخذ الرىائف واالحتجاز غير المشروع لألفراد. .4
  الشروع او االشتراؾ في أي مف الجرائـ السابقة. .5

شتراؾ فييا بأنو أي مف تمؾ الجرائـ السابقة او اال ارتكابوقد اعتبرت االتفاقية أف كؿ مف حاوؿ 
بتركيزه عمى  لإلرىابويالحظ مف خالؿ التعريؼ االوروبي   .(31.ص:2004)المصري. ارىابي

ة مف دوف التطرؽ الى االعماؿ التي االعماؿ التي قد تمجأ إلييا حركات التحرر والقوى الثوري
وىي بذلؾ تختصر تيمة االرىاب في فئة معينة  تمارسيا الدوؿ االستعمارية او ارىاب الدولة

 وتغض الطرؼ عف فئة اخرى. 

انة العامة بمقر األموالتي صدرت في القاىرة،  االتفاقية العربية لمكافحة االرىابكذلؾ عرفت 
بعد التقاء مجمسي وزراء الداخمية والعدؿ  22/4/1998. وتحديدا في عاـ لجامعة الدوؿ العربية

االتفاقية خالصة الفكر العربي األمني والقضائي، ألنيا صدرت مف أعمى جيات العرب وتمثؿ 
 8/4/1999بية لمكافحة اإلرىاب في أمنية وقضائية، وبدء سرياف االتفاقية العر 

وقد عرفت االتفاقية العربية لمكافحة االرىاب في المادة األولى عمى  (136.ص:2011)كاطع.
العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو اغراضو، يقع تنفيذا اف االرىاب ىو: "كؿ فعؿ مف افعاؿ 

لمشروع فردي أو جماعي، وييدؼ الى إلقاء الرعب بيف الناس، أو ترويعيـ بإيذائيـ او تعريض 
حياتيـ او حريتيـ أو أمنيـ لمخطر، او إلحاؽ الضرر بالبيئة او احد المرافؽ او االمالؾ العامة 

المادة  اما .االستيالء عمييا، او تعريض احد الموارد الوطنية لمخطر"او الخاصة او احتالليا او 

                                                           
االولىالمادة.1998.االرهابلمكافحةالعربٌةاالتفاقٌةملحقانظر
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الوسائؿ، بما في ذلؾ الكفاح  بمختمؼال تعد جريمة، حاالت الكفاح "الثانية: الفقرة االولى فتنص: 
المسمح ضد االحتالؿ األجنبي والعدواف مف أجؿ التحرر وتقرير المصير، وفقًا لمبادئ القانوف 

 ."الدولي، وال يعتبر مف ىذه الحاالت كؿ عمؿ يمس بالوحدة الترابية ألي مف الدوؿ العربية
وبيف المقاومة المشروعة رىاب عمى التفريؽ بيف االمف خالؿ ىذا التعريؼ عمدت الدوؿ العربية 

لالحتالؿ. ذلؾ اشارة منيا الى عدـ موافقتيا لمربط بيف المقاومة العربية لالحتالؿ في فمسطيف 
ولبناف وبيف االرىاب الذي تحاوؿ اسرائيؿ والواليات المتحدة لصقو بأي جية عربية تقؼ في وجو 

لعربية ىو التعريؼ الوحيد الذي مصالحيما. يالحظ الباحث ايضا الى اف ىذا تعريؼ الدوؿ ا
يشير الى التفريؽ بيف المقاومة المشروعة وبيف عمميات االرىاب، ويرجع ذلؾ الى تاريخ ىذه 
الدوؿ التي كافحت شعوبيا اكثر مف غيرىا مف اجؿ تقرير مصيرىا ونيؿ حريتيا واستقرارىا 

 المغتصب مف الدوؿ االستعمارية والقوى االحتاللية.

 فيوم االرىاب في السياسة االمريكية.: مالمطمب الثاني

بؿ اف كؿ جية حكومية وامنية  لإلرىابيالحظ باف الواليات المتحدة لـ تعتمد تعريؼ واحد 
مختمؼ، االمر الذي يضفي نوعا مف الغموض والضبابية عمى الموقؼ االمريكي اعتمدت تعريؼ 

 مف مفيـو االرىاب.    

ـ وفيو 1977لمفيوـ االرىاب جاء عمى يد الكونغرس عاـ اولى التعريفات الرسمية االمريكية 
لدرجة ربط الكونغرس مجموعة مف االعماؿ االجرامية الفردية، ويطمؽ عمييا صفة االرىاب،  يعدد

:" ىو النشاط الموجو ضد أشخاص مف  لإلرىابوجاء تعريفيـ  االرىاب بجنسيات معينة،
د ليس مف مواطني الواليات المتحدة االمريكية، او الواليات المتحدة االمريكية، ويمارس مف قبؿ فر 

فقد عرفت  وزارة العدؿ االمريكية اما .(110.ص:2007)المداوي. مف االجانب المقيميف فييا"
ة :" سموؾ جنائي عنيؼ يقصد بو بوضوح التأثير عمى سموؾ حكومـ بأنو 1984االرىاب عاـ 

 .(111.ص:2007)المداوي. ما عف طريؽ االغتياؿ او الخطؼ"

التالي:   الى بمورة التعريؼ الثمانينات ( توصمت في بدايةCIA) االستخبارات المركزية وكالة اما
"االرىاب ىو التيديد باستعماؿ العنؼ او استعمالو لتحقيؽ أىداؼ سياسية مف قبؿ افراد او 

                                                           
الثانٌةالمادة.1998.االرهابلمكافحةالعربٌةاالتفاقٌةملحقانظر.
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وتستيدؼ ىذه االعماؿ جماعات سواء كانوا يعمموف لمصمحة سمطة حكومية رسمية اـ ضدىا 
إحداث صدمة او حالة مف الذىوؿ او التأثير عمى جية تتجاوز ضحايا االرىاب المباشريف وقد 
مورس االرىاب مف قبؿ جماعات تسعى الى االنقالب عمى انظمة حكـ معينة او معالجة 

ي باعتبار ذلؾ غاية في حد ظالمات وطنية او فئوية، او اضعاؼ النظاـ الدول
 .(24.ص:2004مصري.)الذاتيا"

ـ، حيث اعتبر التعريؼ موحدا لكؿ مف 1983عرؼ الجيش االمريكي االرىاب عاـ بالمقابؿ 
الجيش االمريكي والقوى الجوية االمريكية واالسترالية والبريطانية والكندية والنيوزيالندية، وىو: 

 .(111.ص:2007)المداوي. يد باستعمالو تعزيزا ليدؼ سياسي""استعماؿ العنؼ او التيد

ـ، بأنيـ يسعوف لمقضاء عمى 1988االرىابيوف عاـ   اصةفريؽ الميمات الخكذلؾ عرؼ  
د لتحقيؽ أغراضيـ الحرية والديمقراطية ويتخذ االرىابيوف أىدافيـ مف غير المحاربيف عف عم

فيـ يقتموف ويشوىوف الرجاؿ والنساء واالطفاؿ العزؿ كما يقدموف عمدا عمى قتؿ  الذاتية الخاصة،
الحكومييف والقادة النقابييف ورجاؿ الديف القضاة ومراسمي الصحؼ الرسمييف المنتخبيف واالدارييف 

 .(15.ص:2006)السروجي. ف يدافع عف قيـ المجتمع المتحضرةوغيرىـ مم

ـ، بأنو: "عنؼ ذو باعث سياسي، يرتكب 1988االرىاب عاـ اعتبرت وزارة الخارجية في حيف 
عف سابؽ تصور وتصميـ ضد أىداؼ غير حربية مف قبؿ مجموعات وطنية مرعبة، او عمالء 

 .(111.ص:2007)المداوي. دولة سرييف، ويقصد بو عادة التأثير عمى جميور ما...."

االرىاب بأنو: "االستخداـ غير القانوني  (.F.B.I) عرؼ مكتب التحقيقات الفدرالي االمريكيكما 
لمقوة والعنؼ ضد البشر او ممتمكاتيـ، بغرض إجبار الحكومة او المجتمع عمى تحقيؽ أىداؼ 

عرفت  اما وزارة الدفاع االمريكية (112.ص:2007)المداوي. سياسية أو اجتماعية معينة".
قوة او العنؼ مف قبؿ منظمة ع لمبأنو االستعماؿ او التيديد باالستعماؿ غير المشرو  االرىاب
 .(15.ص:2006)السروجي. ثورية

بذلؾ يخدـ مصالح  ألنوإف ابقاء مفيوـ االرىاب دوف تحديد وتعريؼ واضح لو ىو امر متعمد 
الدوؿ القوية عمى المستوى العالمي، ويسيؿ عمييا توظيؼ المفيوـ كيفما تشاء وحسب مصالحيا 

 حدة االمريكية. وعمى رأس ىذه الدوؿ  الواليات المت
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تـ تضخيـ ظاىرة االرىاب بما ال يتناسب مع حجـ ىذا الظاىرة وتـ إحاطتيا  يعتقد الباحث انو قد
بالغموض بيدؼ تمكيف الحكومات ذات المصمحة مف إضفاء صفة االرىاب فقط عمى أولئؾ 
الذيف تعتبرىـ خصوما او اعداء، وذلؾ مف خالؿ وصؼ االعماؿ التي ليا نفس الخصائص 

بينما توصؼ نفس ىذه االعماؿ بنفس الخصائص عمى  بأنيا إرىابية اذا ارتكبت مف قبؿ عدو،
اذا ارتكبت مف قبؿ حميؼ. وىذا او دفاع مشروع عف النفس انيا نضاؿ مف اجؿ الحؽ او الحرية 

اكبر دليؿ عمى ازدواجية المعايير والنفاؽ السياسي وىذا ما  تتبعو حكومات الواليات المتحدة 
صا في منطقة الشرؽ االوسط حيث تتجسد ىذه المتعاقبة مع حركات التحرر في العالـ وخصو 

السياسة في وصؼ الواليات المتحدة االعماؿ التي تقـو بيا المقاومة الفمسطينية والمبنانية ضد 
االحتالؿ االسرائيمي عمى انيا اعماؿ ارىابية في حيف اف كؿ المواثيؽ والقوانيف الدولية تنص 

بكؿ الطرؽ بشرط احتراـ حقوؽ االنساف،  مقاومتوعمى حؽ الشعوب الخاضعة لالحتالؿ عمى 
واالرىاب وقتؿ االطفاؿ و االبرياء التي  العنؼوفي نفس السياؽ تصؼ الواليات المتحدة اعماؿ 

تقوـ بيا اسرائيؿ عمى انيا اعماؿ مشروعة وتأتي في سياؽ الدفاع عف النفس. وىنا تتجسد 
 الرؤية االمريكية المزدوجة لإلرىاب.

 مفيوم االسرائيمي لإلرىاب.المطمب الثالث: ال

عرؼ نتنياىو االرىاب عمى انو:" اإلقداـ عمدا وبصورة منتظمة عمى ارتكاب جرائـ قتؿ االبرياء 
 ة"وتشويييـ وتعريضيـ لمخطر وذلؾ لبث الخوؼ مف اجؿ غايات سياسي

كما ويعرفو ايضا، ويقوؿ: "اإلرىاب ىو استخداـ العنؼ اإلرىابي  .(41.ص:2004)المصري.
دولة معينة بواسطة دولة أخرى تستغؿ اإلرىابييف لشف حرب مف خالؿ األفراد كبديؿ لمحرب ضد 

التقميدية، وأحيانًا يأتي اإلرىاب مف حركة أجنبية تتمتع بتأييد دولة مستقمة تسمح وتشجع نمو ىذه 
 .(2012)عرساؿ. الحركات عمى أرضيا."

االسرائيمي االرىاب في افراد او  يختصر نتنياىو رئيس الوزراء اتالتعريف ومف خالؿ ىذه
، وىو ىنا يحاوؿ الصاؽ تيمة االرىاب بحركات التحرر وخصوصا العربية والفمسطينية جماعات
ويممح ايضا الى الدوؿ التي ترعى . الدولة وىو نوع مف انواع االرىاب بإرىابال يعترؼ كما انو 

 الرىاب.وتساند ىذه التنظيمات مثؿ سوريا وايراف ويتيميا بتصدير ا



33 
 

كما عرؼ الكاتب االسرائيمي "أي ميراري" االرىاب: "االستعماؿ المنظـ لمعنؼ مف قبؿ أفراد أو 
 جماعات ادنى مف الدولة خدمة ألغراض سياسية او اجتماعية او دينية"

ىذا التعريؼ لالرىاب يعتبره خبراء القانوف الدولي والمختصيف في  .(13.ص:2006)السروجي.
ال يتناوؿ سوى االعماؿ االرىابية التي تصدر  ألنوانو ناقص ومبتور، وذلؾ حقؿ االرىاب عمى 

وؿ عف االفراد او الجماعات واستبعد ذكر الدولة، في حيف اف ىناؾ اعماؿ ارىابية تصدر عف د
 .(42.ص:2004)المصري. ضد جماعات او دوؿ ضد دوؿ اخرى

اللو الصراع العربي االسرائيمي ألقى بظومف المالحظ مف خالؿ ىذه التعريفات االسرائيمية اف 
ت اسرائيؿ تحديد وتعريؼ االرىاب، مف خالؿ عدـ االعتراؼ بشكؿ او باخر بإرىاب عمى محاوال

الدولة. والتركيز عمى ارىاب الجماعات او االفراد في اشارة ضمنية لممنظمات العربية 
واالرىاب حتى تعطي انطباع انيا  كما عمدت اسرائيؿ دوما الى الخمط بيف المقاومة والفمسطينية.

 تصريحات ينعكس في ااسرائيؿ مف الوجود وىذ فح االرىاب العربي الذي يحاوؿ مسحدولة تكا
دفاع عف الالى اف اسرائيؿ دائما تتحجج ب باإلضافةرىاب، ذلؾ وموقفيـ مف مفيـو اال قادتيا 

العسكرية والتي ال تتناسب مف حيث النفس وحماية مواطنييا مف اعتداء االرىابييف في عممياتيا 
أي خطر عمى وجود  عممياتيا القوة والبطش مع عمميات المقاومة الفمسطينية والتي ال تشكؿ

اسرائيؿ عمى خارطة العالـ. تيدؼ اسرائيؿ مف وراء كؿ ذلؾ الظيور بمظير الدولة التي يتـ 
نساف اال انيا مضطرة الستعماؿ االعتداء عمييا والدولة التي تراعي القوانيف الدولية وحقوؽ اال

حتى تحصؿ عمى التأييد والغطاء  أي بمعنى اخر )االرىابييف(، القوة في وجو اعداء االنسانية
ة وتشريع مزيد مف السيطرة عمى االراضي الفمسطينيالسياسي لممارستيا، في سبيؿ تحقيؽ 

  كبر في المنطقة االقميمية.يا بدور ونفوذ ااتالى طموح باإلضافةاالستيطاف وتيويد القدس، ذلؾ 

 .لإلرىابالمطمب الرابع: المفيوم الفمسطيني 

أف كؿ الشرائع السماوية والشرعية الدولية والقانوف الدولي والطبيعة االنسانية شرعت مقاومة 
االحتالؿ ومحاربة المعتدي، بما في ذلؾ استخداـ القوة والعنؼ ضد مغتصبي الحؽ بشرط تجنيب 

وىذا بالطبع ينطبؽ عمى الشأف الفمسطيني الرازح تحت المدنييف غير المشاركيف في القتؿ. 
مسطينييف ىذا حتالؿ منذ سنوات، أال اف الواليات المتحدة واسرائيؿ دائما ما تحاوالف سمب الفاال

  الحؽ ووصؼ اعماؿ المقاومة الفمسطينية عمى انيا أرىاب.
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لقد تـ تعريؼ الكفاح المسمح عمى انو استخداـ القوة المسمحة عمى الوجو المشروع لمحصوؿ عمى 
الكفاح المسمح لتقرير المصير نابعا مف مقاومة شعبية  حؽ مسموب ومغتصب، وعادة ما يكوف

ضد محتؿ أجنبي في وطف ال يستطيع جيشو النظامي القياـ بواجباتو والدفاع عف مصالحو 
أف اعماؿ المقاومة المسمحة ألجؿ تقرير . (251.ص:2004)العميري. الوطنية ومحاربة المحتؿ

تعتبر مف قبيؿ االرىاب طالما أف الدافع الييا المصير واالستقالؿ ال يمكف بحاؿ مف االحواؿ أف 
وىنا المقصود حؽ تقرير المصير ومقاومة االحتالؿ وىما حقاف حؽ مقرر في القانوف الدولي 

يمكف وصؼ اعماؿ  وعميو ال ،(88.ص:2005)سويراف.مشرعاف في كؿ المواثيؽ الدولية 
عمى انيا ارىاب الف الدافع ورائيا حؽ مقرر وفؽ القانوف الدولي اال انو  المقاومة الفمسطينية

 يتوجب عمى القائميف بيذه االعماؿ احتراـ حقوؽ االنساف وعدـ تعريض حياة االبرياء لمخطر.
ويرى بعض الميتميف بالتمييز بيف االرىاب وبيف اعماؿ المقاومة، اف شرعية اعماؿ المقاومة ال 

ىميا، أف تكوف ىناؾ حالة احتالؿ فعمي، ووجود لقوات االحتالؿ داخؿ بد ليا مف شروط ا
االراضي المحتمة، كذلؾ أف يقوـ بأعماؿ المقاومة أفراد مف الشعب المحتمة أراضيو، وأف تكوف 

ونالحظ  .(73.ص:2007)المداوي. أعماؿ المقاومة داخؿ حدود األراضي المحتمة وليس خارجيا
ؽ عمى الحالة الفمسطينية االمر الذي يؤكد بشكؿ ال غبار عميو بأف ىذه الشروط جميعيا تنطب

 في إطار القانوف الدولي. احقية مقاومة االحتالؿ االسرائيمي بشتى الطرؽ واالساليب

بؿ ىو فعؿ مشروع في كؿ القوانيف  إرىابياال يعتبر نضاؿ الشعوب مف اجؿ تحررىا عمال 
دة في قراراتيا الخاصة بالشأف الفمسطيني المتعمقة  فمقد أكدت األمـ المتح ،والتشريعات الدولية

 2787وكذلؾ  1970في  2649بالكفاح مف أجؿ تقرير المصير ومف أبرز ىذه القرارات، رقـ 
واىـ ما في القرار األخير الفقرة اآلتية التي تؤكد عمي "... شرعية كفاح الشعوب  1971في عاـ 

ألجنبية...خاصة في جنوب أفريقيا..وكذلؾ الشعب مف أجؿ تقرير المصير والتحرر مف السيطرة ا
لقد  .(2004)عدواف. بجميع الوسائؿ المتاحة لو والمنسجمة مع ميثاؽ األمـ المتحدة" الفمسطيني،

المتحدة بأحقية الشعب الفمسطيني باستخداـ كافة الوسائؿ بما فييا  لألمـاعترفت الجمعية العامة 
رقـ  ( وقرار5بند رقـ ) 1974لعاـ  3236اعماؿ المقاومة المسمحة وذلؾ حسب قرارىا رقـ 

 .(2012)عيسى. 2بند رقـ  1984لعاـ  39/17
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الخاصة ييدؼ الكفاح المسمح في نياية المطاؼ الى تقرير مصير شعب وبناء كيانو وسيادتو 
وىو األمر الذي يعتبر حقًا مشروعًا لمشعوب وواجبًا قانونيًا ممزمًا عمى دوؿ العالـ ووفقا لمواد 
ومبادئ االمـ المتحدة فقد أقرت بأحقية تقرير المصير وفؽ النص  "وقد أكد أف لجميع الشعوب 

في ميثاؽ بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقيا وحقيا في تقرير مصيرىا بنفسيا، المكرس 
األمـ المتحدة الحؽ في أف تحدد بحرية وبدوف تدخؿ خارجي مركزىا السياسي وفي أف تسعى 
بحرية إلى تحقيؽ إنمائيا االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وعمى كؿ دولة واجب احتراـ ىذا 

ومف الجدير بالذكر أف الجمعية العامة لألمـ  . ىذا(2007)حمداف.  "الحؽ وفقًا ألحكاـ الميثاؽ
( أصدرت عدة قرارات بشأف 1981كانوف األوؿ   –المتحدة في دورتيا السادسة والثالثيف )أيموؿ 

مف جديد حقوؽ الشعب الفمسطيني الثابتة في فمسطيف، وفييا  تأكدىاقضية فمسطيف مف ضمنيا 
نشاء دولتو في اكذلؾ  الحؽ في تقرير المصير دوف تدخؿ خارجي الستقالؿ والسيادة الوطنية وا 

 (.2003. الموسوعة الفمسطينية ) المستقمة ذات السيادة

اإلنساني يظير مما تقدـ، أف حؽ مقاومة االحتالؿ مكفوؿ بموجب مبادئ وقواعد القانوف الدولي 
 الفمسطيني الشعببكافو اشكالو يعتبر عدوانًا عمى حقوؽ  االسرائيمي واالحتالؿ والشرعية الدولية،

وفي مقدمتيا حؽ تقرير المصير، وبيذا  واالمـ المتحدة التي أقرتيا مبادئ وقواعد القانوف الدولي
ومف حؽ الشعب الفمسطيني مقاومتو  يشكؿ عدوانًا وفعاًل غير مشروعاالسرائيمي فإف االحتالؿ 

لتي ال تقـو عمى اساس بكؿ الطرؽ بما فييا المقاومة المسمحة. أال أف العالقات الدولية الحالية ا
االعتراؼ بالحؽ بقدر ما تقوـ عمى االعتراؼ بالقوة والمصمحة فأف المقاومة الفمسطينية في ىذا 

. لقد عمدت مف جانبيما إرىاباالظرؼ ولتقاطع المصالح االستراتيجية االمريكية االسرائيمية تعتبر 
مؤسساتيا السياسية واالمنية لإلرىاب الى  اعتمدتياالواليات المتحدة عبر التعريفات العديدة التي 

عدـ االشارة واالعتراؼ بالمقاومة المشروعة حتى ال تعترؼ بأحقية احد بمقاومة مشاريع الييمنة 
 التي تمارسيا.

 واستغالؿ االرىاب، مصطمح مف ومشترؾ واضح مفيوـ تحديد عدـ مف الراىف الوضع ىذا وفي
 مكافحة عنوانو اصبح دولي سياسي حقؿ في خصوصا ةالمتحد والواليات اسرائيؿ قبؿ مف ذلؾ

 واجب مف اف أجد  والدولي، االقميمي وتأثيرىا وأىميتيا الفمسطينية القضية وألخصيو االرىاب،
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 أكاف سواء ارىابيا عمال ىو وما وقانوني شرعي ىو ما وتبياف االرىاب تعريؼ الفمسطينييف
 .  دولة ارىاب او جماعات ارىاب

 :الفمسطينية النظر وجية عف تعبر االرىاب لتعريؼ صيغة الباحث يقدـ سبؽ ما عمى وبناء

 مشتركيف غير ابرياء مدنييف ضد والترىيب العنؼ اشكاؿ مف شكؿ أي استخداـ ىو: )االرىاب
 سياسية أىداؼ لتحقيؽ وذلؾ دوؿ او جماعات او أفراد قبؿ مف منظمة بصورة القتاؿ في

 وتنطبؽ تندرج التي االفعاؿ اف كما بيا، المعترؼ الدولية والمبادئ االنساف حقوؽ مع تتعارض
 (.إرىابا تعد ال المصير تقرير حؽ سبيؿ في المسمح الكفاح حاالت عمييا

وتجدر االشارة الى اف النخب السياسية الفمسطينية سواء في السمطة او منظمة التحرير او 
عيف ومحدد لمصطمح االرىاب يعبر عف فصائؿ المقاومة االخرى لـ تتفؽ ولـ تصغ تعريؼ م

 استراتيجيةوقد يعود احد اسباب ذلؾ الى عدـ االتفاؽ فيما بينيا عمى وجية النظر الفمسطينية، 
نضالية موحدة حيث أف كؿ فصيؿ يممؾ رؤيتو وأجندتو الخاصة في مقاومة االحتالؿ. ويعتقد 

عمؿ وطني موحد لكؿ القوى الباحث بأف أولى الخطوات في سبيؿ الوصوؿ الى استراتيجية 
بعيف االعتبار مبادئ القانوف الدولي واالنساني وكؿ المواثيؽ  باألخذالفمسطينية تكوف أوال، 

ضوء ذلؾ عمى تحديد موقفيـ  انيا: اتفاؽ القوى الفمسطينية في. ثالدولية المتعمقة بالكفاح المسمح
 مف مصطمح االرىاب، وبالتالي االتفاؽ عمى اسموب ومكاف وزماف المقاومة. 
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 خالصة:

مف خالؿ استعراض وسرد المفاىيـ والمصطمحات المتعددة لإلرىاب نجد أف خبراء القانوف الدولي 
ؾ لمصطمح االرىاب والباحثيف والسياسييف لـ يتوصموا حتى المحظة الى مفيوـ محدد ومشتر 

 يمكف اعتماده بشكؿ رسمي في تحديد ما ىيو االرىاب.

أف عدـ االجماع الدولي عمى تحديد مصطمح االرىاب وتحديد مف ىو ارىابي ومف يمارس 
المقاومة المشروعة، يعود الى اختالؼ المصالح واالىتمامات الدولية. فقد يرى البعض فعؿ ما 

ر حؽ مشروع، وبالتالي يبقى االتفاؽ عمى المصطمح امر غاية عمى انو ارىاب ويراه البعض االخ
كما عمدت بعض الدوؿ خصوصا الواليات المتحدة الى ابقاء المصطمح فضفاض  في الصعوبة.

بحيث يعتريو الغموض مف اجؿ اعتماد المراوغة السياسية في ىذا الخصوص وذلؾ وفؽ 
 مصمحتيا واىدافيا.

بشكؿ كبير في تحديد االرىاب وفؽ مصمحة الدوؿ الكبرى يمعب توازف القوى عامؿ مؤثر كما 
االمر الذي يضع الدوؿ الصغرى في مأزؽ سياسي، وبخاصة اذا ما كانت في وضع نضاؿ مف 

تحرير واالستقالؿ وتقرير المصير، وفمسطيف خير مثاؿ عمى ىذه الحالة. وبما اف اجؿ ال
نو مف الضروري تعريؼ االرىاب مف وجية وجد الباحث ا باإلرىابالفمسطينييف اتيموا وما زالوا 

النظر الفمسطينية  حتى تتضح حدود االعماؿ المشروعة مف االعماؿ التي قد تصنؼ عمى انيا 
لفمسطينية في دائرة ارىاب وفؽ المواثيؽ الدولية والقانوف الدولي حتى ال تقع اعماؿ المنظمات ا

  . وفؽ ىذه المعايير االرىاب

 

 

 

 

 



38 
 

 سياسة مكافحة االرىاب االمريكية والتوظيف االسرائيميالفصل الثالث: 

االستراتيجيات االمريكية لمكافحة االرىاب قبل ىجمات الحادي عشر من المبحث االول: 
 سبتمبر.

 سبتمبر. 11المبحث الثاني: االستراتيجية االمريكية لمكافحة االرىاب وىجمات 

 مكافحة االرىاب.االمنية والسياسية ل جياتاالستراتيسبتمبر عمى  11المطمب االوؿ: اثر ىجمات 

 : االىداؼ السياسية واالقتصادية لسياسة مكافحة االرىاب االمريكية.المطمب الثاني

 انصار ومؤيدي سياسة مكافحة االرىاب في الواليات المتحدة االمريكية.المبحث الثالث: 

 اوال: المحافظوف الجدد:

 ثانيا: الصييونية المسيحية:

 الموبي الصييوني:ثالثا: 

 الحزب الديمقراطي والحزب الجميوري وسياسة مكافحة االرىاب. مبحث الرابع:ال

 اوال: الحزب الديمقراطي:

 ثانيا: الحزب الجميوري:

 : التوظيف االسرائيمي لسياسة مكافحة االرىابالمبحث الخامس

 ووصفيا باإلرىاب. الفمسطينية  المطمب االوؿ: محاوالت تشويو المقاومة

  المطمب الثاني: الدعـ االمريكي إلسرائيؿ تحت بند مكافحة االرىاب.
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 الفصل الثالث: سياسة مكافحة االرىاب االمريكية والتوظيف االسرائيمي 

 تمييد: 

مارست الواليات المتحدة اعماؿ وتدخالت عسكرية في مختمؼ انحاء العالـ بعد الحرب العالمية 
الثانية وفي اثناء وبعد الحرب الباردة مع االتحاد السوفيتي بذريعة ردع الخطر الشيوعي او 

اليات مكافحة االرىاب وغيرىا. كانت االستراتيجيات العسكرية واالمنية والسياسية التي اتبعتيا الو 
المتحدة في ىذه الفترات تيدؼ الى أضعاؼ العدو الرئيسي متمثؿ في االتحاد السوفيتي واحتواءه 
وحرص عمى التفوؽ عميو في شتى المجاالت. أما بعد احداث سبتمبر اختمفت االستراتيجية 

سي االمريكية باختالؼ طبيعة العدو باصبحت المنظمات المصنفة امريكيا ارىابية ىي العدو الرئي
وبتالي عممت الحكومة االمريكية بعد ىذه االحداث الى احداث تغير نوعي في االستراتيجيات 

 المتبعة. 

في حيف استطاعت اسرائيؿ تحقيؽ المزيد مف المكاسب مف وراء ىذا التغير بقدر كبيرواصبحت 
ث عمى بفعؿ توظيفيا الممنيج مف اكبر المستفيديف مف جراء ىجمات سبتمبر وما تالىا مف احدا

 مستوى العالـ.
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االستراتيجيات االمريكية لمكافحة االرىاب قبل ىجمات الحادي عشر من المبحث االول: 
 سبتمبر.

 اوال: استراتيجية الرد المرن.

و رئيس األركاف ماكسويؿ تايمور شاع استعماؿ ىذا  ساىـ في وضعيا كؿ مف داويت ايزنياور
نظرية  المصطمح خالؿ فترة الحرب الباردة و قد إتخذ إسـ االستجابة المرنة، الرد تحت السيطرة،

وبالمعنى االستراتيجي نشأ الرد المرف مف الحاجة الى التخمي عف ، التدرج في اليجوـ االنتقامي
بشيء مرف و أكثر عرضة لمسيطرة و ذلؾ انو ال يجب الرد الرد االنتقامي الشامؿ و استبدالو 

عمى العدواف بحرب عنيفة تستخدـ فييا كؿ الوسائؿ حتى الذرية و إنما يجب الرد بطريقة مرنة و 
فقد يكوف الرد عمى اليجـو  (.HODARI.2013بقدرات تتناسب مع ما حدث مف عدواف .) 

