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  ل��اب ال�امعي ات���ل معارف وات�اهات  فىون�ة ل��� ال	�افة اإل دور 

  دراسة م�*ان�ة  –في ال))ل�ة الع�/�ة ال.ع#د-ة  "داع,"ال*ولة  ع)ل�ات ت&%�$ن�# 

2*�  ال*اغ� م

  )ل45 ال
�ون�ة في ت%
$ل معارف وات!اهات ال�ع�ف على دور ال��افة اإل في ال�راسة إش
ال�ة ���ت�ل�

، وق� اع���ت ال�راسة ال(ع)د2ةع�ل�ات ت�01/ ال�ولة "داع." في ال��ل�ة الع�,�ة  ن�)ال%+اب ال(ع)د' 
 ،وأداة االس�<�ان 8ال�?<$= على ع$1ة ع��2ة م� ش+اب ثالث جامعات سع)د2ة 8الع$1ة،على م1هج ال�(ح 

مف�دة، وت)صلN  ٤٠٠م�1ة)، ق)امها ب� سع)د، جامعة ناI2 للعل)م األ م�ـ��مام هي (ال�لD سع)د، اإل
�ون�ة ال(ع)د2ة �8)رة م1��0ةأن مع0/ ال%+اب 2(��Rم ال��ف اإلإلى �وVS= في ما تق�مه وSع���  ،ل�

 ال��ل�ة رؤSة رتعل$ها %8
ل \<$�، وجاءت ص��فة "س<=" األعلى م� ح$Z ح!/ ال�ع�ض، ��Wا ت��
� م�ا8عة ل�` ال%+اب ال!امعي، ٢٠٣٠Vائج  \�ام وم�ار,ة الف(اد واإلرهاب ال�)ض)عات األك�أث<�N ال1

 ال��ل�ة في داع. ت�01/ ع�ل�اتل%+اب ن�) ل ل�ع��Wةت!اهات االوج)د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في ا
ل�الح الj\)ر، والفiة الع��Sة األقل س1ا، وم�ی1ة ال�Sاض م�ل  جاءت وال�ي�ا�Wة: جوف= ال��غ$�ات ال��2) 

 I2إقامة، وذ̀و ال�خل األقل، وجامعة ناD��01ات  )صفهاب وذل��8
اف�ة اإلرهاب وف�� ال �Vال�ع�1ة أك
  اإلرهاب�ة.

  ة ــــمق*م

وت��Vـل  ،بـ�رجات م�فاوتـة رهابة الع1ف واإلnاه� ت1امى م� الق�م  مj1عاني ال�!��عات اإلن(ان�ة تُ 
مـ�  تأث$�اتهـاو  ،م� جهة رهاباإل ح)ادثتoد' ح$Z  ؛ال0اه�ة في األس+اب ال�oد2ة لها ب$� ح!/ ال�+ای1ات

 اسـ<+ً  �ـ+ح، وتم)ا1w$هـا، وان�%ـار ال�عـv والRـ)ف فـي نفـ)س واس�ق�ارها ال�ولجهة أخ̀� إلى زعrعة أم� 
ال�ـــي ت�1ـــافى مـــع ال}ـــ�/ ال�ی�1ـــة  ،ج�ام�ـــةاإل ��ارســـات�لـــD اللz أعـــ�اد \<$ـــ�ة مـــ� الyـــ�ا2ا ن��!ـــة ســـق)  فـــى

$ُّــ)ن وال�ــ�ف$ُّ)ن أحــ�اًثا ذاَت ���ــة عالم، وهــjه األحــ�اث �2ــ1ِّفها اإلواألعــ�اف والقــ)ان$� ال�ول�ــةواإلن(ــان�ة 
م)قًعــا  ثومــ� َثــ/ ت��ــلُّ هــjه األحــ�ا ؛واأله��ــة مــ� ال�ــ�اع \<$ــ�إخ+ارSــة \<$ــ�ة؛ \)نهــا ت1?ــ)' علــى َقــ�ر 

                                                 
 اذ م(اع� 8ق(/ اإل� ، م��.ال��1)رةعالم، \ل�ة اآلداب، جامعة أس
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�لفة االت�ال�ة ال��1ات رواد وتفاعالت عالموسائل اإلم��$rًِّا م� اه��امات Rاإلال� � رهاب، ومع أن ج)ه
02لُّ واحً�ا؛ إذ 2ُ(�Rَ�م �Wه الع1ُف أو ال�ه�ی� 8الع1ف؛ م� أجـل إثـارة الRـ)ف فـي ال�!��ـع 8اسـ�ه�اف أفـ�اد 


د، فــإن أشـ (ـات أو ن0ــام ال�
ـ/ فـي ال�!��ــع ل��ق$ـ= هــ�ف س�اسـي م�ـ�َّ  رهــابال اإلأو ج�اعـات أو مoسَّ
�S�د وال�1)ُّع ال�<$   .خ�آ م
ان في ا8?)ل�ً  ع�ًال  �2ُ+ح ق� ما، م
ان في اع1فً  2ُع� وما ،ت�َِّ(/ 8ال�ع�ُّ

�الوعق� ت!�م الع1ف  ال�يوعلى ال�غ/ م� وج)د ع%�ات الق)ان$� $V� ات  م��ال�ي وال�1وات ال�oت�
�) على ال� رهابت�افح nاه�ة اإل)�$S  ،ة ن إفاإلقل��ي وال�ولي�ة \V$ـ� ما تrال م)ج)دة �8ـ)ر  رهاباإلnاه

�لفةو,أش
ال مR /�01فى ت�R2 ى �22ارس الع1ف  \ان، ف�ا أن�\�ـا ال�ـال  ،ا�رها8ـو  خ� أكVـ� ع1فـاآ0ه� ح
سـ)رSا والعـ�اق ول$<�ـا والـ��� \ـل مـ� فـي وت)سع ت�01/ القاع�ة  ان%= ع�الj` 8%أن ت�01/ ال�ولة "داع." 

إلــى ثــ/ ال�ــ)مال و\$�1ــا وال(ــ1غال ون�!$�Sــا \ ،�ــةأف�S}دول ، ثــ/ \ــان ال��ــ�د األك<ــ� فــي ال(ــع)د2ة وم�ــ�و 
�نN في \ل م� ب�S?ان�ا وف�ن(ا و ,ا م� خالل ع1اص�ه ال�ي ت/ ت!1$�ها ع<� ش+
ة اإلنو أور �ل�ان�ا وه)ل�1ا أ

�ا وغ$�ها)S(ج وسSو��( وال1Sr٢٥ ،8٢٠١٤ع(.  

�وSج ال)سائل االت�ال�ة �ة في ت)I�nرهابوق� ن!�N ال���01ات اإل� ال��احة في \ل ع�� في ال

��ySةالv?R لقاء إب�ا2ة م�  اله�امة ألف�ارها�� وال�!ـالت ال�ـ�فال�1%)رات و�صـ�ار  ةعا?+8 ام�ورً  ال
، ح�ــى علــى ال$)ت$ــ)ب هان%ــ� و ال�(ل(ــالت األفــالم و �ن�ــاج ، و الف$ــ�ی)مقــاwع و  ال�اســ$N اســ��Rام شــ�ائ�ثــ/ 

� إلــى  ال)صــ)لS(ت?<�قــات اإلو  ،م�1ــاتهات?ــ Iــ�n(تNنــ���عــ�اد وت1ف$ــj ت!1$ــ� و الj\�ــة فــي  واله)اتــف ن
  .)٨ ،٢٠١٧ال�اغ�( ع�ع� 8ُ  �ةرهابالع�ل�ات اإل

مــ� ب$1هــا و  ،مــ� ال<لــ�ان الع�,�ــة واألج1<�ــة ا\<$ــ�ً  اال�ــي wالــN عــ�دً �ــة رهاباإل تrایــ� ال�)جــات ومــع
�نـN ت?<�قـاتعلـى  رقاب�هـاشـ�دت ال�ـي ال(ـع)د2ة،  الع�,�ـة ال��ل�ـة� ال�ل�ـي األمـ� صـ�ورعـrز ذلـD و  ،اإلن

 یـ�ع/ مـ� كـل رهـاباإل بـ�ه/ "2الحـ= أنـه إلـى أشـار الـj` ،م٢٠١٣ ف<�ایـ� فـي رهـاباإل �8)اجهـة الRـاص

�ا8ات على  رهاباإل\ ��نNاإل م)اقعع<�ال(ـع)د2ة  ال�اخل�ـة أعل1ـN وزارة��Wـا  اله)اتـف الj\�ـة"،ت?<�قـات و  ن
Dةإرهاب خل�ة تف��� Nها ت��ومـ� ثـ/ \انـN  ؛االج��ـاعي ال�)اصـل م)اقـع خـالل ت�+ـع م� وال�%ف ع1ها م�ا8ع

� اإل رهـاباإل م
اف�ـة2!اب�ـة فـي إال�ول الع�,�ة ال�ي حققN ن�ائج  ال��ل�ة أولى�إصـ�ار حrمـة مـ� 8ونـي ل�
��ـادات \<$ـ� مـ�  عـ�دال(ـع)د2ة ت�ـ��ة  �ـةجهـrة األم1األاسـ�?اعN و ، لل�� م� خ?)رتـهاألن�0ة والق)ان$� 

ـــة داخـــل رهاباإل ال���01ـــات ـــى الهـــار,$�  اال��ل�ـــة، وأصـــ�رت أح
امـــمـــ�ن � فـــي الRـــارج  مـــ1ه/8اإلعـــ�ام عل
إلـى أن  ،مـ�ن ال��ل�ـة ل(ـ1)ات S(wلـة فـي رهـابوه) ما أد` إلـى ان�(ـار م)جـة اإل ؛)٦ ،٢٠١٢ ال<�ای1ة(

�مـةم
ـة  فـيب$ـN هللا ال�ـ�ام  م�ـ��و  جـ�ة م�ی1ـة شـ�لNعادت م� ج�ی� ب�ف!$ـ�ات 
سـاحة  فـي، وأخـ̀� ال�
 ج�اعـــة ال�ـــ)ثي قابلهـــا ع�ل�ـــاتت )٢٢ ،٢٠١٥(العr,ـــاو'  م،٢٠١٦ ال�(ـــ!� ال1<ـــ)' 8ال��ی1ـــة ال�1ـــ)رة عـــام

ــال فــي ال��ل�ــة  عــ�د مــ� ال�1%ــآت االق��ــاد2ةاســ�ه�اف و ، ال�Sــاض وأبهــا وجــازانل�?ــارات  ا��ع)مــة إی�انً�
 فــي م��ـ�رة �ـاتله! تع�ضـN ال�ــى، م$1ــاء رأس ت1ـ)رة فـي ال�1?قـة ال%ـ���ة خrانـاتو  شـ�\ة أرام
ـ) أب�زهـا
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ت�\ــــي ال�ــــال�ي ال���ــــ�ث 8اســــ/ وزارة الــــ�فاع  أكــــ�ه مــــا هــــ)و  ،% مــــ� إن�ــــاج ال%ــــ�\ة2�٥٠قــــافو م ٢٠١٩
�ول�ة في م$1اء رأس ت1)رة وم�اف= ش�\ة أرام
) ن أ ،ال(ع)د2ة�"م�اولة االع��اء على إح�` الrRانات ال<

  .)١١، ٢٠١٩ الع!الن( ي اس�ه�ف إم�ادات وأم� ال?اقة العال�ي"إرهابال(ع)د2ة 8ال0ه�ان اع��اء 

 ٢٠١٧ ی)ل$ــ) ٢٠ فــي ال��ل�ــة فــي صــ�ر �ــةرهاباإل وال���01ــات رهــاباإل علــى ال�ــ�ب إwــار وفــي
��\$ـــr فـــي ال!�یـــ� ال!هـــاز ون!ـــح ،ال�ولـــة أمـــ� رئاســـة جهـــاز 8إن%ـــاء مل�ـــي أمـــ� ال�?ـــ�ف م
اف�ـــة علـــى ال
 العالقــة ذات ال!هــات مــع ال�)اصــل لل�ئاســة ســهَّل \�ــا ،امالً�ــ ت�)Sلــه وم�ا�+ــة ،اواســ�R+ارات�ً  اأم1ً�ــ رهــابواإل

%8
ل اخارج� �Vعلى وال}+� \فاءة أك �S�$Vم1ه/ ال�.  

وت(ـ��)ذ علــى فــي ال��ل�ـة �ــة مـ� ال�)ضـ)عات ال�ــي تهـ/ الـ�أ' العـام رهابول�ـا \انـN األحـ�اث اإل
ــ االقــ�ار م�ل��ــف�ــ� الR<ــ�اء وال(�اســ$$� وصــ1اع  � ، \ــان لل�ــ�افة اإلاودول���فــي رصــ�  هــ/ال� ادورهــ ون�ــةل�

وم� ثـ/ \انـN  ؛وال�فاعل معها \افةال�فاص$ل )ر 8وم�ا8عة ما ��2ث في ال�!��ع ال(ع)د'، و�حاwة ال!�ه
� ال��افة اإل�� اإل )اقـعال� أهـ/ون�ـة ال(ـع)د2ة واحـ�ة مـ� ل��ون�ـة ال�ـي ح0$ـN ب1(ـv م�ا8عـة م�تفعـة بـ$� ل�

ال!�یــ� معال!ــة  عــالموجــاءت أكVــ� أشــ
ال اإل، �ــةرهابال%ــ+اب ال!ــامعي فــي أوقــات األزمــات واألحــ�اث اإل
ــــ��1 مــــ� األحــــ�اث ــــ�` ال%ــــ+اب  ،ل�Vــــل هــــjا ال �هــــا م�ــــ�ا��ة لVاصــــل  ال(ــــع)د'وأك(�مقارنــــة 8%ــــ+
ات ال
، ٢٠٠٧ال%ـــــه�' ( مـــــ� \ـــــلدراســـــة م1هـــــا  ،ال(ـــــا8قةاســـــات مـــــ� ال�ر  �V$ـــــ�االج��ـــــاعي، وهـــــ) مـــــا أك�تـــــه ال

 ّ�ـةإعالم ب�غ?�ـاتتـrال ت�0ـى  مـا رهـابحـ)ادث اإل أن علـى اتفقـN ال�ـي، )٢٠١٧الـ�اغ�و ، ٢٠١٦والل+ـان

دعـا  مـاوهـ)  ؛م�\ـr 8%ـ
ل ت1اولهـایـ�/  �ـةإعالم مـادة ال��یVـة ��1ـاتوال عـالماإل وسـائل ف$هـا ت!ـ�و  ،م
Vفـة
�Rلـىت قـ� عـالماإل وسـائل أن م� ال��jی� إلىال��افة و  عالماإلأساتjة  "Nعـ� دورهـا "ال�1اف(ـة ضـغ� ت�ـ 

̀ ال ق<ـل  �ـ�فىال ال(ـ<= ت�ق$ـ= ىعلـ $ـ$�عالماإل حـ�ص واسـ�غالل ة،�ـرهابإلا لع�ل�ـاتل ال�ـ�وSج إلـى �)عـ)
�Sـ� ؛اأح�اًنـ ال��ـ�ا��ة��، وهـ) ال�yـللة أف�ـاره/ مـع العـام الـ�أ' تعـاwف بهـ�ف \)ـv ؛مع$1ـة ل(ج�ـةی) أی� ل

ال�ه�1ــة واألخال��ــة و,ــ�أت فــي إعــادة ت)ج�ــه س�اســ�ها  ،ال�ــ�افة ال(ــع)د2ةو  عــالماإل وســائلل�ــه إف?1ــN  مــا
ال�ـ�ص علـى و  ،ذات الVقةال��ادر واالل�rام 8 ائ/ الع1فوج�  رهابن�) ض+� ع�ل�ات ن%� م)ض)عات اإل

 � أن وال�أك$ــ�، ذات ال�ــلة ه$iــاتال�ســ��ة والال�ولــة مoس(ــات  ال�ــي ت�ــ�ر عــ�وال��ــ��Sات ال<�انــات ن%ــ
ال ت��1� فـي إمـ�اد ال!�هـ)ر 8ال�عل)مـات عـ� األحـ�اث ف�(ـv؛ بـل ت��ـ�ُّ  رهاب!اه اإلو�nفة ال��افة ت

ا فــي لفــN ال01ــ� إلــى ال?<�عــة الRِ?ــ�ة لهــjه األحــ�اث  إلــى معال!ــة هــjه األحــ�اث �8ه�1ــة ُت(ــه/ إســهاًما جــاد�
�S<�ةR�  .معها ؛ وما v!2 على ال!�ه)ر فعُله لل�عاملال

� ال�ــ�افة اإلأصــ+�N  ،ذلــD ضــ)ء وفــى�لــ�` ال%ــ+اب م�ــ�ا��ة و  �0ــى بVقــةون�ــة ال(ــع)د2ة تل�
وت�ا��اتها، وأصـ+ح 8إم
ـان ال%ـ+اب الـ�خ)ل فـي  رهابس��ا قyا2ا اإلت!اه القyا2ا ال�?�وحة ال ال!امعي 
 ا، و\V$ـ�ً لاله��ـاممV$ـ�ة  م)ضـ)عاتمـ�  )اقـعاآلراء مـ� خـالل مـا ت?�حـه هـjه ال�ألف�ـار و ت+ادل او م1اق%ات 

 وقـ�، ى سـل)\ه وشـ
ل عالقاتـه االج��ا��ـةیـ1ع
� علـهـ) مـا و ؛ امع$1ًـ الهـا ات!اًهـما ی�<1ى ال%+اب م� خال



Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021)  

 ٧٠  ال�امعي ال��اب وات�اهات معارف ت���ل فى اإلل���ون�ة ال	�افة دور

وفــ= إح�ــائ�ات األمــ/  ت<لــغشــ+اب�ة \Vافــة  مــ�ال�!��ــع ال(ــع)د'  8ــهی��$ــr مــا ال(ــ<v فــي ذلــD إلــى  2عــ)د
  .)١٥، ٢٠١٧ اإلح�اء ه$iة( %)٦٧(م ن�) ٢٠٢٠لعام  ال����ة