القيادة األمريكية وقيادة حمؼ األطمسي  استيدفتوقد  ، محدوداً دفاعًا نوويًا تكتيكيًا أو عماًل نوويًا 
مف ذلؾ ، تفادى تطور النزاعات المحدودة إلى حروب شاممة ، وأف يحافظ الردع النووع عمى 
مصداقيتو فى ظؿ القدرات النووية الميمكة لمطرفيف . وبيذا اتضح إف األساس في استراتيجية 

 (.2006)يوسؼ.أحدىاددة يمكف اعتماد )الرد المرف( ىو وجود خيارات متع

وقد أتت ىذه االستراتيجية لتعبر عف اقتناع الغرب بتكافؤ القوى ، وبتعطؿ حسبة التكمفة العائد 
بعد أف وصؿ تطور األسمحة النووية والييدروجينية وكـ األسمحة التى يمتمكيا الطرفيف إلى القدرة 

ى رئاسة )دوايت إيزنياور( ورئيس األركاف ، كاف ىذا فمى تدمير األرض بكامميا عدة مراتع
 األمريكي )ماكسويؿ تايمور( ثـ طورىا كؿ مف الرئيس األمريكي )جوف كيندي( ، ووزير دفاعو

وطالما شدد واضعوا الخطط العسكرية األمريكية عمى اف  (.2006)يوسؼ.روبرت مكنمارا 
النزاع. ويجري تطبيقيا بحسب نظريتيـ في "السيطرة االستراتيجية" وجدت استجابة لكؿ أشكاؿ 

طبيعة الخصـ وعدده وقوتو الصناعية وبنيتو التحتية وحجـ مدنو وال سيما نظامو السياسي وما 
 .(2015)عبد المجيد.  المطموب القياـ بو لقمبو أو تحييده

و تقضي ىذه االستراتيجية بدأ األعماؿ القتالية و تنفيذىا مف األصغر إلى األكبر و مف البسيط 
 ى المعقد وفؽ ثالث مراحؿ :إل
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الدفاع المباشر : في حاؿ وقوع ىجوـ سوفيتي تقميدي ) الضربة األولى ( حيث ستكوف  – 1    
 . الناتوالجيود األولية وقؼ السوفيت إذا ما حاولوا اليجوـ عمى الغرب باستخداـ 

التصعيد المتعمد : كانت تقميدية عندما دخمت قوات الشماؿ األطمسي مما أدى إلى  – 2    
 و استخدامو لألسمحة النووية . الناتواالستسالـ اإلتحاد السوفييتي و تدخؿ 

الرد بالعمؿ النووي : و ىي المرحمة االخيرة و ىي اكثر سيناريو لمتدمير المتبادؿ و  – 3    
 (.HODARI.2013ـ عمى العالـ الشيوعي إذا لـ يفعؿ السوفيت ذلؾ) تعني مجموع اليجو 

وثيقة بعنواف " نظرة  1991وبعد انتياء " الحرب الباردة "، أصدرت إدارة الرئيس بوش األب عاـ 
الى القدرة العسكرية األساسية" تضمنت مبدأ جديدا بات يتوقع حدوث "نزاعيف إقميمييف كبيريف" 

(. وحيف انتخب بيؿ كمينتوف رئيسا لمواليات المتحدة أكدت إدارتو 2013والتييؤ ليما. )ياسر.
في وثيقة حوؿ "سياسة  1997، وعاـ 1993التوجو السابؽ وذلؾ في تقويميا الشمولي عاـ 

الدفاع الرباعية" )أربع سنوات( حيث أطمؽ عمى ىذه النزاعات اسـ "حروب رئيسية في مسرح 
 (.2007عمميات")ياسر.

 يجية االنتقام الشامل.ثانيا: استرات

جوف فوستر دالس وزير الخارجية األمريكية في عيد الرئيس )دوايت آيزنياور( في خاطب  صرح
الخطاب ا ألقاه أماـ الكونجرس األمريكي عف توجو جديد في االستراتيجية األمريكية وقد كاف ىذ

(. 2014)عباس.الشامؿـ أطمؽ عميو اسـ )االنتقاـ( أو األخذ بالثأر ٤٥٩١في يناير مف عاـ 
تسمت ىذه االستراتيجية في اساسيا عمى حرية االنتقاـ النووي والعنيؼ بوسائؿ وأماكف مف ا

اختيار الواليات المتحدة وىذا يعني امكانية استيداؼ االتحاد السوفيتي بضربة نووية انتقامية اذا 
ضموف ىذه ويتمثؿ م(،100.ص:2011ما حاوؿ اخالؿ توازف القوى القائـ )الياسري.

االستراتيجية في أف الواليات المتحدة األمريكية عززت مف قدراتيا النووية لتسديد الضربة 
االنتقامية والضربة الثانية ومف ثـ فإف اإلدارة األمريكية ستكوف في غاية الصرامة في عممية 

شروط اختيار الرد عمى اليجوـ الذي تتعرض لو المصالح األمريكية وسيحـر عمى الخصـ فرض 
القتاؿ مف حيث المكاف والزماف واألسموب التعبوي واالستراتيجي كما أفضت ىذه االستراتيجية 
لالستجابة لمبدأ عممية الرد الشامؿ وتضمنت استراتيجية الرد النووي ردًا يفضي إلى عممية 



42 
 

القضاء التاـ والفوري عمى أي تحرؾ سوفيتي بكؿ ما توافر وجوده مف السالح النووي وعمى 
ذا اقتضى األمر الى تفوؽ كمي ونوعي في م ختمؼ األصعدة والمجاالت والمستويات واألبعاد وا 

 (.2014)عباس.  .منظومة السالح النووي

 و قد قامت ىذه النظرية عمى ثالث مقومات:

 .تخفيض لمقوات البرية األمريكية و تقميص حجـ االنفاؽ العسكري – 1    

حمؼ بغداد وحمؼ جنوب شرؽ  –بناء جدار عازؿ لمكتمة الشرقية عف طريؽ األحالؼ  – 2    
 .آسيا

أي محاولة النتياؾ الشيوعييف) اإلتحاد السوفييتي( لخط التقسيـ الفاصؿ بيف الكتمتيف  – 3    
 (.HODARI.2013يشكؿ مبررا كافيا لدخوؿ الواليات المتحدة في حرب شاممة ضدىا.) 

 االحتواء.الردع و ستراتيجية ثالثا: ا

اتسمت ىذه االستراتيجية بالصفة السياسية أكثر منيا عسكرية، ويمثؿ العمؿ وفؽ ىذه 
االستراتيجية اولى مراحؿ االستراتيجيات االمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة، وبني اإلطار 

االتحاد السوفيتي لتمكيف العاـ ليذه االستراتيجية عمى تحميؿ اىداؼ سوفيتية وتحميؿ اطماع 
 (.98.ص:2011الواليات المتحدة مف احتواء االتحاد السوفيتي وممارسة الضغط عميو)الياسري.

كما قامت ايضا االستراتيجية االمريكية عمى مفيومى الردع واالحتواء ، فالردع يعنى تحييد العدو 
مؤلمة ضده، تجعؿ الثمف بتخويفو مف المجوء إلى أعماؿ عدائية ينجـ عنيا توجيو إجراءات 

المقابؿ الذى سيدفعو باىظا وقد تكوف ىذه اإلجراءات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ببعدييا 
التقميدى وفوؽ التقميدى لذلؾ ال بد مف توفير مصداقية عالية لمردع مف خالؿ تبميغ )رسالة 

متاحة بالفعؿ  ردعية( واضحة يتيقف مف خالليا أف وسائؿ الردع التى سوؼ تستخدـ ضده 
(.أما االحتواء فيو يعنى محاصرة عدو فى شكؿ دولة بيدؼ 2015وليست وىما. )عبد المجيد.

أحكاـ الخناؽ حولو لكسر إرادتو، وذلؾ بأنواع مختمفة مف الحصار والمقاطعة، منيا الحصر 
 البحرى والجوى عمى موانيو، ومقاطعتو سياسيا واقتصاديا، وفرض مناطؽ حظر جوى عميو فوؽ
أراضيو، وفرض عقوبات دولية، والتحكـ فى التصرؼ فى ثرواتو الوطنية . )عبد 

 (.2015المجيد.
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ولدعـ ىذه االستراتيجية الدعـ األكيد والفاعؿ أوكمت الواليات المتحدة األمريكية لمقوات األمريكية 
تيجية وقؼ عمميات التوسع والمد الشيوعي في كوريا وفيتناـ وتحت عباءة ومظمة ىذه االسترا

واجيت الواليات المتحدة األمريكية قيادات التمرد الشيوعي في مجموعات مف دوؿ العالـ المتقدمة 
كما قامت الواليات المتحدة األمريكية في سبيؿ تدعيـ استراتيجاتيا بدعـ المجاىديف األفغاف في 

 قد ارتبطتول الثمانينيات،حربيـ ضد الجيش السوفيتي الذي قاـ باحتالؿ افغنانستاف في فترة 
باالستراتيجية األمريكية في تحقيؽ ىدؼ واحد ىو القضاء عمى المد الشيوعي  السياسة الخارجية

ولكف المد الشيوعي لـ يكف سوى ىدفًا  فرعيًا وذلؾ ألف اليدؼ الحقيقي والمحوري واالستراتيجي 
ع وصقاع العالـ ليذه االستراتيجية األمريكية يكمف في حفاظ أمريكا عمى مصالحيا في كؿ بقا

 (.2015المختمفة. )عباس.

سبتمبر فقد كانت العقيدة  11لقد حصؿ  تغير في السياسة الدفاعية األمريكية بعد احداث 
سبتمبر قائمة عمى إستراتيجية االحتواء  واالنتقاـ الشامؿ والرد المرف  11العسكرية قبؿ أحداث 

فترة أف تحارب بعيدا عف أراضييا والقتاؿ مف والمتدرج فقد اعتادت الواليات المتحدة خالؿ ىذه ال
وصريح ولكف بعد  يأجؿ حمفائيا دوف أف تضحى بكثير مف أبنائيا مف أجميـ ومحاربة عدو ماد

سبتمبر كاف البد مف إعادة النظر فى اإلستراتيجية القديمة وأف تصبح أكثر استعدادا  11أحداث 
قائمة عمى استخداـ النيراف القوية والخوؼ مف عمى تغير إستراتيجية األمف القومى األمريكية ال

استخداـ العنصر البشرى التى تكيؼ معاىا خصوـ الواليات المتحدة واتخذوا مسار مختمؼ أثناء 
سبتمبر مف خالؿ استخداـ حروب غير تقميدية مف عدو ليس لو عنواف محدد  11تنفيذ ىجمات 

لمتحدة األمريكية فقد دفع ذلؾ إلعادة رسـ يمكف الوصوؿ إليو واستطاعوا تحدى إدارة الواليات ا
سبتمبر قد اختمفت طبيعة  11أف بعد أحداث  ايضااإلستراتيجية الدفاعية القائمة .ويرى الباحث 

التيديدات التى واجيت الواليات المتحدة فقبؿ ىذه االحداث كاف االتحاد السوفيتى ىو العدو 
ب ىو عدوىا الرئيسى كما حدث تغير فى الرئيسى ليا ولكف بعد ىذه االحداث أصبح االرىا

طبيعة استخداـ األدوات العسكرية  لتنفيذ عقيدتيا الدفاعية الجديدة مف خالؿ الحرب عمى العراؽ 
وافغانستاف عمى الرغـ أنيا استخدمت االداة العسكرية فى حاالت ذريعة التدخؿ االنسانى ولكف 

ليدؼ مف التدخؿ االنسانى وطبيعة شف كاف ىناؾ اختالفا مف حيث حجـ القوة المستخدمة وا
الحرب فقد كاف فى الحالة االولى الىداؼ وصفتيا الواليات المتحدة )انسانية(، ولكف فى الحالة 
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الثانية دفاعا عف النفس وحماية الواليات المتحدة مف الدوؿ المارقة واليجمات اإلرىابية فقد 
 استخدمت مفيـو الحرب االستباقية .

 الحادي عشر منىجمات يجية االمريكية لمكافحة االرىاب بعد االسترات المبحث الثاني:
 سبتمبر.

صدمت ىجمات أيموؿ الرأي العاـ األمريكي والدولي، كما نتج عنيا شعور المواطف األمريكي 
بانعداـ األماف، إذ كانت مؤشرا عمى ضعؼ أجيزة األمف الداخمي األمريكية في الوقوؼ بوجو 

ور وقوعيا، خاصة بعد الكشؼ عف ورود معمومات لمكتب التحقيؽ العمميات العسكرية ف
، تفيد بتدريب مجموعة مف الشباف العرب ينتمي 2001( في أرزونا في شير تموز FBIالفدرالي)

بعضيـ إلى تنظيـ القاعدة في مدارس تعميـ الطيراف األمريكية، كما أفاد تقرير مف وكالة 
تنظيـ القاعدة يستعد لمبدء بعمميات داخؿ أراضي أمريكا االستخبارات المركزية األمريكية بأف 

حيث أطمقت ضربات صاروخية عمى  1998انتقاما لما قامت بو أمريكا في أفغانستاف عاـ 
  .(188.ص:2013)شمبي. دة، إال أف ىذيف التقريريف أىمالمعسكرات القاع

ومعادية لمعرب في اإلعالـ  وبعد ىذه اليجمات ظيرت سريعا حالة قريبة ليستيريا معادية لإلسالـ
االمريكي، وبيف بعض قطاعات العامة االمريكييف وكثير مف السياسييف. وشجع أنصار اسرائيؿ 
ىذه الحالة سواء مف النشطاء أوالسياسييف أو المثقفيف العاميف أو كتاب الرأي في كؿ المنابر 

(، وأطمؽ الرئيس 65ص:.2011االعالمية، فقد سارعوا إلى ربط اإلرىاب باإلسالـ)الياسري.
االمريكي جورج بوش وصفًا عمى حربو ضد االرىاب فوصفيا بػ ) الحرب الصميبية(، لكف سرعاف 
ما تراجع عف ىذا التوصيؼ الديني ليدؼ الحرب ألنو يضر بعممية بناء التحالؼ الدولي، ورد 

دىا استمر استخدامو ليذا التوصيؼ إلى تحريؼ وسوء فيـ وفصؿ المعنى عف السياؽ. ومف بع
 (.227.ص:2003بوش بتأكيدات متوالية عمى احتراـ العقيدة اإلسالمية )قرني،واخريف.

لقد تركت ىذه اليجمات في نفوس األمريكييف شعورا ورغبة باالنتقاـ، ما جعؿ الرئيس األمريكي 
حيث اف وسرعة كبيرة،   يستغؿ الموقؼ ويدعو لألخذ بالثأر ومياجمة المنفذيف بقوة مميتة

الوضع النفسي لممجتمع االمريكي بعد ىذه االحداث لـ يكف يسمح باي تأخير في الرد لذا عممت 
االدارة االمريكية بدعـ ومساندة مف قبؿ الرأي العاـ االمريكي إلعالف أوؿ حرب في القرف 
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الحادي والعشريف، لمقضاء عمى االرىاب الدولي، وتأكيدىا الدائـ عمى اف ىذه الحرب سوؼ 
تستمر لمدة طويمة، حيث اعمف الرئيس جورج بوش عقب اجتماعو بمجمس االمف القومي في 
منتجع كامب ديفيد اف الواليات المتحدة االمريكية تستعد لشف اكبر حممة عسكرية قوية ومنظمة 

االنتصار  وستكوف ىذه الحممة صارمة، وتسخر الواليات المتحدة كؿ امكاناتيا القومية مف اجؿ
تواجو صراعا بيف قوى االمريكي استيقظ واف الواليات المتحدة س الرىاب فالعمالؽفي دحر ا
سبتمبر حكومة الرئيس  11لقد جعمت ىجمات  .(187/189.ص:2013)شمبي. الخير والشر

جورج بوش االبف تعتمد ميمة مكافحة االرىاب، إذ كانت ىذه اليجمات إعالنا عف الجرأة 
ظيارا لمضعؼ الكبير الموجود لدى األجيزة األمنية األمريكية المختصة مما  المطمقة لممنفذيف وا 

دفع االدارة االمريكية إلعالف استمرار الحرب عمى اإلرىاب وبناء الدفاع الوطني بحيث اصبح 
(. لقد شكمت أحداث أيموؿ /سبتمبر 181.ص:2013في سمـ أولويات االمف القومي )شمبي.

حممة جديدة وأيدولوجية جديدة ىي الحرب ضد  فرصة ذىبية لمواليات المتحدة لبدء 2001
االرىاب مف أجؿ بسط ىيمنتيا ونفوذىا وتدخميا في الشؤوف الداخمية لمدوؿ االخرى بحجة 

سبتمبر لفظ الحرب العالمية ضد  11مكافحة االرىاب. وقد أطمؽ الرئيس بوش إثر ىجمات 
المتحدة مف قبؿ. فقاؿ في  االرىاب، معتبرا انيا افظع واقسى مف أي حرب دخمتيا الواليات

،"إف حربنا ضد االرىاب تبدأ بالقاعدة ولكنيا ال 2001سبتمبر  20خطابو أماـ الكونغرس بتاريخ 
تنتيي عندىا. ولف تنتيي ىذه الحرب اال عندما يتـ القبض عمى كؿ مجموعة إرىابية دولية 

، فإف كؿ أمة تستمر في احتضاف ا و دعـ اإلرىاب ستعتبرىا بإيقافيا وتحطيميا..... ومنذ اليـو
 (.94.ص:2009الواليات المتحدة نظاما معاديا ليا" )الشاىر.

االمنية لمكافحة  سبتمبر عمى االستراتيجيةالحادي عشر من أثر ىجمات  :االولالمطمب 
 االرىاب.

شكمت االستراتيجية الجديدة لألمف القومي االمريكي تحوال بالغ الخطورة في منظور الواليات 
المتحدة في الطريقة التي ينبغي أف تتعامؿ بيا مع التحديات التي تواجو أمنيا القومي، إذ تخمت 
بشكؿ اساسي عف مفاىيـ سياسة الردع التي ىيمنت عمى السياسات الدفاعية االمريكية خالؿ 

لحرب الباردة لصالح استراتيجية استباقية او وقائية أبمغيا الرئيس جورج بوش الى الكونغرس، ا
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ويالحظ في ىذه االستراتيجية الطابع التعميمي فال يكوف تحديد ليذا المصطمح ال في مكاف وال 
 .(23.ص:2004)مساعد.ف أي حرية العمؿ كيفما ومتى يشاء زما

 .انون مكافحة االرىاباوال: ق

عندما دعت الى قمة  سبتمبر، 11اليات المتحدة عمى عولمة االرىاب قبؿ احداث عممت الو 
، وشاركت في ىذه القمة دوؿ مف االتحاد 1996لمكافحة االرىاب في مدينة شـر الشيخ عاـ 

االوروبي والعديد مف الدوؿ العربية كذلؾ شاركت اسرائيؿ والواليات المتحدة. وفي العاـ نفسو 
ف االمريكي لمكافحة االرىاب الذي تـ بموجبو السماح لرئيس الدولة بوقؼ المعونة صدر القانو 

عالف اف منظمات بذاتيا إرىابية، وبالتالي تجريـ دعميا، وتمكيف  عف الدوؿ راعية االرىاب، وا 
السمطات االمريكية مف القاء القبض عمى أي اجنبي تشتبو بو وتحويمو الى المحاكمة او حتى 

 استميـوبعد وقوع ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر  بالد دونما ابداء لألسباب،و عف الترحيم
 .(93.ص:2009)الشاىر. 1996ع االمريكي بعض عناصر قانوف المشرو 

بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر وافؽ الكونغرس عمى عدد مف القوانيف لتأميف الجبية 
، وتقدمت 2001وطني االمريكي لعاـ الداخمية ضد االرىاب، أىميا ما عرؼ باسـ القانوف ال

فؽ اادارة الرئيس جورج بوش بيذا المشروع بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر بوقت قصير وو 
صبح ، لي26/10/2001عميو الكونغرس بشكؿ سريع وبأغمبية كبيرة، ووقع عميو الرئيس في 

تضمف ىذا القانوف العديد مف المواد التي دعمت سمطات أجيزة  القانوف نافذا مف تمؾ المحظة،
ومف أىـ المواد التي تضمنيا  .(135.ص:2011)الياسري. ة في مواجية االرىاباالمف االمريكي

ىذا القانوف، السماح باعتقاؿ المقيـ االجنبي في الواليات المتحدة الى اجؿ غير مسمى دوف 
ؿ سبعة اياـ مف تاريخ االعتقاؿ، أما في حالة االشتباه في انو اتيامو بمخالفة قوانيف االقامة خال

 يشكؿ خطر عمى االمف القومي االمريكي، فإف اعتقالو يمكف اف يستمر أيضا الى اجؿ غير 
وال يشترط القانوف الجديد أف يحاكـ  يعاد النظر في قضيتو كؿ ستة اشير،، عمى اف مسمى

، او مف الشروط القضائية االخرى المعموؿ بيا عادة في المعتقؿ خالؿ ىذه المدة أو في نيايتيا
 .(61/64.ص:2004)مساعد. مجاؿ االدلة واالثباتات
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 ثانيا: الحرب الوقائية.

قدـ الرئيس جورج بوش وثيقة سرية تطالب الدوائر العسكرية بأف تقوـ بتطوير قدرات اكبر في 
مثؿ ىذه اليجمات رؤية عسكرية جديدة تنفيذ ىجمات وقائية ) بدوف سابؽ انذار(، ويمكف اعتبار 

كاف الرئيس جورج بوش قد طرح خطوطيا العريضة في حفؿ تخرج جرى في االكاديمية العسكرية 
االمريكية الواقعة في مدينة نيويورؾ. وفكرة اليجمات الوقائية احتمت مكانة مركزية في مضموف 

الد رامسفيمد، والتي طرحتيا االدارة الوثيقة السرية التي وقع عمييا وزير الدفاع االمريكي دون
االمريكية، تحت اسـ )دليؿ الخطة الدفاعية(، وتكشؼ الوثيقة التحوؿ الكبير الذي طرأ في تفكير 

حيث اصبح التركيز الجديد عمى اسموب يعتمد اكثر عمى  لد رامسفيمد وزعماء مدنييف اخريف،دونا
ة ستكوف الواليات المتحدة جاىزة باستمرار استراتيجية التدخؿ العسكري. ووفؽ ىذه االستراتيجي

 لتنفيذ ىجمات وتدخالت عسكرية في جميع انحاء العالـ وفي أي وقت تراه مناسبا ليا
تعمدت ادارة الرئيس بوش بعد احداث الحادي عشر مف سبتمبر الى  .(23.ص:2004)مساعد.

عمى انيا اليجـو عمى دولة  الخمط بيف مفيوـ الحرب الوقائية واالستباقية، حيث عرفت االستباقية
عمى وشؾ القياـ بعمؿ عسكري. اما الوقائية فقد عرفت عمى انيا اعالف الحرب ضد دولة يمكنيا 
اف تمثؿ خطرا في لحظة مستقبمية معينة. لقد فعمت الواليات المتحدة ذلؾ عمى اساس انيا في 

صبحت فيو ميددة مف كؿ سبتمبر والذي ا 11عالـ ما بعد 
 .(114.ص:2009الشاىر.)االرىابييف

 ثالثا: عقيدة بوش.

ايموؿ،  11عف ىذه العقيدة في اعقاب اليجمات عمى مركز التجارة العالمي والبنتاغوف في  اعمف
المف القومي واحتمت مرتبة اكثر التبادالت المفاجئة عمى االطالؽ التي شيدتيا سياسة ا

ة بيف ليمة وضحاىا شرطي العالـ، . فداعموف ليذه السياسة نصبوا الواليات المتحداالمريكي
واخذت ادارة بوش عمى عاتقيا تصدير الطراز االمريكي مف الحرية والديمقراطية الى العالـ 
ومواجية )محور الشر(، الذي يمتد مف طيراف الى بيونغ ينغ، لتشف مف جانب واحد، حروبا 

 .(17.ص:2012ابيرو.ش) مة كما حصؿ في افغانستاف والعراؽوقائية لتحقيؽ تغيير في االنظ
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بوش تستغؿ الحرب ضد االرىاب لتبرير استراتيجية سياسية اكثر عنفا وىي  بات واضحا أف ادارة
استخداـ القوة العسكرية لمقضاء عمى بعض التيديدات وتخويؼ الباقي. كانت الخطوة االولى مف 

، 2002ر يناي 29خالؿ التوسع الجوىري في اىداؼ الحرب والذي ظير في خطاب بوش يوـ 
الى اليجـو  باإلضافةمؤكدا أف الحرب ضد االرىاب ما زالت في بدايتيا، واعمف بوش انو 

 ع االنظمة التي تساعد االرىاب عفالمباشر عمى شبكات االرىاب فإف ىدفنا االساسي ىو من
 او حمفاءىا بأسمحة الدمار الشامؿتيديد الواليات المتحدة او اصدقاءىا 

 .(19ص:)كالينيكوس.د.ت.

نشر إضافة إلى  اؽ التيديدات الخارجية بشف الحرب،استب وترتكز عقيدة بوش الجديدة عمى
، تتناسب مع ىذه المبادئ ال المبادئ االمريكية في العالـ، بما يؤدي الى تغيير االنظمة التي

 تستطيع أية قوة أخرى أف تضاىييا تطور القوة االمريكية لتبقى متفوقة، بحيث الو 
 .(71.ص:2004)مساعد.

ضفاء الشرعية.  رابعا: استراتيجية التدويل وا 

في سبيؿ توفير غطاء مف الشرعية الدولية لحرب الواليات المتحدة ضد االرىاب سعت الى 
.، حيث تقدمت 2001ايموؿ  28(، الصادر في 1373استصدار قرار مجمس االمف رقـ )

المجمس في اربع وعشريف ساعة وىذا امر ال يحدث الواليات المتحدة بمشروع ىذا القرار، وأقره 
اال نادرا في مجمس االمف. وصدر ىذا القرار عمى أساس الفصؿ السابع مف الميثاؽ، بما يعني 
انو ممـز لمدوؿ االعضاء في االمـ المتحدة، وأف لمجمس االمف اتخاذ جميع التدابير التي تراىا 

فيذا  ،(96.ص:2009)الشاىر.الدوؿ التي ال تنفذه القسرية ضد  مناسبة لتطبيقو، مع االجراءات
ذلؾ او القرار يمـز الدوؿ بتجميد االمواؿ والموارد الممموكة لكؿ مف يرتكب عمال ارىابيا او يحاوؿ 

عمييا تقديـ أي دعـ ضمني او صريح ليؤالء االشخاص، كما  يشارؾ فيو او يسيمو. ويحظر
 باإلسراعا الوطنية ومحاكماتيـ بمقتضاىا، ويطالبيا يتوجب عمى الدوؿ تجريـ اعماليـ في قوانيني

 .(232.ص:2003)قرني.واخريف. الرىاببتوقيع االتفاقيات الدولية لمكافحة ا

ىذا  يعطي أثر عمى سياسة مكافحة االرىاب حيث  1373مجمس االمف رقـ  لقد كاف لقرار
في اعالف الحرب متى تشاء، اذا اشتبيت في اف الطرؼ االخر  الحؽ لمواليات المتحدة القرار
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يمارس او يحضر لالرىاب او تأكدت مف ذلؾ، او اف ما ستقوـ بو ىو عمؿ ارىابي، وذلؾ دوف 
اغفؿ القرار مبدأ حؽ تقرير المصير  ومف ناحية فقد اعتماد اية مرجعية اخرى مثؿ مجمس االمف.
ظاىرة االرىاب الدولي، اضافة الى ذلؾ انو لـ يحدد  وحؽ مقاومة االحتالؿ، عند الحديث عف

يعطي القرار الحؽ في اعالف الحرب ضد أي عمؿ أو امر وشيؾ و  مفيوـ االرىاب الدولي.
في  يتدخؿ ومف ناحية أخرى فإنو الوقوع او لمجرد الشبيات ضد دولة او جية تصنؼ ارىابية.

، حيث طمب تجميد االمواؿ او أي موارد الـلدوؿ الع الداخمية في القوانيفالتفاصيؿ االجرائية 
اقتصادية ألشخاص يرتكبوف اعماال ارىابية او يحاولوف ارتكابيا، او أي منظمات تصنؼ عمى 

 .(110.ص:2004)العريمي. تالي عدـ توفير المالذ االمف ليـانيا ارىابية، وبال

 االرىاب االمريكية.: االىداف السياسية واالقتصادية لسياسة مكافحة المطمب الثاني

حقيقيا مف عف اىداؼ تطمح لت باإلعالف ب قامت الواليات المتحدةفي سياؽ حربيا ضد االرىا 
 فبالتاليوالسمـ الدولييف،  باألمفتيتـ  إذوراء ىذه الحرب، وتعتبر ىذه االىداؼ مشروعة دوليا 

 المتحدة تحقيؽ مصالحيا.ستضمف لمواليات ضمنت شرعية اعماليا واجراءاتيا العسكرية والتي 
تحقيؽ اكبر قدر مف المكاسب عمى كؿ أمريكا مف خالؿ الحرب عمى اإلرىاب تحاوؿ و 

فحربيا ليست عشوائية ولكنيا استراتيجية ليا اىدافيا النيائية  .(57.ص:2009)فرج.دةاالصع
 التي تسعى لتحقيقيا.

 يا ضد االرىاب ومف ابرزىا،تيدؼ الواليات المتحدة الى تحقيؽ مكاسب سياسية مف وراء حممت
ميعيا ضماف االنفراد االمريكي في الييمنة عمى النظاـ العالمي واستخداـ الوسائؿ الممكنة ج

مى تعزيز فكرة اف خطر االرىاب عكما تعمؿ الواليات المتحدة  لضماف استمرار ىذه الييمنة،
كما تيدؼ  المف لمتيديد،بؿ اف يعرض السمـ واواسع ويتوجب عمى الدوؿ الغربية القضاء عميو ق

ايضا الى استثمار الفرصة الذىبية في مكافحة االرىاب لبسط نفوذىا في مناطؽ العالـ اما عبر 
وتيدؼ ايضا  .(116.ص:2011)الياسري. ر االنظمة الحميفة والموالية لياالنفوذ السياسي او عب

والضغط عمى الصيف  توسيع حمؼ االطمنطي باتجاه الشرؽ لتوحيد اوروبا وتطويؽ روسياالى 
واالقتراب بقوة مف الشرؽ االوسط لتأكيد حماية مصادر الطاقة والنفط  وتعزيز حماية القاعدة 

ذلؾ  .(317.ص:2006)النمورة. في العالـ العربي وىي اسرائيؿ الحميفة األمريكيةعسكرية ال
اسرائيؿ، فضال القضاء عمى حركات المقاومة العربية واالسالمية لمصمحة لرغبتيا ب باإلضافة
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طى المعارضة لمنظـ السياسية عف تصفية الحركات االسالمية الموجودة في بعض دوؿ اسيا الوس
وحماية المصالح االمريكية في تمؾ المنطقة مف خالؿ سياسة مكافحة االرىاب وحماية  ىناؾ،

ات ضعاؼ الحركمصالح الدوؿ التي تحالفت معيا في ىذه السياسة كاليند مف خالؿ تصفية وا
اتخاذ االرىاب عنوانا لمتدخؿ  كما تيدؼ الى .(117.ص:2011)الياسري. االسالمية في كشمير

العسكري االمريكي في البمداف التي ترى امريكا انيا )مارقة(، وذلؾ حسب التصنيؼ االمريكي 
الجديد والذي قسـ العالـ الى قسميف قسـ مع الواليات المتحدة واخر 

تربط اسرائيؿ والواليات المتحدة شبكة  دعـ أمف اسرائيؿ،كذلؾ  .(317.ص:2006)النمورة.ضدىا
مف العالقات الخاصة وعمى كؿ االصدة الثقافية والتاريخية والسياسية واالقتصادية والعسكرية 

مكانة استراتيجية في الحسابات االمريكية مف خالؿ الخدمة التي تؤدييا  وإلسرائيؿواالستراتيجية، 
 االمريكية في منطقة الشرؽ االوسطليا في إطار الواقع االقميمي العربي واالسرائيمي والمصالح 

 .(117.ص:2011)الياسري.

ية عمى رأس أما االىداؼ االقتصادية التي تسعى الواليات المتحدة لتحقيقيا فتتربع االطماع النفط
ىذه االىداؼ، حيث تسعى لمسيطرة عمى منابع النفط في اسيا الوسطى مف خالؿ القضاء عمى 
حكـ طالباف، ومنابع النفط في الخميج مف خالؿ القضاء عمى نظاـ صداـ حسيف، بما يؤمف 

إعادة  كما تعمؿ عمى  .(58.ص:2009)فرج.حاجتيا مف النفط والغاز مدى قرف مف الزماف 
صناعات العسكرية االمريكية حيث لجأت الحكومات االمريكية المتعاقبة في احياف كثيرة تشغيؿ ال

شاؿ الى دعـ مبيعات الصناعات العسكرية مف خالؿ حروب متعددة وبحجج مختمفة النت
الى زيادة االستثمارات  باإلضافةذلؾ  .(58.ص:2009)فرج. االقتصاد االمريكي مف الركود

دوؿ التي تسعى الواليات المتحدة لمقضاء عمى االرىاب فييا حيث لمشركات االمريكية في ال
 تجذب الديمقراطية المفترض حصوليا في تمؾ الدوؿ رؤوس االمواؿ والمستثمريف

 .(121.ص:2011)الياسري.
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 انصار ومؤيدو سياسة مكافحة االرىاب في الواليات المتحدة االمريكية.الثالث:  لمبحثا

 ن الجدد.اوال: المحافظو

عمى يد المفكر الييودي االلماني ليوشراوس الذي ىاجر الى الواليات المتحدة  تأسس ىذا التيار
وعمؿ استاذا جامعيا في جامعة شيكاغو، وأسس ما عرؼ بالشتراوسية المبرالية التي  1938عاـ 

يمثؿ المحافظوف الجدد  .(19.ص:2009)الشاىر. الجددمثمت الجذور االولى لفكر المحافظيف 
ميف العمماني في الواليات المتحدة وىو احد االعمدة االساسية في دعـ التيار المحافظ واليميني الي

ويتشكؿ ىذا التيار مف عناصر مف في السياسات الداخمية والخارجية لمواليات المتحدة االمريكية، 
عالمييفالمثقفوف المبراليوف  ضغط ومتنفذيف في مصانع االفكار ومنظمات ابحاث وجماعات  وا 

 .(216/218.ص:2002واخريف. )بيضوف، وصحؼ وشبكات التميفزيوف والراديو

، كفرصة ذىبية لتيار المحافظيف الجدد، لتجسيد 2001جاءت احداث الحادي عشر مف سبتمبر 
المتحدة اوال، ومف مفاىيمو وافكاره ورؤيتو عمميا إزاء العرب والمسمميف االمريكييف داخؿ الواليات 

ف الجدد ثالث افكار جديدة مثمت سياسة الواليات المتحدة بعد و تبنى المحافظ و ثـ في الخارج.
تقسيـ العالـ الى محور لمخير ة، و الحرب االستباقي ،احداث الحادي عشر مف سبتمبر وىي

استعماؿ القوة ضد محور الشر عمى قاعدة مف ليس معنا فيو ، و ومحور لمشر دوف وسطية
ثير مف الباحثيف أف دعـ المحافظيف الجدد إلسرائيؿ ىو ويرى ك .(25.ص:2009)الشاىر.ضدنا

دعـ تحركو المشاعر المعادية لإلسالـ أكثر مف المشاعر الدينية المسيحية وىنا يكمف الفرؽ 
 (.2006بينيـ وبيف المسيحييف الصييونييف)مكي.

إلسرائيؿ ولمحممة االمريكية ضد االرىاب،  المؤيديف يعتبر تيار المحافظيف الجدد مف اكبر
كبيرة ليا عالقة بتصنيع السالح وتصديره وليذا  وشركات فأعضاء ىذا التيار مرتبطوف بمصالح

ولقد  كانوا مف اكبر المؤيديف لمحروب في سبيؿ تحقيؽ مكاسب سياسية واقتصادية لشركاتيـ.
 في ممتدينيف األمريكييف، خصوًصا تيار المحافظيف الجدد، في الوصوؿ مف ناحيتو لاستطاع 

 وتفضيموذلؾ لالحزب الجميوري الحاكـ، وىو الحزب المفضؿ لدى المحافظيف والمتدينيف، 
 الحموؿ العسكرية عمى الحموؿ الدبموماسية أو السياسية، وىو جوىر فكرىـ السياسي

 .(2007)مكي.
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 ثانيا: الصييونية المسيحية:

ي عقد السبعينيات ، لكف أصولو وجذوره الحديثة تمتد ألوقات بدأ اليميف المسيحي يعزز نفوذه ف
أسبؽ بكثير. لقد بدأ اليميف المسيحي مسيرة نفوذه في المراكز الميمة في السياسات القومية 

ارة الديمقراطييف في مجمس االمريكية  في انتخابات رونالد ريغاف لمرئاسة وفوز الجميورييف وخس
كة الدينية مؤسساتيا االجتماعية والتعميمية واالعالمية منذ زمف فمقد كانت ليذه الحر  الشيوخ،

طويؿ، االمر الذي ساعدىـ لممارسة الضغط عمى صناع القرار، كما اف ىؤالء يمثموف ربع 
، وتفيد تقارير أف اربعة 1995سكاف الواليات المتحدة وفؽ تقديرات ليماف كيمستيد في عاـ 

رة انتخابية مات اليميف المسيحي وىـ بيذا يشكموف دائمالييف شخص ىـ اعضاء فاعموف في منظ
 .(76/83.ص:2011)الياسري. ضخمة قابمة ألف تؤثر

 .ويحتؿ اليميف المسيحي المتطرؼ مكانا ميما واساسيا في صناعة القرار السياسي االمريكي
، ومف ابرز شخصيات ىذا التيار: 2001وخاصة بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر 

ريتشارد بيرؿ، و ، ونائب وزير الدفاع. آنذاؾ فيث، المستشار السياسي لوزارة الدفاعدوغالس 
مستشار الرئيس بوش االبف لشؤوف الشرؽ االوسط، ورئيس المجمس السياسي بوزارة الدفاع 

كارؿ روؼ، المستشار السياسي لمرئيس بوش االبف. و  السمحة،وممثؿ شركة سولتاـ االسرائيمية ل
ليوت إبراىامزو  وغيرىـ كثيروف، وجميعيـ مؤيدوف إلسرائيؿ  ، مستشار مجمس االمف القومي،ا 

ومعادوف لمفمسطينييف، حيث انيـ يروف في مساعدة إسرائيؿ عسكريا واجبا يفرضو الكتاب 
المقدس، فيـ مؤمنيف بأف اسرائيؿ أرض الميعاد التي وعدىـ الرب لمييود كما انيـ ميووسوف 

  .(42.ص:2009)الشاىر.باجتماع الييود في فمسطيف بعقيدة عودة المسيح المشروطة

وقد شكمت الصييونية المسيحية العديد مف جماعات الضغط لمتأثير في صناع القرار في اإلدارة 
األمريكية مف أجؿ تحقيؽ أغراضيا وتوجياتيا، ومف بيف ىذه المنظمات الممارسة لمضغط 

مسيحيوف متحدوف  "  " ومنظمة جبؿ المعبد "  ومؤسسة " المائدة المستديرة الدينية "  منظمة  ، السياسي
"  الصندوؽ المسيحي األمريكي ألجؿ إسرائيؿ " و  1975 التي تأسست في عاـ   " مف أجؿ إسرائيؿ

(. وتؤدي المنظمات المحسوبة عمى الصييونية 2008.)العيدالكونجرس المسيحي الوطني" " و
، والدعـ المالي والمعنوي والسياسي  التأييد الشعبيالمسيحية  دوًرا مؤثًرا وحاسًما في توفير 

ىؿ تستطيع أف تحب المسيح  "  والعسكري إلسرائيؿ عمى قاعدة وشعار الحركة األصولية المسيحية
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وتبرز الصييونية المسيحية كقوة دافعة وضاغطة   (.2008.)العيد " مف غير أف تحب "إسرائيؿ"؟
عمى العرب والمسمميف وخوض الحروب ضدىـ تحت في السياسة االمريكية باتجاه التحريض 

 شعار محاربة االرىاب .

 ثالثا: الموبي الصييوني.

اقامة باسـ )البعثة العبرية(، والتي ىدفت إلى  تشكمت اوؿ جماعة ضغط ييودية 1887في عاـ
 أنشأ الييود في نيويورؾ )المجنة الييودية االمريكية(، 1906وفي عاـ  دولة ييودية في فمسطيف،

 وقد ة بيـ،التي نتجت عف تدفؽ الييود المياجريف مف اوروبا الشرقية والعناي جة المشكالتلمعال
ياستيا الخارجية لتحقيؽ اىدافيما، اقناع االدارة االمريكية بتوجيو س بسبب نشاطيما استطاعتا

والعمؿ عمى اقامة دولة ييودية في فمسطيف. إف صنع القرار في السياسة االمريكية  يخضع 
بالدرجة االولى لممصمحة االمريكية، االكثر انسجاما مع المصمحة الصييونية. وفيما يتعمؽ 

. (45.ص:2009)الشاىر.بمنطقة الشرؽ االوسط تربط ىاتيف الدولتيف مصمحة ونفوذ مشترؾ 
موبي الصييوني مف خالؿ التأثير المباشر لمممثميف في الحكومة وال سيما يستخدـ نفوذ ال

البنتاغوف في ظؿ ادارة الرئيس جورج بوش، وفي الفرع التنفيذي وفي الكونغرس عمى حد سواء، 
مف خالؿ التأثير غير المباشر عبر استخداـ االمواؿ اثناء الحمالت وذلؾ لمتأثير في اختيار 

ى الحزبيف السياسييف الرئيسييف. كما يحدد النفوذ الذي تمارسو المنظمات المرشحيف المنتميف ال
الصييونية والييودية المتغمغمة في وسائؿ االعالـ شكؿ متغيرات النزاع السياسي حوؿ المسائؿ 
المتعمقة بإسرائيؿ فتخضع المنتقديف لمرقابة وتياجميـ بقوة وتمفت االنظار الى االخبار والتعميقات 

سرائيؿ حيث عمدت وسائؿ االعالـ امريكية وفي مقدمتيا النيويورؾ تايمز بالقياـ بعممية المؤيدة إل
ترويج لممارسات اسرائيؿ التدميرية واصفة اياىا بالحرب الدفاعية والمناىضة لالرىاب. كما 
تشمؿ منطقة نفوذ الموبي الصييوني المنظمات المحمية والقطاعات واالتحادات المحمية والحكومية 

لييئات المينية ونقابات العماؿ وصناديؽ معاشات التقاعد وىذا مف شأنو منع المواطنيف وا
 .(85.ص:2007)بتراس. انتقاد السياسة االسرائيمية مفالعادييف 

وقد تجمى  ، 2001ايموؿ سبتمبر  11بعد احداث وازداد نفوذ الموبي الصييوني كما ازداد تأثيره 
وحمالت  ،و المطمؽ لكؿ ما تقوـ بو اسرائيؿ ضد الفمسطينييفالتأييد االمريكي شب ذلؾ مف خالؿ

ا، وكذلؾ حمالت التضيؽ االمريكية ضد المسمميف داخؿ الواليات المتحدة االمريكية وخارجي
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التي تقوـ بيا وزارة الدفاع االمريكية في االعالـ والتي ساىمت في تشويو كؿ ما ىو  التضميؿ
ؽ الموبي مزيدا مف المكتسبات حيف تحالؼ المحافظوف مسمـ. ونتيجة ليجمات سبتمبر فقد حق

الواليات المتحدة ومكف االيباؾ )  الجدد والجناح اليميني المسيحي مما عظـ النفوذ االسرائيمي في
، مف تحقيؽ المزيد مف المكتسبات وفي مقدمتيا المجنة االمريكية االسرائيمية لمشؤوف العامة(

مميوف دوالر لدعـ  200لمموافقة عمى تقديـ  2005ايار الضغط عمى الكونغرس االمريكي في 
حقة عمى تقديـ القوات االسرائيمية بعد اجتياحيا لمضفة الغربية، حيث وافؽ الكونغرس بأغمبية سا

 .(56.ص:2009)الشاىر.ىذا الدعـ االضافي 

ويعمؿ الموبي الصييوني عمى تغذية الشعور المعادي لمعرب عف طريؽ نشر كؿ ما يحط مف 
أي مساعدة امريكية اقتصادية او عسكرية  عالمية. واليدؼ ىو الحد مفبكؿ الوسائؿ اإل أنيـش

دولة عربية، ودعـ السياسية الخارجية االسرائيمية في كؿ المجاالت، والعمؿ عمى تحويؿ  ألي
الرأي العاـ االمريكي مف موقؼ الفيـ والتأييد لموجود االسرائيمي الى وموقؼ الدفاع عف ىذا 

عمى قطع الطرؽ ألي  كما يعمؿ جود والتحالؼ معو ومحاولة تبرير السياسة االسرائيمية، الو 
 االسرائيمية في المنطقة العربية مف شأنيا االضرار بالسياسةمواقؼ 
 .(253.ص:2012)االقداحي.
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 االرىاب. سياسة مكافحةالحزبين الديمقراطي والجميوري و  المبحث الرابع:

 الديمقراطي.اوال: الحزب 

يعتبر الحزب الديموقراطي أحد الحزبييف األساسييف في الواليات المتحدة األمريكية وقد سبؽ في 
وتعود أصوؿ الحزب إلى  ،تأسيسو منافسو التقميدي الحزب الجميوري بأكثر مف نصؼ قرف

اس عمى يد الرئيس األمريكي الثالث توم 1792الحزب الجميوري الديموقراطي الذي تأسس عاـ 
كاف ، و ج واشنطوفر جيفرسوف لكي يكوف ندا لمحزب الميبرالي الذي أسسو أوؿ رئيس أمريكي جو 

وُتعد الواليات  الحزب في بدايتو ذا توجو محافظ يعمؿ ضد الفيدرالية ويحمي مؤسسة العبودية،
  .(2014الجنوبية ىي الواليات التي يحظى فييا الحزب بشعبية كبيرة. )الفقي.

أما بخصوص موقؼ الحزب مف قضايا االرىاب والتدخؿ العسكري فقد تدخمت الواليات المتحدة  
عسكريا بحجج مختمفة منيا مكافحة االرىاب في فترة حكـ بعض الرؤساء االمريكيف المنتميف الى 

الى  1963الحزب الديمقراطي ومف ابرزىـ )ليندوف جونسوف(، كانت فترة رئاستو  مف عاـ 
ث بادر لزيادة التدخؿ األمريكي في فيتناـ الذي كاف قبؿ وصولو لمرئاسة ال يتجاوز ـ، حي 1969
جندي وعند استالمو لمرئاسة رفع العدد لنصؼ مميوف جندي أمريكي يقاتموف في فيتناـ  1600

ليزداد التوغؿ األمريكي في الوحؿ الفيتنامي ليواجو استياء شعبي أمريكي في نياية رئاستو نظرا 
كانت فترة الذي رئيس  بيؿ كمينتوف و اما بالنسبة لم(. 2006األمريكية الفادحة)ديؿ.لمخسائر 
بحجة  1998ـ(، حيث عممت ادارتو في عيده بقصؼ العراؽ عاـ  2001 – 1993رئاستو )

 (.2006عدـ التعاوف العراؽ مع المفتشيف الدولييف وألحقت أضرار بالبنية التحتية العراقية)ديؿ.
 1998حادث تفجير سفارتي الواليات المتحدة في تانزانيا وكينيا أغسطس  خالًفا لذلؾ فعقب

تنظيـ القاعدة، شّف كمينتوف ىجوما في نفس الشير بعد التفجير بأسبوعيف عمى عدة  والتي تبنتيا
مواقع في أفغانستاف، عف طريؽ صواريخ كروز استيدفت أربعة معسكرات لمتدريب بيدؼ القضاء 

في اعضاء الحزب صوَّت  كما .(2014)الفقي.  يـ تنظيـ القاعدةعمى أسامة بف الدف زع
 11الكونغرس لصالح تفويض استخداـ القوة العسكرية في غزو أفغانستاف عقب أحداث 

، لكف أغمب الديمقراطييف اعتبروا فيما بعد أف ذلؾ التدخؿ كاف خطأ، 2001سبتمبر/أيموؿ 
ؿ الديموقراطيوف إف لدييـ "التزاما غير ويقو . (2014وعارضوا استمرار الحرب، )الجزيرة. 
عمى منع إيراف مف امتالؾ السالح قوتيـ كؿ ب وفمتزعزع بأمف إسرائيؿ"، وسوؼ يفعم
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ويؤكد الديموقراطيوف أنيـ يريدوف المحافظة عمى جيش قوي، غير أنيـ  .(2012)ممكاوي.النووي
يقولوف إنو نظرا لألوضاع المالية فإف القرارات الصارمة بشأف الميزانية يجب أف تتضمف مسائؿ 

 (.2012ممكاوي.)اإلنفاؽ عمى الدفاع 

 ثانيا: الحزب الجميوري:

ت المتحدة األميركية، يعرؼ اختصارا أحد أكبر حزبيف سياسييف معاصريف رئيسييف في الواليا
مف بعض  1854فبراير/شباط  20(، تأسس الحزب الجميوري في G.O.Pبػ"جي أو بي" )

المنشقيف الشمالييف عف الحزبيف اليميني والديمقراطي، وكاف بعض ىؤالء المؤسسيف ضد وضعية 
زب الجميوري بديال الرؽ القائمة آنذاؾ وضد مطالبات االنفصاؿ اإلقميمية، وبسرعة أصبح الح

عف الحزب اليميني وندا لمحزب الديمقراطي. ليس لمحزب الجميوري توجو فكري واضح أو عقيدة 
مذىبية سياسية ثابتة، وتخترقو العديد مف التيارات الداخمية المختمفة لدرجة التناقض أحيانا، حيث 

"، والمعتدليف والمدافعيف يضـ المحافظيف المالييف والمحافظيف االجتماعييف و"المحافظيف الجدد
 (.2014)الجزيرة. عف الحريات

لقد ترأس عدد مف الرؤساء الجميورييف الحكـ في البيت االبيض وقادوا تحركات عسكرية بحجج 
ىو الرئيس األربعوف ، رونالد ريجافومف ابرزىـ الرئيس مختمفة عمى رأسيا مكافحة االرىاب 

دخؿ البيت األبيض في بداية الثمانينيات ليبدأ فترة رئاستو األولى،  ،لمواليات المتحدة األمريكية
إال أنو وفي نياية واليتو األولى وبداية واليتو الثانية شف ريجاف حممتيف عسكريتيف عمى لبناف 
وليبيا، فكاف التدخؿ العسكري المباشر نصيب األولى بينما القصؼ الجوي مف نصيب 

ميؿ بحري داخؿ  12توغمت البحرية األمريكية لمسافة  1986س وفي مار (. 2014)الفقي.الثانية
وكاف الرد ، المياه اإلقميمية الميبية وأرسمت حاممة طائرات إلى ىناؾ لمقياـ بمناورات عسكرية

قامت  1986أبريؿ  15، وفي الميبي عمى المناورات عدوانًيا، مما أدى إلى أحداث خميج سرت
ف قواعد بريطانية، بشف غارة وقصؼ أىداؼ في العاصمة طائرة أمريكية، انطمؽ بعضيا م 66

الميبية. وبرر حينيا ريجاف اليجوـ عف طريؽ اتياـ ليبيا بالمسؤولية المباشرة عف اإلرىاب الموجو 
إلى الواليات المتحدة األمريكية والشعب األمريكي. وقاؿ في خطابو التمفزيوني الذي أذيع بعد 

 (.2014اليجوـ بساعتيف )الفقي.
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حرب “قاد تحالفا مف ثالثيف دولة في حرب ضد العراؽ فيما سمي بػ ف جورج بوش األباما 
وقد نتج عف ىذه الحرب وفاة مائة وثمانية وأربعوف جندي ، بدعوى تحرير الكويت” الخميج األولى

صابة أربعمائة وسبعة وستوف مف حوالي خمسمائة وواحد وأربعيف ألؼ جندي أمريكي  أمريكي وا 
كذلؾ قبؿ انتياء واليتو أصدر  ي العمميات. كما تحطمت ستة وسبعوف طائرة أمريكية.شاركوا ف

أمرا لمقوات األميركية بالتواجد بأعداد كبيرة في الصوماؿ بدعوى إعادة األمؿ وتأميف الغذاء 
جنديا، األمر الذي  18لمشعب الصومالي ولألطفاؿ الجوعى. غير أف القوات األميركية خسرت 

ية بوش التي كانت قد تعرضت لميبوط بسبب المعاناة االقتصادية التي تسببت فييا أثر عمى شعب
 (.2012)ممكاوي. سياساتو االقتصادية

بأنيا مف أسوء فترات الحكـ  وُصنفت فترة إدارة حكمفقد  االبفجورج بوش أما فترة حكـ الرئيس 
خاضتيا الواليات المتحدة خارج في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية بسبب الحروب الكثيرة التي 

أرضيا والتي استنزفت الكثير مف الموارد االقتصادية وأضرت االقتصاد األمريكي، خالًفا عف أف 
إدارة بوش االبف اىتمت بالحرب عمى اإلرىاب واإلنشغاؿ بالصراعات الُمسمحة عمى حساب 

 .(2014)الفقي.المشاكؿ الداخمية لممواطف األمريكي

عمؿ المحافظوف الجدد في الحزب عمى فرض اجندتيـ   2001بتمبر/أيموؿ س 11عقب ىجمات 
وفي فترة حضورىـ ورؤيتيـ عمى السياسة الخارجية االمريكية خصوصا تجاه الشرؽ االوسط، 

، فضال عف الحرب 2003وغزو العراؽ عاـ  2001القوي قامت الحرب عمى أفغانستاف عاـ 
 (. 2014عمى اإلرىاب. )الجزيرة. 

ظ أف الرئاسات المختمفة لمواليات المتحدة مف الحزبيف خاضت العديد مف الحروب في يالح  
العالـ بغض النظر عف انتمائتيا الحزبية وىذا ينفي مقولة بأف الحزب الديمقراطي بعيد عف 
الحروب قريب مف االىتمامات االقتصادية فبالعودة لما تـ استعراضو مف تدخالت عسكرية 

اعاله يتضح لنا أف رؤساء الحزب الديمقراطي اتخذو قرارات عسكرية  لرؤساء كال الحزبيف
 مساوية لمقرارات التي اتخذىا رؤساء الحزب الجميوري. 

 

 



58 
 

 : التوظيف االسرائيمي لسياسة مكافحة االرىاب.خامسالمبحث ال

 ووصفيا باإلرىاب. الفمسطينية المطمب االول: محاوالت تشويو المقاومة 

لقد تقاطعت المصالح االمريكية في الحرب ضد االرىاب مع المصالح االسرائيمية في المنطقة 
االمريكية اليامة في اروقة السمطات  مف المسائؿ إلسرائيؿواصبح دعـ الواليات المتحدة 

 .(205.ص:2002)بيضوف. االمريكية فمـ يكف الدعـ مجرد مسألة تخص السياسة الخارجية فقط
انطمقت إسرائيؿ عقب اندالع انتفاضة األقصى إلى القوؿ إنيا في حالة دفاع عف النفس، كما 
سارعت إلى نعت الفصائؿ الفمسطينية باإلرىاب المنظـ ضد مدنيييا األبرياء، وبالنسبة لمواليات 

في ظؿ االجواء السياسية  المتحدة فقد دعمت ىذا المنطمؽ بتأثير وضغط الموبي الصييوني
وأماـ مجمس النواب إلى القضاء  29/1/2002حيث دعا رئيسيا جورش بوش بتاريخ  اسبة،المن

عمى المقاومة الفمسطينية باعتبارىا حركات إرىابية، كما دعا السمطة إلى المساىمة في ذلؾ، 
وتجدر اإلشارة إلى أف مثؿ ىذه الدعوة ىدفيا أوال تشويو المقاومة وضميا إلى قوائـ المنظمات 

ة، وبالتالي إضعاؼ قوة الشعب الفمسطيني إضافة إلى تكبيؿ المقاومة بقيود ما يدفع اإلرىابي
 ..(82.ص:2007)المداوي. الشعب الفمسطيني لالتجاه نحو الحموؿ االنيزامية واالستسالـ

ليجمات الحادي عشر مف سبتمبر وما تالىا مف رد فعؿ أمريكي سياسي وعسكري،  استغالؿ وب
قامت إسرائيؿ بتشديد االحتالؿ وقمع الفمسطينييف، فقد اجتاحت القوات االسرائيمية المدف 
الفمسطينية محدثة خسائر جسيمة مادية وبشرية، واستخدمت في ذلؾ أسمحة أمريكية تحت شعار 

في مساندي إسرائيؿ داخؿ الواليات المتحدة حّد إطالؽ شعار )كمنا مكافحة االرىاب. وبمغ 
إسرائيميوف اآلف(، لربط اليجوـ عمى مركز التجارة العالمي والبنتاغوف باليجمات الفمسطينية عمى 
دراج المنظمات الفمسطينية ضمف اإلرىاب العالمي، وتعمدت اسرائيؿ الى تشبيو  اسرائيؿ، وا 

استخدمت إسرائيؿ اإلرىاب و  .(95.ص:2004)سعيد.بف الدف ت باالرئيس الراحؿ ياسر عرفا
كمبرر دائـ لممارساتيا الوحشية ضد الفمسطينييف. كما اف ىذ المبرر استخدـ لممطالبة الدائمة 

 بتزويد اسرائيؿ باألسمحة المتطورة.

يد كاف  لسياسة الحرب ضد اإلرىاب التي قامت بيا الواليات المتحدة االمريكية دور في تعق
النزاع الرئيسي في الشرؽ االوسط بيف إسرائيؿ وفمسطيف، حيث أدرجت المقاومة الفمسطينية 
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ضمف اإلرىاب العالمي، وبالتالي ضعفت الضغوط األمريكية عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي أرييؿ 
شاروف فيما يتعمؽ بعدـ الرد عمى اليجمات الفمسطينية. كما أف اليجمات االستشيادية 

ارية( صنفت ضمف األعماؿ اإلرىابية، وحاولت إسرائيؿ تشبيييا بيجمات تنظيـ القاعدة، )االنتح
 عمييا ولغيرىا وبذلؾ حققت إسرائيؿ قدرة إضافية عمى مقاومة أي ضغط سياسي لواشنطف

 .(10.ص:2005)نويز.

ولقد اتبعت إسرائيؿ استراتيجية ناجحة استطاعت خالليا توظيؼ األزمة لصالحيا، إذ وجيت  
عبر تصريحاتيا الرسمية االتياـ في تنفيذ أحداث الحادي عشر مف سبتمبر الى االسالـ 
المتطرؼ. معتبرة أف العالـ الحر بأسره ىو المستيدؼ في ىذه اليجمات، وعمدت التصريحات 

ىذا  فيو، االسرائيمية الى الدعوة بضرورة تشكيؿ تحالؼ دولي ضد االرىاب وعرضت المشاركة
ئيؿ مف أف تحوؿ ممارستيا االجرامية ضد الفمسطينييف الى دفاع عف النفس، الخطاب مكف اسرا

كما حاولت  .(57.ص:2009)فرج. ف المقاومة عمى أنيا قوى إرىابيةوأف تحوؿ أيضا الموقؼ م
 اسرائيؿ تبرير قتؿ المواطنيف في المخيمات الفمسطينية وتفجير البيوت الفمسطينية عمى أنيا ردا

وفي ىذا السياؽ صرح شاروف  .(53.ص:2006بريماكوؼ. )الفمسطيني عمى اعماؿ االرىاب 
، قولو:" السمطة الفمسطينية وراء االرىاب، 2002لصحيفة )ىآرتز(، في الخامس مف آذار/مارس/

نياء االرىاب. ال تتوقعوا مف إلى إإنيا كميا إرىاب. عرفات وراء االرىاب. وضغوطنا تيدؼ 
مكاسب أف نوقع بيـ خسائر كبيرة ليعرفوا أف ال سبيؿ لمعرفات التحرؾ ضد االرىاب. عمينا 

، اصدر شاروف بيانا الشأف نفسو وفي .(53.ص:2004)سعيد.السياسية عف طريؽ االرىاب" 
قاؿ فيو إنو اعرب خالؿ مكالمتو الياتفية مع باوؿ عف تقديره لمصداقة المتينة والخاصة مع 

. وأضاؼ إف رئيس الوزراء شاروف عبر الواليات المتحدة وخصوصا الرئيس جورج بوش االب
عف تقديره لمقرار الجريء والشجاع لمرئيس بمحاربة االرىاب، واسرائيؿ تؤيد ىذا القرار بشكؿ 
كامؿ وتتعاوف معو. وقاؿ:" إف اسرائيؿ بمد يعاني مف االرىاب منذ نشأتو وواجب الحكومة 

 االرىابية ضد السكاف االبرياء" االسرائيمية ىو الدفاع عف مواطنييا ومنع كؿ اشكاؿ اليجمات
 .(87.ص:2009)النحاؿ.

مف خالليا  عززتوالتي  بمجموعة مف االجراءات المؤيدة لمموقؼ االمريكيقامت إسرائيؿ 
حركتي  :سالمية مثؿاإلجيات العناصر و ال اتيمت بعض ، حيثحرب ضد اإلرىابيا لماستغالل
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لمبناني باإلرىاب، كما اتيمت حزب اهلل ، وحزب اهلل اتيفحماس والجياد االسالمي الفمسطيني
ماؿ والسالح لمجماعات االرىابية الفمسطينية، وانو يمثؿ حمقة الوصؿ بيف تنظيـ القاعدة بتوريد ال

كما حاولت الحكومة االسرائيمية  مف جية وحماس والجياد االسالمي الفمسطيني مف جية اخرى،
عمى عدد مف الدوؿ العربية، بدعوى دعميا استغالؿ الموقؼ مف اجؿ إلقاء المـو والمسؤولية 

د تـ اتياـ سوريا والعراؽ ولبناف و وجود قواعد لإلرىاب عمى اراضييا، وفي ىذا الصدألإلرىاب، 
 .(129.ص:2011)الياسري.

ة اإلرىاب إلى عدة أمور أبرزىا محاولتيا حلقد ىدفت إسرائيؿ مف وراء توظيفيا لسياسة مكاف
في فترة الحرب  عما كاف عميو دورىاد في الشرؽ االوسط، بعد اف تراجع البحث عف دور جدي

 في الشرؽ االوسط، الباردة، اال وىو القياـ بميمة رأس الحربة لمغرب في الحرب ضد الشيوعية
واالف وفي اثناء ارتفاع الخوؼ االوروبي االمريكي مف االسالـ، سارعت اسرائيؿ بعرض خدماتيا 

استمالة  تحاوؿ أيضاً  اسرائيؿومف جية أخرى فإف  الحرب ضد االسالـ،دة المتمثمة في الجدي
تدعي اف عدوا رفة، حيث بعض الحكاـ العرب الواقعيف في مواجية مع التيارات االسالمية المتط

ومف خالؿ توظيؼ  وكذلؾ فإنيا ياف في مصالح مشتركة،مشتركا يجمع بيف الجانبيف وانيما يمتق
االوروبي كسب تعاطؼ دولي خاصة مف الجانب عى وتحاوؿ تس االرىاب مكافحة  سياسة

 .(164.ص:2003)ىيكؿ.واالمريكي 

في اعطاء نفسيا الحؽ بالقضاء عمى الحياة المدنية الفمسطينية واستخداـ لقد نجحت اسرائيؿ 
العنؼ وارتكاب التدمير والتخريب بحؽ الشعب الفمسطيني، مف خالؿ تكرارىا الال منتيي 

 الفمسطينيةو مف كممة "االرىاب" في اشارة الى المقاومة لتصريحات ال تخم
وكؿ االستنتاجات والتحميالت العربية تتفؽ عمى اف  .(164.ص:2004)سعيد.وتنظيماتيا

اسرائيؿ ىي المستفيدة االكبر مف كؿ ما يحدث وسيحدث مف تطورات عسكرية وامنية وسياسية 
وثقافية سيشدىا العالـ بعد ىجمات ايموؿ. وبيذا تكوف االنتفاضة والعرب والمسمميف ىـ اوؿ 

 بأىدافيا واساليبيا وبالجيات المستفيدة منيا.الضحايا واكثرىـ خسارة في حروب سياسية مشوىة 
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 المطمب الثاني: الدعم االمريكي إلسرائيل تحت بند مكافحة االرىاب. 