� ص�افة ال��ل�ة الع�,�ة ال(ع)د2ة  ت��لD ذاته،ال(�اق  وفى� ال1اع�ـة ةالق)  إح�` ُتع� ق)Sةون�ة إل�
م
اف�ــة  فــىاألم�1ــة  ةال�oس(ــ دعــ/ تفاعل�ــةاســ�?اعN �8ــا ت��$ــr 8ــه مــ� خ�ــائ� وســ�ات  ال�ــى، لــ�یها

الع1ـــف  رفـــ�ن�ـــ)  ات!اهـــات ال%ـــ+ابت%ـــ
$ل علـــى  قـــ�رتهاو  ،وال��ـــ�' للف�ـــ� ال��?ـــ�ف رهـــابnـــاه�ة اإل
  م.٢٠٣٠ ال��ل�ة رؤSةدع/ و  االق��اد`، وال��)ل \افة �)رة وأش
اله8

  ال*راسات وال��#ث ال.ا>قة

  / ال�راسات ال(ا8قة إلى م�)ر�S:�وف$ها 2ق)م ال+احZ ب�ق(

  ال)��)ع:لقBا-ا ون�ة ل��� ال	�افة اإل معال�ة دراسات ت&اولA  األول:ال)�#ر 

� اإل ال!�ائ/ال�ع�ف على 8) ٢٠٢٠دراسة م��� ( اه��N ،ال��)ر هjا وفى�ال�ي صاح<N  ون�ةل�
� اإل ةفاال�ــــ� فـــيأزمـــة و,ــــاء \)رونــــا �، واســــ��RمN ال�راســــة مـــ1هج ال�(ــــح وأداة ت�ل$ــــل ون�ــــة ال(ـــع)د2ةل�

ال!�ائ/ 8ــــ االه��ــــام ح$ــــZ مــــ� ال(ــــع)د2ة ال�ــــ�فأnهــــ�ت ال1�ــــائج ت�ــــ�ر صــــ��فة عاجــــل ، و ال�yــــ�)ن 
 أول)Sـات ��ل�ـةفـي ال ي و,ـاء \)رونـاوال�ـ��ة وتف%ـ ال1�ـائج ت�ـ�ر القyـا2ا األم�1ـةفN ك�ا \%ـ ،ال($<�ان�ة
� اإل �ـ�فال فـي ال�ی�1ـة اله)Sـة R?ـاب8)، ٢٠١٩دراسة ال�)لى ( اه��N، ب$�1ا االه��ام� ال��ـ�Sة ون�ـةل�

 كVافـة إلى 1�ائجال وت)صلN ال�ی1ي، الR?اب ت�ل$ل Iت)�n على ال�راسة واع���ت ،رهاباإل على ال��بو 
 علـــى یلـــةو,� م�عــ�دة م(ـــارات واع��ـــاده ال�ی�1ــة، اله)Sـــة أزمـــة ت1ــاول فـــي وت1)عـــه ال�ــ�في الR?ـــاب إن�ــاج

 ̀ (�� اإل �ـــ�فال م(ـــ�ـــةل� ـــائج أnهـــ�ت ��Wـــا ،��ـــ�Sةال ون� �اء ، خ�ـــائ� قـــ� )٢٠١٨دراســـة ال%ـــه�' ( ن
� ال��ف اإل�أن مـا یSrـ� مـ1ه/، و ، وS%ـ
ل ال?ل+ـة ن(ـ+ة \<$ـ�ة نهـ/ فـي الغالـv ذ\ـ)ر وشـ+ابإح$Z  ؛ون�ةل�

� لع$1ــة ی��ــف�)ن ال�ــ�ف اإلعلــى ن�ــف ا�� ال�ــ�افة اإل قــ�اءةإ�+ــاله/ علــى <v ســ وأن، ون�ــةل��ون�ــة ل�
أسـ+اب  ت1اولـN فقـ�)، ٢٠١٨دراسـة ح�$ـ�ان ()م و�م
ان�ة ال)ص)ل إل$ها م+اش�ة، أمـا نها م�)ف�ة w)ال ال$ك) 

� ل�ـ�افة اإلا ن�)ال%+اب ال!rائ�'  ت)جه�اع��ـ�ت ال�راسـة علـى مـ1هج )ر��ـة، و ل�ـ�ف الا8 مقارنـةن�ـة و ل�
2فyـل)ن  ال!rائـ� فـي ال%ـ+ابمف�دة م� ال%ـ+اب، وت)صـلN إلـى أن  8٥٠ال�?<$= على ع$1ة ق)امها ال�(ح 

 �� اءة ال�ـ�ف اإلقـ� داخــلمـا �2ـ�ث  علــىاالwـالع  لهـ/ تاحــNوأ ،ك)نهـا ت�Vـل نافــjته/ علـى العـال/ ؛ون�ــةل�
�ن�ـ) ال��ـ�Sة  اتwـالب ال!امعـ ات!اهـات ىال�عـ�ف علـ إلـى ؛)٢٠١٧(دراسـة ال!�ـل ، ��Wا سـعN ال!rائ

� قyـــا2ا ال%ـــ+اب فـــي ال�ـــ�ف اإل��8�ا8عـــة  غال<�ـــةوت)صـــلN ال1�ـــائج إلـــى أن  ة،ون�ـــل� /�ع$1ـــة ال�راســـة تهـــ
� ال��ف اإل�� األجاءت  ال�عل�قاتون�ة، وأن ل�Vي 2%ارك أك�، ��Wـا ال!امعـة wالبف$ها ش
ال ال�فاعل�ة ال

� دور ال�ــ�ف اإل لــىإ)، ٢٠١٣راســة م)لــ)د (دشــارت أ� م)ضـــ)عات الف(ـــاد، م
اف�ــةون�ــة الع�ا��ــة فــي ل�
، وت)صـلN إلـى أن م)ضـ)عات الف(ـاد فـي العـ�اق 1هج ال�(ــح وأداة ت�ل$ـل ال�yــ�)ن واسـ��RمN ال�راسة مـ
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� اإل ال�ــ�افة وان ،االســ��الء علــى ال�ــال العــامت�VلــN فــي ال�شــ)ة، ثــ/ ال��(ــ),�ة، و � فــي ه�Nأســ ون�ــةل�
� ع� ال�%ف$Vم1ها ال�.  

� ال�ـ�افة اإلالـ�ور الـj' تقـ)م 8ـه  أكـ�ت فقـ�)، ٢٠١٢ال!ـ)اد ( دراسة ع<ـ�أما �ون�ـة فـي ت%ـ
$ل ل�
 علـىواسـ��RمN ال�راسـة مـ1هج ال�(ـح وأداة االسـ�<�ان 8ـال�?<$= ، اب ن�ـ) القyـا2ا ال(�اسـ�ةات!اهات ال%+

 اأكVــــ� اســــ��Rامً  \ــــان)اأن الــــj\)ر وwــــالب ال�ل�ــــات الع�ل�ــــة وت)صــــلN إلــــى  ،مفــــ�دة) ٤٥٠ع$1ــــة ق)امهــــا (
� اإل �ـــ�افةلل�أســـ+اب اســـ��Rام  عـــ�)، ٢٠١١(دراســـة أبـــ) ال�1ـــ�  \%ـــفN\�ـــا  ،اإلنـــاث8 مقارنـــة، ون�ـــةل�

� ال%ــ+اب ال!ــامعي لل�ـــ�ف اإل�ـــ+اب ال!ــامعي علـــى م�ــ� فــيون�ــة ل� ـــال ال%ـ ـــلN ال1�ــائج إلــــى إق<ـ ، وت)صـ
� �ف اإلقــــ�اءة ال�ــــ�� لل�عل)مــــات ون�ــــة 8
ـــــل ســــه)لةل���دراســــة ع�Vــــان رصــــ�ت  ب$�1ــــا، وال��ــــ�یZ ال�(ــــ

، وعالقـــة ذلـــD �8(ـــ�̀) تع�ضـــه/ لل�ـــ�ف رهـــابال%ـــ+اب ال��ـــ�' ن�ـــ) nـــاه�ة اإل اتات!اهـــ)، ٢٠٠٦(
� ال�?<)عة واإل� %٩٢.٥، وأnهـ�ت ال1�ـائج أن االس�<�ان وأداة ون�ة، واع���ت ال�راسة على م1هج ال�(ح ل�

 دراسـة، ��Wـا أnهـ�ت وال�غلv عل$هـا nـاه�ة �2ـعv م)اجه�ها أنها، و ال وwـ� لها رهابیـ�ون أن nـاه�ة اإل
ـــامعي  w<�عــة، )٢٠٠٦( 1!ــارال ـــ+اب ال!ــ ـــ��Rامات ال%ــ ـــ�افة اإلاســ � لل�ـ�ـــ��S ون�ــةل� ـــي ال+�ـ  8ــال�?<$=، فــ

 ضــــ)ن ی�ع�  ال+��1Sــــىمــــ� ال%ــــ+اب  %٨٢٬٧وت)صــــلN ال1�ــــائج إلــــى أن  مفـــــ�دة، ٣٠٠ علـــــى ع$1ـــــة ق)امهـــــا
� لل�ــــ�ف اإل�� األ2ــــام علـــــى قائ�ــــة ال�ــــ�ف اإل ج�Sــــ�ةون�ــــة، وجــــاءت ل��2فyــــل ال%ــــ+اب  ون�ــــة ال�ــــيل�

  ق�اءتها. ال+��1Sـي

  :وال��Hف رهاباإل  %اه�ة�ة لعالمدراسات ت&اولA ال)عال�ة اإل :الEانىال)�#ر 

 Nا ال��ــ)ر هــ�فjو ســل��ان، \ــل مــ� دراســة وفــى هــ ،rف علــى إلــى ، )٢٠٢٠( ال�ســ)قيو فــای�ال�عــ
� اإل رهاباإل nاه�ة�امل ال�oد2ة الن�%ار ، وال)ق)ف على أه/ الع) ال���' وال(ع)د' $�وني في ال�!��عل�

خـــالل مـــ�  رهـــابم
اف�ـــة اإل فـــى 2ةال(ـــع)د !هـــ)دال تفـــ)ق  إلـــىال�راســـة ت)صـــلN و ، فـــي ال<لـــ�ی� ال0ـــاه�ة
�ات�!�ة �دراسـة ل�عrSr األمـ� ال(ـ$<�اني، ��Wـا سـعN ال��\r ال)1wي  ت�ش$�، و ال)�1wة لألم� ال($<�انياالس

�ات�!�ات ال���01ـــات اإل إلـــى) ٢٠١٩إبـــ�ا¡�/ (�ـــ�ة عـــالماإل م�1ـــات ع<ـــ��ـــة رهابال�عـــ�ف علـــى اســـ ، ال!�ی
ات ، وت)صـــلN ال1�ـــائج إلـــى ت�ـــ�ر م)ضــــ)عم!لـــة دابـــ= فــــية مـــ� ال�ـــ)اد ال�1%ـــ)رة 8ـــال�?<$= علـــى ع$1ـــ

 إلــى) ٢٠١٩( دراســة ع<ــ�األم$��ــا هــ�فN 1$ب، االه��ــام أول)Sــاتالعــ�اق و  �ــة فــي ســ)رSارهابال���01ــات اإل
$= علــى ج�Sــ�ة ن$)Sــ)رك تــاr�2، 8ــال�?<، خ+ارSــة لل�ــ�ب علــى ت01ــ�/ داعــ.اإل ال�عــ�ف علــى أwــ� ال�غ?�ــة

علـــى إبـــ�از الـــ�ور  رهـــابلإلت)صـــلN ال1�ـــائج إلـــى أن ج�Sـــ�ة ن$)Sـــ)رك تـــاr�2 ر\ـــrت فـــي أwـــ� تغ?$�هـــا و 

ي في ال��ب األS�  على ت�01/ داع..م

سـ$1اء لل�ـ)اد ال�1%ـ)رة عـ�  أهـالىالعالقـة بـ$� تعـ�ض  رصـ�ت فقـ�) ٢٠١٨ال�افي (دراسة ع<ـ�أما 
� �ة فـي ال�ـ�افة اإلرهاباألح�اث اإل�<$= علـى ع$1ـة ق)امهـا ون�ـة وعالق�ـه 8ال�ـ�)د ال1ف(ـي لـ�یه/، 8ـال�?ل�

�Sة ا دعــــ/ فـــي�+ائـــل ســـ$1اء  دورإلــــى  ال1�ـــائج، وت)صـــلN ) مفـــ�دة١٣٢(
 ورفــــ�، ٢٠١٨لع�ل�ـــات الع(ـــ
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ال�عـ�ف  إلـى) ٢٠١٨دراسـة الـ�اغ� ( سـع��W ،Nـا ل!�. ال���' في س$1اءل�ة رهابته�ی�ات ال���01ات اإل
وأnهـ�ت  ،رهـاباإلأحـ�اث  ع1ـ� م�ا8عـة مع$1ـة معل)مـات م�ـادر الR1+ـة الع�,�ـة علـى اع��ـاد علـى أسـ+اب

�ــة علــى شــ+
ات ال�)اصــل االج��ــاعي، وت�ــ�رت رهابال1�ــائج تفاعــل الR1+ــة مــع األحــ�اث وال�)ضــ)عات اإل
ك%ـف��W  Nـا، �فاعل جاءت م� خالل ال�%ـار\ة بـ�1، وأن م(�)Sات الااله��ام أول)SاتالR1+ة األكاد��2ة 
 8ـال�?<$= علـى أر,عـةِ  وذلـD ،ةال�ولـ لع�ل�ات ت01ـ�/ ال)ثائ}�ة األفِالم معال!ةِ  ) \���ة٢٠١٥دراسة ح�$�ات (

�S=  ع�ا ت/ إن�اجه أفٍالمwة
 إح�ـائ�ة داللـةٍ  ذاتِ  ف�وقٍ  دت)صلN ال�راسة إلى وج) ال<�S?ان�ة، و  �2فا ش+

 ت)�nـI ةأه��ـ، )٢٠١٧( دراسـة م(ـارك�ـا \%ـفN  ،فـ$ل/ ت01ـ�/ ال�ولـة وال�)ضـ)ع ل�ـالحِ  الف�ـِ�ة ِوْحـِ�ة فـي

، وت)صـلN فـي العـ�اق ال+�ـ�Sة لل�01ـ�/ ال�سـائل قـ�اءة ع<ـ�ل�01ـ�/ ال�ولـة  يعالمـاإل الR?ـاب فـي ال�ـ)رة
̀  ومهــارة الRـ�اع، ال�ـة م�1ـاتها ع<ـ�ال�ـ)رة  ت)�nـI فـي داعـ. ت01ـ�/ احال1�ـائج إلـى ن!ـ �، وهــ) ال+�ـ


ـي،  عـالمال�ولـِة فـي اإل ة ت01ـ�/صـ)ر  حـ)ل Lister (2014)دراسـة أك�تـه  ماS�ت)صـلN إلـى أن  ال�ـياألم
ة 8عـ� غ$� ال�(ـ�ق�  اإلقل���ة األوضاع ال��01/ اس�غلَّ وأن  ،القاع�ةل��01/  ء)الالی�ی1)ن 8 ال�ولةِ  ت�01/ مقاتلي
�  1اw=م علىال(�?�ة و أغ�اِضه  ل�Rمةِ  الع�,يال�,�ع $Vاق ةك��ـة ت(ـ)ق مـا 2قـ)م إعالم م�1ات، ت(ان�ه 8الع

  .على أنه جهاد إسالمى وف�ySة \انN غائ+ة8ه 

�ـة، 8ـال�?<$= علـى ع$1ـة رهابال!ـ�ائ/ اإل R?ـ)رة8الـ)عي  أه��ـة) ٢٠١٢دراسـة ال+ق�ـى (�ا أكـ�ت 1$ب
ل)عي ل�` ال%+اب ن�) ال!�ائ/ ا درجات أنع%)ائ�ة م� wالب جامعة ال�لD سع)د، وت)صلN ال1�ائج إلى 

ارت�ـــاب ال!��Sـــة  دوافـــع، ومع�فـــة �ـــةرهابإدراك خ?ـــ)رة ال!ـــ�ائ/ اإل فـــى Nت�Vلـــو  ،م�)ســـ?ة جـــاءت�ـــة رهاباإل
الع!�ـى  دراسـة، ��Wـا أnهـ�ت في ال��ل�ـة رهاب�ة اإل�
اف8ة ال�ع�1ة عاون الفعال مع األجهr �ة، وال�رهاباإل
ال�ــــي ، رهــــابوســــائل االت�ــــال فــــي ت%ــــ
$ل معــــارف ال!�هــــ)ر ال(ــــع)د' ن�ــــ) قyــــا2ا اإل أه��ــــة) ٢٠٠٨(

 ،رهـاباإل م)ض)ع2ع
� أه��ة  م�ا ؛ال(ع)د2ة ال��ف في رهابقyا2ا اإلااله��ام 8 ?اب=ت)صلN إلى ت
� أوقات في ال(ع)د2ة ال��افة وت)ح�?Rواألزمات ال.  

  ال�عل�J على ال*راسات ال.ا>قة:

�فـي  عـالمودور اإل رهـابي ل0اه�ة اإلعالمأه��ة ال�1اول اإل إلى ال�راسات ال(ا8قة اه��ام ت1)ع $%2
 مـ� وعلـى الـ�غ/ ،العـال/�ـة فـي رهابات اإلوال���01ـ رهـاباإلnـاه�ة 
$ل معـارف وات!اهـات ال%ـ+اب ن�ـ) ت%

هـjه  تق$ـ�/ فـي م1هـا اإلفـادة �2
ـ� ن�ـائج مـ� إل�ـه ومـا ان�هـN ال�راسـات، هـjه ت%ـ
لها ال�ـي العل��ـة اإلضـافة
� دور ال�ـ�افة اإل رصـ� نإفـ ،ال!ـادة العل��ـة األدوار وال�عال!ـات�األخ$ـ�ة إزاء قyـا2ا  اآلونـة ون�ـة فـيل�

 �ـةعالمال�01)مـة اإل ت%ـه�ها ال�ـي ال��غ$ـ�ات جـ�اء ،�راسـةوال إلـى ال��ا8عـة ماسـة �8اجـة یـrال ال ،رهـاباإل
 ��1ـات، و��+ـال ال%ـ+اب علـى م�ا8عـة ال"وال�ه�یـ� ال(ـ$<�انى الـى رهـاباإل "بــ 2ع�ف 8ات ما nل في الع�,�ة

� اإل� مــ�ل�ــه �2
ــ� رصــ� االســ�فادة ، وعVــارةال�واألحــ�اث القyــا2ا  عــ�لل��ــ)ل علــى ال�عل)مــات ون�ــة ل�
ال+احـــZ علـــى ت��یـــ� ال�%ـــ
لة ال+��Vـــة ووضـــع ت(ـــاؤالت ال�راســـة وصـــ�اغة  فـــي م(ـــاع�ةال�راســـات ال(ـــا8قة 
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الفــ�وض العل��ــة 8%ــ
ل أفyــل وت��یــ� الع$1ــة و�ع?ــاء ف�ــ�ة عــ� ال�عــامالت واالخ�+ــارات اإلح�ــائ�ة ال�ــي 
�̀ تنها ال�ال�ة، 8اإلضافة إلى \)  �2
� اس��Rامها في ال�راسةV وت)س '�ال+احZ في  عارفع ماإلwار ال01

vا ال!انjن فـي  ؛ه(Vـ� عل$هـا ال+ـاح��م�ا ساع� على إy2اح ج��ع ج)انv ال01�Sة وأه/ ال��غ$�ات ال�ي 2ع
 .عالماخ�+اراته/ لف�وض ن0�Sة ث�اء ال)س$لة، وم�خل االع��اد على وسائل اإل

  : ال)ف.�ة لل*راسة ال&%�Mات -

  :�ةت�� على ال��اخل ال01�Sة اآلتع��� ال�راسة %8
ل رئ

   :عالماإل: ن%�Mة ث�اء وسائل أوًال 

ال�ـي ع�فهـا علـى   Daft and Lengelیـ� علـى ١٩٨٤ عـام ال0هـ)ر فـي ال)سـ$لة ث�اء م�?لح ب�أ
�ة زم�1ة م��دة"أنها ��ك خالل ف�فـإن ال)سـائل  ،ل01�Sـة ثـ�اء ال)سـ$لة اوw+ق، "الق�رة على ت(ه$ل الفه/ ال�%

، و\ل�ــا قــل ال�Vــارةقyــا2ا ت�ــ)ن أكVــ� ثــ�اء مــ� ح$ــZ ال�عل)مــات عــ� ال `�ــة ال�ــي تــ)ف� رجــع صــ�عالماإل
� حـ�وثً الغ�)ض Vـا ، ا\ان االت�ال الفعال أك��Wـة ل)سـائل اS� ؛أنهـا فق$ـ�ة ىال�قل$�2ـة علـ عـالمإلت01ـ� ال01

م�1ــــات تف�ــــ�ض ال01�Sــــة أن و  ،)Kramer 2005, 23( ســــ�Sع وم+اشــــ� `ال ت(ــــ�ح ب�جــــع صــــ� ك)نهــــا
ة وت(هل م تف($�ات م�1)عالغ�)ض الj' ی)اجه ال!�ه)ر وتق�إش
ال�ة حل  ىال!�ی� ل�یها الق�رة عل عالماإل

  .)Kock 2005, 117(�8)ر م�ع�دة، ع�ل�ة الفه/ 

�ض ال01�Sة أن وسائل اإل ك�ا��ت��لD ال عالمتف$V�  صـ$ل ال�عل)مـات(�مـ� القـ�رات واإلم
انـات ل
وت�
ــ� م(ــ��Rم$ها مــ� ال)صــ)ل  ،غ�ــ)ضال ت(ــاع� فــي حــل م%ــ
لةل�(ــ��Rم$ها 8
ــل ســه)لة، و  وال�عــارف

، وأن هjه ال)سائل ت�1)ع فى ث�ائها ال�عل)ماتى ل ال�فاه/ ب$� ال1اسال�أ' وت(ه حل)ل إزاء الRالفات فيلى إ
�ك فــى ف�ــ�ة زم�1ــة �وت��Vــل فــ�وض ال01�Sــة فــي  م�ــ�دة،علــى أســاس قــ�رتها فــي ت(ــه$ل هــjا ال�ع1ــى ال�%ــ

  ),Carlson and Robert 1999 (135 :تىاآل

مـ�  ال�قـ�م ال�yـ�)ن  ت1ـ)ع عـ� فyـًال  ال�عل)مـات، مـ� اك<$ـ�ً  اقـ�رً  ت��لـDال!�یـ�  عـالمت?<�قـات اإل أن .١
 ع1ـ� األفـ�اد مـ� ال�V$ـ� ی1�ـاب الـj' وال%ـD الغ�ـ)ض علـى ال�غلـv ال)سـائل هـjه وت(ـ�?�ع ،خاللهـا

  .لها ال�ع�ض

�ت$v أساس�ة معای$� أر,عة وج)د .٢��اء ح$Z م� دنىاأل إلى األعلى م� م�ت+ة ال)س$لة ث�اء لVوهي ،درجة ال 

�لفـة اإلشـارات نقـل علـى قـ�رتها الفعـل، رد سـ�عةRام ال��R� ال)سـائ� مVـل: ح�یVـة ت�1)ل)ج�ـة تق�1ـات 8اسـ

�\$r ال��ع�دة،�   .ال?<���ة اللغة واس��Rام ال)س$لة، على ال%�Rي وال

� فـي ال+ـاحV$� مـ� �V$ـ�ال أسـه/ �ـةعالماإلال�راسـات  وفـىS(ـة ت?ـS�م�1ـات  وت?<�قهـا علـى ال01
 االع��ـاد وأه��ـة، ال�راسـة فـي ال01�Sـة ت)�nـIومـ� ثـ/ 2ـأتي  ؛اج$ـ�ً  ان0�Sًـ اأساًسـ یـ)ف� ال!�یـ� �8ـا عـالماإل

nــاه�ة ن�ــ)  ال%ــ+ابت%ــ
$ل معـارف وات!اهــات �ــة علـى عالممــ�` قــ�رة ثـ�اء ال)ســ$لة اإل دراسـة فـي عل$هـا
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� اإل ال�ـ�فمـا تق�مـه 8ـال�?<$= علـى ال(ـع)د2ة الع�,�ـة  �ل�ـة�ة في ال�رهابوال���01ات اإل رهاباإل�ون�ـة ل�
  .ال0اه�ة ذاتها ع�ومعارف م� ب�انات ومعل)مات ال(ع)د2ة 

   :عالماإلعلى وسائل  االع�)ادم*خل ا: ثان�ً 

وت�ـ1ف ن0�Sـة  "ملف$� فل)ر، وسان�را رو\ـ�."على ی�  عالمnه� مفه)م االع��اد على وسائل اإل
شــأنها فــي ذلــD شــأن ن0�Sــات ت�ت$ــv  ،عــالمال�ــأث$� ال�ع�ــ�ل ل)ســائل اإل االع��ــاد ضــ�� ال01�Sــات ذات

�\ة ،واالس��Rامات األول)Sات�ی�ـ�اوح  اتـأث$�  عالماإل هي أن ل)سائل ،وهjه ال01�Sات ت1?ل= م� ف�ض�ة م%
مـاذا 2فعـل و  ،؟8ـال!�ه)ر عـالممـاذا تفعـل وسـائل اإل: علـى جـان<$� ه�ـاوت�\r ال01�Sة ب$� الق)ة والyعف، 

  .)McQuail 1995, 14( ؟عالماإلب)سائل  ال!�ه)ر

ل�ل<�ـة حاجاتـه ال�ع��Wـة و,لـ)رة م)اقفـه  عـالمأن ال!�ه)ر یل!ـأ إلـى وسـائل اإلاالع��اد ن0�Sة  �̀ تو 
و\ل�ــا زادت درجــة عــ�م االســ�ق�ار فــي ال�!��ــع زاد تعــ�ض ال!�هــ)ر ل)ســائل  ،ال(ــل)\�ة فــي nــ�وف مع$1ــة

8%ــ
ل  عــالمتف�ــ�ض ال01�Sــة أن ال!�هــ)ر 2ع��ــ� علــى وســائل اإلك�ــا  ،لل��ــ)ل علــى معل)مــات عــالماإل
م�rای� الس�قاء ال�عل)مات م� أجل ت�)�S م�ار\ه ومع�فـة مyـام$� ال�)جهـات إزاء مـا �2ـ�ث فـي ال�!��ـع 

  .)Joseph and Roger 2003, 145( ال�غ$� ال�ي 2()د ف$ها ال%D والغ�)ضوقات أفي 

وأه��ــة أخ+ارهــا  رهــابع�ل�ــات اإلوخاصــة  ان األحــ�اث ال!ارSــة حالً�ــأال�ال�ــة لــjا تف�ــ�ض ال�راســة 
ت�<1ـى ال�راسـة ح$ـZ  ؛ال!�یـ� عـالماإلم�1ات على  ال!امعي ح�` ال�االت ال�ي 2ع��� ف$ها ال%+ابإت�Vل 

� االع��ــاد مـ� م1?لــ= أن ال�ـ�افة اإلن�ـ)ذج �ون�ــة تقـ)م 8عــ�ض ال�)ضـ)عات وال�عل)مــات ال�ـي ت)ضــح ل�
2قــ)م ال%ــ+اب ال!ــامعي فــي إwــار اع��ــاده مــ� ثــ/ و  ؛علــى ال�!��ــع وآثارهــا ال(ــل<�ة رهــاباإلnــاه�ة خ?ــ)رة 

 Dل��تv على تلD العالقة ال�+ادل�ةال�)ض)عات، و األخ+ار و عل$ها 8ال�ع�ض ل�S ، ادةSز (̀� 2هل�ال�ع�فة م(
  .وخ?)رتها ا8أه�$�ه

  ال*راسةم��لة 

� ال��افة اإلأص+�N  لق���لفةها ال�8أن�اwون�ة ل�R  ًة ل�%ـار\لألخ+ـار وال�عل)مـات وا امهً�ـ ام��ر
 ةفاال�ـ�اسـ�?اعN ح$ـZ  ؛جـ�د \ـان)ا أقـل م%ـار\ة فـي ال�!��ـعقـ�اء جـjب ، و ال�!����ة م� ق<ل ال%ـ+اب

� اإل��ها الق�$�ةالعلى ال(ع)د2ة ون�ة ل�,� اله��امل%+اب الاس�ق?اب م) ٢٠٢٠-١٩٩٦( ان(<� �غ/ م� ت!
عـ�  ، فyـال1)عة�مات�ال�ة وس�ات م� خ�ائ� ال!�ی� �ع 8ه هjا ال��1 ��یل�ا وذلD  ؛م!��عه قyا2ا8

 ل�عــای$� ال�ل��ــةال�ــي ال زالــN تyRــع ، ال�قل$�2ــة عــالمل)ســائل اإل ا
ــ� م�احــ2 هــام. مــ� ال��Sــة لــ/وجــ)د 
مـــع ال�ــــ�افة  فــــي ال��ل�ـــة أكVـــ� تفــــاعالمـــ� ج$ــــل ال%ـــ+اب 2ــــأتي القـــ�اء ��Wـــا ، وحـــ�اس ال<)ا8ــــة وال��)Sـــل

� اإل�ح!ــ/ D مــ� خــالل S<ــ�ز ذلــو ، رهــابnــاه�ة اإلحــ)ل  ضــ)عاتم) أخ+ــار و ت1%ــ�ه مــ�  حــ)ل مــا ون�ــةل�
�Sع/ و  ،0اه�ةم)اقع هjه ال��ف ال�ي ت�%ف ع� ات!اهاته/ وم)اقفه/ م� الد ال�عل�قات على ع�ل��ا8عة و ا



Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021)  

٧٥  ال�امعي ال��اب وات�اهات معارف ت���ل فى اإلل���ون�ة ال	�افة دور

ال�ــ�ف أكــ�ت أن  ال�ــي )٢٠١٧( ،دراســة الــ�اغ�م1هــا  ،ال(ــا8قةعــ�د مــ� ال�راســات وال+�ــ)ث هــjا ال�)جــه 
� اإل� )٢٠١٨( ،ال%ه�̀ دراسة و ، رهاباإلnاه�ة  معال!ةع�1  م�تفعة ل�` ال%+اب���ا��ة ت�0ى 8ون�ة ل�

� أن ال�ــــ�افة اإل شــــارت إلـــىال�ـــي أ� ،ســــام�ةدراســـة و  ،ءقــــ�الإشـــ+اع ال�اجــــات ال�ع��Wـــة ل ون�ـــة ت(ــــ�?�عل�
)٢٠١١( Nــي أوضــ�� ال!ــامعى+اب مــ� أهــ/ الــ�وافع ال�ــي ت!عــل ال%ــ �ال��ــ)ل علــى ال�عل)مــات 2عــأن  ال

 �� لل�ــ�ف اإل ضی�عــ�أن ال��ــ)ل علــى ال�عل)مــات مــ� أكــ�ت  ال�ــي )٢٠٠٨( ،�ان$ــح�دراســة ون�ــة، و ل�
� أه/ أول)Sات تع�ض ال%+اب لل��ف اإل�غال<�ـة  أن إلـىت)صـلN ال�ـي  )٢٠١٧( ،ال!�ـلدراسـة و ون�ة، ل�

� ال%+اب ی�ع�ضـ)ن لل�ـ�ف اإل�$� ال(�اسـ�ة وأن ال�yـام$� ال�فyـلة لـ�یه/ هـي ال�yـام ،ون�ـة 8ان�0ـامل�
�ون�ـــة  ىعلـــ اب 2ع��ـــ�أن ال%ـــ+ )٢٠٠٦( ،ال1!ـــاردراســـة ��Wـــا \%ـــفN أخ+ـــار ال!��Sـــة، ثـــ/ �ال�ـــ�افة اإلل�

� لل�عل)مات  ام��رً ب)صفها Vل�یه/ م��ا��ةثقة و أك.  

، وااله��ـام ادول�ـ�ـة رهابوالع�ل�ـات اإل رهـاباإل 0ـاه�ة8 األكاد�2يتrای� االه��ام  ی�yح ،وم�ا س<=
وته�یـ� ال��+ـة ال�%ـ�فة م�ـ�� حـ�ود ال�ـ�م ال1<ـ)' و  wالـNفـي ال��ل�ـة الع�,�ـة ال(ـع)د2ة ح�ـى  هاال��لي ب

مـ� ن�ـائج ال�راسـات ال(ـا8قة ال�ـي أع?ـN دالالت عل��ـة ت%ـ$� إلـى  ا، وان?القـال�1%آت ال1ف?�ة في ال��ل�ة
م(ــــ�̀) مع�فـــة ال%ــــ+اب  علـــىوخاصـــة  ي،م)ضـــ)ع ال�راســــة 8ال%ـــ
ل ال�ــــاف فــــي معال!ـــة اق�ـــ)رً أن ه1ـــاك 
 ةعالقـــإلضــافة إلـــى تrایـــ� االه��ـــام 88ا ،علـــى أمـــ� الـــ�ول �ـــة ومـــ�` خ?)رتهــارهاب8ال���01ـــات اإلال(ــع)د` 

� أداء، وما ی��ل برهاباإل قyا2اال!�ی� إزاء  عالماع��اد ال%+اب على اإلS(?�� ال��افة اإل �ون�ة في ل�
ـــ�2/ ال�عل)مـــات وتف(ـــ$�ها وال�عل$ـــ= عل$هـــا 8أســـل)ب 2(ـــ�ه�ف ال�ـــأث$� فـــي  ـــال�ع�Wال!)انـــv تق  �ـــةنة وال)ج�ا�

� ال�راســـة فـــي ال�عـــ�ف علـــى دور ال�ـــ�افة اإلومـــ� ه1ـــا ت�<لـــ)ر م%ـــ
لة  ؛لـــ�` ال%ـــ+اب �ةوال(ـــل)\�ون�ـــة ل�
 ال��ل�ــةفــي  ال�ولــة ت01ــ�/ وع�ل�ــات رهــاباإلال(ــع)د2ة فــي ت%ــ
$ل معــارف وات!اهــات ال%ــ+اب ن�ــ) nــاه�ة 

 ام�ــــ�ر  ب)صــــفهاومــــ�` االع��ــــاد عل$هــــا  ، وح!ــــ/ ال�عــــ�ض،ال�عــــ�ضدوافــــع S%ــــ�ل ، و الع�,�ــــة ال(ــــع)د2ة
أخ+ار م�ا8عة ع�1  (��Rمةوالق)الv الف�1ة ال�ما ت%1�ه،  الVقة فيم�` و ، �ةرهاب�عل)مات ع� الع�ل�ات اإللل
�لفــة رهــاباإلم)ضــ)عات و Rل ، و وت��01اتــه ال�
تعــ�ض عالقــة ، و ال�عال!ــةw<�عــة ال�1ــاول و رؤSــ�ه/ فــي شــ

� لل�ــ�ف اإلال!ــامعى ال%ــ+اب �ع�ل�ــات ات!اهــاته/ ن�ــ) و  رهــاباإل 0ــاه�ة8لــ�یه/ �8(ــ�̀) ال�ع�فــة ون�ــة ل�
  الع�,�ة ال(ع)د2ة . في ال��ل�ة ال�ولة ت�01/

  ال*راسةأه)�ة 

ات وال���01ـ رهـابتأتى أه��ة ال�راسة مـ� نـ�رة ال�راسـات العل��ـة ال�ـي ت!�ـع بـ$� دراسـة nـاه�ة اإل
�+ة الع�,�ة وال(ع) هى و ، ال!�ی� عالموم�1ات اإل ال�1?قة الع�,�ة في�ة رهاباإل
د2ة ت�Vل إضافة عل��ة لل�

� ال�ــ�ف اإل دور�صــ� بال�راســة ال�ال�ــة  قــ)مح$ــZ ت ؛فــي ال��ل�ــة �ــةرهابفــي دراســات ال0ــاه�ة اإل�ون�ــة ل�
لــ�یه/ وم(ــ�̀) ال�ع�فــة ، رهــابnــاه�ة اإلن�ــ) ال!ــامعي ات!اهــات ال%ــ+اب معــارف و ال(ــع)د2ة فــي ت%ــ
$ل 

وهـــ)  ها؛واســـ�ق�ار  الع�,�ـــة ال(ـــع)د2ة ال��ل�ـــةعلـــى أمـــ� ال�ولـــة  وت01ـــ�/ �ـــةرهابال���01ـــات اإلف�ـــ� R8?ـــ)رة 
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ــــ2(اع مـــا ـــــ� ص1ـــ ــــاع القـ ـــ�ة مـــ� شـــأنها ال�ـــ� مـــ� ـــ �ات�!�ات ج�ی�ومـــ�  ال0ـــاه�ة ت1ـــامى�ار علـــى وضـــع اســـ
 مــ� ال�قــ�م وال�قــى ح�ــاة أفyــل ن�ــ)ة ال��?لعــال%ــ+اب الــjی� V�2لــ)ن حاضــ� ال%ــع)ب فiــة خ?)رتهــا علــى 

  .هاوم(�ق<ل

  ةأه*اف ال*راس

ـــــــى مـــــــ�` اع��ـــــــاد ال%ـــــــ+اب  .١ ـــــــى ال�ـــــــ�افة اإل ال!ـــــــامعيال�عـــــــ�ف عل � عل�ـــــــة ل�  ام�ـــــــ�رً  ب)صـــــــفهاون�
ــــــة �ــــــة رهابوال���01ــــــات اإل رهــــــاباإل nــــــاه�ةلل�عل)مــــــات عــــــ�  ــــــة ال(ــــــع)د2ة مقارن �,�فــــــي ال��ل�ــــــة الع

�قل$�'ال عالماإل8. 