أف مف اىـ التداعيات المترتبة عمى احداث الحادي عشر مف سبتمبر واستمرار الحممة االمريكية 
ستراتيجي بيف اسرائيؿ ضد االرىاب، تأكيد ادارة الرئيس جورج بوش االبف عمى التحالؼ اال

والواليات المتحدة واتخاذ اسرائيؿ شريكا استراتيجيا في ىذه الحرب، ومف ثـ اعتبار تفوؽ اسرائيؿ 
عمى الدوؿ العربية في المنطقة إحدى اولويات السياسة االمريكية في عالـ ما بعد ىجمات 

لرئيس جورج بوش المتمثؿ الحادي عشر مف سبتمبر. وىذا ما يؤكده االتجاه القوي داخؿ ادارة ا
في وزير الدفاع )دونالد رامسفيمد(، ومستشارة االمف القوي )كونداليزا رايس(، لمربط بيف امف 

كري احد اىداؼ االدارة تفوؽ اسرائيؿ العس بقاء تالي اصبحالاسرائيؿ وامف الواليات المتحدة، وب
ارساؿ المزيد مف الدعـ عمدت الواليات المتحدة الى  .(246.ص:2012)صورية. االمريكية

 16العسكري لحميفتيا اسرائيؿ خاصة بعد اندالع انتفاضة االقصى، فقد أعمنت اسرائيؿ بتاريخ 
(، امريكية الصنع، F16يناير أف واشنطف وافقت عمى تزويدىا بخمسيف مقاتمة حديثة مف طراز )

ية مف صواريخ كذلؾ فاف الجيش االمريكي طور سالح ليزر لحماية المستوطنات االسرائيم
 يوليو 25الكاتيوشا التي تمتمكيا المقاومة المبنانية، وىذا ما جاء في تحقيؽ امريكي كشؼ بتاريخ 

كما زاد التعاوف االمريكي االسرائيمي المشترؾ بعد  .(404.ص:2007)الخنساء. 2002
اوف اليجمات والذي اصبح يعكس مدى العالقة االستراتيجية التي تجمع البمديف. وشمؿ التع

واالمف والموانئ،  اب، واألمف الداخمي، وأمف الطيرافجوانب عديدة مف أىميا، مكافحة االرى
 .(2012وبولوؾ. ،آيزنشتات )واإلشعاعيالكيميائي والبيولوجي والنووي 

وفي نفس السياؽ عمدت الواليات المتحدة الى اتخاذ عدة قرارات  لدعـ حميفتيا اسرائيؿ في أطار 
تراجع الواليات المتحدة عف مطمبيا الخاص بفرض رقابة شديدة مف اىميا،  الحرب ضد االرىاب

تالي العمى جميع الصادرات العسكرية االمنية، التي تدخؿ فييا تقنيات امريكية لطرؼ ثالث، وب
عدا الصيف  اصبحت اسرائيؿ بمقدورىا تصدير معدات عسكرية الى كؿ الدوؿ االسيوية ما

الواليات المتحدة بفتح المجاؿ اماـ اسرائيؿ  توعد .(247.ص:2012)صورية. وتايواف وباكستاف
لمتزود بمنظومة اسمحة امريكية متطورة وبعيدة المدى، مف ضمنيا نوعية اسمحة وصواريخ جديدة 

التدريبات العسكرية بيف إحداث نقمة نوعية في المناورات و و لـ تكف اسرائيؿ قد تمقتيا مف قبؿ،
يع عمى مذكرة التفاىـ، والتي مف خالليا تضمف الواليات المتحدة استمرار التوقو الجانبيف،
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مميار دوالر، حتى تتمكف  2,4عمى المدى البعيد، بحيث تصؿ الى  إلسرائيؿالمساعدات السنوية 
العسكري  عمى حساب الدوؿ العربية اسرائيؿ مف الحفاظ عمى التفوؽ االستراتيجي و 

التوقيع عمى اتفاؽ جديد ينص صراحة عمى اف اسرائيؿ ىي حميؼ  .(247.ص:2012)صورية.
تقديـ مساعدات عسكرية خاصة، مف ضمنيا تقديـ  استراتيجي لمواليات المتحدة االمريكية.

ظ بورقة الردع النووي االحتفاو ر وصواريخ )أرو( مف الجيؿ الثالث،طائرات لإلنذار المبك
في غالبيا  إلسرائيؿتتخذ المساعدات االمريكية  وبيذا  .(248.ص:2012)صورية. االسرائيمي

األمر الذي ساىـ في جعؿ الجيش االسرائيمي مف الجيوش االكثر  ،شكؿ المساعدات العسكرية
 اقوى جيوشتطورا عمى الصعيد التكنولوجي عمى مستوى منطقة الشرؽ االوسط وقد يكوف مف 

 . مف الناحية التكنولوجية العالـ

االمريكي إلسرائيؿ عمى مجاؿ القوة العسكرية فحسب بؿ شمؿ بطبيعة الحاؿ لـ يتوقؼ الدعـ 
إسرائيؿ عمى مساعدات عسكرية  ، فخالؿ فترة حكـ الرئيس جورج بوش االبف حصمتدعما ماليا

 - 2001إسرائيؿ في الفترة ما بيف عامي  لـ تحصؿ عمييا سابقًا مف أية إدارة، فقد حصمت
مميار ثمف شراء أسمحة مف الواليات  6.3مساعدات نقدية ومميار دوالر ك 10.5عمى  2005

 ) ( مف شركة لوكييد مارتف16 -طائرة )إؼ  102مميار دوالر ثمف  4.5المتحدة، بما فييا 
 .(2006.مجمة فمسطيف المسممة

في اطار االستغالؿ االسرائيمي ألحداث الحادي عشر مف سبتمبر والحممة االمريكية ضد 
يؿ عمى ضماف تفوقيا العسكري عمى كؿ دوؿ الشرؽ االوسط ليكوف التوازف االرىاب عممت اسرائ

 ذاؾ الى حد بعيد. فقد نشرت صحيفة العسكري واالستراتيجي لصالحيا وقد تحقؽ ليا
"Jerusalem post"  اشارت فيو الى اف الواليات 2002، االسرائيمية تقريرا خالؿ اكتوبر ،

د مميوف دوالر امريكي لدعـ حممتيا ض 87مالية بمبمغ المتحدة قدمت الى اسرائيؿ مساعدات 
مميوف في الجانب  270سنويا كمساعدات في الشؽ العسكري، و االرىاب باإلضافة الى الممياريف

 2002شاروف في بداية شير سبتمبر  الال محدود إلسرائيؿ اعتبر  ـوكنتيجة لمدع االقتصادي،
مفاوضات جديدة مف دوف شروط سطينييف دخوؿ اتفاقيات اسمو الغية، وانو يتوجب عمى الفم

 .(248.ص:2012)صورية. مسبقة
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عمى تقديـ  اتفقتا ،2007ادارة الرئيس بوش االبف والحكومة االسرائيمية في سنة  أفكما 
اعمنت الواليات كما ، مميار دوالر وممتدة لمدة عشرة اعواـ 30بقيمة إلسرائيؿ مساعدات عسكرية 

" وىي الطائرة الشبح مف 35اف اسرائيؿ ستشتري مقاتمة "إؼ _ 2010عاـ المتحدة واسرائيؿ في 
مميار  2,75 وتبمغ تكمفة الصفقة الجيؿ الخامس التي تعد االكثر تقدما عمى الصعيد التكنولوجي

ساىمة أضؼ إلى ذلؾ م لخارجي،وسوؼ يتـ دفع ثمنيا بواسطة منح التمويؿ العسكري ا دوالر،
د ثمف المنظومة االسرائيمية المضادة لمصواريخ قصيرة المدى التي الواليات المتحدة في تسدي

  2007وير المنظومة في شباط/فبرير طورتيا اسرائيؿ المعروفة ب)القبة الحديدية(، تـ البدأ بتط
 .(13/28.ص:2012)شارب.

النظير  عالجانب العسكري وشمؿ ايضا دعما سياسيا منقط إلسرائيؿكذلؾ تخطى الدعـ االمريكي 
أي مف العقوبات الدولية. فعممت  ولة فوؽ القانوف الدولي وال ينالياحتى اصبحت اسرائيؿ د

الواليات المتحدة الى استعماؿ حقيا في االعتراض عمى كؿ قرار مف شأنو ادانة اسرائيؿ في 
ؿ وفيما يمي اىـ القرارات التي صدرت مف مجمس االمف الدولي المتعمقة بإسرائيمجمس االمف. 

 .2006الى عاـ  2001التي اجيضتيا الواليات المتحدة عف طرؽ الفيتو مف عاـ 

. أبدى مجمس االمف قمقو مف توسيع االستيطاف، ودعا الى 2001لعاـ  270قرار رقـ  .1
فؾ الحصار عف الشعب الفمسطيني، وتزويده بعائدات الضرائب التي تحتجزىا اسرائيؿ، كما 

 ة تقصي الحقائؽ التي تقرر اقامتيا في شـر الشيخ.اعرب عف دعمو فكرة ارساؿ لجن

. طمب مجمس االمف وقؼ اعماؿ العنؼ، وادانة اعماؿ 2001لعاـ  1194قرار رقـ  .2
االرىاب وخاصة استيداؼ المدنييف وعمميات االعداـ خارج القانوف ودعا الى ارساؿ مراقبيف 

 دولييف الى االراضي الفمسطينية المحتمة.

. اداف مجمس االمف اسرائيؿ لقياميا بقتؿ عدد مف موظفي 2002لعاـ  1385قرار رقـ  .3
 االمـ المتحدة، كما اداف ىدـ مباني االمـ المتحدة في بيت الىيا.

. طمب مجمس االمف وقؼ اعماؿ العنؼ ضد المدنييف واف 2003لعاـ  891قرار رقـ  .4
ة الرئيس ياسر عرفات وتنفيذ تتوقؼ اسرائيؿ عف عمميات ابعاد الفمسطينييف، وعف تيديد حيا

 خارطة الطريؽ.
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. قرر مجمس االمف اف اقامة سور العزؿ عمى االراضي 2003لعاـ  980قرار رقـ  .5
الفمسطينية غير قانوني وطمب مف اسرائيؿ بالتقييد باتفاقية جنيؼ والتوقؼ عف مصادرة 

 االراضي.

االسرائيمية عمى قطاع غزة . اداف مجمس االمف االعتداءات 2004لعاـ  783قرار رقـ  .6
التي تسببت بوقوع خسارة في االرواح ودعا الى وقؼ القتاؿ واف تحتـر اسرائيؿ التزاماتيا 

 القانونية.

. اداف مجمس االمف االعتداءات االسرائيمية عمى قطاع غزة 2006لعاـ  508قرار رقـ  .7
الممتمكات والبنية التحتية التي تسببت في مقتؿ وجرح عشرات المدنييف الفمسطينييف وتدمير 

  لمفمسطينييف، وطمب اف توقؼ اسرائيؿ عممياتيا العسكرية واف تسحب قواتيا الى مواقعيا االصمية
 .(489.ص:2006)النمورة.

لقد مثمت إسرائيؿ نقطة االرتكاز في سياسة الواليات المتحدة االمريكية الخارجية نحو منطقة 
وقتنا الحاضر. وتمثمت ىذه السياسة بتقديـ الدعـ السياسي  الشرؽ االوسط منذ قياـ اسرائيؿ الى

والمالي والعسكري وذلؾ لمنع قياـ تجمع عربي يمكف اف ييدد المصالح االمريكية والكياف 
اال اف ىذا الدعـ والتعاوف قد ازداد بشكؿ الصييوني بحد ذاتو سواء قبؿ او بعد ىجمات سبتمبر. 

في كؿ المجاالت بيف البمديف في ظؿ الحرب ضد االرىاب التي اعمنيا الرئيس جورج  ممحوظ
 بوش االبف بعد اليجمات مباشرة.
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 خالصة: 

كاف ليجمات الحادي عشر مف سبتمبر والتي عمى اثرىا انطمقت الحرب االمريكية الجديدة ضد 
اتيجية الواليات المتحدة االمنية االرىاب االثر الكبير عمى شكؿ العالقات الدولية وعمى استر 

يد عاما عمى الص واالستخباراتية والعسكرية وكاف اليدؼ فرض الييمنة االمريكية عمى العالـ. 
الجدد  مكافحة االرىاب مف نفوذ المحافظوفالداخمي في الساحة السياسية االمريكية فقد زادت 

مف ىذه المتغيرات  ابرز المستفيديف كانت اسرائيؿ مففومناصري اسرائيؿ في االدارة االمريكية 
وعممت عمى توظيفيا وتسويقيا وفؽ اجندتيا وفؽ مصالحيا االمنية والعسكرية  والسياسية فكانت 

 بال منازع الفرصة الذىبية ليا. 

توظيؼ الحرب الدولية ضد االرىاب بقيادة الواليات المتحدة لصالحيا  نجحت اسرائيؿ في عممية
العدوانية بحؽ الشعب الفمسطيني تتستر بمكافحة االرىاب. وكونيا الحميؼ فأصبحت كؿ افعاليا 

االستراتيجي لمواليات المتحدة في المنطقة زادت الحرب ضد االرىاب مف اىميتيا في المنطقة 
كونيا اليد الضاربة والحامي االبرز لمصالح الواليات المتحدة في الشرؽ االوسط فزاد الدعـ 

وجاء كؿ ذلؾ عمى حساب القضية الفمسطينية فالحرب  مالي المقدـ ليا.العسكري والسياسي وال
االمريكية عمى االرىاب أثرت عمى  القضية الفمسطينية عمى المنابر الدولية واالقميمية كذلؾ عمى 
التوافؽ في الساحة الداخمية الفمسطينية وىذا ما سيتطرؽ أليو الباحث في الفصؿ القادـ مف 

 الدراسة.
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 ل الرابع: سياسة مكافحة االرىاب واثرىا عمى القضية الفمسطينيةالفص

 

لمبحث االول: القضية الفمسطينية عمى الساحة الدولية واالقميمية في ظل الحرب عمى ا
 االرىاب.

 المطمب االوؿ: الساحة الدولية.

 المطمب الثاني الساحة االقميمية.

 والحرب عمى االرىاب.المبحث الثاني: الساحة الداخمية الفمسطينية 

الخالؼ الفمسطيني حوؿ اساليب المقاومة ونطاقيا الجغرافي في ظؿ الحرب عمى المطمب االوؿ: 
 االرىاب.

 اليجمة االسرائيمية بدعوى محاربة االرىاب.المطمب الثاني: 

مشروع الشرق االوسط الكبير والقضية الفمسطينية في ظل الحرب ضد الثالث:  المبحث
 االرىاب.
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 عمى القضية الفمسطينية. أثر الحرب ضد االرىابالفصل الرابع: 

في ظل الحرب عمى  واالقميمية المبحث االول: القضية الفمسطينية عمى الساحة الدولية
 االرىاب.

 : الساحة الدولية.المطمب االول

، عمى أثر زيارة استفزازية قاـ بيا ارييؿ شاروف 28/9/2000اندلعت انتفاضة االقصى بتاريخ 
لجيش االسرائيمي عرفت فيما بعدىا مواجيات عنيفة بيف الفمسطينييف وا فاندلعتلممسجد االقصى 

مختمفة مرورا  بأشكاؿاالقصى. بدأت االنتفاضة بألقاء الحجارة وتطورت لتمارس  بانتفاضةبعد 
أطالؽ النار عمى السيارات االسرائيمية وقذائؼ الياوف عمى المستوطنات الى العمميات ب

االستشيادية في العمؽ االسرائيمي، وفي المقابؿ صعدت اسرائيمي مف عدوانيا ليفوؽ بكثير 
 المتطورة. األسمحةستخداـ اؼ المدنييف وباعماؿ المقاومة في العنؼ والقسوة واستيدا

مف اندالع االنتفاضة حدثت ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر االمر الذي كاف وبعد قرابة العاـ 
اثره عمى العالـ وعمى الشرؽ االوسط خصوصا بما فييا القضية الفمسطينية. وبعد وقوع  لو

اليجمات حاوؿ الرئيس ياسر عرفات اال ينزلؽ الى خطأ الماضي في حرب الخميج الثانية، فما 
ي بالنفس عف ىذا الفعؿ جمات والتنديد بيا في محاولة لمنأدانة اليكاف منو اال اف سارع الى ا

 الذي كاف لو صداه المدوي عمى العالـ في القرف الواحد والعشريف.

تركت ىجمات سبتمبر وما تالىا مف اعالف الواليات المتحدة الحرب عمى االرىاب وتقسيميا 
حيث ، الصراع العربي_ االسرائيمي(، انعكاسا عمى الـ حسب مبدأ )مف ليس معنا فيو ضدناالع

في اجواء االنتفاضة الفمسطينية التي كاف ليا صدا عالميا واضحى قياـ الدولة الفمسطينية  جاءت
عممت سياسة الحرب ضد  .(91.ص:2005)لكريني. الصراع في المنطقة ألنياءمطمبا عالميا 

االرىاب عمى تقوية العالقات االمريكية االسرائيمية عمى حساب العالقات االمريكية العربية 
خصوصا مع التوظيؼ االسرائيمي ليذا السياسة والذي وضع اسرائيؿ في خندؽ واحد مع الواليات 

ويمكف لمس   بينيما.المتحدة في مواجية االرىاب العربي واالسالمي مف وجية النظر المشتركة 
جية تيار مف  وباألخصي حصمت عميو اسرائيؿ الحرب ضد االرىاب بالدعـ الذانعكاسات 

 .(59.ص:2009)حامد.سات االسرائيمية بشكؿ ال حدود لوالممار  وادعم فالمحافظيف الجدد والذي
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ة وطالباف عمى اثر البدأ بالحرب ضد االرىاب وقياـ الواليات المتحدة بتوجيو ضربات ضد القاعد
والعمؿ عمى تكويف تحالؼ دولي كبير لمرد عمى اليجمات، كثفت اسرائيؿ مف عدوانيا عمى 
الشعب الفمسطيني، وتراجع حضور القضية الفمسطينية عمى المنابر االعالمية العالمية وفي 

ور في اروقة السياسة الدولية واالقميمية واصيب الشارع العربي واالسالمي والعالمي بحالة مف الفت
 .(324/325.ص:2003والعبد اهلل. )عوض، تعاطفو مع القضية الفمسطينية

المقاومة الفمسطينية ضمف الحممة االمريكية لمحاربة االرىاب، حيث  بإدخاؿنجحت اسرائيؿ 
استغمت عمميات المقاومة المسمحة لمربط بينيا وبيف احداث سبتمبر مف خالؿ ايجاد صفات 
مشتركة ومتشابية بينيما، ومشابية ما قامت بو القاعدة في نيويورؾ وواشنطف بما تقوـ بو 

حماس في تؿ ابيب عمى اعتبار اف االرىاب الذي تواجيو  السمطة الوطنية الفمسطينية وحركة
اسرائيؿ ىي  بحيث اف ،(58.ص:2009)حامد.الواليات المتحدة ىو نفسو الذي تواجيو اسرائيؿ 

ط عمى الضغحرصت الواليات المتحدة عمى وبتالي  . ايضا ضحية االرىاب الفمسطيني والعربي
نؼ واالرىاب، وفي ىذا السياؽ تكررت ادانات السمطة الفمسطينية مف اجؿ وقؼ ما اسمتيا الع

جورج بوش لياسر عرفات بالتحريض عمى االرىاب او التساىؿ في مواجيتو، وفي نفس الوقت 
ضمت القائمة االمريكية لممنظمات االرىابية اسماء سبع فصائؿ فمسطينية مقاومة وىي كتالي: 

بية الشعبية لتحرير فمسطيف، )فتح(، حماس، الجياد االسالمي، الج كتائب شيداء االقصى
 ظمة ابو نضاؿ وجبية تحرير فمسطيفالجبية الشعبية القيادة العامة ومن

كما اف الرئيس االمريكي تبنى موقؼ شاروف القاضي  .(255.ص:2003)قرني.واخريف.
بالراحؿ ياسر عرفات مف السمطة حيف وصؼ شاروف برجؿ سالـ، وبذلؾ تكوف  باإلطاحة

سبتمبر تجاه القضية الفمسطينية مف التواطؤ الى  11الواليات المتحدة قد تحولت سياستيا بعد 
ارسات االجرامية بحؽ التماىي التاـ مع المواقؼ االسرائيمية وتشجعيا عمى ارتكاب المم

كما اف اعالف اسرائيؿ اكتشافيا امر سفينة )كاريف إيو(،  .(94.ص:2005)لكريني. الفمسطينييف
عمى السمطة االمريكي  التي كانت تحمؿ اسمحة لممقاومة الفمسطينية ادى الى تزايد الضغط 

واتياميا بدعـ االرىاب وجرى  اشخاص في السمطة الفمسطينية بأسماءالسفينة  الرتباطالفمسطينية 
 .(255.ص:2003)قرني. واخريف.الفمسطينية في واشنطف  لتحريرالتيديد بغمؽ مكتب منظمة ا

وفي سياؽ ممارسة الضغوط عمى السمطة ورموزىا كرر الرئيس جورج بوش موقفو بتفيمو 
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لالجتياحات التي تقوـ بيا اسرائيؿ لمناطؽ السمطة في محاولة منيا لمقضاء عمى االرىاب 
)قرني.  نشاط المقاومة س عرفات دوما بوقؼالفمسطيني، كذلؾ مطالبة الرئي

كما وجسد ديفيد ساترفيمد مساعد وزير الخارجية االمريكية لشؤوف  ،(256.ص:2003واخريف.
االمريكية عندما وصؼ االنتفاضة الفمسطينية  لإلدارةالشرؽ االوسط عف المواقؼ الال متوازنة 

فعاؿ مف شأنيا بأنيا ارىاب مدروس وأف الممارسات االسرائيمية مف قتؿ وتدمير ليست اال ا
 .(93.ص:2002)بدواف.لمنطقة مضاعفة التوتر في ا

لقد حاولت اإلدارة االمريكية السيطرة عمى زماـ األمور وذلؾ بتدارؾ الوضع قبؿ تدىوره، وفي 
سبيؿ ذلؾ قاـ وزير الخارجية االمريكي باوؿ بزيارة عدد مف دوؿ المنطقة، وزار مدينة راـ اهلل 

. وبيذا (2005)نوفؿ  خالليا عف العنؼ واالرىاب ومخاطرىما وعقد فييا محاضرة تحدث مف
الصدد طالب عرفات بأف تكوف السمطة جزءا مف المكافحة العالمية لإلرىاب، فرد عرفات بأف 

عمى تعكير صفو  المفاوضات، لكف إسرائيؿ عممت دائما إلىالسمطة تسعى جاىدة لمعودة 
األجواء، إال اف باوؿ فند ىذه األقواؿ بتصريح يدعي أف األجيزة األمنية اإلسرائيمية لدييا 
معمومات تفصيمية عف تشجيع السمطة الفمسطينية وتدبيرىا لعمميات إرىابية، كما طالب القيادة 

 األوضاعالفمسطينية بأف تقؼ موقفا حازما إزاء اإلرىاب والعنؼ والسيطرة أكثر عمى 
االجواء  تيدأةلمتحدة بالطمب مف اسرائيؿ ومما يجدر االشارة اليو قياـ الواليات ا(. 2005)نوفؿ.

االجواء في العالـ العربي وحفاضا عمى تماسؾ التحالؼ االمريكي في  ألثارةووقؼ العنؼ منعا 
 عاؿفلـ تؤثر بشكؿ غير جادة فكانت محاوالت  ،(94.ص:2002)بدواف. الحرب ضد االرىاب

 دواف االسرائيمي عمى الفمسطينييف والسمطة.في وقؼ الع

، حماس، عمى ثالث اصعدةسبتمبر عمى حركة المقاومة االسالمية  11كذلؾ اثرت تداعيات 
الصعيد السياسي، حيث اف ىذه االحداث اتاحت المجاؿ اماـ اسرائيؿ والواليات المتحدة  اوال:

استغالؿ عاممي الحذر والتخوؼ الذي ساد العالـ تجاه الحركات االسالمية وسعي العالـ الى 
وىذا ما حدث حيث تـ ضميا عمى القائمة االمريكية  باإلرىابمحاربة االرىاب لوصـ الحركة 

لمرصد والمتابعة  عالمية وبتالي حوصرت وتعرض أعضائيارىابية اللممنظمات اال
 .(77.ص:2009)حامد.والتدقيؽ
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وفي ىذا الجانب تـ فرض حصار مالي دولي عمى الحركة والذي كاف لو : الصعيد المادي، ثانيا
اثره عمى مصادرىا المالية. تركز حركة حماس في توسيع قاعدتيا الشعبية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة عمى مؤسساتيا الخيرية والتي تستمد الدعـ السياسي مف خالليا، لكف بعد فرض 

عمى التحويالت المالية في العالـ وخصوصا في الشرؽ االوسط  الواليات المتحدة الرقابة الدولية
 التحويالت القادمة مف الخارجادى ذلؾ الى تقميص مصادر دعـ الحركة وخصوصا 

 .(2005)الجرباوي.

يتمثؿ في سياسة استيداؼ قادة الحركة التي انتيجتيا اسرائيؿ تجاه الصعيد االمني،  ثالثا:
شياد العديد مف قياداتيا السياسية والعسكرية. فقد استفادت الحركة االمر الذي ادى الى است

 باستيداؼاسرائيؿ مف الحرب الوقائية واالستباقية التي اتبعتيا الواليات المتحدة لتقوـ ىي بدورىا 
 الكثير مف طاقة الحركة وقدراتيا استنزاؼالمقاوميف الذيف اعتبروا ارىابييف، فأدى ذلؾ الى 

 .(2005)الجرباوي.

عدـ قدرة الفصائؿ  باإلرىابا سيؿ عمى اسرائيؿ نجاحيا بربط المقاومة الفمسطينية اف م
حيث شكمت ىذه المتغيرات  قراءة المتغيرات الدولية في ظؿ الحرب عمى االرىابعمى الفمسطينية 

نقطة تحوؿ في نظرة المجتمع الدولي لممقاومة الفمسطينية الذي لـ يعد يتسامح مع العمميات التي 
سبتمبر عممت اسرائيؿ عمى الربط بيف عمميات  ألحداثتمس المدنييف. فمنذ المحظة االولى 

تيدافو في ىذه العمميات سواء العالمي دوف التفريؽ بيف ما يتـ اس باإلرىابالمقاومة الفمسطينية 
او جنود ومستوطنيف في االراضي المحتمة عاـ  1948اكاف مدنييف في االراضي المحتمة عاـ 

دولة تعاني مف االرىاب وىكذا تحولت اسرائيؿ مف دولة تمارس االحتالؿ واالرىاب الى  1967
التصعيد اشتد دولية كاف مف نتائج النجاح االسرائيمي في توظيؼ المتغيرات ال. و الفمسطيني

اإلسرائيمي في االنتفاضة حيث قامت القوات اإلسرائيمية بعممية اجتياح واسعة جدًا لجميع مناطؽ 
، حيث قامت القوات اإلسرائيمية باستخداـ القوة المفرطة ضد  2/4/2002السمطة الفمسطينية في 

يع البنية التحتية لألمف وقوات األمف الفمسطينية ، حيث قامت بضرب جم  الفمسطينييف النشطاء
بتدمير جميع مراكز الشرطة واألمف الوطني واعتقمت وقتمت العشرات منيـ تحت شعار مكافحة 

 االرىاب.
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 الدولة الفمسطينية والمتغيرات الدولية. قيام قضية

عمى وقع تسارع الضربات االمريكية عمى افغانستاف وجيود الواليات المتحدة الحثيثة لتكويف 
المواقؼ االمريكية المعمنة تشدد عمى ضرورة  جاءتوتنسيؽ تحالؼ دولي لحربيا ضد االرىاب، 

الذي بدأتو في  اليدوء في الشرؽ االوسط خدمة لبرنامجيا االخر المتمثؿ بالحرب عمى االرىاب
عف حؽ الفمسطينييف بدولة  التي تتحدث االمريكية زادت التصريحات االعالميةنستاف، فافغا

وقد ادلى الرئيس جورج بوش بتصريح بتاريخ الثاني مف  ،(94/95.ص:2002)بدواف.مستقمة 
قاؿ فيو " إف الدولة الفمسطينية كانت دائما جزءا مف التصور  2001تشريف االوؿ /اكتوبر 

وبذلؾ يكوف ( 257.ص:2003)قرني. واخريف.،ـ حؽ اسرائيؿ في الوجود"رط احترااالمريكي ش
 )ا الى جنب مع الدولة االسرائيمية الرئيس جورج بوش قد اعطى موافقتو لقياـ دولة فمسطينية جنب

االعالف االمريكي بمثابة رشوة صغيرة لمفمسطينييف  بدا .(257.ص:2003قرني. واخريف.
والعرب مف اجؿ الدخوؿ في التحالؼ الذي عممت الواليات المتحدة عمى تكوينو، وحتى تطمأف 

واف حربيا ضد العرب باف قضية فمسطيف ما زالت حاضرة وضمف اولويات السياسة االمريكية 
 .(95.ص:2002)بدواف. اب لف تغييب قضية العرب المركزيةاالرى

قدـ الرئيس جورج بوش تصوره لقياـ الدولة الفمسطينية المستقبمية والتي عرفت بخطة الواليات  
، حيث تضمنت ىذه الرؤية 2002حزيراف/يونيو  24المتحدة لمسالـ في الشرؽ االوسط بتاريخ 

 شروط وامالءات يجب تحقيقيا مف الجانب الفمسطيني وكاف عمى رأسيا وقؼ العنؼ والقضاء
عمى المقاومة وانتخاب قيادة فمسطينية جديدة والتبرؤ مف االرىاب ودعمو باي وسيمة كانت سواء 
االعالمية او عف طريؽ تمويمو او عف طريؽ دعـ تسميح الفصائؿ الفمسطينية المقاومة، وىنا 

)قراني. دعـ ومساندة الجماعات االرىابية توعد بوش سوريا ولبناف بشكؿ خاص اف لـ تتوقفا عف
 .(258.ص:2003واخريف.

كما اف االدارة االمريكية قد ربطت بيف الموافقة عمى قياـ دولة ودعميا وبيف دورىا في محاربة 
التنظيمات الفمسطينية المقاومة بدعوى انيا تمارس االرىاب، بحيث تكوف اجيزة ىذه الدولة اداة 

ريحات صطينية. ويجسد ىذا الواقع تامريكية واسرائيمية لقمع المقاومة وانياء االنتفاضة بأيادي فمس
الرئيس االمريكية جورج بوش بقولو: "إنو إذا اعتمد الفمسطينيوف الديمقراطية، وتصدوا لمفساد، 
ورفضوا االرىاب بثبات، فإف بوسعيـ االعتماد عمى الدعـ االمريكي لقياـ دولة 
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الذي ألقاه  وأكد الرئيس جورج بوش عمى ذلؾ في خطابو .(131.ص:2009)حامد.فمسطينية"
، بقولو: " إف السمطات الفمسطينية اليوـ تشجع اإلرىاب وال 2002حزيراف /يونيو  24بتاريخ 

ف الواليات المتحدة لف تدعـ قياـ دولة فمسطينية حتى  تتصدى لو. ىذا أمر غير مقبوؿ... وا 
 رىابييف، وحتى يفككوا بناىـ التحتية"يدخؿ زعماؤىا في حرب ال ىوادة فييا ضد اال

 .(291.ص:2007)عاروري.