� م�ا8عة ل�` ال%+اب ال!امعى األ رهابقyا2ا اإلأه/ رص�  .٢Vال��ف اإل فيك �� .ن�ة ال(ع)د2ةو ل�

� مــ�` ثقــة ال%ــ+اب ال!ــامعي فــي ال�عل)مــات ال�ــي تقــ�مها ال�ــ�ف اإل ال�%ــف عــ� .٣�ون�ــة عــ� nــاه�ة ل�
 ال(ع)د2ة. الع�,�ة �ل�ةفي ال�ت�01/ ال�ولة  وخاصة�ة رهابوال���01ات اإل رهاباإل

فـي ال��ل�ـة الع�,�ـة �ـة رهابوال���01ـات اإل رهـاباإل nـاه�ةت1ـامى ات!اهات ال%+اب ال!امعي ن�)  رص� .٤
� ل��ف اإلاس�اسات ال(ع)د2ة وف= � .ون�ة ال(ع)د2ةل�

� ال��ف اإل �عال!ةل ال!امعىال%+اب  رؤSةعلى )ق)ف ال .٥� رهاباإلل0اه�ة ال(ع)د2ة ون�ة ل�
 ل�یه/."داع." ��01/ ال�ولة م(�̀) ال�ع�فة ب على انع
اس ذلDو  �ة،رهاباإلوال���01ات 

� ال)س$لة في ال��ف اإلاخ�+ار م�` ت�ق= معای$� ث�اء  .٦�ون�ة ال(ع)د2ة م�ل ال�راسة، وأوجه االتفاق ل�
�اء إزاء nاه�ة اإلVة الS� �ة في ال��ل�ة.رهابوال���01ات اإل رهابواالخ�الف مع ن0

  ت.اؤالت ال*راسة

 �ة؟رهابوال���01ات اإل رهابما م�` مع�فة ال%+اب ال!امعى ال(ع)د` �8فه)م اإل .١

� ل��ف اإلاما م�` اه��ام  .٢� �ة في ال��ل�ة؟رهابوال���01ات اإل رهاب0اه�ة اإلون�ة 8ل�

� م�ا8عة �ة رهابما أن�اz الع�ل�ات اإل .٣V8ال��ف اإلل�` ال%+اب األك �� ون�ة ال(ع)د2ة؟ل�

� م�` اع��اد ال%+اب ال!امعي على ال��افة اإلما  .٤�لل�عل)مـات عـ�  ام�ـ�رً  ب)صـفهاال(ـع)د2ة ون�ـة ل�
؟ عالم�ة مقارنة ب)سائل اإلرهابوال���01ات اإل رهاباإلnاه�ة  � األخ̀

� ال��ف اإل8 رهابع� nاه�ة اإل 2ق�م ��Wا ال!امعيما م�` ثقة ال%+اب  .٥� ون�ة ال(ع)د2ة؟ل�

� ل��ف اإلا في هت��01اتو  رهاباإل nاه�ةما ات!اهات ال%+اب ال!امعي ن�)  .٦� ال(ع)د2ة؟ون�ة ل�

� ل�ور ال��ف اإلال%+اب ال!امعي رؤSة ما  .٧� ، وال���01اترهابnاه�ة اإلون�ة ال(ع)د2ة في معال!ة ل�
 ؟م� ال)1wى ال(ع)د`ل�یه/ R8?)رتها على األوم(�)Sات ال�ع�فة في ال��ل�ة �ة رهاباإل
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� ال�ـــ�ف اإلمـــ�` ت�قـــ= معـــای$� ثـــ�اء ال)ســـ$لة 8مـــا  .٨�ـــاق ل� ون�ـــة ال(ـــع)د2ة م�ـــل ال�راســـة وأوجـــه االتف
�اء إزاء nاه�ة اإلVة الS� �ة في ال��ل�ة.رهابوال���01ات اإل رهابواالخ�الف مع ن0

  ال*راسةف�وض 

� ال!ـامعي لل�ـ�ف اإل ال%ـ+اب م�ا8عـة بـ$� ارت+ـاz عالقـة )جـ�ت األول: الفـ�ض� م(ـ�)اه/ون�ـة و ل�
 .في ال��ل�ة داع. ال�ولة ت�01/ ع�ل�اتات!اهاته/ ن�) و  رهاب08اه�ة اإل ال�ع�في

̀  فـي فـ�وق  )جـ�ت :الEـاني الفـ�ض (� ن��!ـة داعـ. ال�ولـة وت01ـ�/ رهـاب08ـاه�ة اإلال�ع�فـي  ال�(ـ

 .ال!امعات ال(ع)د2ة فيلع$1ة ال%+اب ال!امعي  ال��2)غ�ا�Wة في ال�Rائ� للف�وق 

  :اإلج�اءات ال)&ه��ة لل*راسة -

مع$1ـة، وفـى  �صـ� وت�ل$ـل nـاه�ةبال�راسـات ال)صـ��ة ال�ـي تقـ)م  ت1��ي ال�راسة إلـى ن#ع ال*راسة:
� دور ال�ــ�افة اإل�صــ� ب ال�ال�ــةال�راســة تقــ)م  ذلــDإwــار �ل%ــ+اب اون�ــة فــى ت%ــ
$ل معــارف وات!اهــات ل�

 .ال!امعي ن�) ع�ل�ات ت�01/ ال�ولة "داع." في ال��ل�ة الع�,�ة ال(ع)د2ة

  م&هج ال*راسة

�صـــ� ب ح$ـــZ 2قـــ)م ال+احـــZ ؛تع��ـــ� ال�راســـة علـــى مـــ1هج ال�(ـــح       (� 0ـــاه�ة8 ال%ـــ+اب مع�فـــةSات م(ـــ
Sات م(ـ�)  ل)قـ)ف علـىل ؛ع�د م� ال!امعات ال(ـع)د2ة، وذلD 8ال�?<$= على داع. ال�ولة وت�01/ رهاباإل
دور و فــــي ال��ل�ــــة، وخاصــــة ت01ــــ�/ ال�ولــــة وت��01اتــــه  رهــــاب0ــــاه�ة اإل8ال!ــــامعى  ال%ــــ+اب `ة لــــ��ع�فــــال

� ال��ف اإل� ن�)ها.ال!امعى  ال%+ابات!اهات ت%
$ل في ون�ة ال(ع)د2ة ل�

  اتنال_�اأدوات ج)ع 

اه��ـــام ال�ـــ�ف  مـــ�`": حـــ)ل عـــ�د مـــ� ال�(ـــاؤالتاالســـ�<�ان لإلجا8ـــة عـــ�  أداة ��Rم ال+احـــZ اســـ      
� اإل�تعـ�ض ال%ـ+اب  وح!ـ/ ال��ل�ـة،فـى  داعـ. ال�ولـة وت�01/ وت��01اته رهاب(ع)د2ة 08اه�ة اإلون�ة الل�

� ل�ــ�ف اإلل ال!ــامعي�وذلــD 8ــال�?<$= علــى  ال0ــاه�ة، ه/ ن�ــ)ات!اهــاتو وم(ــ�)Sات ال�ع�فــة لــ�یه/ ون�ــة ل�
  .سع)د2ة في العاص�ة ال�Sاض جامعاتثالث م� ع��2ة ع$1ة 

  ال*راسةوع�&ة م��)ع 

ثـــالث جامعـــات  ال�راســـةع$1ــة  yـــ/ت ب$�1ـــا، ی��Vــل م!��ـــع ال�راســـة فــي ال��ل�ـــة الع�,�ـــة ال(ــع)د2ة
، جامعــة نــاI2 اإلســالم�ة )دبــ� ســع م�ـــ��مــام ســع)د، اإل ال�لــDجامعــة (: هــى ،��8ی1ــة ال�Sــاضســع)د2ة 
�جـــع ســـ<v اخ��ـــار م�1ـــة)للعلـــ)م األالع�,�ـــة Sلفـــة فـــي  ع$1ـــة ال�راســـة، و�Rس�اســـاتهاإلـــى \)نهـــا جامعـــات م 

هــى و  ،جــادةال+احــZ أن هــjا ال�+ــای� مــ� شــأنه أن R2لــ= دراســة ن)��ــة  ف�ــ�ض2ح$ــZ  ؛وم1?لقاتهــا الف��Sــة
فــي  ال!ــامعيلــ�` ال%ــ+اب  �ــةرهابوال���01ــات اإل رهــابم(ــ�)Sات ال�ع�فــة 08ــاه�ة اإلل�عــ�ف علــى لم�اولــة 
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� اإل ةفاال�ـ�دور ال)ق)ف على و ، ال�راسة م�ل ال(ع)د2ةال!امعات �معـارفه/ ى ت%ـ
$ل فـال(ـع)د2ة ون�ـة ل�
  .الع�,�ة ال(ع)د2ة في ال��ل�ة "داع.ال�ولة "ت�01/ أن%?ة و  رهابnاه�ة اإل ات!اهاته/ ن�)و 

  ال*راسة:خ	ائ4 ع�&ة  -

  )٤٠٠(ن= خ�ائ� ع$1ة ال�راسة ) ١ج�ول (
 % ك ال)�غ��ات  خ	ائ4 الع�&ة

  ال!�1 – ال1)ع
 ٦٦٬٥ ٢٦٦ ر) ذ\

 ٣٥٬٥ ١٣٤ ناثإ

  الع�� – (�ال
 ٥٥٬٨ ٢٢٣  اعام ٢١ : ١٨م� 

 ٢٠٬٥ ٨٢  اعام ٢٥ : ٢٢م� 

 ٢٣٬٨ ٩٥  اعام ٢٩إلى  ٢٦م� 

   ال�عل�/ن)ع 
 ٣٧٬٥ ١٥٠  ةعامعل)م 

 ٣٧٬٥ ١٥٠  عل)م ش���ة

 ٢٥٬٠ ١٠٠  �ةأم1عل)م 

  قامةجهة اإل
 ٤٩٬٢ ١٩٧ ال�Sاض 

 ٥٠٬٨ ٢٠٣ أخ�̀  1اw=م� م

 '�  ال�خل ال%ه
 ٧١٬٧٥ ٢٨٧ الف رSال آ ٥إلى  ٣م� 

 ٢٨٬٢ ١١٣ الف رSالآ ١٠إلى  ٦م� 

  ال!امعة 
  ٣٧٬٥  ١٥٠  جامعة ال�لD سع)د

  ٣٧٬٥  ١٥٠   ب� سع)د م�ـ��جامعة اإلمام 
  ٢٥٬٠  ١٠٠  جامعة ناI2 للعل)م األم�1ة 

 ٤٠٠ن = 

والفiــة  ،)٣٣٬٥اإلنــاث ب1(ــ+ة ()، و ٦٦٬٥ب1(ــ+ة (ت�ــ�ر فiـة الــj\)ر  ال(ــاب=0هـ� ب�انــات ال!ــ�ول ت
��ــفحت اوهـ) مـا 2%ــ$� إلـى أن فiـة الـj\)ر والفiـة األقـل سـ1)، ٥٥٬٧( ةا ب1(ـ+) عاًمـ٢١-١٨( مـ�الع��Sـة  

� ال��ف اإل�ال(ـا8قة <�انـات الك�ـا أشـارت  ،اك<� سـ1ً 8اإلناث والفiات الع��Sة األب1(+ة أعلى مقارنة ون�ة ل�
 بلغـ�N في ال�Sـاض ب1(ـ+ة $ال�}��، 8اإلضافة إلى )٣٧٬٥(م)ح�ة ب1(+ة  ال%�عيو  العام �عل�/الت��ر  إلى

، وهـ) مـا 2%ـ$� إلـى أن )٧١٬٧٥(ب1(+ة رSال  )فالآ ٥-٣(ال�خل م� م�غ$�ع$1ة  تت��ر ��Wا ، )٥٠٬٨(
� لل�ــ�ف اإل اتع�ضـــ كVــ�أ هــ/األقـــل الــ�خل ال%ــ+اب مــ� ذ̀و �ال�ـــ�افة أن  إلــى ̀ عــr وهــ) مـــا 2ون�ــة، ل�

� اإل�� مـال�ـ�افة ال�?<)عـة  فـيال�ـال  هـي\�ـا ال تع��� على دخـل الفـ�د  ون�ةل�Vالك  ا تقـ)م علـى8ـأك�امـ
 ت�ـ�رأnهـ�ت ال1�ـائج  ،م�غ$ـ� ال!امعـة، وم� ح$ـZ الj` �2ل�ههاتف الت?<�قات على  تاال�(��Rم ح(ا8

�ــا جــاءت ، �Wمــ� ح!ــ/ الع$1ــة )٧٥٬٠( اإلســالم�ة ب1(ــ+ةبــ� ســع)د  م�ـــ��ال�لــD ســع)د واإلمــام  جــامع�ي
 م�ـل ال�راسـة ال!امعـات الـVالث س�اسـاتوجـ)د ت+ـای� فـي $%2� إلـى ما وه)  ؛)٢٥٬٠جامعة ناI2 ب1(+ة (
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ال%ــ�وz ال�ع��ــ�ة فــي \ــل جامعـــة  وفــ= وم�اعــاة عــ�د ال?ــالب، العل��ــة ب�ام!هــا ت%ــا8هوعــ�م  ،وت)جهاتهــا
  ح�ة. على

  : ع�&ة ال*راسة ال)�*ان�ة -

مف�دة م� ال%+اب ال!امعي ال(ـع)د'  )٤٠٠(ت/ ت?<$= ال�راسة ال�$�ان�ة على ع$1ة ع��2ة ق)امها 
vــة  ح(ــ�Wا�م�غ$ــ� و ، قامــةاإل جهــة، الــ�خلم(ــ�̀) /، �علــ�النــ)ع ، (ــ�ال ،ال!ــ�1 �ــة:تاآلال��غ$ــ�ات ال��2غ

بـ�  م�ــ�� جامعـة اإلمـاممفـ�دة مـ�  ١٥٠م� جامعة ال�لـD سـع)د، مف�دة  ١٥٠(: يت\اآلم)زعة ، ال!امعة
  . )للعل)م األم�1ة جامعة ناI2مف�دة م�  ١٠٠ اإلسالم�ة،سع)د 

  ح*ود ال*راسة: –

� دور ال�ـــ�افة اإل: 2ق��ـــ� م)ضـــ)ع ال�راســـة علـــى ال�ـــ* ال)#ضـــ#عي .١� ت%ـــ
$ل ون�ـــة ال(ـــع)د2ة فـــيل�
  .�ل�ةفي ال� داع. ال�ولة ت�01/ وع�ل�ات رهابن�) nاه�ة اإلال!امعي ال%+اب معارف وات!اهات 

  . )(ال�Sاضعاص�ة ال(ع)د2ة الهjه ال�راسة في  / إج�اء: تال�* ال)�اني .٢

ول أ"الف�ـــ�ة مـــ� فـــي وت�ل$لهـــا وج�عهـــا  االســـ�+انةوت)زSـــع ل�$�ان�ـــة : تـــ/ ت?<$ـــ= ال�راســـة اال�ـــ* الgمـــاني .٣
�,(��أ ٣٠ إلى –أك,(�  ."٢٠٢١ك

� ال�راسة على ال�* ال���2  .٤��بـ� سـع)د اإلسـالم�ة،  م�ــ��)ال�لD سـع(د، اإلمـام جامعات wالب : تق
� ل�ــ�ف اإللی�ع�ضــ)ن  الــjی�مــ�  وهــ/I للعلــ)م األم�1ــة) نــا2 وجامعــة��ــا8ع)ن مــا ال(ــع)د2ة ون�ــة ل�Sو
 �مـــ�  مفــ�دة ٤٠٠ عــ�ده/بلــغ قــ� و  ،فــي ال��ل�ــة�ــة رهاباإلوال���01ــات  رهــابnــاه�ة اإلعــ� بهــا ی1%ــ

  wالب وwال+ات ال!امعات ال(ع)د2ة.