 : الساحة االقميمية.المطمب الثاني

بحؽ الشعب الفمسطيني حتى اندلعت ما لبثت الفضائيات العربية بث مشاىد القتؿ والتنكيؿ 
تظاىرات صاخبة ومسيرات حاشدة في كؿ المدف العربية مف محيطو الى خميجو، كما نظمت 

عاجؿ الحكومات العربية بالتحرؾ السريع لعقد مؤتمر قمة  ات مطالبةاالعتصامات والميرجان
عبرت التظاىرات في الشارع  ،تخاذ قرارات سريعة وحاسمة تواكب اىمية وحساسية الحدثال

لعربي العربي عف تضامف الشعوب العربية مع الشعب الفمسطيني وعبرت عف تأييد الشارع ا
الى رفعيا شعارات التنديد والرفض بإسرائيؿ والواليات  باإلضافة .وشيدائيا ألبطاؿ االنتفاضة

الشارع العربي بقطع العالقات مع اسرائيؿ ووقؼ  مريكية واكدت التظاىرات عمى رغبةالمتحدة اال
لغاء جميع االتفاقيات الموقعة مع الجانب االسرائيمي، واستخداـ النفط  كافة اشكاؿ التطبيع وا 

 عتبارىا الحميؼ االبرز إلسرائيؿ، وفتح المجاؿ امااواليات المتحدة االمريكية بكسالح ضد ال
 الى  باإلضافةذلؾ  .(341.ص:2003)قرني.واخريف.الشباب العربي لمجياد والمقاومة 

سعاؼ المرضى اساىمم ت حكومات وافراد وجمعيات خيرية في تقديـ المساعدات المادية وا 
)قمة انتفاضة الشعوب العربية  ظاىر التي برىنت عمى تضامفمف الم والتبرع بالدـ وبالعديد

في رد فعؿ الشارع العربي عمى العدواف االسرائيمي  لالنتباهومف الالفت  .(75.ص:2000القدس.
وؿ نادرا ما حدث مف تظاىرات ومسيرات حاشدة في معظـ دوؿ الخميج العربي، حيث اف ىذه الد

االنظمة الخميجية بإعادة النظر في عالقتيا مع الواليات ما تشيد مثؿ ىذه المظاىر فطالبت 
المتحدة، االمر الذي لو دالالتو نظرا ألىمية ىذه الدوؿ لمواليات المتحدة والتي فييا مصالح 

 عد العسكرية المتواجدة عمى ارضياضخمة ليا وخصوصا النفط والقوا
 .(342.ص:2003)قرني.واخريف.
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مختمؼ بعض الشيء، فالحكومات العربية  فاألمر الرسميةاما عمى صعيد الحكومات العربية 
 باإلضافةعاجزة ضعيفة  فبعضيا يرتبط بمعاىدات واتفاقيات سالـ مما يجعميا مقيدة ذلؾ بدت 

ة واالمريكية عمييا، االمر الذي اظير فجوة بيف المواقؼ الشعبية والموقؼ الى الضغوطات الدولي
الرسمية عمى انفجار انتفاضة االقصى وعدواف آلة الحرب جاءت ردود الفعؿ العربية  الرسمية. 

تجمى ذلؾ في القمة العربية الطارئة التي انعقدت  يجا مف الخوؼ والقمؽ والتردد، االسرائيمية مز 
، والتي تبنت دعـ االنتفاضة وحددت مبمغ مميار دوالر اال 22/10/2000-21في القاىرة بتاريخ 

انيا لـ توفي بوعودىا ولـ ترسؿ اال مبمغ زىيد، كما اف الدوؿ العربية تراجعت فيما بعد عف 
(، وذلؾ في القمة العربية التي ساعدة االنتفاضةمصطمح دعـ االنتفاضة واستبدلتو بمصطمح )م

عف إلسقاط الطابع السياسي ، في محاولة منيا 28/3/2001-27عقدت في عماف بتاريخ ان
 .(2001)العبد اهلل. الدعـ واستبدالو بطابع انساني

  2000وكانت قد شكمت لجنة متابعة اجتمعت عدة مرات في القاىرة أكتوبر/تشريف األوؿ  
وعماف فبراير/شباط  2001وتونس يناير/كانوف الثاني   2000سمبر/كانوف األوؿ ودمشؽ دي

لدراسة مدى التقدـ الذي حصؿ في توفير الماؿ والعمؿ عمى  2001والقاىرة مارس/آذار  2001
سرعة إيصالو إلى الفمسطينييف، كما اجتمع وزراء الماؿ واإلعالـ العرب في مقر جامعة الدوؿ 

(، لوضع خطة عمؿ إعالمية وآلية عمؿ صندوقي 2000وفمبر/تشريف الثاني العربية )القاىرة ن
حاولت بعض الحكومات . (2001.)العبد اهلل األقصى واالنتفاضة دوف حصوؿ تبدؿ يذكر

الشارع العربي والفمسطيني ومنيا  متطمباتالعربية اتخاذ بعض المواقؼ  التي لـ تكف ترتقي الى 
لمدة شير، وقرار الحكومة عف العالـ  يةالنفط تووقؼ صادرابعمى سبيؿ المثاؿ، قرار العراؽ 

مع اسرائيؿ، في حيف قامت بعض الدوؿ العربية االخرى باالكتفاء  اتصاالتياالمصرية بقطع 
بيانات الشجب واإلدانة، واالعراب عف التداعيات الخطيرة لمممارسات االسرائيمية تجاه  بأطالؽ

الفمسطينييف كما واصمت إجراء االتصاالت مع االطراؼ الدولية وبخاصة الواليات المتحدة 
 االمريكية وحثيا عمى الضغط عمى اسرائيؿ لوقؼ عدوانيا وسحب جيشيا مف المدف الفمسطينية

 .(340:.ص2003)قرني.

وروجت الدوؿ العربية  ى عمى الساحة الدولية واالعالمية،سبتمبر لتطغ 11ثـ جاءت ىجمات  
لفكرة المفاوضات مجددا ودعت الى وقؼ االنتفاضة اذ اف الظروؼ لـ تعد تخدـ االنتفاضة حيث 
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كما  .(325.ص:2003)عوض.والعبد اهلل. اف العالـ اصبح منشغال في حربو ضد االرىاب
خوفا مف غضب الواليات المتحدة، وحرصا  االستشيادية عممياتدوؿ العربية ايقاؼ الالطالبت 

حيث يعد العامؿ االمريكي ذا تأثير كبير  .(2002)المقادمة. منيا عمى ارضاء الكياف الصييوني
العربية تسعى لحماية مصالحيا االقتصادية والعسكرية واالمنية مما  فاألنظمةفي القرار العربي 

يجعميا تتفادى الصداـ مع الواليات المتحدة، واستغمت الواليات المتحدة ذلؾ لتفريغ القضية 
الفمسطينية مف بعدىا العربي حيث فرضت عمى الدوؿ العربية عدـ التدخؿ او المشاركة في 

أما عمى صعيد الشارع العربي فبعد موجة التظاىرات  .(2001.)العبد اهللالقضية الفمسطينية 
األولى وعودة الروح إلى الشارع العربي لبعض الوقت، حيث شكمت لجاف دعـ االنتفاضة ولجاف 
مقاطعة البضائع األميركية ولجاف مقاومة التطبيع ودخوؿ الشباب العربي في معركة عمى شبكة 

عادت الجماىير العربية إلى سابؽ عيدىا، فقد نجحت الدوؿ اإلنترنت انتصارا لمحؽ الفمسطيني، 
 أخرى. تارة العربية في تطويع جماىيرىا بالقمع تارة وبالضغط النفسي والسياسي

وبما اف اسرائيؿ احسنت استغالؿ ىذه االحداث واصبحت المقاومة الفمسطينية تعتبر شكال مف 
في اوساط الدوؿ اصبح ىناؾ تخوؼ  ،ميةاشكاؿ االرىاب مف وجية النظر االمريكية واالسرائي

ي ولمنأ حتى ال تعد مف الدوؿ التي ترعى االرىاب  والشعب الفمسطيني ف دعـ المقاومةمالعربية 
االمريكية. ومف ذلؾ  باإلدارةبالنفس عف العقوبات االمريكية او حتى ال تتأثر عالقات ىذه الدوؿ 

القرار السعودي القاضي بوقؼ المساعدات عف اسر الشيداء الفمسطينييف ضمف ما جاء في قرار 
، حيث تمت ادانة 11/5/2002القمة الثالثية المصرية السعودية السورية في شـر الشيخ بتاريخ 

 .(93.ص:2005)لكيرني. العنؼ بكؿ اشكالو دوف استثناء المقاومة مف ذلؾ

ساعدات لمتبرع لمشعب الفمسطيني وتقديـ م االنتفاضة اف الدوؿ العربية اضطرت في بادئ اكم
مالية لمسمطة تحت ضغط الشارع العربي اال انيا فيما بعد اوقفت الدعـ بحجة الفساد المالي 
واالداري المستشري في اجيزة السمطة الفمسطينية مما حـر االنتفاضة مف احد مقومات صمودىا 

 .(114.ص:2003)محفوظ. يتياواستمرار 

العربية لمتنصؿ مف االنتفاضة والمقاومة الفمسطينية  لألنظمةالحرب عمى االرىاب اعطت العذر  
وما تحتـ عمييـ مف دعـ ليا، وليس ىذا فحسب بؿ اعطتيـ الفرصة لقطع أي التزاـ تجاه 

مف أي عالقة سياسية معيا  التنظيمات والفصائؿ الفمسطينية المقاتمة وىكذا تبرأت االنظمة العربية
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ر المالي عمييا اوامتنعت عف مدىا باي دعـ مالي او سياسي كما انيا فرضت نوعا مف الحص
االولى فكانت القضية الفمسطينية الضحية  الى فمسطيفبعد اف منعت وصوؿ ارصدة التبرعات 

وىذا ما اشار  .(104.ص:2004)سمماف. لمحرب االمريكية عمى االرىاب في افغانستاف والعراؽ
، حيث اشار في 2002اليو الرئيس مبارؾ في خطابو بمناسبة عيد العماؿ في مطمع أيار /مايو 

خطابو الى قياـ اسرائيؿ بتوظيؼ الحرب ضد االرىاب لمصمحتيا، حيث جاء بالخطاب ما يمي: " 
زرة ودعـ كاف مف المتوقع بعد أف نجحت الحرب ضد االرىاب بتحقيؽ أىدافيا في أفغانستاف بمؤا

مف جميع الدوؿ وعمى رأسيا الدوؿ العربية واإلسالمية أف يتحوؿ الجيد الدولي بقوة الدفع نفسيا 
نحو إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لممشكالت السياسية القائمة ... وعمى رأسيا مشكمة الشرؽ 

الرغـ  االوسط، إال أف ما حدث بالفعؿ ىو تغيير مفاجئ في مسار الحرب ضد االرىاب... فعمى
مف أف التأكيدات والتطمينات لمجانب العربي، قد صدرت مف أقطاب دولية مف المفترض انيا 
قادرة عمى التدخؿ بفاعمية لمتوصؿ لمتسوية السياسية المطموبة... إال أف ما حدث عمى ارض 

وترتب عمى ذلؾ توجيو الحممة ضد االرىاب لوجية الواقع قد خالؼ جميع الوعود والتأكيدات... 
جديدة تيدؼ الى تحقيؽ مكاسب سياسية إلسرائيؿ عمى حساب الدوؿ العربية واإلسالمية، 
واستخداـ ىذه الحممة لمحاولة القضاء عمى المقاومة الفمسطينية الشرعية لالحتالؿ اإلسرائيمي 
ألراضييا ولتعزيز موقؼ إسرائيؿ الرافض لمدخوؿ في مفاوضات سياسية مباشرة لتحقيؽ الرؤية 

ميمية" لمسالـ، التي سبؽ وأف أقرتيا جميع القوى الدولية واالقالدولية 
 .(343.ص:2003)قرني.واخريف.

دفعت المتغيرات الدولية الجديدة الى تراجع االىتماـ بالممؼ الفمسطيني عربيا عمى مستوى 
الشارع، اما المواقؼ الرسمية فمـ تكف تتعدى بيانات الشجب واالستنكار دوف اتخاذ أي موقؼ او 

رار رسمي مؤثر، مما شجع الجانب االسرائيمي عمى االستمرار في عممياتيا العسكرية ضد البنى ق
ال شؾ في اف  دوف رقيب او حسيب.االمنية الفمسطينية وكوادر االنتفاضة  لألجيزةالتحتية 

الحرب ضد االرىاب قد ارعبت كؿ الدوؿ العربية ووضعتيا في مأزؽ بحيث اجبرت عمى 
ثر لمشروع الييمنة والخضوع االمريكي وبتالي المشروع الصييوني، كما اف الخضوع اكثر فأك

شعورىا بالخوؼ مف اف تطاليا الحرب اصابيا بشمؿ واجبرت عمى غض الطرؼ عف  المجازر 
االسرائيمية المرتكبة بحؽ الشعب الفمسطيني، وليس ىذا فحسب بؿ اف ىذه الحرب أشعرت ىذه 
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استقرارىا فعممت عمى اف تكوف اكثر ميال لتيدئة االجواء في الشرؽ  زعزعة بإمكانيةالدوؿ 
 .(51.ص:2003)كيمو.جداء الواليات المتحدة االمريكية االوسط وسعت الى است

 االرىاب. الفمسطينية والحرب ضد الداخمية : الساحةالثاني مبحثال

ونطاقيا الجغرافي في ظل الحرب  اساليب المقاومةحول  الخالف الفمسطيني: المطمب االول
 ضد االرىاب.

الطابع العسكري نحو بشكؿ متسارع  بعد اندالع انتفاضة االقصى اخذت اعماؿ المقاومة تتدرج 
فتنوعت اساليب المقاومة العسكرية في انتفاضة االقصى مف االنتفاضة االولى،  عمى خالؼ

حيث اطالؽ النار عمى السيارات االسرائيمية في الشوارع االلتفافية وعمى المستوطنات خصوصا 
مف قبؿ اجنحة فتح العسكرية، كذلؾ الى تنفيذ عمميات استشيادية في االراضي المحتمة عاـ 

المي وانظمت فتح فيما بعد الستخداـ ىذا االسموب. مف قبؿ كال مف حماس والجياد االس 1948
اال اف ىذا التحوؿ في اساليب وفعاليات االنتفاضة لـ يكف مدروسا ووفؽ استراتيجية موحدة متفؽ 

الدولية الجديدة  ظؿ المتغيراتفي و   .(2002)كيالي. مختمؼ القيادات الفمسطينيةمف عمييا 
اجيت السمطة نية نفسيا في منعطؼ خطير فو ية الفمسطيوجدت القضوالحرب عمى االرىاب 

ضغوطات كبيرة مف اجؿ وقؼ االنتفاضة واعتقاؿ كوادرىا وجمع سالحيا، وخصوصا الفمسطينية 
ارتفعت اصوات أنصار وقؼ  وعميو في العمؽ االسرائيمي، االستشيادية بعد ارتفاع وتيرة العمميات

االنتفاضة أو وقؼ شقيا العسكري بحجة سحب الذرائع  وقطع الطريؽ اماـ شاروف القتحاـ 
 .(325.ص:2003)عوض.والعبد اهلل. البنى التحتية لممدف الفمسطينية مناطؽ السمطة وتدمير

وة لمحد مف مورست عمى السمطة الفمسطينية ضغوط ىائمة اقميمية ودولية مف اجؿ استخداـ الق
كتائب االقصى التابعة قدرات الفصائؿ والتنظيمات العسكرية المشاركة في االنتفاضة وعمى رأسيا 

كانت السمطة الفمسطينية في  ،(103/104.ص:2005)بدواف.والسيمي. السمطة لفتح أي فصيؿ
 وضع حرج فيي مف جية مكبمة باتفاقيات وتعيدات مع الجانب االسرائيمي ومف جية اخرى ال

وفي ظؿ ىذا الوضع برز ثالث تيارات في حركة فتح تريد اف تتسع الفجوة بينيا وبيف شعبيا. 
والسمطة يرى كؿ منيا حال مختمفة لموضع الراىف، التيار االوؿ والذي يؤيد بقاء كتائب االقصى 

الثالث  عمى حاليا كذراع لممقاومة الفمسطينية، والتيار الثاني الذي يؤيد حميا نيائيا، اما التيار
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مى قرارىا والتحكـ بيا الى حد ما فيدعو الى المحافظة عمى كتائب االقصى مع التأثير ع
مف يؤيدوف التيار االوؿ المؤمنوف ويرى الباحث بأف  .(105/106.ص:2005)بدواف.والسيمي.

 قاعدة حركة فتح وجماىيرىا، اما التيار الثاني فيـ المسؤوليفبمعظميـ مف بندقية المقاومة ىـ ب
 يحتموف مراكز القرار في الحركة، مع عدـ وجود يذكر وواضح الصحاب التيار الثالث. الذيف

انخراط اذرع فتح العسكرية في العمميات الفدائية في الضفة الغربية وقطاع غزة  احدثلقد 
الى عممياتيا االستشيادية في اسرائيؿ اشكاليات كبيرة لمسمطة الفمسطينية، حيث اف  باإلضافة
لعمميات قد اضعفت السمطة وزعيميا ياسر عرفات عمى الساحة الدولية وتـ التشكيؾ ىذه ا

بمصداقيتو حوؿ السالـ، وىذا االمر سيؿ إلسرائيؿ اعالف حربيا ضد مؤسسات السمطة وحصار 
 استيعاب كانت احد اسباب ىذه المعطيات ث بأفالباح ويرى. (2002)كيالي. الرئيس ابو عمار

في االجيزة االمنية الفمسطينية وحمايتيـ مف االغتياالت وذلؾ ودمجيـ كتائب االقصى  ابناء
السمطة الفمسطينية مف دائرة دعـ وممارسة االرىاب المتيمة بو امريكيا واسرائيمية خالؿ  إلخراج

 االنتفاضة.

بعض المواقؼ والتصريحات لقادة في  كما ىو الحاؿ في حركة فتح والسمطة كاف ىناؾ ايضا 
أساليب المقاومة يات النظر المتعمقة بفي وج تعبر عف انقساـ االخرى مسطينيةالفصائؿ الف

برزت اراء مختمفة عمى الساحة الفمسطينية حوؿ الطريقة والكيفية المثمى  ومكانيا وزمانيا.
لمقاومة االحتالؿ االسرائيمي وتحقيؽ طموحات الشعب الفمسطيني في التحرر واالستقالؿ. فكانت 

ية تمثؿ االتجاه االوؿ الذي يرى أف الظروؼ والمتغيرات الدولية تمـز الفمسطينييف السمطة الفمسطين
قضاء عمى السمطة ر الذرائع لمحكومة االسرائيمية بالعمى وقؼ المقاومة المسمحة حتى ال تتوف

وحمـ الشعب الفمسطيني ببناء مؤسساتو التي تمكنو مف اقامة الدولة، اما االتجاه االخر المتمثؿ 
حماس والجياد االسالمي وكوادر كتائب االقصى فيـ يروف بأف الكفاح المسمح ىو  بحركة

يرى اصحاب ىذا  .ائيمي الذي ال يفيـ اال لغة القوةالطريقة المثمى لمتعامؿ مع االحتالؿ االسر 
التوجو باف المفاوضات لـ تحقؽ سوى مزيد مف التنازالت ويروف في العمميات العسكرية الطريؽ 

 كمابحقوؽ الشعب الفمسطيني. االنجع اذا لـ يكف الوحيد القادر عمى نزع االعتراؼ االسرائيمي 
 طالب ىذا االتجاه بوقؼ المفاوضات واالتصاالت مع الجانب االسرائيمي.
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ؿ الطرفيف االتيامات حيث تحمؿ السمطة الفمسطينية اصحاب التوجو االخر مسؤولية توريط تباد
النتائج  ، كما تحمميااتبرع اسرائيؿ فيي طيني في حرب ال قبؿ ليـ بيا في حيفالشعب الفمس

وكانت حجة مناصري ىذا التوجو باف متغيرات العالـ بعد  ،(2003)نوفؿ. الكارثية ليذا االنزالؽ
تخاذ قرارات صعبة واحيانا غير مرغوبة شعبيا ولو لفترة وجيزة حتى ال مبر تفرض اسبت 11

 ئؿ الفمسطينية عمى قائمة االرىابوضع الفصا ،لصالحيا ولمنع ىذه المتغيرات اسرائيؿ تستغؿ
 . (2002)عبد الوىاب.

الشعبية ونسبة ال بأس بيا مف كوادر  ةفي حيف لـ تعد حركة حماس والجياد االسالمي والجبي
كتائب االقصى التابعة لفتح تيتـ لمثؿ ىذه الدعوات وترفض التعاطي معيا خصوصا بعد اف 

وقد طالب اصحاب ىذا التوجو اعتماد  ،(2002)نوفؿ. لإلرىابوضعوا عمى القائمة االمريكية 
االثار السمبية عمى القضية العمميات االستشيادية سبيال لنيؿ التحرير حتى لو كاف ليا بعض 

الفمسطينية خصوصا في جو سياسي عالمي كاف عنوانو في تمؾ الفترة الحرب ضد االرىاب، فقد 
ما سيؿ ميمة  استمرت ىذه الفصائؿ بالقياـ بالعمميات االستشيادية داخؿ المدف االسرائيمية

وخالؿ ىذه المرحمة بذؿ عدد مف  .(2003)نوفؿ. شاروف في أضعاؼ السمطة وبنيتيا التحتية
القيادات الفتحاوية عمى المستوى السياسي نشاطا ممحوظا، مف خالؿ الحوار مع حركتي حماس 
والجياد االسالمي، إلقناعيما بتوحيد العمؿ العسكري الستيداؼ الوجود االسرائيمي في المناطؽ 

لشخصيات الوطنية الناشطة نادى العديد مف ا. في ذات الوقت 1967الفمسطينية المحتمة عاـ 
في المجاليف السياسي والثقافي بضرورة وقؼ العمميات االستشيادية بسبب ما تمحقو مف تشويو 

عبد الشافي  روقضيتو وكفاحو العادؿ ومف ابرز ىذه الشخصيات حيدلصورة الشعب الفمسطيني 
دورد سعيد، وقد   .(2002.)كيالي بيذا االتجاه ضغوطا  مارست السمطة الفمسطينيةوا 

امتازت الساحة الفمسطينية بعد انطالؽ انتفاضة االقصى بالوحدة الوطنية خصوصا عمى مستوى 
الشارع والجماىير، كذلؾ االمر الى حد ما بالنسبة لمقيادات السياسية الفمسطينية. لكف ذلؾ لـ 

 11الصراع كما وسبؽ وأشرت. وازداد التجاذب بينيما بعد  ألدارهمختمفتيف  مغي وجود رؤيتيفي
. حاوؿ الباحث والمدافعيف عنيا سبتمبر والحرب ضد االرىاب، وكال الرؤيتيف ليا مناصرييا

في سبيؿ استيضاح مدى تأثير المتغيرات الدولية عمى  اآلراءتسميط الضوء عمى بعض ىذه 
 الساحة الفمسطينية.
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وثي، عضو المجمس التشريعي الفمسطيني، وأميف سر حركة فتح في مرواف البرغ ومف وجو نظر
بأي فائدة عمى الشعب الفمسطيني مع انيـ وافقوا عمى  اف المفاوضات لـ تأتالضفة الغربية، 

تنازالت قاسية ومريرة، وكاف يجب اف تحقؽ ىذه المعاىدات انجازات ميمة لمشعب الفمسطيني 
لماذا يجب عمى الشعب الفمسطيني اف  ويتساءؿلتيويد كما ولكف بدال مف ذلؾ زاد االستيطاف وا

ويضيؼ بقولو: " ....، يتنازؿ عف خيار المقاومة واالنتفاضة مقابؿ وعود مف االدارة االمريكية، 
يجب العمؿ عمى تصعيد المقاومة بالرغـ مف حالة الحرب الشرسة والقذرة التي يشنيا شاروف، 

عمى الفمسطينييف. فيذه الحرب بكافة أشكاليا مف عدواف  يةـ مف الواليات المتحدة االمريكبدع
شيرا دوف موافقة الواليات المتحدة، وىذا الموقؼ  14يومي واغتياالت سياسية لـ يكف ليا لتستمر

تـ إعالنو عمى لساف أكثر مف مسؤوؿ أمريكي. ال شؾ بأف ىناؾ تحوؿ جزئي في الموقؼ 
تحوؿ مجرد محاولة تخدير لمرأي العاـ العربي األمريكي، غير أف التخوؼ أف يكوف ىذا ال

واالسالمي حتى يتسنى لمواليات المتحدة المضي قدما في حربيا القادمة ضد الحركات 
  .(99.ص:2002)المغربي. االسالمية، ومحاولة فرض الييمنة االمريكية"

أف اسرائيؿ  ،ذاؾآن مدير جياز االستخبارات العسكرية الفمسطيني ماجد فرج، فيما يرى العميد
استطاعت استغالؿ ىذه العمميات خصوصا بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر، وذلؾ بيدؼ 
تشويو صورة الكفاح الفمسطيني أماـ المجتمع الدولي، الذي أخذ يتعامؿ مع الطرؼ الفمسطيني 
كطرؼ إرىابي وليس شريكا في عممية السالـ والمفاوضات، مما أعطى إسرائيؿ تبريرا كافيا 

ستخداـ القوة العسكرية في تدمير مؤسسات السمطة وبناىا التحتية وفي حصار لمرئيس ياسر ال
عرفات، والقياـ بعممية السور الواقي واالجتياحات المتكررة واالغتياالت واالعتقاالت وبناء الجدار 
 الفاصؿ ومصادرة االراضي وبناء المستوطنات. كما يرى اف العمميات االستشيادية التي قامت
بيا كؿ مف حماس والجياد االسالمي كانت ألىداؼ سياسية وليست نضالية، حيث كانت تيدؼ 
ثبات أف السمطة الوطنية عاجزة  سقاط اتفاؽ اوسمو، وا  وبشكؿ أساسي الى إلغاء المفاوضات وا 

يال عف بدعف السيطرة عمى االوضاع، واف عمى العالـ اف يتحدث مع حماس التي تطرح نفسيا 
االمر الذي يعكس تنافسية الفصائؿ  .(136.ص:2009)الحموز.ر الفمسطينية منظمة التحري

 داخميا وخوفيا مف بعضيا.

                                                           
المقاومةتدعمالتًالفتحاوٌةاالصواتضمنمنوكانلفتحالعسكريالجناحمنبقربهٌعرففتحاويقٌاديالبرغوثًمروان

.فتحمسلحًجانبالىوتقف
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اما حساـ خضر القيادي في حركة فتح فيرى اف العمميات االستشيادية كانت سيؼ ذو حديف، 
فيي بقدر ما خدمت قضية النضاؿ الفمسطيني أضرت بقضيتنا الوطنية، فاالرتجاؿ والتسابؽ في 

ف أظيرت مدى تنف يذىا أفقدىا عنصر الردع الذي يمكف استخدامو عند الضرورة، فيي وا 
االستعداد الشعبي والوطني لمتضحية، فإنيا أكدت قدرة شعبنا عمى ابداع أساليب نضالية مبتكرة 
وتمثؿ قمة الوفاء واالنتماء، اساليب قادرة عمى ضرب العدو في عمقو اآلمف وزرع الرعب في 

مما دفع بالكثيريف منيـ الى اليجرة، ولكف في مقابؿ ذلؾ عممت عمى توحيد أوساط مجتمعو 
الشعب االسرائيمي خمؼ قيادة متطرفة، مما أضعؼ حركات السالـ ورفع وتيرة القتؿ، كاف 

ضد جنود االحتالؿ والمستوطنيف، مما كاف باإلمكاف االستعاضة عف ىذه العمميات بأخرى 
خمخؿ وحدتو الداخمية، ويطرح مسألة جدوى استمرار تواجد سيحمؿ االحتالؿ أثمانا باىظة وي

 .(139.ص:2009)الحموز. ـ1967االحتالؿ عمى االراضي المحتمة عاـ 

لمشؤوف االقتصادية، فيرى أف سبب اعالف  الفمسطيني اما الدكتور ماىر الكرد، مستشار الرئيس
لعامميف، اوليما، " االفتقار الى  باإلرىابالواليات المتحدة النشاطات والفعاليات الفمسطينية 

 لمعمميات العسكرية فيخطاب سياسي فمسطيني"، والعامؿ الثاني، االستخداـ العشوائي 
 .(110.ص:2002)المغربي.االنتفاضة

خالد مشعؿ عف العمميات االستشيادية ويقوؿ: " العمميات االستشيادية ىي  مقابؿ ذلؾ يدافعفي 
ف أعمى ىذه األشكاؿ وأعظميا وأكثرىا تأثيرًا، وغالبية عمماء شكؿ مف أشكاؿ المقاومة بؿ ىي م

األمة أفتوا بجوازىا بؿ اعتبروىا مف خير أعماؿ الجياد والمقاومة ولديَّ العديد مف ىذه الفتاوى 
مف عمماء األمة في أقطار عدة، سواء في السعودية، في مصر، في الخميج، في غيرىا مف 

في أستراليا، عمماء مسمميف، فإذف المقاومة والجياد ىي خيار األقطار حتى عندي فتوى لعمماء 
مف الناحية الدينية والشرعية، مف الناحية الوطنية، مف الناحية السياسية، مف حيث الواقع، 
ضرورة التخمص مف االحتالؿ ىذا في صؼ المقاومة، إذف فصائؿ المقاومة اختارت ىذا الطريؽ 

كما ويرى اف ليا تأثير كبير عمى المجتمع االسرائيمي  ،(2004)مشعؿ.  "مف ىذه الدوافع كميا
إنو ىذه التأثيرات الميمة عمى المجتمع اإلسرائيمية ليس سببيا فقط رمي ......، "  بقولو: 

الحجارة والعمميات التقميدية العمميات االستشيادية بتأثيرىا عمى األمف، عمى االقتصاد، عمى 
المعنويات، عمى تفاصيؿ الحياة، أىمية العمميات االستشيادية أنيا تصيب كؿ نواحي المجتمع 
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قط تصيب.. العمميات العسكرية التقميدية تصيب الجيش، إنما العمميات اإلسرائيمي، وليس ف
االستشيادية تدخؿ في خاليا ونسيج المجتمع اإلسرائيمية، كؿ إسرائيمي يصبح مضطرب، 
وبالمناسبة ىذه الحالة ىي التي دفعت الصياينة لالنسحاب مف جنوب لبناف، إذف ىذه نقطة 

 .(2004)مشعؿ."ف جدوى العمميات االستشياديةميمة ينبغي أف نستحضرىا في الحديث ع

وفي السياؽ ذاتو يرى محمد نزاؿ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اف عمميات المقاومة 
وخصوصا العمميات االستشيادية استطاعت ضرب االقتصاد واالمف االسرائيمي، فقد عممت عمى 

ؾ خيارات كثير اماـ القوة تعويض نقص السالح في ايدي الشعب الفمسطيني، الذي ال يمم
العسكرية التي يمتمكيا الجيش االسرائيمي، فيو يرى اف ىذه العمميات تمثؿ السالح االكثر فاعمية 

 .(2002)نزاؿ. د اكبر الخسائر في صفوؼ االحتالؿ في تكبي

ولكف كال لو رؤيتو  ،كؿ اطياؼ الشعب الفمسطيني تسعى الى انياء االحتالؿأف يرى الباحث   
حجـ الضرر الذي قد يمحؽ بالقضية والمجتمع  دوف التطمع الى الخاصة واجندتو واساليبو

اىداؼ ومكاسب سياسية لالنتفاضة عمى الشكؿ المرجو.  وىذا ساىـ في عدـ تحقيؽ الفمسطيني
 واالختالفات تكما اف تداعيات االستراتيجية االمريكية الجديدة سابقة الذكر قد زادت مف التجاذبا

ىا في اروقة السياسة اوصد الداخمية عمى الساحة الفمسطينية فكاف ليا اثار سمبية عمى االنتفاضة
  الدولية.

بيف الفصائؿ،  التنسيؽاف التناقض في المواقؼ والتصريحات وعشوائية المقاومة الناتجة عف عدـ 
فمسطيني وتصويرىا عمى انيا كؿ ذلؾ مكف الحكومة االسرائيمية تسويؽ جرائميا ضد الشعب ال

تأتي في إطار الدفاع عف النفس مستغمة حالة االنقساـ الداخمي الفمسطيني، حتى اصبحت 
الممارسات االسرائيمية مف قتؿ واعتقاؿ واجتياح لممناطؽ مبررة، وتأتي في إطار الدفاع عف 

 النفس ضد ما يسمى االرىاب الفمسطيني.
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 . اليجمة االسرائيمية بدعوى محاربة االرىاب أىداف :المطمب الثاني

سبتمبر اماـ القضية الفمسطينية وعمى رأسيا ضـ  11تعددت التحديات التي اثارتيا ىجمات 
المقاومة الفمسطينية الى قوائـ االرىاب الدولي، وىو ما نجحت اسرائيؿ في تحقيقو االمر الذي 

 . كما اشرت سابقاالعمميات االستشيادية  افضى الى اعتبار النضاؿ ضد المحتؿ ارىابا خصوصا
كذلؾ أثر تغير البيئة اإلقميمية التي لـ تكف في صالح القضية الفمسطينية بسبب التحضيرات 

وما نجـ عنو مف ضعؼ وتفكؾ عربي.  االمريكية الحتالؿ العراؽ بعد احتالليا ألفغانستاف،
االسرائيمي آرييؿ شاروف الضوء  منحت الحكومة االمريكية رئيس الوزراءكمو وعمى اثر ذلؾ 

االوؿ مف الحرب ضد االرىاب قد  ءاالخضر لشف حربو ضد الفمسطينييف، فمقد اعتبر اف الجز 
 في فمسطيف فعال بدأاوشؾ عمى االنتياء في افغانستاف واف الجزء الثاني منو قد 

عمميات عسكرية وبموافقة ضمنية مف االدارة االمريكية شف شاروف  .(60.ص:2002)المغربي.
وبناىا   السمطة الوطنية الفمسطينية امؿ الضفة الغربية وعمؿ عمى أضعاؼبيدؼ إعادة احتالؿ ك

الى العقوبات  باإلضافةالتحتية عبر استخداـ الطائرات والصواريخ في عمميات القصؼ لمقراتيا، 
ياالت كما شنت اسرائيؿ حرب االغتالجماعية والحصار وعزؿ المدف عف بعضيا البعض، 

 بإقامةالسياسية لنشطاء المقاومة مف دوف محاكمة وىدـ البيوت وكؿ ذلؾ بيدؼ تقويض أي حمـ 
وبيذا السياؽ ترى الصحفية االمريكية تراسي ويمسوف مف صحيفة لوس دولة فمسطينية مستقمة. 

انجموس تايمز باف دوافع شاروف مف الحممة  تحت عنواف ) عرفات واتفاقيات أوسمو الضحية 
كبر لشاروف(، بقوليا: "باستيداؼ قوة الشرطة باالعتقاؿ واالذالؿ المتعمد، يكوف شاروف قد األ

قوض الركائز الرئيسية لمسطمة الفمسطينية، باعتبار أجيزة األمف تجسد استقاللية الدولة التي 
.  يتطمع الفمسطينيوف إلقامتيا....." أي اف ىذه العمميات تيدؼ الى  ،(379.ص:2009)زلـو

اي  باعتبار اف القوى االمنية ىي ركيزة حيوية ليقاـ القضاء عمى أي فرصة لقياـ دولة فمسطينية
لمجاؿ وىذا الوضع افسح ا .وكؿ ذلؾ تحت ذريعة محاربة االرىاب وضماف استمرارىا ةدول

 اتفاؽ اوسمو. وأد السمطة و  لتحقيؽ شاروف لرغبتو بإضعاؼ

اوال: اعطاء الضوء االخضر ات عدة مف اىميا. وقد ارتكزت الحممة الشارونية عمى مرتكز 
لمجيش االسرائيمي لمعمؿ عمى القضاء عمى االنتفاضة وتدمير البنية التحتية لمفصائؿ الفمسطينية 

، ثانيا: تكثيؼ العمؿ االعالمي والقياـ بعمميات اغتياالت واسعة لقياداتيا السياسييف والعسكرييف
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ميمو مسؤولية العنؼ واتياـ السمطة برعاية العمميات والسياسي عمى الرئيس ياسر عرفات وتح
االستشيادية ودعـ وتشجيع كوادر االنتفاضة عمى استيداؼ المستوطنيف، لتسويؽ اليجمة 
العسكرية االسرائيمية باعتبارىا حممة ضد االرىاب، ثالثا: االعالف عف استعداد اسرائيؿ لمعودة 

 نشطاء االنتفاضة مف كافة الفصائؿعنؼ واعتقاؿ الى المفاوضات بشرط أيقاؼ الرئيس عرفات ال
وىذا ما كانت اسرائيؿ تطمح الى تحقيقو باختصار عمؿ السمطة الفمسطينية  .(2001.)العبد اهلل

 بحراسة اسرائيؿ دوف أي التزاـ مف جانبيـ تجاه االتفاقيات الموقعة بيف الجانبيف.

االقتصاد الفمسطيني فيشير البعض الى اف اما عمى مستوى االثر الذي تركتو ىذه الحممة عمى 
نجازه في االراضي ىذه الممارسات مف اجتياحات لممدف الفمسطينية قد اتت عمى كؿ ما تـ ا

، فقدر بسبب حجـ الدمار الذي لحؽ بالبنى التحتية مف طرؽ ومباني وغيرىا الفمسطينية خاصة
خسائر االقتصادية بسبب الحصار مميار دوالر، كما قدرت ال 1,3الدمار الفعمي الى اكثر مف 

 مميار 11,6، الى ما يقارب 5/2003االقتصادي والحصار المفروض لغاية شير 
 .(53.ص:2003)اشتيو.دوالر

تزامنت اليجمة االسرائيمية مع أيقاؼ المفاوضات االسرائيمية الفمسطينية المتعمقة بعممية السالـ 
عمى الجانب الفمسطيني حموؿ اقؿ تكمفة مف  وىذا ما كانت الحكومة االسرائيمية تريده لتفرض

سياسة االمر الواقع، وىذا كاف احد اىداؼ العمميات العسكرية االسرائيمية في  باستخداـاوسمو 
 المدف الفمسطينية.
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المبحث الثالث: مشروع الشرق االوسط الكبير والقضية الفمسطينية في ظل الحرب ضد 
 االرىاب.

المتحدة الحرب ضد االرىاب بعد ىجمات سبتمبر وضعت استراتيجية أمنية عندما بدأت الواليات 
جديدة، تمثؿ العمؿ وفؽ ىذه االستراتيجية بالتنوع عمى اساس شقيف رئيسييف، الشؽ االوؿ تمثؿ 

. اما الشؽ والضغط السياسي العسكريحؿ فيما استعرضو الباحث في الفصؿ السابؽ وىو ال
صالح( الشرؽ االوسط عمى المستوى السياسي واالقتصادي الثاني، فيتمثؿ بالعمؿ عمى )ا

والثقافي وفؽ المصالح االمريكية، فيذا االتجاه في االستراتيجية االمريكية يقوـ عمى اف احد 
اسباب التطرؼ في الشرؽ االوسط ىو عامؿ غياب الديمقراطية حيث يرى ىذا التوجو عمى 

التطرؼ السائدة في الشرؽ ة لمتغمب عمى ثقافة وجوب  إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وثقافي
ومف ىذا المنطمؽ أصبح لدى االدارة االمريكية قناعة  .(111.ص:2009)حامد.االوسط 

أضطرىا بضرورة إحداث تغيرات في النظـ السياسية العربية التي ال تتصؼ بالديمقراطية حتى لو 
 ىذه الدوؿ. الى استخداـ القوة، في سبيؿ فرض ىيمنة وتبعية أكثر عمى

كاف مف االثار التي خمفتيا ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر جداال واسعا في دىاليز السياسة 
الواليات المتحدة والذي انتج ما يسمى مشروع الشرؽ االوسط الكبير الذي اعمف عنو الرئيس في 

تي تعتـز ، وقد أشار الرئيس  الى استراتيجية االصالح والديمقراطية الاالمريكية جورج بوش
، والتي 2003الواليات المتحدة نشرىا في الشرؽ االوسط في خطابو " حاؿ االمة" في فبراير 

 .(115/127.ص:2006)حوات.ارتبطت بالمصالح االمريكية الحيوية في منطقة الشرؽ االوسط

طرح نص مشروع الشرؽ االوسط الكبير في العمف في اجتماع قمة الدوؿ الثماني المنعقد في 
، وقد ارتكز المشروع عمى تقريري التنمية البشرية لعامي 2004يات المتحدة في يونيو الوال

يعاني منيا الوطف العربي وىي، الحرية  ، والذيف طرحى ثالث معضالت2003و 2002
تطرؽ المشروع الى مخاوؼ الدوؿ االوروبية مف التيديد الذي تواجييا  والمعرفة وتمكيف النساء.

االقتصادية في  والتنميةاب الديمقراطية غير الشرعية واالرىاب بسبب غيرة وعمى رأسيا اليج
الدوؿ العربية. وفي سبيؿ اقناعيا استعرض نص المشروع مجموعة مف االحصائيات الخطيرة 
التي تشير الى واقع حالؾ يسود في الشرؽ االوسط، فقد استعرض عمى سبيؿ المثاؿ وليس 

                                                           
الكبٌراالوسطالشرقمشروعنصملحقانظر.
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ذلؾ  والذي يقؿ عف دخؿ اسبانيا لوحدىا،بية مجتمعة الحصر حجـ الدخؿ المحمي لمدوؿ العر 
ا لشباب العربي. كما الى حجـ البطالة المتفشي وفرص العمؿ المطموب استحداثي باإلضافة
المشروع الى رغبة اكثر مف نصؼ الشباب رغبة الشباب العربي لميجرة والذي أشار  استعرض

المشروع ثالث مرتكزات يمكف لدوؿ  وقد حدد رة خصوصا الى الدوؿ االوروبية،العربي لميج
العمؿ عمييا في سبيؿ القياـ بعممية اصالح في الشرؽ االوسط وىي تشجيع الديمقراطية  الثماني

تعمدت الواليات المتحدة  والحكـ الصالح، وبناء مجتمع معرفي، وتوسيع الفرص االقتصادية.
ا لميواجس والمخاوؼ العربية منو، تدويؿ المشروع مف خالؿ أشراؾ الدوؿ الصناعية الثمانية ردء

الى  باإلضافةواجبارىا بقبوؿ المخطط، ذلؾ  إلذعانياومف اجؿ احكاـ الطوؽ عمى الدوؿ العربية 
 .(2004)عاكؼ. رغبتيا بتوسيع دائرة القوى الدولية المشاركة في الحرب االمريكية ضد االرىاب

ىذا المشروع فنجدىا اضافت افغانستاف عمدت الواليات المتحدة الى أضافة دوؿ غير عربية في 
، والتي ترى وباكستاف وتركيا واسرائيؿ، وىو ما يتناسب مع اجندتيا المتعمقة بالحرب ضد االرىاب

يرى وفي نفس السياؽ  .(2004)شبكة فولتر.المشروع في اإلرىاب خطرا حقيقيا عمى ىذا 
االوسط الكبير ليست سوى مصطفى عموي خبير الشؤوف السياسية أف مشروع الشرؽ الدكتور 

مشروع لبسط الييمنة االمريكية وتحقيؽ مصالحيا القومية والتي تالقت مع المصالح االسرائيمية، 
والديمقراطية وحقوؽ ويرى اف ما يدعوا الى التشكيؾ بيذا المشروع ىو دعوتو الى االصالح 

التي تمارس بحقو  معاناة الشعب الفمسطيني واالنتياكات وفي نفس الوقت يتجاىؿاالنساف 
 (.2004)محمود. 

يجسد المشروع اجندة اليميف المتطرؼ في االدارة االمريكية، حيث ييدؼ الى اعادة صياغة 
المنطقة وفؽ المصالح االمريكية االسرائيمية المشتركة، كما تسعى الواليات المتحدة مف خاللو الى 

ا عمى المنطقة، وىو االمر المراد حماية اسرائيؿ بصفتيا الحميؼ االستراتيجي وضماف ىيمنتي
تحقيقو مف دمج اسرائيؿ في الشرؽ االوسط الكبير المعتـز تشكيمو ولذلؾ صنؼ المشروع اسرائيؿ 

كما ترمي الواليات المتحدة  .(2004. )الديؾ والديمقراطي الوحيد في المنطقة بالبمد الحر
ي التكامؿ االقتصادفكرة اليوية العربية والمشروع القومي و  الى شرذمة واسرائيؿ مف ىذا المشروع 

مف الجدير االشارة الى اف المشروع  .(44.ص:2005)حسيف. العربي وحؿ أزمتيا االقتصادية

                                                           
الكبٌراالوسطالشرقمشروعنصملحقانظر.
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بشكؿ انتقائي مع البيانات واالحصائيات الصادرة في تقريري التنمية البشرية العربية، حيث  تعامؿ
عمى  إلسرائيؿالحتالؿ االسرائيمي والسياسات االمريكية المنحازة اىمؿ المشروع االثر الذي خمفو ا

كما اىمؿ المشروع االضرار الناجمة عف االحتالؿ االسرائيمي لألراضي الفمسطينية  الدوؿ العربية،
 .(2004. )الديؾعمى التنمية واالمف الفمسطيني 

جاءت أولى الخطوات مف خالؿ الحديث عف ترويج الديمقراطية في "المناطؽ الفمسطينية" مف  
يجاد قيادة فمسطينية أكثر ديمقراطية  خالؿ ربط المساعدات بمدى التقدـ في اإلصالحات وا 

وألىمية القضية الفمسطينية بالنسبة لمعرب والعالـ االسالمي ولتأثيرىا الكبير  .(2004.)الديؾ
ا برزت اىمية القياـ بإصالحات في النظاـ السياسي الفمسطيني حتى تكوف مثاال جيدا عمييم

لمديمقراطية يحتذى بو ويخدـ المصالح االمريكية في المنطقة، كذلؾ االمر بالنسبة ألىمية 
اسرائيؿ كحميؼ استراتيجي لمواليات المتحدة وكونيا تحقؽ مصالحيا في المنطقة، وعمى ىذه 

ويقوـ مشروع  (111.ص:2009)حامد.روع اصالح السمطة الفمسطينية.االسس انطمؽ مش
االصالح االمريكي المتوافؽ مع وجية النظر االسرائيمية لمسمطة  عمى انشاء قيادة فمسطينية 
جديدة تحارب االرىاب، وحتى تكوف قادرة عمى ذلؾ يجب اف تكوف ديمقراطية ولذلؾ عممت 

)قرني.  جديدة و اجراء انتخابات تشريعية شكيؿ حكومةالواليات المتحدة عمى الضغط باتجاه ت
لكف اىتماـ الحكومة االسرائيمية منصب في تحقيؽ ىدفيف مف  .(260.ص:2003واخريف.

مشروع االصالح االمريكي ىدؼ عمى المدى القريب المتمثؿ بانتزاع سيطرة االجيزة االمنية مف 
ياسية تحؿ محؿ الرئيس ياسر يجاد قيادة سيد الرئيس ياسر عرفات، اما اليدؼ البعيد فيتمثؿ بإ

و يتجسد بداية ىذا المشروع بالضغوطات التي مورست عمى ياسر  .(2004)جقماف. عرفات
عرفات مف اجؿ استحداث منصب رئيس الوزراء لمتقميص مف صالحياتو والعمؿ عمى اضعاؼ 

بشكؿ كامؿ مع الموقؼ  نفوذه داخؿ السمطة الفمسطينية. وبيذا تكوف الواليات المتحدة قد اتفقت
 االسرائيمي مف الرئيس ياسر عرفات.

جاءت عممية االصالحات الداخمية في سياؽ الحرب عمى االرىاب حيث اصبحت غطاء  لقد
وذريعة لمتدخؿ االمريكي في الشؤوف الداخمية لمدوؿ وفي نظاميا السياسي واالقتصادي وحتى 

سرائيمية في المنطقة. وكذلؾ الحاؿ بالنسبة التعميمي في سبيؿ تحقيؽ المصالح االمريكية واال
لمفمسطينييف فكانت اسرائيؿ والواليات المتحدة تطمحاف الى ايجاد قيادة سياسة اكثر مرونة واكثر 
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، وعميو جيء بمشروع عمى كؿ القوى المعادية ليما قابمية لالنسياؽ وراء مشروع القضاء
بؿ كخطوة اخرى في سبيؿ القضاء عمى االصالح ال حبا في نشر الديمقراطية في فمسطيف 

مف قدرات التنظيمات الفمسطينية وتسوية القضية الفمسطينية وفؽ الرؤيا  االنتفاضة والحد
جاءت ىذه المبادرة لمتخمص مف االنظمة المعارضة لسياسة الواليات المتحدة االسرائيمية. فمقد 

ئاسة ياسر عرفات احد تمؾ االنظمة تجاه الشرؽ االوسط، وكانت السمطة الفمسطينية في حينيا بر 
التي يراد التخمص منيا، واليدؼ مف ذلؾ الوصوؿ الى شرؽ اوسط ينفذ حرفيا ما تطمبو الواليات 

 المتحدة وال يعترض عمى سياستيا احد.

ويظير نفاؽ الرؤية االمريكية الداعية لمديمقراطية واالصالح في السمطة في موقفيا مف 
والتي رفضت  2006في عاـ التي جرت لممجمس التشريعي الفمسطيني االنتخابات الديمقراطية 

الواليات المتحدة نتائجيا مما أدى الى انقساـ فمسطيني داخمي. وىذا أف دؿ فيدؿ عمى أف عممية 
االصالح التي كانت تنادي بيا الواليات المتحدة ليست سواء وجو اخر مف اوجو الييمنة والتدخؿ 

 ؿ في سبيؿ تحقيؽ مصالح خاصة.في الشؤوف الداخمية لمدو 

وال يمكننا اف ننكر اف مطمب االصالح كاف حاجة داخمية فمسطينية ومطمبا لمعظـ القوى 
الفمسطينية والتي طالبت بمحاربة الفساد وذلؾ بتثبيت حكـ القانوف واستقاللية القضاء عف السمطة 

ؿ إجراء لفمسطيني مف خالالتنفيذية كما طالبت بإحداث تغييرات في بنية النظاـ السياسي ا
وفي سياؽ ردود الفعؿ الفمسطينية عمى مشروع  .(2004)جقماف.انتخابات تشريعية جديدة 

االصالحات الداخمية جاء برفض كتائب شيداء االقصى )فتح(، مشروع االصالح الخارجي وفؽ 
الداخمية  االجندة االمريكية االسرائيمية، وطرحت عممية اصالح سياسي ومؤسساتي وفؽ المصالح

تفاضة لمشعب الفمسطيني وضخ دماء جديدة في االجيزة الفمسطينية ومنظمة التحرير تخدـ االن
 .(115.ص:2005والسيمي. )بدواف،والمشروع الوطني الفمسطيني 

لـ يقتصر المشروع االصالحي االمريكي لمسمطة عمى البعد السياسي المغمؼ بأىداؼ امنية، بؿ 
كذلؾ، ولنفس اليدؼ وىو محاربة االرىاب الفمسطيني عمى حد زعميـ. شمؿ االصالح التعميمي 

اعتبرت االدارة االمريكية والكونغرس المنياج التعميمي الفمسطيني محرض عمى االرىاب ويقوض 
التعايش السممي مع اسرائيؿ، فاعتمدت استراتيجية تقوـ عمى تغيير المناىج وخصوصا تمؾ التي 

االفكار التي تحرض عمى مقاومة  محو محوه، كما وركزت عمى تنظر الى اسرائيؿ كعدو يجب
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االحتالؿ، واليدؼ مف ذلؾ ايجاد ثقافة جديدة في المجتمع الفمسطيني تيدؼ الى تدعيـ افكار 
كما اف احد اىداؼ مشروع  .(138.ص:2009)حامد.ادنة والتعايش السممي مع اسرائيؿ المي

ئيؿ في المنطقة لتصبح احد مكوناتيا التي ال الشرؽ االوسط الكبير الحقيقية ىو دمج اسرا
دمجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا،  إلسرائيؿتستغني عنيا ولقد ارادت الواليات المتحدة 

  تعتبر جسما غريبا عف المنطقة. ما زالت الف اسرائيؿ
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 الخالصة: 

العالقات االسرائيمية  التنسيؽ االستراتيجي في عممت الحممة االمريكية ضد االرىاب الى تقوية
االمريكية وىو ما جاء عمى حساب القضية الفمسطينية عمى الساحة الدولية واالقميمية. فقد تبنت 

معيا في  وتماشتالواليات المتحدة الموقؼ االسرائيمي باعتبار المقاومة الفمسطينية ارىابا، 
اساس اف ذلؾ يأتي في أطار دفاع اسرائيؿ عف نفسيا. عممياتيا العسكرية ضد الفمسطينييف عمى 

أما عمى الصعيد العربي فقد اصبحت الدوؿ العربية اكثر خضوعا وانسياقا لمييمنة االمريكية فمـ 
 تتعدى ردود فعميـ عمى بيانات الشجب واالدانة.

بفعؿ السياسة التي اتبعتيا الواليات  2001 اضحت القضية الفمسطينية ضحية احداث سبتمبر
القضية ب المت   مف اثارىذه السياسية  وذلؾ لما ترتب عمىر ىذه اليجمات. المتحدة عمى اث

 الصييونيالفمسطينية دوليا وعربيا، واستغمتيا واسرائيؿ عمى احسف وجو وذلؾ بدعـ مف الموبي 
عمى التنظيمات الفمسطينية. كما كاف سمبي الوىو ما كاف لو اثره  ئيـ في الواليات المتحدة وحمفا

 والفصائؿ الفمسطينية  التنظيماتعالقة السمطة الفمسطينية ب عمىالسمبي ايضا ليذه السياسة اثرىا 
بحيث ازداد اختالؼ الرؤى بينيا في اخيار اساليب المقاومة ومكانيا وزمانيا االمر الذي شكؿ 

 ة لمقاومة االحتالؿ االسرائيمي.تشكيؿ استراتيجية فمسطينية موحد ـعقبة اما

كذلؾ كانت القضية الفمسطينية حاضرة في مشاريع الواليات االمريكية االصالحية، حيث عممت 
الواليات المتحدة عمى اصالح السمطة الفمسطينية وفؽ مصالحيا ومصالح اسرائيؿ ولـ تكف 

شاء قيادة فمسطينية تيدؼ الى اصالح حقيقي يخدـ الشعب الفمسطيني. فكاف ىدؼ االصالح ان
 تعمؿ عمى حماية اسرائيؿ وتكبح التنظيمات الفمسطينية.
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 الفصل الخامس: 
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  الخاتمة الفصل الخامس: 

 الخاتمة:

، لشف مجموعة مف 2001لقد استخدمت الواليات المتحدة احداث الحادي عشر مف سبتمبر 
السياسية والعسكرية واالقتصادية. واستطاعت استغالؿ ىذه االحداث الحروب لتحقيؽ مصالحيا 

في الشؤوف الداخمية لمدوؿ تحت ذريعة  يالمحصوؿ عمى اكبر دعـ وتأييد دولي لسياستيا وتدخم
الحرب ضد االرىاب. فالحرب االمريكية عمى افغانستاف والعراؽ اىـ االمثمة عمى تستر الواليات 

سب المتحدة بما يسمى مكافحة االرىاب لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية ليذه الدوؿ لتحقيؽ مكا
بار النفط التي الى أ باإلضافة ةاتيجية ميمقع استر االبمديف مف مو  سياسية واقتصادية لما تتمتع بو
لقد اعتمدت الواليات المتحدة في سياستيا الخارجية وعالقاتيا  تعتبر مف اىـ مصادر الطاقة.

الدولية عمى تحقيؽ مصالحيا السياسية واالقتصادية والعسكرية باالعتماد عمى قوتيا العسكرية 
 فسر العالقات الدولية عمى مبدأ القوة والمصمحة.وىذا ما يعتبر تجسيد لمنظرية الواقعية والتي ت

الدور الكبير في التأثير عمى االستراتيجية  2001كما اف ألحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
الرئيس جورج بوش، حيث استغؿ الموبي الصييوني بالتعاوف  ألدارهاالمنية والسياسية والعسكرية 

. وقد توافقت النظرة نة االمريكية واالسرائيميةمع المحافظيف الجدد ىذا التحوؿ لتوسيع الييم
 نظماتيا في قوائـ االرىاب الدولي،وضعت مالمقاومة الفمسطينية التي  مية تجاهاالمريكية واالسرائي

أف العالقة االمريكية االسرائيمية فريدة مف حيث التشويو. و ومورست عمييا شتى انواع الضغط 
متانتيا واستراتيجيتيا فمقد تجاوزت عالقة المصالح السياسية واالقتصادية المشتركة ويعود ىذا 

الى وجود نوع مف التقارب في اليوية الثقافية والحضارية بيف  البنيويةالتقارب وفؽ النظرية 
وكما أف التقارب  سمبية عمى القضية الفمسطينية.شعوب البمديف وىو ما ترتب عميو نتائج 

الحضاري والثقافي الموجود بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ساىـ في توطيد عالقتيما كذلؾ لعب 
عامؿ توافقيما وتعاونيما في الجانب االقتصادي والتجارة الحرة في أرساء مزيد مف التقارب في 

 .فيما بينيا الشعوب وتفاىـ رية المبرالية احد عوامؿ تقاربوىذا ما تعتبره النظعالقتيما المميزة، 

إف الواليات المتحدة االمريكية مف خالؿ فكر المحافظيف الجدد وضعت استراتيجية أكثر صرامة 
في سبيؿ تحقيؽ اىداؼ السياسة الخارجية في منطقة الشرؽ االوسط بعد ىجمات الحادي عشر 



92 
 

ظة عمى أمف اسرائيؿ وتفوقيا العسكري ، خصوصا مف حيث المحاف2001مف سبتمبر 
وبناء عميو نكوف قد تحققنا  ،واالقتصادي والسياسي وىو ما جاء عمى حساب القضية الفمسطينية

تالقي المصالح المشتركة لمواليات المتحدة واسرائيؿ في سياسة مف فرضيات الدراسة في أف 
الكفاحية لمشعب الفمسطيني وىو ما السياسية و  الحرب ضد االرىاب ادى الى تراجع الدعـ لمحقوؽ

ادى الى ايقاؼ عممية السالـ. في حيف أثرت سياسة الحرب ضد االرىاب االمريكية عمى الساحة 
الفمسطيني حوؿ  واالنقساـ الداخمية الفمسطينية ايضا فمقد ادت ىذه السياسة الى ازدياد الخالؼ

 اساليب المقاومة ومكانيا وزمانيا.

الدراسة جميعيا مف حيث واىداؼ تبيف لنا مف خالؿ ىذه الدراسة انو تـ التعامؿ مع اسئمة 
التعرض لتعريؼ االرىاب مف وجية نظر عدة دوؿ عمى رأسيا الواليات المتحدة. ىذا وقد تـ 
استعراض جيود الواليات المتحدة في محاربة االرىاب وفؽ استراتيجياتيا االمنية والسياسية بعد 

الى االثر  باإلضافةذلؾ سبتمبر، واستعراض المحاوالت االسرائيمية لالستفادة منيا.  ىجمات
السمبي الذي خمفتو حممة الواليات المتحدة ضد االرىاب عمى القضية الفمسطينية دوليا واقميميا 

السمطة  بإصالحوداخميا، كذلؾ استعرض الباحث تفاصيؿ مشروع الشرؽ االوسط الكبير وعالقتو 
 ينية.الفمسط

مف خالؿ مراحؿ الدراسة بدءا بدراسة المواقؼ المختمفة مف مفيوـ االرىاب ومرورا  باستراتيجيات  
عمى القضية بتأثير ىذه السياسة  وانتياءالحرب ضد االرىاب والتوظيؼ االسرائيمي ليا 

 نستعرضيا كتالي: الى مجموعة مف النتائج الفمسطينية، توصمت الدراسة

 :النتائج

التوصؿ الى مفيـو محدد لمصطمح االرىاب يرجع الى ارتباطو بالبيئة أف عدـ  .1
 .االجتماعية والسياسية المختمفة مف دولة ألخرى واختالؼ مصالح ىذه الدوؿ

واضح وصريح مف مفيوـ االرىاب وذلؾ لواليات المتحدة عدـ تحديد موقؼ تعمدت ا .2
 ؽ مصالحيا.نوعا مف المرونة في سياستيا ومواقفيا الخارجية وف إلضفاء
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تبيف مف خالؿ مراجعة السياؽ التاريخي الذي يناقش ظاىرة االرىاب كمصطمح سياسي  .3
في العصر الحديث أف ىذه الظاىرة ظيرت في اوروبا وبالتحديد في عيد الثورة الفرنسية 

 والثورة البمشفية في روسيا.
امور  الى باإلضافةأف عدـ تحديد تعريؼ لمصطمح االرىاب فمسطينيا قد ساىـ _  .4

اخرى_ في عدـ االتفاؽ عمى رؤية واستراتيجية موحدة لمقاومة االحتالؿ بيف الفصائؿ 
 الفمسطينية.

وظفت الواليات المتحدة احداث الحادي عشر مف سبتمبر باستخداـ ذريعة الحرب ضد  .5
 االرىاب العالمي لتحقيؽ مصالحيا السياسية واالقتصادية والعسكرية في انحاء العالـ.

الجديدة في حقؿ العالقات الدولية مثؿ الحرب الوقائية القديمة المفاىيـ  تبني بعض .6
 والحرب االستباقية.

اثارا عمى سياسات الواليات المتحدة  2001تركت احداث الحادي عشر مف سبتمبر  .7
الداخمي كذلؾ  باألمفعمى الصعيديف الداخمي والخارجي، مف حيث القوانيف المتعمقة 

غييرات التي احدثتيا اليجمات عمى سياستيا الخارجية وعالقاتيا مجموعة االجراءات والت
 الدولية.

تتميز العالقة بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ بطابع فريد مف حيث قوتيا ومتانتيا في  .8
 كافة الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية.

في المحافؿ  إلسرائيؿادت الحرب ضد االرىاب االمريكية لزيادة وتيرة المساندة االمريكية  .9
الدولية، وتبنت الواليات المتحدة موقؼ اسرائيؿ بشكؿ شبو كامؿ مف القضية الفمسطينية 

 والرئيس ياسر عرفات.
يرى الباحث اف القضية الفمسطينية مف اكبر الخاسريف مف جراء ىجمات سبتمبر وما  .10

ريكية تجاه التغير الحاد في مسار السياسة االمتالىا مف حرب ضد االرىاب بسبب 
 . ليذه السياسةالتوظيؼ االسرائيمي الممنيج والبارع الشرؽ االوسط، و 

مارست الواليات المتحدة ضغوطا  مباشرة عمى السمطة الفمسطينية ألجراء اصالحات  .11
 وتغيرات ادارية وامنية في اطار سياسات الحرب ضد االرىاب.

راعي تياج استراتيجية جديدة تاف عدـ قدرة الفمسطينييف سمطة وتنظيمات عمى اتباع وان .12
اوقعيـ ضحية لمترويج االعالمي االسرائيمي واالمريكي الذي ركز  التطورات الجديدة
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وىذا ما عمؿ عمى اعطاء اسرائيؿ  باإلرىابباستمرار عمى وصؼ المقاومة الفمسطينية 
 .الفرصة لتصعيد عدوانيا وتبرير ىجمتيا عمى انيا جزء مف الحرب الدولية ضد االرىاب

الحرب ضد االرىاب  انعكست الكثير مف االثار السمبية عمى المقاومة الفمسطينية جراء .13
لصاؽ تيمة إ التي لـ تفرؽ بيف المقاومة المشروعة واالرىاب والتي كاف مف نتائجيا

مما احدث خالفا حادا في االرىاب بيا الذي قادتو كؿ مف اسرائيؿ والواليات المتحدة 
المختمفة حوؿ اساليب المقاومة واالنتفاضة خصوصا العمميات االوساط الفمسطينية 

االستشيادية داخؿ المدف االسرائيمية حاؿ ذلؾ دوف توصؿ المقاومة الفمسطينية الى 
 اعتماد استراتيجية موحدة حوؿ الطريقة المثمى لممقاومة في ظؿ المتغيرات الدولية.

 الدروس المستفادة:

  تعريؼ محدد لإلرىاب لمنع تسويقو وفؽ مصالح االستمرار في محاولة وضع ضرورة
الدوؿ الكبرى وذلؾ مف خالؿ اتفاؽ المجتمع الدولي عمى ىذا التعريؼ الجامع والشامؿ، 

 ومف ثـ وضع اجراءات لمكافحتو وفقا لتعريؼ المتفؽ عميو.
  مف الضروري العمؿ عمى تكويف استراتيجية فمسطينية تشمؿ العمؿ السياسي والعسكري

يا مف قبؿ السمطة والفصائؿ ومنظمة التحرير وذلؾ حتى يؤتي النضاؿ متفؽ عمي
 الفمسطيني أوكمو.