 إج�اءات ال	*ق والE�ات: -

تـ/ ع�ضـها  ال�راسـة،ومـ�` ت�V$لهـا ألغـ�اض لل�أك� م� ص�ة اس��ارة االس�<�ان وصالح$�ها لل�?<$ـ=  -١
صــالح$�ها مــ�` ل�ق�Sــ� والعلــ)م ال(�اســ�ة  عــالمال����Rــ$� فــي م!ــال اإل ال��
�ــ$�علــى عــ�د مــ� 

 األســاتjة وهــ/ ،ال��
�ــ)ن ل�ــه إتــ/ إجــ�اء ال�عــ�2الت فــي ضــ)ء مــا أشــار قــ� و  ،م1هــا�(ــ�ه�ف ال��ــاس و 
وفــــى ضــــ)ء  ،علــــى ع!ــــ)ة.د ،ع<ــــ� الغ1ــــى فــــ)ز̀ .د، الل+ــــان شــــ�IS دروSــــ..د، علــــ/ الــــ�ی� م��ــــ)د.د

، 8اإلضـــافة إلـــى ��ـــام ال+احـــZ خـــ�ضـــافة الـــ+ع� اآل�8عـــ� األســـiلة و  هـــاته/ تـــ/ تعـــ�یل صـــ�اغة$ت)ج
عـ�د مـ� ال�+ـارات ل��ـ)ن  %) مـ� ال�+�ـ)ث$� ت�تـv عل�ـه إعـادة صـ�اغة١٠علـى ع$1ـة ( ق<لـي8اخ�+ار 
� مالVت�ق= ال��ق لل�+�)ث$� و مة ءأك '�  .لل<�انات ال0اه

%) مـ�ت$� خـالل ١٠علـى عـ�د مـ� ال�+�ـ)ث$� (ت/ إجـ�اء اخ�+ـار الV+ـات 8ـال�?<$= ال�$ـ�اني لالسـ�+انة  -٢
وهـى ن(ـ+ة ت%ـ$� إلـى م(ـ�̀) مق<ـ)ل مـ�  ،%)٩٣ن(v االتفـاق وجـ� أنهـا بلغـN (و,�(اب  أس<)ع$�،

�S= االس�<�ان.) ال�عل)مات ال�ي أدلى بها ال�+�)ثاالس�ق�ار في w ن وت/ ج�عها ع�  
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   ي:أتادلة ل}�اس ث+ات االس�<�ان \�ا 2وق� ت/ ت?<$= هjه ال�ع

  ٨٠+٨٠  ٠٬٩٣=   ٧٥×  ٢  معامل الV+ات  =
  على ث+ات أداة االس�<�ان. ا) م�تفعة، وه) ما 2ع� مoش�ً ٠.٩٣ع� ن(+ة ث+ات ال�راسة (وتُ 
٣- jائ�ة األسال�	ال<�انات و  ت/ :ال).�5*مة اإلح r$م�ق� و  ،)spssدخالها لل�اس)ب 8اس��Rام ب�نامج (�ت

ل ل$ـاالسـ�<�ان فـي ت�ت/ الل!)ء إلـى ال�عـامالت اإلح�ـائ�ة واالخ�+ـارات اإلح�ـائ�ة ال�ـي ت�قـ= هـ�ف 
 ال���ــار'،واالن�ــ�اف  ال�(ــابي،ال��)ســ� مVــل ال��ــ�ارات ال+(ــ�?ة وال1(ــv ال�i)Sــة، و  ،ب�انــات ال�راســة

  .وغ$�ها ٢اخ�+ار \او 
 $�kل�ات امفاH	ل*راسة:وم  

ل�%ــ�وع إج�امــي فــ�د' أو  اكــل فعــل مــ� أفعــال الع1ــف وال�ه�یــ� 8ــه، 2قــع ت1ف$ــj" هــي: رهــاباإل lــاه�ة  .١
�؛ته، أو تع��S ح�اإلى إلقاء ال�عv ب$� ال1اسSه�ف ج�اعي، و ?Rة، أو  / للi$>ر 8ال�yأو إل�اق ال

 .)٢٤، ٢٠١٨ ال�اغ�( أو األمالك العامة أو الRاصة 8أح� ال��اف=،
�فــة ف��Sـــة وت�ـــارات ج�اعـــات هـــي :�ـــةرهاباإل  �&%�)ـــاتال .٢?�ضـــ� األفـــ�اد الع1ـــف اســـ��Rام علـــى  تقـــ)م م

 .)٣٢ ،٢٠٠٢اله)ا̀ر ( هي أو ال�ع)ة إلى ارت�ا8إرهاب8ق�� ت�ق$= أو ت1ف$j غ�ض وال%ع)ب 
ووصــل إلــى  العــ�اق، ثــ/ ت)ســع فــي ال�1?قــة الع�,�ــة: هــ) ت01ــ�/ م(ــلح ن%ــأ فــي "داعــ," ال*ولــة ت&%ــ�$ .٣

� بل�ان $V\/عة ، یه�ف إلى ة م� العالS�� ع)دة الRالفة وت?<$= ال%w ع�=S ى ض�  رهابالع1ف واإل�ح
 أنف(ه/.ال�(ل�$� 

  :وال��Hف رهاباالس��ات���ة ال.ع#د-ة في م�اف�ة اإل م�*دات : ل)��n األولا
 ق<ـــل مـــ� �ـــةرهاباإل للع�ل�ـــات اواســـ�ه�اف اتع�ضـــ العـــال/ بلـــ�ان أكVـــ� ال(ـــع)د2ة الع�,�ـــة ال��ل�ـــة عـــ�تُ 
 بـ�ور تقـ)م هـيف ذلـD رغـ/و  ،األخ$ـ�ة ال(ـ1)ات في إی�ان م� ال��ع)مة ال�)ثي ج�اعةو  �ةرهاباإل ال���01ات

��لـــف علـــى لـــه وال��ـــ�' رهـــاباإل وم
اف�ـــة األمـــ� حفـــ¬ م!ـــال فـــي وفعـــال مـــoثRم  (� ال��ل�ـــة Sاتال�(ـــ
�ات�!�ة ال��ل�ـة ت<1ـN ح$ـZ ؛وال�ول�ـة واإلقل���ة� ،األم�1ـة �)اجهـةوال الف��Sـة ال�عال!ـة علـى تقـ)م و�1wـة اسـ

 وم
اف��ــه رهــاباإل م)جهــة ن�ــ) ال(ــا��ة وال�ول�ــة اإلقل���ــة ال�1�ــ�2ات فــي 8فعال�ــة إســهامها الــى افة8اإلضــ
 رهــاباإل ل�
اف�ــة ال���ــ�ة األمــ/ م0لــة ت�ــN ذلــDو  ،ال�ول�ــة ال�+ــادرات فــي ال��ل�ــة شــار\N ح$ــZ كافــة؛

�لفة الع1ف وأع�الR2015, (12 ال� Hofman(.  

�ات�!�ة ع��ــ� تو ���ــع مoس(ــات ج ة%ــار\معلــى  رهــابم�ار,ــة اإلفــي ال(ــع)د2ة  الع�,�ــةال��ل�ــة اســ
تعـال�/ اإلسـالم، مـع  رهـابتعـارض اإلح!ـ/ عل�ـاء فـي إy2ـاح ال N ه$iـة \+ـارن!�ـ فقـ� ؛في ت1ف$ـjها �ولةال

 �ـــrاع/ ال�ـــي تـــ�وج لهـــاال�ـــة مـــ� اع�ـــ�اء م�ـــ�م علـــى ال�(ـــل�$� وغ$ـــ�ه/، وتف1$ـــ� رهابومـــا ت�Vلـــه األع�ـــال اإل
�Sــ� ج�ائ�هــارهابال���01ــات اإل>��ات�!�ة ال(ــع)د2ة م(ــارات اال أخــjتقــ� ، و �ــة ل� الع(ــ$�̀ ( أه�هــا ،ة\V$ــ� ســ

٩، ٢٠١٩(:  
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   :رهاباإل ال�ي ت�* مl pاه�ة ل#ائح ال  -١

�ات�!�ات واضـ�ة ع�ـل خ?ـ� خـالل مـ� جه)دهـا ج��ـع ال��ل�ـة بلـ)رت لق�� لل��ـ�' م)جهـة واسـ
 وســــائل ،ال�(ــــاج� ،ال�عل���ــــة ال�oس(ـــات ،(األســــ�ة كافــــة عال�!��ــــ مoس(ـــات إشــــ�اك علــــى تقــــ)م رهـــابلإل
 األم�1ـة، ال!هـ)د 8!انـv لـه وال��ـ�' ال��?ـ�ف الف�ـ� ل�
اف�ـة ال�ام�ـة ال!هـ)د فـي )الـ�ی� عل�ـاء ،عالماإل

�ات�!�ة ب1اء ال�!ال هjا في الR?� أب�ز م� وSأتي� ال(ـع)د' ال�!��ـع فـي الف��Sـة االن��افـات م)اجهة اس
� ال�ي )٢٠٠٨( عامwoلف ع�الأل ت�Rل�)اجهة ال!هات م ��ف خ??� ال��ل�ـة ت<1ـN ح$ـZ ؛رهـابواإل ال

�نـN شـ+
ة علـى ت�ـ�اول ال�ـي ال%ـ<هات رصـ� م!ـال فـي �w)حـة اخ??ـ� 8أســل)ب عل$هـا والـ�د وتف1$ـ�ها اإلن
 ال�ـ)ار ثقافـة ن%� م!ال في +ادراتم ع�ة ال)1wي لل�)ار ع<�العrSr ال�لD م�\r ت<1ي \�ا ،ص��ح عل�ي
�لــف بــ$�Rــاف م�wــع أ���ات�!�ة د8إعــ�ا )٢٠١٦( عــام و��امــه ال�!� ال��?ــ�ف الف�ــ� ل�)اجهــة شــ�)ل�ة اســ

  .ال)�1wة الل��ة وتق)Sة

 ال��
�ــة "هــي ،رهــاباإلال�?ــ�ف و  قyــا2اإن%ــاء م�
�ــة خاصــة لل01ــ� فــي قامــN ال��ل�ــة 8ك�ــا 
��ــة عــ�  فyــال "ال!rائ�ــة ال����RــةRة م�أمــ�  قyــا2ات�ــN م(ــ�ى "دائــ�ة  ةالعامــ8ال�1ا8ــة اســ���اث دائــ

وتـ)ف$� ج��ـع الyـ�انات ال�ـي تـ)ف� لل��ه�ـ$� م�اك�ـة عادلـة  قyـا2امع مVل هjه ال ال�عاwيت�)لى  ال�ولة"
األن�0ــة  تاوذلــD فــي إwــار ت?ــ)ر ، عــ� أنف(ــه/ وتعــ)�S مــ� تV<ــN ب�اءتــه�8ــا فــي ذلــD حقهــ/ فــي الــ�فاع 
8ال�)اجهـة �ة وت�I�V ب�امج ال�أه$ـل وال�ـ�رvS لل!هـات األم�1ـة ال�ع�1ـة رهابوالل)ائح ذات العالقة 8ال!�ائ/ اإل

�Sات وح�ةع�  فyًال ، ال�$�ان�ة ال�+اش�ة�� تع�1ان م٢٠٠٣ رهاباإل ل�
اف�ة دائ�ة و�1wة ول!1ة ال�ال�ة لل
 وفـي ال��\ـr'  ال<1ـD فـي األمـ)ال غ(ـ$ل ل�
اف�ـة ووحـ�ات رهـاباإل ت�)Sـل وم
اف�ة األم)ال غ($ل 0اه�ة8

  .)٣ ،٢٠٠٢ الهوارى( ال(ع)د2ة وال��ارف ال<1)ك

   :رهاب>%اه�ة اإل  الف��2  ال#عي -٢

Nامً  ال��ل�ة أول���فة ألف�ار ن�اج ه) رهاباإل 8أن إل�2انها ؛الف��'  8ال!انv ا\<$�ً  ااه?� ت�ف� م
  خـالل مـ� و�ن�ـا ،فقـ� األم�1ـة ال�عال!ـات خـالل مـ� عل�ـه القyـاء �2
ـ� ال وأنه ال(ل�ي، وال�عا2. ال�)ار
� ت!اه اوف��S اأم�1 ال�!��ع تI�{Vو  الف��Sة االن��افات ض� ��$1ه/وت ال%+اب وعى ت��1ةو  ال�ع��ل، الف�
�لفـة عـالماإل وسـائل ع<ـ� ت)��ـة بـ�امج خـالل مـ� رهـاباإل nاه�ةRال� �Sاف�ـة مـادة وتـ�ر
 فـي رهـاباإل م
 ت�(ـــ/ ال%ـــفا�Wة علـــى م<�1ـــة �ـــةإعالم س�اســـة ان�هـــاج علـــى ال��ل�ـــة ع�لـــN \�ـــا ال�راســـ�ة، ال�1ـــاهج 8عـــ�

�لفة، عالماإل ل)سائل وت���Sات ب�انات ع<� اأم�1ً  ال�?ل),$� ه)Sة ع� 8ال�%فRأك$� ال�� ال!هـات أن وال
��ــةRمالحقــة علــى عازمــة ال� � 8اح�yــانه/ 2قــ)م مــ� مــع ت�(ــاهل أو ت�(ــامح لــ� وأنهــا اإلجــ�ام، ع1اصــ

  .وخارجها ال��ل�ة داخل م(ان�ته/ أو

?ـالب جـادة لبـ�امج ت)��ـة مـ� خـالل  رهـابتعـ�دت جهـ)د ال��ل�ـة فـي م
اف�ـة اإلفقـ�  ،وعلى هjا
حـــv الـــ)�w �ـــ�/ وغـــ�س هـــ/، wالبى ت)��ـــة وحVـــN ال�عل�ـــ$� علـــ ،رهـــاباإلال�ـــ�ارس وال!امعـــات R8?ـــ)رة 
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�ات�!�ة ال��ل�ـة علـى تعSrـr األمـ� الف�ـ�' ودشـN1 ی)ًمـ، ��Wـا وwاعة أول�اء األمـ� فـي نف)سـه/� ار\ـrت اسـ
، \�ـــا اع��ـــ�ت ال��ل�ـــة فـــي جه)دهـــا واألع�ـــال اإلج�ام�ـــة فـــي \ـــل م�رســـة رهـــابعـــ� اإل اإلقامـــة مع�ًضـــ

ل�1اص�ة وال�عا2ة" و�عادة ال�)ق)ف$� إلى رشـ�ه/، وتغ$$ـ� ال�V$ـ� هjه ال0اه�ة على ت�ش$�" م�\r ا ل�
اف�ة
مــــ�اد ( لــــ�ع/ الفائــــ�ة علــــى ال!��ــــع عــــالممــــ� الق1اعــــات لــــ�یه/ وعــــ�ض هــــjه ال��اجعــــات ع<ــــ� وســــائل اإل

  .)٦ ،هـ١٤٢٣

م، ١٩٤٥األم/ ال���ـ�ة عـام م$Vاق و  الع�,�ة،ض�� ال�ول ال�oس(ة ل!امعة ال�ول ال��ل�ة \انN و 
'jوال  ��y�ال�فا على ال(ل/ واألم� ال�ول$$� وح�ا2ة حقـ)ق اإلن(ـان وح�Sاتـه األساسـ�ة واح�ـ�ام ق)اعـ� ی

ا \ــان ن)عــه وم�ــ�ره وت%ــ!ع ال!هــ)د ال)�1wــة واإلقل���ــة أ�2ــ رهــابن<ــj اإلتo\ــ� ال��ل�ــة ، و القــان)ن الــ�ولي
� $في ال�Vال��ل�ة  هوه) ما أك�ت، 8اإلسالم رهابت�ف� ر,� اإلو ، �ةرهاباألن%?ة اإلوال�ول�ة للقyاء على 

مــای)  ٢٤فــي الR?ــاب الــj' ألقــاه ال�لــD ع<ــ� العSrــr فــي ال?ــائف فــي  اان واضــ�و\ــ، ال�ول�ــةمــ� ال��افــل 
  .)٤٥ ،هـ١٤٢٤ال%$+اني ( م١٩٣٢

�ت��لD ال��ل�ة الك�ا $V�  ـاء علـىyة به�ف الق�,� رهـاباإلف�ـ� م� ص)ر ال�عاون مع ال<ل�ان الع
الj' یه�ف إلى ت��1ة وت)ث$ـ= 1ي ل�!ل� وزراء ال�اخل�ة الع�ب، $$� م� خالل ال�عاون األمرهابواق�الع اإل
 رهـابفـي االتفا��ـة الع�,�ـة ل�
اف�ـة اإل ت!لـى هـjا ال�عـاون ي م!ال األم� وم
اف�ة ال!��Sة، وق� ال�عاون ف

ـــ)�تـــ/ ال�م، و ١٩٩٩ی1ـــای� ٢٨ال�ـــي صـــادقN عل$هـــا ال��ل�ـــة فـــي ـــة العـــ�ب فـــي مـــ� ع عل$هـــا � وزراء ال�اخل�
�ك في القاه�ة ��ات�!�ة م١٩٩٨أب�Sل  ٢٢اج��اعه/ ال�%�  ).٣ ،٢٠١٣ الع�,�ة ال�ول جامعة (اس