  العمؿ عمى تحديد الموقؼ الفمسطيني الرسمي مف مفيوـ االرىاب وىذا مف شأنو
المساعدة في وضع رؤية فمسطينية موحدة لمقاومة االحتالؿ واستخداـ االساليب والمكاف 

 .والزماف االنسب ليذه المقاومة
  العمؿ عمى استغالؿ أمثؿ لوسائؿ االعالـ الدولية والعربية  في فضح الممارسات

االسرائيمية ونقؿ الحقيقة لمعالـ بيدؼ استقطاب الرأي العاـ العالمي، والحد مف تأثير 
 وسائؿ االعالـ االسرائيمية التي تحاوؿ لصؽ تيمة االرىاب بالمقاومة الفمسطينية.

 اممة عبر السفارات الفمسطينية في العالـ ىدفيا ربط المقاومة القياـ بحممة دبموماسية ش
الفمسطينية بالنضاؿ المشروع مف اجؿ الحرية وتقرير المصير المكفوالف مف الشرعية 

 الدولية والقانوف الدولي.
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 قامة الدولة كمرجعية قرارات الشرعية الدولية  تحديد لحؿ الصراع العربي االسرائيمي وا 
 الفمسطينية.

 المؤسسات الرسمية الفمسطينية وفؽ اجندة ـ بعممية اصالح داخمي في مفاصؿ القيا
 وطنية ال تخضع ألي ضغوطات خارجية.

 قائمة المصادر والمراجع:

 القراف الكريـ . 
  ( .الحرب االمريكية الجديدة ضد االرىاب: مف قسـ العالـ 2003ابو خميؿ، اسعد  .)

 .اآلدابالى فسطاطيف. بيروت: دار 
  ( .االرىاب في الييودية والمسيحية واالسالـ 2002ابو غضة، زكي عمي السيد .)

 والسياسات المعاصرة. د.ـ، د.ف.
  ( .آثار الحرب األمريكية عمى العراؽ دوليا اقميميا ومحميا، وقائع 2003إشتيو، محمد .)

، اوراؽ ومداخالت نخبة مف المفكريف 1/6/2003_30/5المؤتمر الدولي الثامف 
. بيرزيت: معيد ابراىيـ ابو لغد 1كاديمييف الدولييف والعرب والفمسطينييف. طواال

 لمدراسات الدولية.
   (.الرياض: اكاديمية نايؼ 1999اعماؿ ندوة مكافحة االرىاب، مكافحة االرىاب  .)

 العربية لمعمـو االمنية.
  ( .الموبي وجماعات الضغط السياسي "صراع 2012االقداحي، ىشاـ محمود .)

 المصالح والنفوذ والماؿ". االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 
 ( .نظرية االحتواء ما وراء الحرب عمى االرىاب. ط2012إياف شابيرو، إياف  .)1 .

 بيروت: شركة المطبوعات لمنشر والتوزيع.
 ( .سطوة اسرائيؿ في الواليات المتحدة، حساف البستاني. ط2007بتراس، جايمس .)1  .

 ار العربية لمعموـ ناشروف.بيروت: الد
  ( .حركة فتح مف العاصفة الى كتائب االقصى. 2005بدواف، عمي و السيمي، نبيؿ  .)

 .  دمشؽ: االوائؿ لمنشر والتوزيع.1ط
  ( .االنتفاضة حرب االستقالؿ الفمسطينية. ط2002بدواف، عمي .)دمشؽ: المنارة.1 . 



96 
 

  ( .العالـ بعد 2006بريماكوؼ، افغيني .)دمشؽ: دار 1وؿ، احمد الياشـ. طايم 11  .
 المدى لمثقافة والنشر.

  ( .العرب والعالـ بعد 2002بيضوف، احمد، و الحص، سميـ واخريف .)11 
 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1أيموؿ/سبتمبر. ط

  ( .االرىاب: مقدمة قصيرا جدا، محمد طنطاوي. ط2014تاونزنر، تشارلز  .)1 .
 لمتعميـ والثقافة. القاىرة: ىنداوي

   ( .العولمة واالرىاب حرب 2003تشومسكي، نعوـ و فينكمشتايف، نورماف واخريف  .)
سرائيؿ"، حمزة المزينى. ط . القاىرة: 1امريكا عمى العالـ"السياسة الخارجية االمريكية وا 

 عربية لمطباعة والنشر.
  ( .االرىاب في العالميف العربي والغ1998التؿ، احمد يوسؼ .)عماف: دار 1ربي. ط .

 المطبوعات والنشر.
  ( .التنظير في العالقات الدولية بيف االتجاىات التفسيرية 2007جندلي، عبد الناصر .)

 . الجزائر: دار الخمدونية.1والنظريات التكوينية. ط
  ( .الواليات المتحدة والتحوؿ الديمقراطي في فمسطيف: 2009حامد، قصي احمد  .)

 . بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.1بوش االبف. ط والية الرئيس جورج
  ( .الشرؽ االوسط الكبير بيف الصييونية العالمية واالمبريالية 2005حسيف، غازي  .)

 االمريكية. دمشؽ: منشورات اتحاد كتاب العرب.
  ( .العرب وأمريكا: مف الشرؽ أوسطية الى الشرؽ االوسط 2006حوات، محمد عمي  .)

 . القاىرة: مكتبة مدبولى.1الكبير. ط
 ( .والدة المقيط االرىاب الصييوني_االمريكي وخيانة 2007الخنساء، مي صبحي  .)

 حكاـ العرب. بيروت: مركز باحث لمدراسات.
  ( .عبد الحي ، رائيؿ الكبرى: إسرائيؿ أمريكا الصغرى التاريخ (.  أمريكا إس2009زلـو

 . بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والنشر.1الحقيقي ألمريكا في العالـ العربي. ط
  ( .االرىاب في مفيومو الجديد. د.ـ، د.ف.2006السروجي، احمد خداـ  .) 
 ( .اسرائيؿ_ العراؽ_ الواليات المتحدة. ط2004سعيد، ادوارد  .)دار اآلداب  . بيروت:1

 لمنشر والتوزيع.
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   ( .سقوط النظاـ العربي مف فمسطيف الى العراؽ: مقاالت 2004سمماف، طالؿ  .)
 . د.ف  : دار الفارايي.2003_2002مختارة، 

  ( .االرىاب الدولي في ظؿ المتغيرات الدولية. دمشؽ: 2005سويراف، احمد حسيف  .)
 منشورات الحمبي الحقوقية.

   (. أولويات السياسة الخارجية االمريكية بعد أحداث 2009سماعيؿ. )الشاىر، شاىر ا
 .  دمشؽ: الييئة العامة السورية لمكتاب.2001أيموؿ  1

 ( .االرىاب والعالقات العربية الغربية. ط2008الشاوش، خميفة عبد السالـ .)عماف:  1.
 دار جرير.

    ( .االستراتيجية االمريكية تجاه2013شمبي، سعيد شاكر .)  الشرؽ االوسط خالؿ
 . عماف: دار الحامد لمنشر والتوزيع.1ادارة الرئيس بارؾ أوباما. ط

  ( .السياسة االمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيمي 2012صورية، عباسة درباؿ  .)
 . عماف: مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع.1في ظؿ النظاـ الدولي الجديد. ط

  ( .أ2007عاروري، نصير حسف  .) مريكا الخصـ والحكـ: دراسة توثيقية في عممية
 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1. ط1967السالـ ومناورات واشنطف منذ 

  ( .الشرعية الدولية لمكافحة االرىاب. ط2009العريمي، مشيور بخيت .)عماف: دار 1.
 الثقافة.

  ( .العالقات الدولية: دراسة تحم2010العقابي، عمي عودة  .) يمية في االصوؿ والنشأة
 والتاريخ والنظريات. د.ـ: د.ف.

  ( .موقؼ االسالـ مف االرىاب. ط2004العميري، محمد بف عبداهلل  .)الرياض: 1 .
 جامعة االمير نايؼ العربية لمعمـو االمنية.

   ( .االنتفاضة تحرير فمسطيف امر راىف. 2003عوض، ميخائيؿ و العبد اهلل، حميد  .)
 دف.. بيروت: 1ط

  ( .المفاىيـ االساسية في العالقات 2002غريفيش، مارتف و اوكاالىاف، تيري  .)
 . دبي: مركز الخميج لالبحاث.1الدولية. ط

  ( .االرىاب الدولي وشرعية المقاومة، ط2011الفتالوي، سييؿ حسيف .)عماف: دار 2 .
 الثقافة.
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 ( .سرائي2009فرج، ىدى ؿ. االسكندرية: المكتب (. االرىاب الحصاف الخاسر ألمريكا وا 
 العربي الحديث.

    ( .صناعة الكراىية في 2003قرني، بيجت، و حمودة، عبد العزيز واخريف  .)
 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1العالقات العربية االمريكية. ط

 ( .مؤتمر القمة العربية غير العادي. القاىرة: مركز زايد 2000قمة انتفاضة القدس .)
 .2000أكتوبر  22_21نسيؽ والمتابعة. لمت

  ( .الجيود العربية لمكافحة جريمة االرىاب. ط2011كاطع، غساف صبري .)عماف: 1 .
 دار الثقافة.

    كالينيكوس، أليكس. )د.ت(. االستراتيجية الكبرى لإلمبراطورية االمريكية. د.ـ: مركز
 الدراسات االشتراكية.

  ( .ما بعد الحادي عشر مف ايموؿ : عصر اإلمبراطورية الجديدة. 2003كيمو، سالمة .)
 دمشؽ: دار التكويف لمنشر والتوزيع.

  ( .اإلرىاب الصييوني عقيدة مجتمع وتاريخ دولة. 2007المدواي، مصطفى يوسؼ .)
 . بيروت: دار اليادي.1ط

  ( .التداعيات الدولية الكبرى أل2005لكريني، ادريس .) سبتمبر: مف غزو  11حداث
 . مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية.1افغانستاف الى احتالؿ العراؽ. صباح القصير. ط

  ( .المساعدات الخارجية االمريكية إلسرائيؿ 2012ـ.شارب، جيريمي .)آذار/مارس 12
 . بيروت: مؤسسة الدارسات الفمسطينية. 1، نسريف ناضر، ط2012

  ( .2003محفوظ، عصاـ.) بيروت: دار الفارابي.1االرىاب بيف السالـ واإلسالـ. ط . 
  ( .مشروع الشرؽ االوسط الكبير: الحقائؽ 2005المخادمي، عبد القادر زريؽ  .)

 . الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية.1واالىداؼ والتداعيات. ط
  ( .الحرب الوقائية االمريكية ومنظومة البنتاغوف العسك2004مساعد،كماؿ .) رية

 والتكنولوجية، بيروت: ـ.ف.
  ( .االرىاب في السياسات االمريكية واالسرائيمية، ط2004المصري، غساف .)1 .

 نابمس: ـ ف.
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 ( .سياسة الواليات المتحدة الخارجية والقضية الفمسطينية: 2002المغربي، فؤاد  .)
 واالعالف.. راـ اهلل: مؤسسة الناشر لمدعاية 1تعقيب وحوار مجموعة مف المختصيف. ط

  ( .الحرب ضد االرىاب: تداعيات تفجيرات نيويورؾ 2009النحاؿ، محمد سالمة .)
 وواشنطف وانعكاساتيا االقميمية والدولية. عماف: دار زىراف لمنشر والتوزيع.

  ( .الغرب واالسالـ وفمسطيف: حقوؽ تاريخية 2006النمورة، محمود طالب خميؿ .)
 صالح. الخميؿ: د.ف.وصراع حضارات اـ استعمار وصراع م

    ( .الحرب االمريكية عمى االرىاب وأثرىا عمى العالقات 2005نويز، جيمس  .)
 . أبو ظبي: مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية. 1االمريكية _العربية. ط

   ( .كراىية تحت الجمد: اسرائيؿ عقدة العالقات العربية 2003ىيكؿ، محمد حسنيف  .)
 . القاىرة: دار الشروؽ.1. طاالمريكية

  ( .مكافحة االرىاب في االستراتيجية االمريكية: رؤية 2011الياسري، ياسيف طاىر  .)
 . عماف: دار الثقافة.1قانونية ةتحميمية. ط

 الموسوعات: 

 (./القسـ الثانيالموسوعة الفمسفية العربية )المجمد الثاني• 

 الرسائل العممية:

  ،العمميات التفجيرية وأثرىا عمى انتفاضة االقصى.  (.2009سميرة فخري. ) الحموز
 فمسطيف.. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة بيرزيت

 المواقع االلكترونية:

   ،الميبرالية نشأتيا وتطورىا ومجاالتيا . الموقع  (2003. )عبد الرحيـ صمايؿالسممي
 االلكتروني:

 2515.htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow 
15/9/2015 

 ،الموقع االلكتروني: . مقاربة تعريؼ لإلرىاب (.2012. )عمي عقمةعرساؿ 
 http://paltoday.ps/ar/post/150741 20/9/2015 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2515.htm
http://paltoday.ps/ar/post/150741
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  ،سرائيؿ، تحالؼ استراتيجي وأزمات تكتيكية. الموقع  (.2010.)جوادالحمد أمريكا وا 
 :االلكتروني

http://www.mesc.com.jo/OurVision/2009/10.html 2/10/2015 
   اختبار الثروات: كيؼ تستفيد الواليات (. 2012)ديفيد.  بولوؾ، و .مايكؿ شتات ،آيزن

الموقع االلكتروني:  . المتحدة مف تحالفيا مع إسرائيؿ
http://www.washingtoninstitute.org 19/9/2015 

  الدعـ العسكري  عدد كانوف االوؿ )ديسمبر(.  (2006. )مجمة فمسطيف المسممة
 األمريكي لمكياف الصييوني: أرقاـ ووقائع وأنواع األسمحة وأسماء الشركات والمسؤوليف.

 الموقع االلكتروني: 
http://www.alzaytouna.net/permalink/5062.html 28/9/0152 

  ،عرفات العب سياسي في الحقؿ الداخمي. الموقع االلكتروني: (.2005. )ممدوحنوفؿ 
http://www.mnofal.ps/printable/?nb=530 10/10/2015 

  ،حركة حماس ومواءمة السياسات. موقع شبكة االنترنت  (.2005). عميالجرباوي
".  الموقع االلكتروني: aminلالعالـ العربي "

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=3933 20/11/2015 
  ،مواقؼ األطراؼ مف انتفاضة األقصى. موقع الجزيرة  (.2001. )عميالعبد اهلل

 وقع االلكتروني.االخباري. الم
-4460-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e969eea2

57a346f5ef2f-b701-4636 29/11/2015 
  ،متى توقؼ حماس عممياتيا االستشيادية. الموقع  (.2002. )ابراىيـالمقادمة

 االلكتروني:

 2002/Palestine4.htm-09-http://alarabnews.com/alshaab/GIF/13 
17/11/2015 11/11/2015 

  ،وجداوؿ االعماؿ المختمفة في فمسطيف. الموقع  االصالح (.2004. )جورججقماف
 االلكتروني:

http://www.mesc.com.jo/OurVision/2009/10.html
http://www.mesc.com.jo/OurVision/2009/10.html
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.alzaytouna.net/permalink/5062.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/5062.html
http://www.mnofal.ps/printable/?nb=530
http://www.mnofal.ps/printable/?nb=530
http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=3933
http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=3933
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e969eea2-4460-4636-b701-57a346f5ef2f
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e969eea2-4460-4636-b701-57a346f5ef2f
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/13-09-2002/Palestine4.htm%2017/11/2015
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/13-09-2002/Palestine4.htm%2017/11/2015
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http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=1319&CategoryI
d=2 10/11/2015 

  ،االنتفاضة والمقاومة والعمميات االستشيادية: التأثيرات  (.2002. )ماجدكيالي
 واإلشكاليات. الموقع االلكتروني.

studies.org/ar/mdf/abstract/35296-http://www.palestine 
15/11/2015 
 

  ،مسطينيوف عمى خطة انقاذ وطني. الموقع ىؿ يتفؽ الف(. 2003، )ممدوحنوفؿ
 االلكتروني:

http://www.mnofal.ps/ar/2003/11/ 5/11/2015 
  ،الموقع 2001 التقرير االستراتيجي العربي (.2002. )ايمف السيدعبد الوىاب .

 االلكتروني.
http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/6/18/FILE1.HTM 

3/11/2015 
   ،الوضع الميداني تجاوز المناشدات الفمسطينية والمبادرات  (.2002. )ممدوحنوفؿ

 الموقع االلكتروني:. االمريكية
http://www.mnofal.ps/ar/2002/06/ 4/11/2015 

  ،الظاىرة االستشيادية، الجزيرة. الموقع االلكتروني (.2004)خالد.مشعؿ : 
http://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2004/6/4/ 

3/11/2015 
 ،الصراع عمى الشرؽ األوسط. الموقع االلكتروني:  (. مقاربات.2004) داوود. الّديؾ 

http://www.mokarabat.com/s1649.htm 10/11/2015 
  ،مشروع )الشرؽ األوسط الكبير( ورؤيتنا لإلصالح.  (.2004. )محمد ميديعاكؼ

 الموقع االلكتروني:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title =28/10/2015 

 

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=1319&CategoryId=2
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=1319&CategoryId=2
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/35296
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/35296
http://www.mnofal.ps/ar/2003/11/
http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/6/18/FILE1.HTM
http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/6/18/FILE1.HTM
http://www.mnofal.ps/ar/2002/06/
http://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2004/6/4/
http://www.mokarabat.com/s1649.htm
http://www.mokarabat.com/s1649.htm
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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    كبير. االحتالؿ الديمقراطي: بوش يخترع الشرؽ األوسط ال (.2004فولتير. )شبكة
الموقع االلكتروني: 

http://www.voltairenet.org/article90101.html11/11/2015 
  ،االرىاب والمقاومة في ضوء القانوف الدولي. الموقع  (.2012) .حناعيسى

االلكتروني: 
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14100&Categor

yId=2  7/12/2015 
  .الموقع  .الفمسطينيالحقوؽ الثابتة لمشعب (. 2003) الموسوعة الفمسطينية

 http://www.palestinapedia.net  8/12/2015االلكتروني: 
   ،حركات النضاؿ الوطني التحرري في  (.2007) .محمد عز الديف مصطفى حمداف

االتفاقيات الدولية. المركز الديمقراطي العربي. الموقع االلكتروني: 
//democraticac.de/?p=23007http:  7/12/2015 

 
 ( .مشروع "الشرؽ األوسط الكبير" ييدؼ لوضع العرب تحت 2004محمود، عمي .)

 الوصاية االمريكية. مكتب اليوـ. الموقع االلكتروني: 
http://www.alyaum.com/article/1153616  28/12/2015 

 ( .العمميات االستشيادية. الجزيرة. الموقع االلكتروني:2002نزاؿ، محمد .) 
direction/2004/6/3-http://www.aljazeera.net/programs/opposite/  

27/12/2015 
 ( .2006مكي، عماد .) .تحالؼ الصييونية المسيحية مع المحافظيف الجدد. الجزيرة

 الموقع االلكتروني. 
-cbe4-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/de192268

d7ae118a4bd1-9797-4c74   30/12/2015  
 ( .المحافظوف الجدد والمتدينوف الصياينة.. تحالؼ يضع الكياف 2007مكي، عماد .)

 فوؽ الجميع. الموقع االلكتروني: 

http://www.voltairenet.org/article90101.html
http://www.voltairenet.org/article90101.html
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14100&CategoryId=2
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14100&CategoryId=2
http://www.palestinapedia.net/
http://democraticac.de/?p=23007
http://democraticac.de/?p=23007
http://www.alyaum.com/article/1153616
http://www.alyaum.com/article/1153616
http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction/2004/6/3/
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/de192268-cbe4-4c74-9797-d7ae118a4bd1
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/de192268-cbe4-4c74-9797-d7ae118a4bd1
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https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=181641  
31/12/2015 
  

 (. الصييونية المسيحية. الموقع االلكتروني: 2008لعيد، سميماف بف قاسـ بف محمد. )ا 
http://www.alukah.net/culture/0/18754/  31/12/2015 

 ،إستراتيجية األمف (. التغير واالستمرار فى 2015مروة محمد عبد الحميد. ) عبد المجيد
سبتمبر.المركز الديمقراطي العربي. الموقع  11القومى األمريكية بعد احداث 

 االلكتروني:
 (.بعض معالـ التحوالت في التفكير االستراتيجي لمواليات المتحدة 2007ياسر،صالح .)

 . الموقع االلكتروني:2036العدد: -. الحوار المتمدف 2001سبتمبر  11بعد 
 

 .وتداعياتيا. الموقع  2001سبتمبر  11عاما عمى أحداث 1 2(. 2013) ياسر، صالح
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/4629-االلكتروني: 

7-1-2001-11-12 
 

 HODARI( .2013 بحث في االستراتيجية, المفيـو و النظرية. 'التحميالت العسكرية .)
 و اإلستراتيجية'. الموقع االلكتروني:

 tech.net/forum/index.php?threads-http://army/ 
 ( .تغيرات االستراتيجية و 2006يوسؼ، خالد .) الجغرافيا النووية العالمية. الموقع

 http://www.almoslim.net/node/85804االلكتروني: 
 ( .استراتيجية االحتواء.. ىي االستراتيجي األمريكية 2015عباس. فيصؿ احمد  .)

 الرئيسية في فترة الحرب الباردة. الموقع االلكتروني:
blog/81-http://mod.gov.sd/index.php/section- 

 ( .مف "االحتواء المزدوج" الى "االحتواء الشامؿ". 1998عبد الحميـ، احمد .)
االستراتيجية االميركية الجديدة في الشرؽ االوسط. الموقع االلكتروني: 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=181641
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=181641
http://www.alukah.net/culture/0/18754/
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/4629-12-11-2001-1-7
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/4629-12-11-2001-1-7
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/4629-12-11-2001-1-7
http://army-tech.net/forum/index.php?threads/
http://www.almoslim.net/node/85804
http://mod.gov.sd/index.php/section-blog/81-
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http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998
/6/3/ 19/3/2016 

 ( .استراتيجية الرد الشامؿ. الموقع االلكتروني:2014عباس، فيصؿ احمد .) 

blog/81-http://mod.gov.sd/index.php/section  22/3/2016 
 

  ( .الشرعّية الدولّية والقانوف الدولّي. الموقع االلكتروني:2011أديب،خمود  .) 

http://alazmenah.com/?page=show_det&category_id=9&id=29291  
15/3/2016 

 ( .الحزب الديمقراطي األميركي. الموقع االلكتروني: 2014الجزيرة .)
/movementsandparties/201http://www.aljazeera.net/encyclopedia

4/11/27/ 5/4/2016. 
   ( .مف األكثر ُعنفا إدارة الحزب الديموقراطي أـ الجميوري؟ 2014الفقي، احمد .)

 wars-http://www.sasapost.com/american-الموقع االلكتروني:

parties-democratic-and-republic/ 28/3/2016. 
  ( .الحزب "الديمقراطي" األميركي... أجندة مختطفة وخطة 2006ديؿ، جاكسوف .)

جديدة. الموقع االلكتروني: 
p://www.siironline.org/alabwab/derasat%2801%29/172.htmhtt 

1/4/2016. 
 ( .أوجو االختالؼ بيف البرنامجيف السياسييف لمحزبيف الجميوري 2012ممكاوي، لينة .)

والديموقراطي. الموقع االلكتروني: 
-between-http://www.alhurra.com/content/differences
-party-republican-democratic

platforms/212953.html#ixzz47zlbfnDv 6/4/2016. 

 

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/6/3/
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/6/3/
http://mod.gov.sd/index.php/section-blog/81
http://alazmenah.com/?page=show_det&category_id=9&id=29291
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/27/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/27/
http://www.sasapost.com/american-wars-republic-and-democratic-parties/
http://www.sasapost.com/american-wars-republic-and-democratic-parties/
http://www.siironline.org/alabwab/derasat%2801%29/172.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat%2801%29/172.htm
http://www.alhurra.com/content/differences-between-democratic-republican-party-platforms/212953.html#ixzz47zlbfnDv
http://www.alhurra.com/content/differences-between-democratic-republican-party-platforms/212953.html#ixzz47zlbfnDv
http://www.alhurra.com/content/differences-between-democratic-republican-party-platforms/212953.html#ixzz47zlbfnDv
http://www.alhurra.com/content/differences-between-democratic-republican-party-platforms/212953.html#ixzz47zlbfnDv
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 المالحق:

 . 1ممحق: رقم 

 االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب

الذي صدرت االتفاقية بقرار مف مجمسي وزراء العدؿ والداخمية العرب فى اجتماعيما المشترؾ 
 7تاريخ بدء النفاذ:  - 22/4/1998عقد بمقر االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية بتاريخ 

 40، وفقا لممادة 1999أيار/مايو 

 الديباجة

 إف الدوؿ العربية الموقعة:

فيما بينيا لمكافحة الجرائـ اإلرىابية، التي تيدد أمف األمة العربية رغبة في تعزيز التعاوف 
 واستقرارىا، وتشكؿ خطرا عمى مصالحيا الحيوية.

والتزاما بالمبادئ األخالقية والدينية السامية، وال سيما أحكاـ الشريعة اإلسالمية، وكذا بالتراث 
ىاب، وتدعو إلى حماية حقوؽ اإلنساف، اإلنساني لألمة العربية التي تنبذ كؿ أشكاؿ العنؼ واإلر 

وىى األحكاـ التي تتماشى معيا مبادئ القانوف الدولي وأسسو التي قامت عمى تعاوف الشعوب 
 مف أجؿ إقامة السالـ.

والتزاما بميثاؽ جامعة الدوؿ العربية وميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة، وجميع العيود والمواثيؽ الدولية 
 المتعاقدة في ىذه االتفاقية طرفا فييا.األخرى التي تكوف الدوؿ 

وتأكيدا عمى حؽ الشعوب في الكفاح ضد االحتالؿ األجنبي والعدواف بمختمؼ الوسائؿ، بما في 
ذلؾ الكفاح المسمح مف أجؿ تحرير أراضييا، والحصوؿ عمى حقيا في تقرير مصيرىا 

كمو وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاؽ  واستقالليا، وبما يحافظ عمى الوحدة الترابية لكؿ بمد عربي، وذلؾ
 وقرارات األمـ المتحدة.

 قد اتفقت عمى عقد االتفاقية، داعية كؿ دولة عربية لـ تشارؾ في إبراميا إلى االنضماـ إلييا.
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 .الباب األول: تعاريف وأحكام عامة

 :المادة األولى

 يقصد بالمصطمحات التالية التعريؼ المبيف إزاء كؿ منيا:

 عاقدة:الدولة المت -1

كؿ دولة عضو في جامعة الدوؿ العربية صدقت عمى ىذه االتفاقية، وأودعت وثائؽ تصديقيا 
 لدى األمانة العامة لمجامعة.

 اإلرىاب: -2

كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي 
الناس، أو ترويعيـ بإيذائيـ أو تعريض حياتيـ أو فردي أو جماعي، ييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف 

حريتيـ أو أمنيـ لمخطر، أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو األمالؾ العامة أو 
 الخاصة، أو احتالليا أو االستيالء عمييا، أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر.

 الجريمة اإلرىابية:-3

تنفيذا لغرض إرىابي في أي مف الدوؿ المتعاقدة، أو عمى  ىي أي جريمة أو شروع فييا ترتكب
رعاياىا أو ممتمكاتيا أو مصالحيا يعاقب عمييا قانونيا الداخمي، كما تعد مف الجرائـ اإلرىابية 
الجرائـ المنصوص عمييا في االتفاقيات التالية، عدا ما استثنتو منيا تشريعات الدوؿ المتعاقدة أو 

 التي لـ تصادؽ عمييا:

)أ( اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائـ واألفعاؿ التي ترتكب عمى متف الطائرات والموقعة     
 ـ.14/9/1963بتاريخ 

)ب( اتفاقية الىاي بشأف مكافحة االستيالء غير المشروع عمى الطائرات والموقعة بتاريخ     
 ـ.16/12/1970

وعة الموجية ضد سالمة الطيراف )ج( اتفاقية مونتلاير الخاصة بقمع األعماؿ غير المشر     
 ـ.10/5/1984والبروتوكوؿ الممحؽ بيا والموقع في مونتلاير  23/9/1971المدني والموقعة في 
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)د( اتفاقية نيويورؾ الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المشموليف     
 ـ.14/12/1973بالحماية الدولية بمف فييـ الممثموف الدبموماسيوف والموقعة في 

 ـ.17/12/1979)ىػ( اتفاقية اختطاؼ واحتجاز الرىائف والموقعة في     

 ـ، ما تعمؽ منيا بالقرصنة البحرية. 1983)و( اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة     

 :المادة الثانية

ضد  )أ( ال تعد جريمة، حاالت الكفاح بمختمؼ الوسائؿ، بما في ذلؾ الكفاح المسمح    
االحتالؿ األجنبي والعدواف مف أجؿ التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانوف الدولي، وال 

 يعتبر مف ىذه الحاالت كؿ عمؿ يمس بالوحدة الترابية ألي مف الدوؿ العربية.

)ب( ال تعد أي مف الجرائـ اإلرىابية المشار إلييا في المادة السابقة مف الجرائـ السياسية.     
الجرائـ  -ولو كانت بدافع سياسي -تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية، ال تعد مف الجرائـ السياسية وفي

 اآلتية:

 التعدي عمى مموؾ ورؤساء الدوؿ المتعاقدة والحكاـ وزوجاتيـ أو أصوليـ أو فروعيـ. -1    

زراء في التعدي عمى أولياء العيد، أو نواب رؤساء الدوؿ، أو رؤساء الحكومات، أو الو  -2    
 أي مف الدوؿ المتعاقدة.

التعدي عمى األشخاص المتمتعيف بحماية دولية بمف فييـ السفراء والدبموماسيوف في  -3    
 الدوؿ المتعاقدة أو المعتمدوف لدييا.

القتؿ العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السمطات أو وسائؿ النقؿ  -4    
 والمواصالت.

لتخريب واإلتالؼ لمممتمكات العامة والممتمكات المخصصة لخدمة عامة حتى أعماؿ ا -5    
 ولو كانت ممموكة لدولة أخرى مف الدوؿ المتعاقدة.

جرائـ تصنيع أو تيريب أو حيازة األسمحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرىا مف المواد  -6    
 التي تعد الرتكاب جرائـ إرىابية. 
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 .2ممحق: رقم 

 الشرق االوسط الكبير نص مشروع

فيما يمي نص مشروع "الشرؽ االوسط الكبير" االمريكي المقدـ الى قمة الثماني المنعقد في 
 .2004الواليات المتحدة في يونيو 

يمثؿ " الشرؽ االوسط الكبير" تحديا وفرصة فريدة لممجتمع الدولي. وساىمت " النواقص" الثالثة 
 2002األمـ المتحدة حوؿ التنمية البشرية العربية لمعاميف التي حددىا الكتاب العرب لتقريري 

_ الحرية، المعرفة، تمكيف النساء_ في خمؽ الظروؼ التي تيدد المصالح الوطنية لكؿ 2003
. وطالما تزايد عدد االفراد المحروميف مف حقوقيـ السياسة واالقتصادية في 8أعضاء مجموعة اؿ

رىاب والجريمة الدولية واليجرة غير الشرعية. إف المنطقة، سنشيد زيادة في التطرؼ واال
 (.1االحصائيات التي تصؼ الوضع الحالي في " الشرؽ االوسط الكبير" مروعة.)

 ىو اقؿ مف نظيره في أسبانيا. 22_مجموع إجمالي الدخؿ المحمي لبمداف الجامعة العربية اؿ

 النساء ثمثي العدد.مميوف شخص_ أميوف وتشكؿ  65% مف العرب البالغيف _40_حوالي 

مميوف  100، وسيدخميا 2010مميونا مف الشباب سوؽ العمؿ بحموؿ  50_سيدخؿ أكثر مف 
مالييف وظيفة جديدة المتصاص ىؤالء  6. وىناؾ حاجة لخمؽ ما اليقؿ عف 2020بحموؿ 

 الوافديف الجدد الى سوؽ العمؿ.

بحموؿ مميوف  25في المنطقة  _اذا استمرت المعدالت الحالية لمبطالة، سيبمغ معدؿ البطالة
2010. 

. ولتحسيف مستويات المعيشة، يجب اف  _يعيش ثمث المنطقة عمى أقؿ مف دوالريف في اليـو
% الى 3يزداد النمو االقتصادي في المنطقة أكثر مف الضعؼ مف مستواه الحالي الذي ىو دوف 

 % عمى االقؿ.6

وىو رقـ اقؿ مما ىو عميو في أي منطقة % فقط مف السكاف استخداـ االنترنت، 6,1_في إمكاف 
 في العالـ، بما في ذلؾ بمداف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
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% فقط مف المقاعد البرلمانية في البمداف العربية بالمقارنة عمى سبيؿ 5,3_ال تشغؿ النساء سوى 
 % في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.4,8المثاؿ، مع 

ألكبر سنا عف رغبتيـ في اليجرة الى بمداف اخرى، وفقا لتقرير % مف الشباف العرب ا51_عبر 
 ، واليدؼ المفضؿ لدييـ ىو البمداف االوروبية.2002التنمية البشرية العربية لمعاـ 

وتعكس ىذه االحصائيات أف المنطقة تقؼ عند مفترؽ طرؽ. ويمكف لمشرؽ االوسط الكبير أف 
يد مف الشباب المفتقريف الى مستويات الئقة مف يستمر عمى المسار ذاتو، ليضيؼ كؿ عاـ المز 

المنطقة، العمؿ والتعميـ والمحروميف مف حقوقيـ السياسية. وسيمثؿ ذلؾ تيديدا مباشر الستقرار 
 .8ولممصالح المشتركة ألعضاء مجموعة اؿ

البديؿ ىو الطريؽ الى االصالح. ويمثؿ تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وممحة 
لمتحرؾ في الشرؽ االوسط الكبير. وىي نداءات يرددىا نشطاء واكاديميوف والقطاع الخاص في 
أرجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرؽ االوسط الكبير بالفعؿ ليذه النداءات 

وا خطوات في اتجاه االصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي. وأيدت بمداف مجموعة واتخذ
، بدورىا، ىذه الجيود بمادراتيا الخاصة لإلصالح في منطقة الشرؽ األوسط. وتبيف "الشراكة 8اؿ

االوروبية المتوسطية"، " ومبادرة الشراكة بيف الواليات المتحدة والشرؽ االوسط" وجيود إعادة 
 باإلصالح في المنطقة. 8ار المتعددة األطراؼ في افغانستاف والعراؽ التزاـ مجموعة اؿاالعم

إف التغيرات الديموغرافية المشار الييا أعاله، وتحرير أفغانستاف والعراؽ مف نظاميف قمعييف، 
فرصة تاريخية.  8ونشوء نبضات ديمقراطية في أرجاء المنطقة، بمجوعيا، تتيح لمجموعة اؿ

في  مجموعة، في قمتيا في سي آيالند، أف تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة االصالحوينبغي ل
الشرؽ االوسط الكبير، وتطمؽ ردا منسقا لتشجيع االصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

 في المنطقة. 

اف تتفؽ عمى أولويات مشتركة لإلصالح تعالج النواقص التي حددىا تقريرا  8ويمكف لمجموعة اؿ
تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح. _ بناء األمـ المتحدة حوؿ التنمية البشرية العربية عبر: 

 مجتمع معرفي._ توسيع الفرص االقتصادية.
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وتمثؿ أولويات اإلصالح ىذه السبيؿ الى تنمية المنطقة: فالديمقراطية والحكـ الصالح يشكالف 
يف يتمتعوف بتعميـ جيد ىـ ادوات التنمية والمبادرة اإلطار الذي تتحقؽ داخمو التنمية، واالفراد الذ

 في مجاؿ األعماؿ ىي ماكينة التنمية.

 أوال: تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح:

"توجد فجوة كبيرة بيف البمداف العربية والمناطؽ االخرى عمى صعيد الحكـ القائـ عمى المشاركة... 
وىو احد التجميات االكثر إيالما لمتخمؼ في  ويضعؼ ىذا النقص في الحرية التنمية البشرية،

 (.2002التنمية السياسية". )تقرير التنمية البشرية، 

إف الديمقراطية والحرية ضروريتاف الزدىار المبادرة الفردية، لكنيا مفقودتاف الى حد بعيد في 
البمد الوحيد ، كانت اسرائيؿ 2003ارجاء الشرؽ االوسط الكبير. وفي تقرير "فريدوـ ىاوس" لمعاـ 

في الشرؽ االوسط الكبير الذي يصنؼ بأنو "حر"، ووصفت أربعة بمداف أخرى فقط بأنيا "حرة 
جزئيا". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية الى انو مف بيف سبع مناطؽ في العالـ، حصمت 

البيانات  البمداف العربية عمى انيا أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينات. أدرجت ىقواعد
التس تقيس : التعبير عف الرأي والمساءلة" المنطقة العربية في المرتبة االدنى في العالـ. 
باإلضافة الى ذلؾ، ال يتقدـ العالـ العربي إال عمى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى عمى صعيد 

يا سكاف تمكيف النساء. وال تنسجـ ىذه المؤشرات المحبطة إطالقا مع الرغبات التي يعبر عن
، عمى سبيؿ المثاؿ، تصدر العرب الئحة 2003المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية لمعاـ 

مف يؤيد، في ارجاء العالـ، الرأي القائؿ باف "الديمقراطية أفضؿ مف أي شكؿ آخر لمحكـ"، 
أف تظير تأييدىا  8عف أعمى مستوى لرفض الحكـ االستبدادي ويمكف لمجموعة اؿوعبروا 

 لإلصالح الديمقراطي في المنطقة العربية عبر التزاـ ما يمي: 

، أعمنت بمداف عدة في الشرؽ االوسط 2006و 2004في الفترة بيف  مبادرة االنتخابات الحرة:_
 إجراء انتخابات رئاسية او برلمانية او بمدية. ( نيتيا 2الكبير )

إلجراء انتخابات حرة ومنصفة، يمكف مع تمؾ البمداف التي تظير استعدادا جديا وبتعاوف 
 أف تقدـ بفاعمية مساعدات لمرحمة ما قبؿ االنتخابات ب: 8لمجموعة اؿ
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_تقديـ مساعدات تقنية، عبر تبادؿ الزيارات او الندوات إلنشاء او تعزيز لجاف انتخابية مستقمة 
 لمراقبة االنتخابات واالستجابة لمشكاوى وتسمـ التقارير.

قنية لتسجيؿ الناخبيف والتربية المدنية الى الحكومات التي تطمب ذلؾ. مع _تقديـ مساعدات ت
 تركيز خاص عمى الناخبات.

مف اجؿ تعزيز دور البرلمانات في مقرطة _الزيارات المتبادلة والتدريب عمى الصعيد البرلمان: 
االىتماـ اف ترعى تبادؿ زيارات ألعضاء البرلمانات ، مع تركيز  8البمداف، يمكف لمجموعة اؿ

 عمى صوغ التشريعات وتطبيؽ االصالح التشريعي والقانوني وتمثيؿ الناخبيف.

% فقط مف المقاعد البرلمانية 5,3تشغؿ النساء  معاىد لمتدريب عمى القيادة خاصة بالنساء:_
في البمداف العربية. ومف اجؿ زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية ، يمكف لمجموعة 

اف تراعي معاىد تدريب خاصة بالنساء تقدـ تدريبا عمى القيادة لمنساء الميتمات بالمشاركة  8اؿ
في التنافس االنتخابي عمى مواقع في الحكـ او إنشاء /تشغيؿ منظمة غير حكومية. ويمكف ليذه 

 المعاىد اف تجمع بيف قياديات مف بمداف مجموعة اؿ والمنطقة.

في الوقت الذي نفذت فيو الواليات المتحدة واالتحاد المساعدة القانونية لمناس العاديين: _
القانوني  االوروبي واالمـ المتحدة والبنؾ الدولي بالفعؿ مبادرات كثيرة لتشجيع االصالح

والقضائي، فإف معظميا يجرى عمى المستوى الوطني في مجاالت مثؿ التدريب القضائي واالدارة 
صالح النظاـ القانوني. ويمكف لمبادرة مجموعة اؿالقضا أف تكمؿ ىذه الجيود بتركيز  8ئية وا 

االنتباه عمى مستوى الناس العادييف في المجتمع، حيث يبدأ الحسس الحقيقي لمعدالة. ويمكف 
أف تنشئ وتموؿ مراكز يمكف لألفراد أف يحصموا فييا عمى مشورة قانونية بشأف  8لمجموعة اؿ
مدني او الجنائي او الشريعة. ويتصموا بمحامي الدفاع )وىي غير مألوفة الى حد كبير القانوف ال

 في المنطقة(. كما يمكف ليذه المراكز أف ترتبط بكميات الحقوؽ في المنطقة.

 53يمفت تقرير التنمية البشرية العربية الى ىناؾ أقؿ مف :  _مبادرة وسائل اإلعالم المستقمة
صحيفة لكؿ الؼ شخص في البمداف  285عربي، بالمقارنة مع مواطف  1000صحيفة لكؿ 

المتطورة، وأف الصحؼ العربية التي يتـ تداوليا تميؿ الى أف تكوف ذات نوعية رديئة. ومعظـ 
برامج التمفزيوف في المنطقة تعود ممكيتيا الى الدولة او يخضع لسيطرتيا، وغالبا ما تكوف النوعية 
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التقارير ذات الطابع التحميمي والتحقيقي. ويقود ىذا النقص الى غياب  رديئة، إذ تفتقر البرامج الى
اىتماـ الجميور وتفاعمو مع وسائؿ االعالـ المطبوعة، ويحد مف المعمومات المتوافرة لمجميور. 

 أف : 8ولمعالجة ذلؾ، يمكف لمجموعة اؿ

 _ترعى زيارات متبادلة لمصحفييف في وسائؿ االعالـ المطبوعة واالذاعية.

 _ترعى برامج تدريب لصحفييف مستقميف.

لمصحافة في المنطقة او خارج البالد،  _تقديـ زماالت دراسية لطالب كي يداوموا في مدارس
وتموؿ برامج إليفاد صحفييف او اساتذة صحافة لتنظيـ ندوات تدريب بشأف قضايا مثؿ تغطية 

 . االنتخابات او قضاء فصؿ دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة

_الجيود المتعمقة بالشفافية /مكافحة الفساد: حدد البنؾ الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة 
 الكبرى في وجو التنمية، وقد اصبح متأصال في الكثير مف بمداف الشرؽ األوسط الكبير.

 : 8ويمكف لمجموعة اؿ

 .8بمجوعة اؿ_ أف تشجع عمى تبنى "مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة 

_أف تدعـ عمنا مبادرة منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية / برنامج االمـ المتحدة لمتنمية في 
 IFIs_شماؿ أفريقيا، التي يناقش مف خالليا رؤساء حكومات ومانحوف و الشرؽ االوسط 

 لة.ومنظمات غير حكومية إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة لممساء

 حوؿ الشفافية في المنطقة. 8_اطالؽ واحد أكثر مف البرامج التجريبية لمجموعة اؿ

 _المجتمع المدني.

أخذا في االعتبار أف القوة الدافعة لإلصالح الحقيقي في الشرؽ االوسط الكبير يجب أف تأتي مف 
لمجموعة  الداخؿ، وبما أف أفضؿ الوسائؿ لتشجيع اإلصالح ىي عبر منظمات تمثيمية، ينبغي

 8أف تشجيع عمى تطوير منظمات فاعمة لممجتمع المدني في المنطقة. ويمكف لمجموعة اؿ 8اؿ
 اف: 
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_تشجيع حكومات المنطقة عمى السماح لمنظمات المجتمع المدني، ومف ضمنيا المنظمات غير 
الحكومية الخاصة بحقوؽ االنساف ووسائؿ اإلعالـ، عمى أف تعمؿ بحرية مف دوف مضايقة او 

 تقييدات.

_تزيد التمويؿ المباشر لممنظمات الميتمة بالديمقراطية وحقوؽ االنساف ووسائؿ االعالـ والنساء 
 وغيرىا مف المنظمات غير الحكومية في المنطقة.

_تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويؿ لممنظمات المحمية ) مثؿ 
مممكة المتحدة او " مؤسسة الدعـ الوطني لمديمقراطية االمريكية( " مؤسسة وستمنستر" في ال

لتقديـ التدريب لممنظمات غير الحكومية في شأف كيفية وضع برنامج والتأثير عمى الحكومة 
وتطوير إستراتيجيات خاصة بوسائؿ االعالـ والناس العادييف لكسب التأييد. كما ليذه البرامج أف 

ن  شاء شبكات إقميمية.تتضمف تبادؿ الزيارات وا 

_ تمويؿ منظمة غير حكومية يمكف اف تجمع بيف خبراء قانونييف او خبراء إعالمييف مف 
المنطقة لصوغ تقويمات سنوية لمجيود المبذولة مف أجؿ اإلصالح القضائي او حرية وسائؿ 

 ربية"(.االعالـ في المنطقة. )يمكف بيذا الشأف اإلقتداء بنموذج "تقرير التنمية البشرية الع

 ثانيا: بناء مجتمع معرفي:

"تمثؿ المعرفة الطريؽ الى التنمية واالنعتاؽ، خصوصا في عالـ يتسـ بعولمة مكثفة". )تقرير 
 (.2002التنمية البشرية العربية. 

لقد اخفقت منطقة الشرؽ االوسط الكبير، التي كانت في وقت مضى ميد االكتشاؼ العممي 
والمعرفة الى حد بعيد في مواكبة العالـ الحالي ذي التوجو المعرفي. وتشكؿ الفجوة المعرفية التي 
اف تعانييا المنطقة ونزؼ األدمغة المتواصؿ تحديا آلفاؽ التنميو فييا. وال يمثؿ ما تنتجو البمد

% مف االجمالي العالمي )حيث تشكؿ الكتب الدينية أكثر مف 1,1العربية مف الكتب سوى 
% منيا(. ويياجرحوالي ربع كؿ خريجي الجامعات، وتستورد التكنولوجيا الى حد كبير. ويبمغ 15

مميوف شخص( خمسة  11عدد الكتب المترجمة الى المغة اليونانية ) التي ال ينطؽ بيا سوى 
 يترجـ الى المغة العربية.اضعاؼ ما 
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أف تقدـ مساعدات  8وباالسناد عمى الجيود التي تبذؿ بالفعؿ في المنطقة، يمكف لمجموعة اؿ
في المنطقة ومساعدة الطالب عمى اكتساب الميارات الضرورية لمنجاح لمعالجة تحديات التعميـ 

 في السوؽ المعولمة لعصرنا الحاضر.

التعميـ األساسي في المنطقة مف نقص )وتراجع( في التمويؿ  _مبادرة التعميـ األساسي: يعاني
الحكومي، بسبب تزايد اإلقباؿ عمى التعميـ متماشيا مع الضغوط السكانية، كما يعاني مف 

السعي الى مبادرة لمتعميـ األولي في  8اعتبارات ثقافية تقيد تعميـ البنات. وفي مقدور مجموعة اؿ
 ؿ ىذه العناصر: منطقة الشرؽ االوسط الكبرى تشم

"برنامج عقد مكافحة األمية" تحت شعار " محو  2003_محو األمية: أطمقت االمـ المتحدة في 
لمكافحة األمية أف تتكامؿ مع برنامج األمـ المتحدة، مف  8األمية كحرية". ولمبادرة مجموعة اؿ

المقبؿ، مع  خالؿ التركيز عمى إنتاج جيؿ متحرر مف األمية في الشرؽ االوسط خالؿ العقد
وستركز مبادرة مجموعة  2010السعي الى خفض نسبة االمية في المنطقة الى النصؼ بحموؿ 

اف تركز ايضا عمى محو األمية بيف الراشديف وتدريبيـ مف خالؿ برامج متنوعة، مف مناىج  8اؿ
 تدريس عمى االنترنت الى تدريب المعمميف.

الى تحسيف مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات، ، سعيا 8_فريؽ محو االمية: يمكف لمجموعة اؿ
إنشاء او توسيع معاىد تدريب المعمميف مع التركيز عمى النساء. ولمعممات المدارس والمختصات 
بالتعميـ القياـ في ىذه المعاىد بتدريب النساء عمى مينة التعميـ )ىناؾ دوؿ تحـر تعميـ الذكور 

ـ البنات القراءة وتوفير التعميـ األولى ليف. لمبرنامج أيضا لإلناث(، لكي يركزف بدورىف عمى تعمي
استخداـ االرشادات المتضمنة في برنامج "التعميـ لمجميع" التابع ؿ"يونيسكو"، بيدؼ إعداد "فرؽ 

 مئة الؼ معممة. 2008محو األمية" التي يبمغ تعدادىا بحموؿ 

نقصا ميما في ترجمة الكتب األساسية  _الكتب التعميمية: يالحظ تقرير التنمية البشرية العربية
في الفمسفة واألدب وعمـ االجتماع وعموـ الطبيعة، كما تالحظ "الحالة المؤسفة لممكتبات" في 

تمويؿ برنامج لترجمة مؤلفاتيا " الكالسيكية" في  8الجامعات. ويمكف لكؿ مف دوؿ مجموعة اؿ
و دور النشر )في شراكة بيف ىذه الحقوؿ، وأيضا، وحيث يكوف مناسبا، تستطيع الدوؿ ا
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الكالسيكية العربية عف التدواؿ حاليا والتبرع بيا الى القطاعيف العاـ والخاص( إعادة نشر الكتب 
 المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحمية.

_مبادرة مدارس االكتشاؼ: بدأ األردف بتنفيذ مبادرتو إلنشاء "مدارس االكتشاؼ" حيث يتـ 
السعي الى توسيع ىذه  8الحديثة. ولمجموعة اؿ ولوجيا المتقدمة ومناىج التعميـاستعماؿ التكن

 الفكرة ونقميا الى دوؿ اخرى في المنطقة مف طريؽ التمويؿ، مف ضمنو مف القطاع الخاص.

 8_اصالح التعميـ: ستقوـ "المبادرة االمريكية لمشراكة في الشرؽ االوس" قبؿ قمة مجموعة اؿ
آذار/مارس أو نيساف /أبريؿ( برعاية "قمة الشرؽ االوسط إلصالح التعميـ"، التي المقبمة )في 

المدنية  ستكوف ممتقى لتيارات الرأي العاـ المتطمعة الى االصالح والقطاع الخاص وقادة الييئات
واالجتماعية في المنطقة ونظرائيـ مف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، وذلؾ لتحديد المواقع 

لمواضيع التي تتطمب المعالجة، والتباحث في سبيؿ التغمب عمى النواقص في حقؿ التعميـ. وا
توخيا لتوسيع الدعـ لمبادرة الشرؽ األوسط الكبير  8ويمكف عقد القمة في ضيافة مجموعة اؿ

 عشية عقد القمة.

_مبادرة التعميـ في االنترنت: تحتؿ المنطقة المستوى االدنى مف حيث التواصؿ مع االنترنت. 
ومف الضروري تماما تجسير "اليوة الرقمية" ىذه بيف المنطقة وبقية العالـ نظرا الى تزايد 
 8المعمومات المودعة عمى االنترنت وأىمية االنترنت بالنسبة لمتعميـ والمتاجرة ولدى مجموعة اؿ

القدرة عمى إطالؽ شراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص لتوفير االتصاؿ الكومبيوتري أو توسيعو 
في أنحاء المنطقة، وأيضا بيف المدف والريؼ داخؿ البمد الواحد. وقد يكوف مف المناسب أكثر 
د لبعض المناطؽ توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثمما يحصؿ في بمدات وقرى روسيا. وق

يركز المشروع اوال عمى بمداف الشرؽ االوسط االقؿ استخداما لمكومبيوتر )العراؽ، افغانستاف، 
مصر، المغرب(، والسعي، ضمف اإلمكانيات المالية،الى باكستاف، اليمف، سوريا، ليبا، الجزائر، 

أيضا توفير االتصاؿ بالكبومبيونر الى أكثر ما يمؾ مف المدارس ومكاتب البريد. ومف الممكف 
ربط مبادرة تجييز المدارس بالكومبيوترب"بمبادرة فرؽ محو األمية" المذكوة أعاله، أي قياـ 
المعاىد بتدريب المعمميف المحمييف عمى تطوير مناىج دراسية ووضعيا عمى االنترنت، في 

 مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداتو ويكوف متاحا لممعمميف والطمبة. 
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في سياؽ السعي إلى تحسيف مستوى إدارة األعماؿ  8رة االعماؿ: لمجموعة اؿ_مبادرة تدريس إدا
والمعاىد التعميمية  8في عموـ المنطقة إقامة الشركات بيف مدارس االعماؿ في دوؿ مجموعة اؿ

تمويؿ ىيئة التعميـ والمواد  8)الجامعات والمعاىد المتخصصة( في المنطقة. وبمقدور مجموعة اؿ
المعاىد المشتركة، التي تمتد برامجيا مف دورة تدريبية لمدة سنة لمخريجيف الى  التعميمية في ىذه

دورات قصيرة تدور عمى مواضيع محددة، مثؿ اعداد خطط العمؿ لمشركات او استراتيجيات 
 التسويؽ.

النموذج ليذا النوع مف المعاىد قد يكوف معيد البحريف لممصارؼ والماؿ، وىو مؤسسة بمدير 
 عالقة شراكة مع عدد مف الجامعات االمريكية. أمريكي وليا

 ثالثا: توسيع الفرص االقتصادية:

تجسير اليوة االقتصادية لمشرؽ االوسط الكبير يتطمب اقتصايا يشابو في مداه ذلؾ الذي عممت 
بو الدوؿ الشيوعية في اوروبا الشرقية. وسيكوف مفتاح التحوؿ إطالؽ قدرات القطاع الخاص في 

صا مشاريع االعماؿ الصغيرة والمتوسطة، التي تشكؿ المحركات الرئيسية لمنمو المنطقة. خصو 
االقتصادي وخمؽ فرص العمؿ. وسيكوف نمو طبقة متمرسة في مجاؿ االعماؿ عنصرا ميما 

 في ىذا السياؽ اتخاذ الخطوات التالية:  8لنمو الديمقراطية والحرية. ويمكف لمجموعة اؿ

: تقوية فاعمية القطاع المالي عنصر ضروري لمتوصيؿ الى نسب أعمى مبادرة تمويل النمو_
أف تسعى إطالؽ مبادرة مالية متكاممة تتضمف  8لمنمو وخمؽ فرص العمؿ.ولمجموعة اؿ

 العناصر التالية: 

إقراض المشاريع الصغيرة: ىناؾ بعض المؤسسات المختصة بتمويؿ المشاريع الصغيرة في 
ذا المجاؿ ال يزالوف يواجيوف ثغرات مالية كبيرة. إذ ال يحصؿ عمى المنطقة لكف العامميف في ى

% مف مجموعة الماؿ 0,7مف الساعيف إليو، وال يتـ عموما تقديـ أكثر مف % 5التمويؿ سوى 
المساعدة عمى تالفي ىذا النقص مف خالؿ  8المطموب في ىذا القطاع. وبإمكاف مجموعة اؿ

عمى التمويؿ بيدؼ الربح، خصوصا لممشاريع التي تقوـ  تمويؿ المشاريع الصغيرة، مع التركيز
بيا النساء. مؤسسات اإلقراض الصغير المربح قادرة عمى إدامة نفسيا وال تحتاج الى تمويؿ 

مميوف  500مميوف دوالر الى  400إضافي لالستمرار والنمو. ونقدر أف في إمكاف قرض مف 
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 750تصادي عمى التخمص مف الفقر، مميوف ناشط اق 1,2دوالر عمى خمس سنوات مساعدة 
 ألفا منيـ مف النساء.

المشاركة في تمويؿ مؤسسة  8: باستطاعة مجموعة اؿمؤسسة المال لمشرق االوسط الكبير_
عمى طراز "مؤسسة الماؿ الدولية" لممساعدة عمى تنمية مشاريع األعماؿ عمى المستوييف 

لمجاؿ االعماؿ في المنطقة. وربما المتوسط والكبير، بيدؼ التوصؿ الى تكامؿ اقتصادي 
يقدموف  8األفضؿ إدارة ىذه المؤسسة مف قبؿ مجموعة مف قادة القطاع الخاص في مجموعة اؿ

 خبراتيـ لمنطقة الشرؽ األوسط الكبير. 

ومشاركة مقرضيف مف منطقة  8: في إمكاف مجموعة اؿبنك تنمية الشرق االوسط الكبير_
اء مؤسسة إقميمية لمتنمية عمى غرار "البنؾ األوروبي لإلعمار الشرؽ االوسط الكبير نفسيا، إنش

والتنمية" لمساعدة الدوؿ الساعية الى االصالح عمى توفير االحتياجات األولية لمتنمية. كما 
تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدوؿ المنطقة األغنى وتركيزىا عمى مشاريع 

اية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. وؿ "بنؾ تنمية الشرؽ االوسط لتوسيع انتشار التعميـ والعن
سترتيجية التنمية لبمداف المنطقة. اتخاذ قرارات  الكبير" ىذا أف يكوف مذخرا لممساعدة التكنواوجية وا 
 اإلقراض )أو المنح يجب أف تحدد بحسب قدرة البمد المقترض عمى القياـ بإصالحات ممموسة(.

، توخيا إلصالح الخدمات المالية في 8بمقدور مجموعة اؿ: نظام مال أفضل الشراكة من أجل_
المنطقة تحسيف اندماج بمدانيا في النظاـ المالي العالمي، أت تعرض مشاركتيا في عمميات 
إصالح النظـ المالية في البمداف المتقدمة في المنطقة. وسيكوف ىدؼ المشاركة إطالؽ حرية 

في عمـو المنطقة، مف خالؿ تقديـ تشكيمة مف المساعدات التقنية  الخدمات المالية وتوسيعيا
 والخبرات في مجاؿ األنظمة المالية مع التركيز عمى: 

 _تنفيذ خطط اإلصالح التي تخفض سيطرة الدولة عمى الخدمات المالية.

 _رفع الحواجز عمى التعامالت المالية بيف الدوؿ.

 _تحديث الخدمات المصرفية.

 وتحسيف وتوسيع الوسائؿ المالية الداعمة القتصاد السوؽ._تقديـ 
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 _إنشاء اليياكؿ التنظيمية الداعمة إلطالؽ حرية الخدمات المالية.

% 6إف حجـ التبادؿ التجاري في الشرؽ األوسط متدف جدا، إذ ال يشكؿ سوى  مبادرة التجارة:_
اريا مع بمداف خارج المنطقة، ومعظـ بمداف الشرؽ االوسط الكبير تجمف كؿ التجارة العربية. 

 وتوصمت الى اتفاقيات تجارية تفضيمية مع أطراؼ بعيدة بدال مف جيرانيا.

ونتيجة لذلؾ أصبحت الحواجز الجمركية ىي الشيء المعتاد، فيما ال تزاؿ التجارة عبر الحدود 
الشرؽ أف تنشىء مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في  8شيئا نادرا. ويمكف لمجموعة اؿ

 االوسط الكبير، تتألؼ مف العناصر التالية:

 _االنضماـ/التنفيذ عمى صعيد منظمة التجارة الدولية وتسييؿ التجارة.

أف تزيد تركيزىا عمى انضماـ البمداف في المنطقة الى منظمة التجارة  8يمكف لمجموعة اؿ
 (3الدولية. )

ف يعمموف في البمد ذاتو في شأف وستتضمف برامج محددة لممساعدة التقنية توفير مستشاري
لتشجيع عممية  8االنضماـ الى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزاـ واسع مف مجموعة اؿ

زالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز  االنضماـ، بما في ذلؾ تركيز االىتماـ عمى تحديد وا 
لى توقيع التزامات إضافية لمنظمة االنضماـ الى منظمة التجارة الدولية، سيتحوؿ مركز االىتماـ ا

التجارة الدولية، مثؿ "الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية" و"اتفاؽ مشتريات الحكومة" وربط 
استمرار المساعدات التقنية بتنفيذ ىذه االلتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكف ليذه 

بشأف التسييالت  8صعيد المنطقة بمجموعة اؿ المساعدات التقنية أف تربط أيضا ببرنامج عمى
والجوانب الموجستية المتعمقة بالرسوـ الجمركية لمحد مف الحواجز االدارية والمادية بوجو التبادؿ 

 التجاري بيف بمداف المنطقة.

 _المناطؽ التجارية

ري مناطؽ في الشرؽ االوسط الكبير لمتركيز عمى تحسيف التبادؿ التجا 8ستنشىء مجموعة اؿ
في المنطقة والممارسات المتعمقة بالرسوـ الجمركية. وستتيح ىذه المنطقة مجموعة متنوعة مف 
الخدمات لدعـ النشاط التجاري لمقطاع الخاص والصالت بيف المشاريع الخاصة، بما في ذلؾ 
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"التسوؽ مف منفذ واحد" لممستثمريف األجانب، وصالت مع مكاتب الجمارؾ لتقميؿ الوقت الذي 
رقو إنجاز معامالت النقؿ، وضوابط موحدة لتسييؿ دخوؿ وخروج السمع والخدمات مف يستغ

 المنطقة.

 _مناطؽ رعاية األعماؿ

التجارة الخاصة في مناطؽ أخرى،  باالستناد عمى النجاح الذي حققتو مناطؽ التصديرومناطؽ
أف تساعد عمى إقامة مناطؽ محددة خصيصا في الشرؽ االوسط الكبير  8يمكف لمجموعة اؿ

أف  8تتولى تشجيع التعاوف اإلقميمي في تصميـ وتصنيع وتسويؽ المنتجات ويمكف لمجموعة اؿ
 ء ىذه المناطؽ.تعرض منافذ محسنة الى أسواقيا ليذه المنتجات، وتقديـ خبراتيا في إنشا

 _منبر الفرص االقتصادية لمشرؽ االوسط الكبير

أف تنشىء "منبر الفرص االقتصادية  8لتشجيع التعاوف اإلقميمي المحسف، يمكف لمجموعة اؿ
والشرؽ االوسط الكبير )مع إمكاف عقد  8لمشرؽ االوسط" الذي سيجمع كبارا مف مجموعة اؿ

كومييف مف وسط رجاؿ االعماؿ( لمناقشة القضايا اجتماعات جانبية لمسؤوليف وأفراد غير ح
 المتعمقة باالصالح االقتصادي.

ويمكف لممنبر أف يستند في شكؿ مرف عمى نموذج رابطة آسيا_ المحيط اليادئ لمتعاوف 
االقتصادي )أبيؾ(، وسيطغى قضايا اقتصادية إقميمية، مف ضمنيا القضايا المالية والتجارية وما 

( يشير "الشرؽ االوسط الكبير" الى بمداف العالـ العربي، زائد باكستاف 1يتعمؽ بالضوابط. )
سرائيؿ. ) يراف وتركيا وا  يراف ولبناف 2وأفغانستاف وا  ( تخطط أفغانستاف والجزائر والبحريف وا 

( البمداف التي قدمت طمبا 3والمغرب وقطر والسعودية وتونس وتركيا واليمف إلجراء انتخابات. )
)شكمت لجنة عمؿ تابعة لممنظمة(: الجزائر ولبناف مة التجارة الدولية لالنضماـ الى منظ

يراف 0والسعودية واليمف. بمداف قد مت طمبا لالنضماـ )لـ ينظر بعد في الطمب(: افغانستاف وا 
_) تاريخ الماده: 22/02/2004وليبيا وسورية. بمداف طمبت منحيا صفة مراقب: العراؽ. 
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