 ؛م(ــ�̀) دول م!لــ� ال�عــاون الRل�!ــي علــى رهــابفــي م�ار,ــة اإل�هــ/ ال�ور الــلل��ل�ــة \ــان قــ� و 
�ات�!�ة ال�)ح�ة ل�ول ال�!لـ� ١٤٢٢في ال�1امة الRل�!ي ح$Z أق� وزراء داخل�ة م!ل� ال�عاون �هـ، االس

�ف ?�ب$�  رهابال�عاون وت+ادل ال�عل)مات وال�1($= في م!ال م
اف�ة اإل، ال�ي تo\� رهاباإلو ل�
اف�ة ال
  .)٧، ٢٠٢٠ن�$�( عyاءال�ول األ

 ال���ــ�ة، األمــ/ م0لــة ت�ــN رهــاباإل ل�
اف�ــة ع%ــ� ال(ــ�ة االتفا��ــات علــى ال��ل�ــة صــادقN ك�ــا
 j'الـ )ataF( ال�ـالي الع�ـل ف�Sـ= إلـى وانyـ�امها الع%ـ��S، ق�ـة اج��اعـات فـي الفاعلـة ل�%ـار\�ها ضافةإ

 العـال�ي ع<ـ�هللا ال�لـD م�\ـr تأسـ�� م+ـادرة وشـ!عN ال��ل�ـة دع�ـN \�ـا م)،٢٠٠٤( عـام تق$��ـه اج�ازت
 لـ)زارة ال�ـا8ع الف��Sـة ال�ـ�ب م�\ـr و\ـjلD ،م٢٠١٢عـام aneniV فـي والVقافـات األد2ـان أت+ـاع بـ$� لل�)ار
 فــي أســه/ م�ــا ؛وال�ــ�2قة ال%ــ}�قة الــ�ول مــع ال(ــ�Sة ال�عل)مــات ت+ــادل ال!هــ)د تلــD عــ� أســف� وقــ� الــ�فاع،
� \<$ـ� عـ�د إح+ـاz في أسه�N \�ا لها، وال�R??$� وال�01��S القادة واع�قال �ة،رهاباإل الRال2ا ب�1ة ت�م$

  .)١٣ ،٢٠٠٤ ادر�S ب�( ال��ل�ة داخل �ةرهاباإل الع�ل�ات م�

  :رهاباإل %اه�ة > األم&ي ال#عي - ٣

 ١٥فـي 8انف!ار في مr1ل 8ال�Sاض �8ـي ال!Srـ�ة �ة ض� ال��ل�ة رهابأولى ال��اوالت اإل\انN لق�     
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أســف�ت عــ�  ه؛داخــل مr1لــ ب��ــ�1ع ق1<لــة ب�ائ�ــة ج�ام�ــةالع1اصــ� اإل أحــ�2قــ)م \ــان ح$ــZ هـــ، ١٤٢٤م�ــ�م 
ت�
1ــN األجهــrة ح$ــZ  نف(ــه؛ ال�ــىخــ̀� فــي أ�ــة إرهابأحــ+� رجــال األمــ� م�اولــة ��Wــا ، وفاتــهانف!ارهــا و 

\�ـا أحـ+� ج�یـ�ة، �ـة إرهاباألم�1ة م� ض+� \��ة م� ال��ف!�ات واألسل�ة والـjخائ� ال�عـ�ة لل}�ـام 8أع�ـال 
ال�1ف$ــj فــي ال�Sــاض والق�ــ�/ وال%ــ���ة ضــ� م1%ــآت وم)اقــع ق$ــ� �ــة أخــ̀� \انــN إرهابرجــال األمــ� ع�ل�ــات 

اوSـــة ت(ـــ��Rم فـــي ت�ـــ�1ع ال��ف!ـــ�ات علـــى م(ـــ�)دعات ت��ـــ)' علـــى مـــ)اد \�� أyً2ـــاتـــ/ العVـــ)ر و ح$)Sـــة، 
�ة,
��ات و والع<)ات ال1اسفة $>\ )�  .)١٤، ٢٠١٩ن�$

�مـــة ت�
ـــ� رجـــال األمـــ� مـــ� إح+ـــاz ع�ل�ـــة     
�ـــة \انـــN جـــاهrة لل�1ف$ـــj مـــ� ق<ـــل إرهابوفـــي م
ـــة ال�
 �$$� داخـل سـ�ارته�ا إرهابفي حي ال%�ائع ن�ج ع1ها مق�ل �ة إرهاببoرة وذلD ع�1 م�اص�ة  ،�ةإرهابع1اص

  ع�1 م�اول�ه�ا الف�ار.

وذلـD خـالل م?ـاردة  ،ى وشـD ال�1ف$ـ�jـة \انـN علـإرهابك�ا ت�
� رجال األم� م� إجهاض ع�ل�ـة     
ق1<لــة ی�وSــة  8?ــالإ\�ــا تــ/ ، خــ�هــا مق�ــل أحــ� ال�(ــل�$� وان��ــار اآلال�Sــاض نــ�ج ع1 شــ�ق  ام?لــ),$� أم1ً�ــ

 N8!)ار كان�، وت/ ال�ع�ف على م1فj' االع�ـ�اءات حي سل?انة ج1)ب ال�Sاض فيال(
�1ة  إح�` الع�ائ
ع�ل�ـات ل !�ـع إشـ<$ل�ا وف$1$ـل شـ�قي ال�Sـاضمتعـ�ض  ��Wـا، انف!ارات م�اثلة في م!�ـع ال��ـ�اء8ع� وق)ع 

 صـلةح$ـZ ت�
ـ� رجـال األمـ� مـ� ال�عـ�ف علـى عـ�د م�ـ� لهـ/  ؛$$�رهـابان��ارSة قام بها م!�)عة م� اإل
  .8األدلة8ع� ث<)ث ج�ائ�ه/ ت�ف$�ه/  Nت� ا�ً إرهاب) ٤١وع�ده/ (8األح�اث 

وزSــ� بــ� ع<ــ� العSrــr أعلــ� األم$ــ� نــاI2  ،�ــة داخــل العاصــ�ة ال�Sــاضرهابومــع تrایــ� الع�ل�ــات اإل    
أن إج�ـالي وأكـ�  ،�ـةرهابجهـ)د الـ)زارة فـي ال��ـ�' لل!�اعـات اإلعـ� أمـام م!لـ� ال%ـ)̀ر آنjاك ال�اخل�ة 

 فــي) ٤٣ال�Sــاض، و( فــي) ٣٤( مــ1ه/: ،�ــةرهاباإلصــلة م+اشــ�ة 8األحــ�اث علــى ) ١٢٤ض علــ$ه/ (ال�ق<ــ) 
�مة، ٣٣ال��ی1ة ال�1)رة، و(
ال��ی1ـة ال�1ـ)رة فـي حـي اإلسـ
ان فـي  ا?لـ),$� أم�1ـ) م� ال�٥(و) في م
ة ال�

  .)٩، ٢٠١٥ الغ�1/(

�ضــN ال!هــات م٢٠١٩ يوفـ    ��Sــ= أبــ)  اعw ــة األم�1ــة ال(ــع)د2ة أر,عــة م?لــ),$� أم�1ــا 8ات!ــاهSح�ر
، و�صا8ة ام�أة �8��1Sة وسـائ= خ��Sآ ماج� الف�ج"، و"م��)د آل زرع" وال}+� على اث1$� أسف� ع� مق�ل"

ـــل أر,عـــة  �ـــى م�\ـــr م+احـــZ الrلفـــي شـــ�ال  ا$$� نفـــjوا ه!)مـــإرهـــاب8اك(ـــ�اني، أعق<هـــا اإلعـــالن عـــ� مق عل
داع.، وأخ̀� في حي س1ا�8 ب<ل�ة ��01/ ع�1�ا ی1��)ن ل �١٣ة تy/ إرهابال}+� على خل�ة ، و ال�Sاض

\انــN تع�ــrم اســ�ه�اف م1%ــآت ح$)Sــة وم)اقــع �ــة إرهابع1اصــ�  ٨تــاروت فــي م�اف0ــة الق?�ــI م
)نــة مــ� 
  .)٢٦، ٢٠١٤الv$?R ( أم�1ة في م�ن ال��ل�ة

    �Sتقــار Nصــ���ة  و\%ـف ��ــة 8ــال��أة وخاصـة فــي ج�ــع األمــ)ال رهابة مــ�` اه��ــام ال���01ـات اإل\V$ـ
� وجـ)د سـع)د2ات تـ/ ت!1$ـ�ه� "لل!هـاد" وأصـ+�� Sقـار�ونقل ال�سائل وال�عل)مات وجهاد ال�1ـاح، وذ\ـ�ت ال
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مoث�ات في ت�01/ "داع." و"القاع�ة" ب�rو�Sه�ا 8ال�ال م� خالل ج�ع ت<�عات ومقاتل$� ج�د، وال(ـف� إلـى 
wال!هاد2ــات"م1ــا" Dــiــال، 8عــ� أول�تــ/ اع�قــاله� و�یــ�اعه� ال(ــ!)ن ال(ــع)د2ة، ب$�1ــا ت(ــللN أخ�Sــات  = الق

ومــ� أبــ�ز ال(ــع)د2ات  ،$$�رهــابإلــى العــ�اق وســ)رSا ول$<�ــا والــ��� وانRــ��w مــع أوالدهــ� فــي صــف)ف اإل
 ؛ذة أصــ)ل الفقــه 8!امعــة ال�لــD ســع)دوهــى أســ�ا ،وفــاء ال��$ــى، �ــةرهابالالئــي انRــ��w فــي ال���01ــات اإل

م، ثـ/ ان�قلـN مـ� الـ��� إلـى العـ�اق ثـ/ ٢٠١٢ح$Z ع<ـ�ت ال�ـ�ود ال(ـع)د2ة إلـى الـ��� مـع أب1ائهـا الVالثـة 
االنyـــ�ام لل�01ـــ�/ فـــي ســـ)رSا، وه$لـــة الق�ـــ$� ال�ـــى وجهـــN لهـــا ال(ـــل?ات ال(ـــع)د2ة ته�ـــة االنyـــ�ام إلـــى 

� م� مل$)ن رSال، إضافة إلى الjهv، و V�01/ وج�ع أك�ت(ـل��ه إلـى ع1اصـ� مـ� القاع�ة وتق�2/ خ�مات لل
̀  ، و\ـــjلD م٢٠١٠داخـــل ال(ـــع)د2ة وخارجهـــا عـــام القاعـــ�ة  �زوجـــة نائـــv ز�ـــ�/ ت01ـــ�/ وهـــى  ،وفـــاء ال%ـــه

،'�ال�ى أعلN1 ان�yامها ل��01/ القاع�ة ع�1ما \�<N مقاال في م!لة "ص�`  القاع�ة في ال��� سع$� ال%ه
ن أیــ�تا ت01ــ�/ امــي ال?لــ=، وأم$1ــة ال�اشــ� الل�ــ، و,ال�Vــل م�٢٠٠٩ــة لل�01ــ�/ عــام عالمال�الحــ/"، ال1افــjة اإل

رسـالها لل�01ـ�/ فـي إ تـ/��ة \<$�ة م� الjهv وال�!)ه�ات و م1?قة الق��/ وج�ع�ا م+الغ مال�ة و\داع. فى 
ح$ـZ أعل1ـN ال��اقهـا �8ـف)ف "داعـ."  ؛2?ل= عل$هـا "أم سـ�I هللا" ال�ى، ون�` الق�?انى م٢٠١٣ال��� 

 ،٢٠١٣وم+ا2ع�ها ال+غ�اد' 8ع� ع)دة ش}�قها م� س)رSا وم%ار\�ه فـي الق�ـال ضـ�� صـف)ف ال�01ـ�/ عـام 
�عاما، ه�,ـN إلـى  ٤٠معل�ة ت�,)Sة 8إح�` م�ارس ال��حلة االب��ائ�ة وت<لغ م� الع��وهى  ،وم?لقة ساج

البداي9ة  نـNو\ا ،ور�Sا ال!�S. ،ل��01/ داع. Nم� أب1ائها وان�y ثالثةب�فقة  ٢٠١٥س)رSا م1��ف عام 

بع9د عودت9ه  وه�,ـN إلـى الـ��� ب�فقـة اب1هـا ،عاما لل�%ار\ة في سـ)رSا ١٥دفعN اب1ها ال+الغ م� الع��  بأن

 فــي" القاعــ�ة�N إلــى "ت�
1ــN مــ� الهــ�ب مــ� ال(ــع)د2ة  وانyــم، وأروى بغ99دادى الت99ى ٢٠١٤م99ن س99وريا 
  .)١١، ٢٠١٥ ال�خاخ1ىم (٢٠١٣ال��� 

  :رهابlاه�ة اإل في م�اف�ة  ادول�ال))ل�ة جه#د  - ٤

الـ�ولي �01�8ـة ال�ـoت�� اإلسـالمي فـي مـای)  رهـابمعاهـ�ة م
اف�ـة اإل أول دولة ت)قع ��ل�ةع� التُ 
ـــع، )٢٠٠٠( ��(�ـــ�ولي ل�
اف�ـــة اإلال��ل�ـــة  ةاس�yـــاف أعقـــv ال ـــة ال�Sـــاض فـــي  رهـــابال�ـــoت�� ال فـــي م�ی1

�إلـــى جانــــv عــــ�د مـــ� ال��01ــــات ال�ول�ــــة  ،دولــــة ع�,�ـــة وأج1<�ــــة �8٥٠%ــــار\ة أكVـــ� مــــ�  )٢٠٠٥(ف<�ایـــ
�,��/ واإلقل���ة والع�إن%ـاء م�\ـr دولـي  إلـىهللا  دعـ)ة ال�لـD ع<ـ�أع�الـه 8ـإعالن ال�Sـاض، و ال�oت�� ة، واخ

ل�+ادل ال�عل)مـات والR<ـ�ات بـ$� الـ�ول، و�2!ـاد قاعـ�ة ب�انـات أم�1ـة ت(ـ�ف$� م1هـا ال!هـات ال�ع�1ـة �8
اف�ـة 
  .)١٨ ،٢٠١٦ه�1ة  أب)( رهاباإل

ال�ــoت�� الــ�ولي ال�ع1ــي ب�عــاون األمــ/ ال���ــ�ة مــع اس�yــافN ال��ل�ــة ، م٢٠١٣ف<�ایــ�  ١٦وفــي 
\ـان  الـj'، ع�,�ـة وأج1<�ـةدولـة  ٤٩م(اع� األم$� العام لألمـ/ ال���ـ�ة و �%ار\ة8 رهابم�اكr م
اف�ة اإل
�' ل��ار,ـة اإل م�ـ��ولي العه� األم$� م� ن�ائ!ه إعالن 
فـي  رهـابب� سل�ان ع� تأس�� ال��الف الع(ـ

 �  .)Berger and Morgan 3 ,2015 ( ال�Sاض العاص�ةفي م ٢٠١٥د2(�<
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ــ تأســ�� ال��\ــr العــال�ي ل�
اف�ــة ال�?ــ�ف (اع�ــ�ال) فــي  ��ل�ــةأعل1ــN الم ٢٠١٧مــای)  ٢١ يوف
� y�8ـ)ر الـ�ئ�� األمال�Sاض، ودش1ه خادم ال�ـ�م$� ال�لـD سـل�ان م�ی1ة S ـي
"vامـ�عـ�د \<$ـ� و  "دونالـ� ت
، ودعــ/ �ـةرهابوالع�ل�ــات اإل �
اف�ـة ال�?ـ�فیهــ�/ 8م�\ـr عـال�ي  قـادة الــ�ول الع�,�ـة واإلسـالم�ة، وهــ)مـ� 

�Sة ض�
 .رهاب، ت�N م0لة ال��الف ال�ولي ل�
اف�ة اإلرهاباإل الع�ل�ات الع(

 )Manne 1322017 ,( رهاباإل %اه�ة ال�	*2 لفي ال))ل�ة مsش�ات ن�اح  - ٥

 ،لل��ـاة اى عه� ال�لD ع<� العSrـr ال��(ـD 8اإلسـالم م1ه!ـفN ال�ولة ال(ع)د2ة مj1 تأس�(ها ان�ه!    
وأن مـا ت�قـ= مـ� ان(ـ!ام بـ$� أب1ـاء هـjه الـ+الد تـ/ علـى مـ1هج  ودولـة،مق�مًة ال�ل$ل على أن اإلسـالم دیـ� 

اإلســالم، و��2انــا �8ــال8ة هــjا ال�<ــ�أ تعاملــN مــع القــ̀) ال�ول�ــة ب)اق��ــة، ون�ــN ال�ــادة األولــى مــ� ال01ــام 
�ـاب هللا وسـ1ة رسـ)له هـ)ال(ع)د2ة هـ) اإلسـالم ودسـ�)رها األساسي لل�
/ على أن دی� ال��ل�ة الع�,�ة \، 

  .)Stout 152018 ,( .هاومoس(ات اك�ان على ج��ع ه$iات ال�ولةوه�ا ال�

وت<jل ال��ل�ـة  ،ثابN ض� هjه ال0)اه� ال��1�فةالع�,�ة ال(ع)د2ة مj1 تأس�(ها إن م)قف ال��ل�ة     
S(��+اب  ؛ات ال�اخل�ة واإلقل���ة وال�ول�ةق�ا̀ر جه�ها الس��iالها وال�� م1ها على ج��ع ال�(�به�ف اسـ

ال(ــل/ واألمــ� الــ�ول$$�، \�ــا \انــN ال��ل�ــة ضــ�� الــ�ول ال�oس(ــة ل!امعــة الــ�ول الع�,�ــة �8%ــار\�ها فــي 
م، وم� ١٩٤٥هـ، واألم/ ال����ة �8%ار\�ها في مoت�� سان ف�ان(�(
) عام ٨/٤/١٣٦٤إع�اد م$Vاقها في 

مـــ� الـــ�ول$$� وح�ا2ـــة حقـــ)ق اإلن(ـــان أهـــ/ أهـــ�اف ومقاصـــ� م$Vـــاق األمـــ/ ال���ـــ�ة ال�فـــا علـــى ال(ـــل/ واأل
لع1ـــف 8!��ـــع صـــ)ره وأشـــ
اله، و\ـــل وح�Sاتـــه األساســـ�ة واح�ـــ�ام ق)اعـــ� القـــان)ن الـــ�ولي، وشـــ!<N ال��ل�ـــة ا

ا أ�2ــ ا\ــان أم دولً�ــ اداخلً�ــ رهــابن<ــj اإل ایــoد' إلــى اإلخــالل 8ال(ــل/ واألمــ� الــ�ول$$�، وتo\ــ� ال��ل�ــة دومــ مــا
�ــة وتعاقــv رهابال)�1wــة واإلقل���ــة وال�ول�ــة للقyــاء علــى األن%ــ?ة اإلوت%ــ!ع ال!هــ)د  ،كـان ن)عــه وم�ــ�ره

وهــ) مــا  ،8اإلســالم رهــابتــ�ف� ال��ل�ــة ر,ــ� اإل ذاتــهال)قــN 8غــ� ال01ــ� عــ� ج1(ــ�اته/، وفــي  م�ت�<$هــا
� م� ال��افلأك�تV1ازل وال�(ـا م� ،ه في ال��ومة حـ)ل األسـ� ال�ی�1ـة ال�ـي أنه ال م!ال على اإلwالق لل
أســـاس ال%ـــ���ة فـــي الـــ+الد، \�ـــا جـــاء فـــي الR?ـــاب الـــj' ألقـــاه ال�لـــD ع<ـــ� العSrـــr فـــي ال?ـــائف فـــي  �تعـــ
نأخjها ونع�ل 1ا وتف$�نا وS<��ها اإلسالم األم)ر الع��Sة ال�ي تع$1" أنح$Z أك�  ،)١٩٣٢(مای) عام   ٢٤

وه) مـا جعـل ال��ل�ـة  ؛1ا نj>1ه ون(عى جه�نا في مقاوم�هبها ون(عى في تع���ها، أما ال�1افي لإلسالم فإن
� فعال�ة فـي م�ار,ـة اإلVلفـة رهـابم� ال�ول األك�Rا  علـى، و "وت��01اتـه ال�jـان مـ� هـ\ Dذلـ �أبـ�ز م0ـاه

  . )٢٧ ،ه١٤٢٣م�اد تى: (اآل

١.  N�!ا��ة لإل في ت)ج�ه ال��ل�ةن+�  .ها\ل م1اwقفي  رهابض�,ات اس

 اإلسالمي وأس� العق$�ة.  8ال�ی�عالقة ل�� له  رهابأن اإلأك�ت  .٢

  .ا�ا ودول�إقل�� رهابل�
اف�ة اإلتفا��ات ب�ام ع�د م� االإشار\N في  .٣
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 .رهابم
اف�ة اإلم!ال ت+ادل ال�عل)مات مع ال�ول ال��2قة في دع�N ح�Sة  .٤

٥.  Nق�م�Sر�y� .\ل م
انفي  وأس� ال�yا2ا �ةرهابم� الع�ل�ات اإل م(اع�ات لل�

�ات�!�ة ل��ا2ة  .٦� .8ع$�ة ال��` ال�1%آت ال�$)Sة واألماك� العامةقامN ب)ضع خ?ة اس

٧.  Nاع?� .رهابت�I�V ال��الت األم�1ة على أو\ار اإلو �ة رهاباح�)اء األع�ال اإلاس

�ات�!�ة ب�)��ة ال�)ا1w$� ةل�Rمة الR? عالمت)I�n اإلن!�N في  .٨�  R8?)رته. االس

٩. 8 Nة األم�1ة قامrة ل!��ع األجه\�� وزارة ال�اخل�ة. في ل�عل)ماتلإن%اء غ�فة ع�ل�ات م%

�فالو  رهابال�عاون اإلقل��ي والع�,ي وال�ولي في م!ال م
اف�ة اإل ت�أك .١٠?�. 

  ن�ائج ال*راسة ال)�*ان�ة: :الEانيل)��n ا

� ال%+اب ال(ع)د' لل��ف اإلم�` تع�ض  )١ج�ول (�   ون�ة ال(ع)د2ةل�
 u*ك  ال�ع�ضم  %   vار2  االن��اف  ال�.ابي ال)�#س�w(ال  

   ٥١٬٥ ٢٠٦ ادائ�ً 
١٬٩٥  
  

  
  ٢٦٬٨ ١٠٧ اأح�انً   ٠٬٦٩٥

  ٢١٬٧ ٨٧  انادرً 
  ٤٠٠ن = 

� إلــى تعــ�ض غال<�ــة ع$1ــة ال�راســة لل�ــ�ف اإل) ١(ت%ـ$� ب�انــات ال!ــ�ول   �ح$ــZ ی�عــ�ض  ؛ون�ــةل�
، اأح�اًنـــ) ی�ع�ضـــ)ن �٢٦٬٨ـــة، ون(ـــ+ة (رهاباألحـــ�اث اإلأوقـــات  فـــي) مـــ� ال%ـــ+اب ٥١٬٥( مـــا ن(ـــ<�ه ادائً�ـــ
�8�)س� ح(ابي قـ�ره (٢١٬٧ن(<�ه ( وما Dض)ن نادًرا وذل�)، ٠٬٦٩٥) وان�ـ�اف م��ـار' قـ�ره (١٬٩٥) ی�ع

� ی�ع�ضــ)ن لل�ــ�افة اإللــى أن أكVــ� مــ� ثلVــي ع$1ــة ال�راســة وهــ) مــا 2%ــ$� إ�وSه��ــ)ن ال(ــع)د2ة ون�ــة ل�
وال���01ـات  رهـاباإل 0ـاه�ةال�)ضـ)عات ال�ـي تـ�ت+� 8و  األخ+ـارذلـD  فـي�8ـا  ،8ال�)ض)عات ال�ي ت?�حهـا

  وال�ولي.على ال�(�̀) ال��لى �ة رهاباإل

� ل��ف اإلا )٢(ج�ول �� تل�Vًض ون�ة ال(ع)د2ة األك�  ٤٠٠= ال!امعي نل�` ال%+اب  اع
  مع*ل ال�ع�ض     

  ال	�ف
  ال)�#سv  انادرً   اأح�انً   ادائ)ً 

  ال�.ابي
  االن��اف
 % ك % ك % ك  ال)w�ار2 

 ١.٠٢٨ ١.٨٠ ٢١.٠ ٨٤ ٣٤٬٢ ١٣٧ ٣٥٬٢ ١٢١  ص��فة س<=
 ٠.٩٣١ ١.٤٨ ٣٧.٢  ١٤٩ ٣٠٬٥ ١٢٢ ١١٬٥  ٤٦  ص��فة عاجل
 ٠.٩٨٨ ١.٣٣ ٢٥.٨ ١٠٣ ٣٨٬٠ ١٥٢ ١٥٬٢ ٦١  ص��فة ال)ئام
� ٠.٩٦٣  ١.٢٢ ٣٧.٨ ١٥١ ٢٤٬٨ ٩٩ ١١٬٨  ٤٧  ص��فة خ<

�S٠.٩١٨ ١.١١ ٣٩.٥ ١٥٨ ٢٣٬٥ ٩٤ ٨٬٢ ٣٣  ص��فة ع1او 
 ٠٬٠٢٨ ١٬٠٠ ٤٦٬٥ ١٨٦ ١٨٬٠ ٧٢ ٦٬٠ ٢٤  ص��فة ال)\اد
 ٠٬٩٨٨ ٠٬٩٠ ٢٢٬٨ ٩١ ٢٥٬٥ ١٠٢ ٣٥٬٢ ١٤١  ص��فة أن+اؤ\/
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  مع*ل ال�ع�ض     
  ال	�ف

  ال)�#سv  انادرً   اأح�انً   ادائ)ً 
  ال�.ابي

  االن��اف
 % ك % ك % ك  ال)w�ار2 

�w(٠٬٨٣٣ ٠٬٨٩ ٤٣٬٨ ١٧٥ ١٥٬٥ ٦٢ ٤٬٨ ١٩  ص��فة \ل ال 
 ٠٬٨٤٥ ٠٬٨٥ ٤٦٬٠ ١٨٤ ٩٬٨ ٣٩ ٦٬٥ ٢٦  ص��فة ال)فاق
 ٠٬٨٠٣ ٠٬٨٤ ٤٧٬٢ ١٨٩ ١١٬٠ ٤٤ ٤٬٨ ١٩  ص��فة إ2الف

  ١٠٠٬٠  ١٤٧٠  ١٠٠٬٠  ٩٢٣  ١٠٠٬٠  ٥٣٧  ال�!�)ع

� " قائ�ة ال��ف اإلس<="ص��فة  ت��ر إلى) ٢(ت%$� ب�انات ال!�ول   � علـىاألال(ـع)د2ة ون�ة ل�
 ثــ/)، ١٬٤٨" �8�)ســ� ح(ــابي قــ�ره (عاجــل" فـــ)، �8١٬٨٠�)ســ� ح(ــابي ( ال!ــامعيلــ�' ال%ــ+اب  اع�ضــت
�8�)ســـ� (" )، ثـــ/�8١٬٢٢�)ســـ� (" <ـــ�خ)، و "١٬٣٣" �8�)ســـ� (ئـــامال) " "�Sـــادال) " جـــاءت)، و ١٬١١ع1ـــاو\ "

�8�)ســـ� ( ثـــ/، )٠٬٩٠(�8�)ســـ� أن+ـــاؤ\/" "و) �8١٬٠٠�)ســـ� ( "�w(و"٠٬٨٩" \ـــل الـــ ،( (�ســـ� ال)فـــاق" �8
)٠٬٨٥ ً�)، وهــ) مــا 2ع1ــى تعــ�ض ال%ــ+اب ال(ــع)د' لعــ�د \<$ــ� مــ� ٠٬٨٤" �8�)ســ� قــ�ره (2ــالفإ" ا)، وأخ$ــ

� ال��ف اإل�لـ�`  اال�ـ�ف األكVـ� تع�ضـ "سـ<=صـ��فة "ت�ـ�رت ��Wـا ، ال��ل�ـة وخارجهـاون�ة داخـل ل�
ـــى ؛ال%ـــ+اب ـــة وال�ول�ـــة  ألســـ+اب ی�جـــع 8عyـــها إل �,��ة لألحـــ�اث الع��وقyـــا2ا خاللهـــا  مـــ�ال��ا8عـــة ال�(ـــ

وال���01ـات  رهـاباإل م)ضـ)عاتم(ـاحة ال��Sـة ال��احـة لـ�یها ع1ـ� ت1ـاول خاصة، 8اإلضافة إلـى  رهاباإل
 م)ضـ)عات مـ�والع�اق  وال()دانس)رSا و ما 2!̀� في ال��� م�ا8عة ، و في ال��ل�ةال�ولة  وت�01/�ة رهاباإل
  .هاة ل+ال��اح رهابواإل الع1فأح�اث ت�ل$ل و 

� ل��ف اإلل ع�ض ال%+اب ال(ع)د'أس+اب ت )٣(ج�ول �  ون�ة ل�
 % ك  ال�ع�ضأس�اب 

  ٧٢٬٥ ٣٧٠ .\افة تغ?ي األح�اث وال)قائع ال�ي ت��ث في ال�!��ع
 ٨٬٨ ٤٥ .\افة ال�?�وحة 8ال��ل$ل وال�1اق%ة قyا2ات�1اول ال

 ٨٬٤ ٤٣ وال�)ض)��ة.ت�(/ 8ال���ا��ة 

 ٧٬٢ ٣٧ ت�(/ 8الع�= وال%�)ل�ة في معال!ة األح�اث.

 ٢٬٩ ١٥ ت�\r على ال�عل)مات واألخ+ار ال�اخل�ة والRارج�ة

 ٤٠٠ن=  

   �� ال%ـ+اب لل�ـ�ف اإل عـ�ضتأسـ+اب ت1)ع ) ٣( ب�انات ال!�ولت0ه�م1هـا  ،ة\V$ـ� ون�ـة ألسـ+اب ل�
\افـــة ال�?�وحـــة  قyـــا2ات�1ـــاول ال)، ثـــ/ ٧٢٬٥ب1(ـــ+ة (\افـــة تغ?ـــي األحـــ�اث وال)قـــائع فـــي ال�!��ـــع : أنهـــا

8الع�= وال%�)ل�ة في معال!ة األح�اث  �$rت�)، و ٨٬٤ب1(+ة (ت�(/ 8ال���ا��ة )، و ٨٬٨ب1(+ة (�8)ض)��ة 
، وهــ) مــا 2%ــ$� إلــى أن )٢٬٩ب1(ــ+ة ( ال�عل)مــات واألخ+ــار ال�اخل�ــة والRارج�ــةت�\ــr علــى و )، ٧٬٢ب1(ــ+ة (

� ك�Vفـــي ال�عـــ�ض لل�ـــ�افة اإل مـــ�ال��ل�ـــة  فـــيال%ـــ+اب ال!ـــامعي �\)نهـــا تع
ـــ� أحـــ�اث ووقـــائع  ؛ون�ـــةل�
 ال��لــى S$�ال�ـي ت!ـ̀� علـى ال�(ـ�)  واألحـ�اثت1اولهـا لل�)ضـ)عات  لـىإ 8اإلضـافة ،ال�!��ـع ب1(ـ+ة عال�ـة

  .ت�01/ داع. في ال��ل�ةو  رهاباإل�8ا ف$ها م)ض)عات  وال�ولي
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  ال�ع�ض لهاال!امعي ال�ي 2فyل ال%+اب أه/ ال�)ض)عات  )٤ج�ول (
� ال��ف اإل في�  ون�ة ال(ع)د2ة ل�

  %   ك لقBا-ا اأه$ 
 ٥٥٬٦ ٢٨٠  م٢٠٣٠رؤSة ال��ل�ة م)ض)عات 

 ٢٢٬٢ ١١١ اإلدار' ال�الى و  الف(ادم)ض)عات 

 ٧٬٩ ٤٠  رهاباإلالع1ف و م)ض)عات 

 ٦٬٥ ٣٣ وم%
الت ال%+ابم)ض)عات 

 ٥٬٥ ٢٨ والVقا�Wة ج��ا��ةاال�)ض)عات ال

 ٢٬٢ ١١ ال%أن الRارجي لل��ل�ة م)ض)عات

 ٤٠٠ن = 

 ؛فـي ال��ل�ـة �)ض)عات ال�ي ی�ع�ض لهـا ال%ـ+اب ال!ـامعيلات+ای�  )٤(أوض�N ب�انات ال!�ول   
، )٢٢٬٢ب1(+ة (اإلدار' ال�الى و ، والف(اد )٥٥٬٦ب1(+ة (م ٢٠٣٠ ال��ل�ةرؤSة  م)ض)عاتح$Z ت��رت 

 �)ضـ)عاتال، و )٥٬٦ب1(ـ+ة (م%ـ
الت ال%ـ+اب م)ض)عات و و )، ٧٬٩ب1(+ة ( رهاباإلالع1ف و م�ارسات ث/ 
، وهـــ) مـــا 2%ـــ$� إلـــى أن )٢٬٢ب1(ـــ+ة ( ال%ـــأن الRـــارجيم)ضـــ)عات و )، ٥٬٥ب1(ـــ+ة ( والVقا�Wـــة االج��ا��ـــة

م ال�ـ�م$� جهـ)د خـادو م ٢٠٣٠ال��ل�ـة رؤSـة م�ا8عـة م)ضـ)عات �ـ)ن علـى Sح�  (ع)د`غال<�ة ال%+اب ال
 رهــاباإل\ــjلD ت)جهــات ال��ل�ــة فــي م�ار,ــة و ، واإلدار'  ال�ــالي لف(ــادال��ــ�' لولــى العهــ� فــي  م+ــادراتو 

 ما، وه) ال�ول�ةال��ل�ة و ال�oت��ات وال�1وات وال�ل�}�ات رعا2ة م� خالل الف�� ال�ع��ل  تأص$لودورها في 
 %ـ+اب ضـ�� صـف)فهاال1$ـ� فـي ت! ت01ـ�/ ال�ولـةمR??ـات ال�V$ـ� مـ� ف%ـال �و  ،رهـابم�ار,ـة اإلم� شأنه 

  .في ال��ل�ة وال�ول ال�!اورة

� ال��ف اإل في �ةرهابوال���01ات اإل رهاباإل 0اه�ة8ال%+اب ه��ام ا م�`  )٥ج�ول (�  ون�ة ال(ع)د2ةل�
  %   ك رهابم*u االه�)ام >%اه�ة اإل 

�  ٥٨٬٠ ٢٣٢ إلى ح� \<$
 ٢٧٬٥ ١١٠ إلى ح� ما

 ١٤٬٥ ٥٨ انادرً 

 ١٠٠٬٠ ٤٠٠ ال�!�)ع

إلــى حــ�  رهــاباإل nــاه�ةإلــى أن غال<�ــة ع$1ــة ال�راســة یه��ــ)ن �8�ا8عــة  )٥(ت%ــ$� ب�انــات ال!ــ�ول 
 �، وهــ) مــا 2%ــ$� إلــى أن )١٤٬٥ب1(ــ+ة ( اونــادرً )، ٢٧٬٥ب1(ــ+ة (إلــى حــ� مــا )، وSه��ــ)ن ٥٨٬٠ب1(ــ+ة (ك<$ــ

� ال�ــ�ف اإل فــي رهــاباإلnــاه�ة ال%ــ+اب فــي ال��ل�ــة یه��ــ)ن �8�ا8عــة �، إلــى حــ� \<$ــ�ون�ــة ال(ــع)د2ة ل�
� تفــــ)ق ال�ــــ�ف اإل o\ــــ�وال�ــــي ت) ٢٠١١( أبــــ) ال�1ــــ�،مــــع دراســــة هــــjه ال1��!ــــة ت�فــــ= و �مقارنــــة ون�ــــة ل�

 رهـابلإل مyـادة ثقافـة ت�سـ�خضـ�ورة وهـ) مـا ی�?لـv ، رهـابع�1 ال�عـ�ض ل0ـاه�ة اإل8ال��ف ال�?<)عة 
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�  فyـاء وت�ـ)�S ،مفاسـ�ة و�nهـار ت!��ـI م1ا8عـه فـي ت(ـه/ ،لـ�` ال%ـ+اب وت��01اتـه� �Wـه تل�قـي ونـىإل�

ت��ـاج  وم�عـ�دة ال!)انـv معقـ�ة nاه�ة ها)صفب ،رهاباإل nاه�ة م)اجهة على القادرة وال�ی�1ة الVقا�Wة ال��ارات
�لف ه$iات ومoس(ات ال�!��ع Rجه)د م �  .ال��نىإلى تyاف

� م�` اع��اد ال%+اب على ال��ف اإل )٦ج�ول (�  رهابع� nاه�ة اإل �عل)ماتلل ام��رً  ب)صفهاون�ة ل�
  %   ك ون�ةل��� على ال	�ف اإل م*u االع�)اد 

�  ٥٦٬٠ ٢٢٤ إلى ح� \<$
 ٣٣٬٢ ١٣٣ إلى ح� ما

 ١٠٬٨ ٤٣ انادرً 

 ١٠٠٬٠ ٤٠٠ ال�!�)ع

علـى إلى ح� \<$� ال��ل�ة 2ع���ون  فيأن غال<�ة ال%+اب ال!امعي ) ٦(أوض�N ب�انات ال!�ول   
� ال��ف اإل�� م��ا��ة در ال�عل)مات ام�ح� أ ب)صفهاون�ة ل�Vـاد ثـ/  ،)٥٦٬٠ب1(ـ+ة (لـ�یه/ األك��االع

ال%ــ+اب وهــ) مــا 2%ــ$� إلــى أن  ،)١٠٬٨ب1(ــ+ة ( انــادر عل$هــا  االع��ــاد)، و ٣٣٬٢ب1(ــ+ة (إلــى حــ� مــا عل$هــا 
� أن ال�ـ�ف اإلال!امعي في ال��ل�ـة یـ�ون �تـ)ف� لهـ/ معل)مـات و  أكVـ�، م�ـ�ا��ة لـ�یهاون�ـة ال(ـع)د2ة ل�

ومــ� ثــ/ فهــي 8ال1(ــ+ة  ؛غ$�هــا8 قارنــةل1اج�ــة ع1هــا �8ــ)رة أفyــل مواألحــ�اث ا رهــابعــ� nــاه�ة اإلم)ثقــة 
 2قابـل ،ال��ـاح+ة لهـااألحـ�اث و  رهـابnاه�ة اإلدر ال�عل)مات ع� م�اأه/ أح�  ال(ع)د` ال%+ابلغال<�ة 

Dام ذلــrــ� ،ال!)انــv ال�ه�1ــة واألخال��ــة ع1ــ� ال�عــ�ض لهــjا الــ��1 مــ� ال�)ضــ)عات8ال�ــ�ف ال(ــع)د2ة  ال
  .عل$ه/ وال}+� أن%?ة ت�01/ ال�ولة في ال��ل�ة تعقvوخاصة 

   رهابnاه�ة اإل�عل)مات ع� الاس�قاء  �ن)��ة ال��ادر ال�ي 2ع��� عل$ها ال%+اب ع1 )٧ج�ول (
  %   ك ال)	ادر ن#y�ة 

� ص�ف �  ٧٤٬٧ ٤٠٠  ون�ةإل�
 ١٢٬٢ ٦٥  م�1ات ت)اصل اج��اعي 

 ٦٬٤ ٣٥ فyائ�ةق1)ات 

 ٥٬٧ ٢٧ م�?ات إذا��ة 

 v�  ٤٬٠  ٢٢  م!الت) ،ص�ف ،وسائل م?<)عة (ك

 ٤٠٠ن= 

� ال�ــــ�ف اإل2ع��ــــ�ون علــــى ال!ــــامعي أن ال%ــــ+اب  )٧( أوضــــ�N ب�انــــات ال!ــــ�ول  �ون�ــــة ع1ــــ� ل�
)، ثـ/ م�1ـات ال�)اصـل ٧٤٬٧ب1(ـ+ة (�ـة رهابوال���01ات اإل رهابح�)له/ على ال�عل)مات ع� nاه�ة اإل

)، ٥٬٠)، وال��?ــات اإلذا��ــة ب1(ــ+ة (٦٬٤ب1(ــ+ة ( )، وعلــى الق1ــ)ات الفyــائ�ة١٢٬٠٢ب1(ــ+ة (االج��ــاعي 
ن(+ة عال�ة م� ال%+اب ال!امعي في ال��ل�ة  ، وه) ما $%2� إلى أن)٤٬٠ى ال)سائل ال�?<)عة ب1(+ة (وعل

� 2ع���ون على ال��افة اإل�ون�ـة وم�1ـات ال�)اصـل االج��ـاعي مقابـل ت�اجـع فـي ن(ـv االع��ـاد علـى ل�
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لRــ�مات واألدوات ال�فاعل�ــة ذلــD إلــى ا ̀ وSعــr  ،وال�ادیــ) ال�ل�فSrــ)ن و  ال�ــ�فال�قل$ــ�' مVــل  عــالموســائل اإل
وwــ�ح ر̀ؤ  8ــال�أ'ال�%ــار\ة ال�فاعــل و لل%ـ+اب 8ف$هــا ت(ــ�ح وال�ــي ال�?<�قــات ال��یVـة ال�)اقــع و تقــ�مها ال�ـي 

علـــى  ال�ردشــةعلــى ال�(ــ�̀) ال��لــى و  ، وســـ<ل ال��ــ�' لهــارهــاباإلnــاه�ة حــ)ل ووجهــات ن0ــ� ج�یــ�ة 
 (̀�  .ها nاه�ة عال��ة ال ت�ت+� ب�ولة أو دی�)صفب ال�ولىال�(

� ال��ف اإل علىاع��اد ال%+اب دوافع  )٨(ج�ول �  رهاباإل nاه�ةمعل)مات ع� م��ر  ب)صفهاون�ة ل�

 ال*اللة ٢كا  %   ك االع�)اددوافع 
 ٤٠٬٥ ٢٤٣  ال�عل)مات م��ا��ة

٠٬٠١  ٥٦٬٦٤  

 � ٣٣٬٣ ٢٠٠ الVقة في م�ادرها ت�̀
 ٧٬٠ ٤٢ واألح�اث س�Sعة في نقل األخ+ار

٥٬٦ ٣٤ 8
ل ح�Sةال�!��ع ت1اق. قyا2ا  
 ٥٬١ ٣١ في العال/ �ثع� \ل ما �2تع?$1ي ف��ة 

 ٣٬١ ١٩ أخ�̀ وسائل 1ف�د 8ع�ض أخ+ار غ$� م)ج)دة في ت
  ٢٬٠ ١٢ وم$)لى ال%��Rةتع<� ع� ت)جهاتي 

 ١٬٦ ١٠ تق�م تغ?�ة ح�ة لألح�اث م� م)قعها
�' ف$ها 8ال!�2ة>Rن ال(�yال� r$١٬٣ ٨ ت� 

 ٠٬١٦ ١  تyRع ل01ام مoس(ي مه1ي �2
� م�اس<�ه
  ٤٠٠ن= 

� �ف اإلعلـــى ال�ــال!ــامعي اع��ــاد ال%ـــ+اب دوافـــع إلـــى تعــ�د  )٨(ت%ــ$� ب�انـــات ال!ــ�ول   �ون�ـــة ل�
)، ثــ/ �٤٠٬٥عل)مــات ب1(ــ+ة (الم�ــ�ا��ة ت�ــ�رت ح$ــZ  ؛رهــاباإل nــاه�ةم�ــ�ر معل)مــات عــ�  ب)صــفها

)، ٧٬٠(ب1(ـــ+ة  ال�ه�ـــة واألحـــ�اث فـــى نقـــل األخ+ـــار ال(ـــ�عةف)، ٣٣٬٣فـــي م�ـــادرها ب1(ـــ+ة ( ت�ـــ̀� الVقـــة
فــي العــال/ ب1(ــ+ة  �ثتع?$1ــي ف�ــ�ة عــ� \ــل مــا �2ــ)، ثــ/ ٥٬٦ال�!��ــع ب1(ــ+ة (قyــا2ا فــى م1اق%ــة  ال��Sــةو 
)، ثــ/ \)نهــا تع<ــ� عــ� ٣٬١أخــ̀� ب1(ــ+ة ( إعــالمعــ�ض أخ+ــار غ$ــ� م)جــ)دة فــي وســائل انف�ادهــا 8، و )٥٬١(

��$ـــSr، و )١٬٦( )، وتقـــ�م تغ?�ـــة ح�ـــة مـــ� م)قـــع ال�ـــ�ث ب1(ـــ+ة٢٬٠ب1(ـــ+ة (وم$ـــ)لي ال%�Rـــي ت)جهـــاتي  
)، ٠٬١٦ب1(ــ+ة (ع1ــ� ال�!ــاوز وتyRــع ل01ــام مoس(ــي �2
ــ� م�اســ<�ه )، ١٬٣( ب1(ــ+ة 8ال!�2ــة هامyــ�)ن

اع��ــاد  دوافــعأهــ/ وال(ــ�عة فــي نقــل ال�ــ�ث والVقــة فــي ال��ــادر ال�عل)مــة  �ة�ا�ــ�موهــ) مــا 2%ــ$� إلــى أن 
� ل��ف اإلل%+اب ال!امعي على اا���Wا جـاء دافـع ، رهابnاه�ة اإلم��ر معل)مات ع�  ب)صفها ون�ةل�

دراســة ن�ــائج �فـ= مــع هــ) مــا یو  ،ال�?�وحــة فــي مــoخ�ة الـ�وافعأنهـا تyRــع ل01ــام مoس(ــي �2
ـ� م�اســ<�ه 
حــ�اث أللال%ــ+اب ال!ــامعي  تعــ�ضدوافــع  بــ�زهــي أ حــ�اثســ�عة نقــل األ) ال�ــي تo\ــ� أن ٢٠١٦( ،الل+ــان

� ال�ـــ�افة اإل خyــــ)ع رغــــ/ هنـــ��Wـــا یــــ̀� ال+احــــZ أ، رهــــاباإلال��ـــاح+ة ل0ــــاه�ة �ون�ــــة لالئ�ــــة ال1%ــــ� ل�
� اإل� مــ� ك<$ــ�ة )�8ــاحة ت�0ــى تــrال مــا نهــافإ ،ال�ــ�افة ال�?<(عــة مVــلمVلهــا فــي ذلــD ال(ــع)د2ة ونــي ل�

  ال�اع�ة ل!ه)د ال��ل�ة.  رهاباإل م)ض)عات ومعال!ة ت1اول ع�1 ال��Sة
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� ال��ف اإلما تق�مه  في%+اب م�` ثقة ال )٩(ج�ول �  رهاباإلع� nاه�ة ون�ة ل�
  %   ك م*u الEقة 
�  ٦٦٬٠ ٢٦٤ إلى ح� \<$

 ١٧٬٢ ٦٩ إلى ح� ما

 ١٦٬٨ ٦٧ انادرً 

 ١٠٠٬٠ ٤٠٠ ال�!�)ع

 رهــاباإل nــاه�ةعــ� ال�عل)مــات ال�1%ــ)رة  فــي Vقـةالإلــى ت1ــ)ع م(ــ�)Sات  )٩(ت%ـ$� ب�انــات ال!ــ�ول   
� اإل8ال�ــ�ف �̀  ح$ــZ جــاء ؛ون�ــةل� (�ب1(ــ+ة إلــى حــ� مــا )، وVSقــ)ن ٦٦٬٠ب1(ــ+ة (\<$ــ� إلــى حــ� الVقــة  م(ــ

یVق)ن ب�رجة \<$ـ�ة  ال(ع)د`، وه) ما $%2� إلى أن غال<�ة ال%+اب )١٦٬٨ب1(+ة ( انادر یVق)ن ، ث/ )١٧٬٢(
� في ال��ف اإل�وال���01ات  رهاباإل nاه�ةع�1 اس�قاء ال�عل)مات ع�  ل��ل�ةال�ي ت��ر داخل اون�ة ل�

� م�ــــا 2ع1ـــى ال�ــــrام ال�ـــ�افة اإل ؛�ـــةرهاباإل�ودورهــــا ال�(ــــi)ل�ة االج��ا��ـــة  'ء�8+ـــاد ون�ــــة فـــي ال��ل�ــــةل�
تع�ضــN لع%ــ�ات االع�ــ�اءات  فقــ�، رهــابح$ــZ ُتعــ� ال��ل�ــة مــ� أوائــل الــ�ول ال�ــي أصــابها اإل ؛ال�!��عــي

، \�ــا واجهــN ال��ل�ــة ع�ل�ــات واع�ــ�اءات ١٩٩٦<ــ�$م�ی1ــة الR اتأب�زهــا تف!$ــ�  \ــان�ــة رهابواله!�ــات اإل
� �ة إرهاب$V\١١ ة 8ع� �>��فـي الع)ام�ـة شـ�ق  ٢٠٠٦و ٢٠٠٣، ب�ءا ب��01/ القاع�ة ب$� عـامي م٢٠٠١س<

  ال1ف?�ة ال�1%آت ت(�ه�ف ال�ى ،ج�اعات ال�)ثي ال�)ال�ة إلی�انو ع�ل�ات ت�01/ ال�ولة داع.  ث/ال��ل�ة، 
�Sة وال��ن�ة ال��ل�ة وم?ارات ال0ه�ان في
  .الع(

� ال��ف اإلال�ي ت(��Rمها  اإلق1اع دواتأ )١٠(ج�ول � رهابع�1 معال!ة nاه�ة اإل ون�ةل�

 ال*اللة ٢كا  %   ك األدوات

 ٤٨٬٥ ٢٤٦ الف)ت)غ�ا�Wة ال�)ر

٠٬٠١ ٣٧٬٧٢  

 ٢١٬٧ ١١٠ األرقام واإلح�ائ�ات

 ٨٬٥ ٤٣ ذ\� م��ر ال�عل)مة

� ال)اح�>Rوا�8 لل� ٨٬٣ ٤٢ تع�د ال

 ٦٬٩ ٣٥ ال)ثائ= دع/ ال�عل)مة 8

� �8ق?ع >R٦٬١ ٣١  ف$�ی)دع/ ال 

 ٤٠٠ن= 

ال�(ـ��Rمة ع1ـ�  ق1ـاعأدوات اإلقائ�ـة  )ت)غ�ا�Wـةالف إلـى ت�ـ�ر ال�ـ)ر) ١٠(ت%$� ب�انات ال!�ول 
وذ\ــ� م�ــ�ر )، ٢١٬٧ب1(ــ+ة (اســ��Rام األرقــام واإلح�ــائ�ات  ، ثــ/)٤٨٬٥ب1(ــ+ة ( رهــابnــاه�ة اإل معال!ـة

)، ٦٬٩ب1(ــ+ة ( ال)ثــائ=ال�عل)مـة 8 دعــ/و  ،)٨٬٣(وتعـ�د روا8ــ� الR<ـ� ال)احــ� ب1(ـ+ة  )،٨٬٥ب1(ــ+ة (ال�عل)مـة 
� ال�ـــ�ف اإل)، وهـــ) مـــا 2%ـــ$� إلـــى اه��ـــام ٦٬١(ف$ـــ�ی) ب1(ـــ+ة دعـــ/ الR<ـــ� �8ق?ـــع و �فـــي ال��ل�ـــة  ون�ـــةل�

إال 8عـــ� م�اجعـــة  �عل$= عل$هـــا(ـــ�اح للقـــ�اء 8ـــالأو ال ق<ـــل ال�عـــاwي معهـــا ةال�عل)مـــم�ـــ�ا��ة  8ـــال��ق= مـــ�
تـ�ع/  ال�ـي أبـ�ز أدوات اإلق1ـاعم�ـ�ر ال�عل)مـة ذ\� و واألرقام واإلح�ائ�ات ح$Z تأتى ال�)ر  ؛م��)اها
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 �ةعالماإل ال�غ?�ة ح�� ض�ورةوه) ما ی�?لv ، رهاباإلالع1ف و  �)ض)عاتع�1 ال�ع�ض لثقة ال%+اب 
مـ�  األرقـام8 رهـابلإل ال�افyـة واألف�ـار ال�yـام$� وت��VـI عـ�ض حـ�ود ضـ�قة، فـي �ـةرهابلألع�ـال اإل

vجانــ vــR1س(ــات األم�1ــة الoه/ ، وفــيوال��وأســاتjة  عــالمواإل األمــ� خ<ــ�اءو العل�ــاء  ه$iــة \+ــار مقــ�م
  .م�ار,�ه في ال�ف� وال�%ار\ة هjاتoم� ب ل��)�S آراءال!امعات 

� فى ال��ف اإلال�ي ی�ا8عها ال%+اب  رهاباإلnاه�ة أش
ال  )١١(ج�ول �  ال(ع)د2ةون�ة ل�
  %   ك  رهاباإل lاه�ة أش�ال 
  ٤١٬٥ ١٦٦ االن��ارSةالع�ل�ات 

 ٢٧٬٠ ١٠٨ ال(�ارات ال�فRRة 

 ١٦٬٨ ٦٧ R?ف واح�!از ال�هائ�ال

 ١١٬٥ ٤٦ االغ��االت ال(�اس�ة 

 ٣٬٢ ١٣  �ةال($<�ان اتال�ه�ی�

 ١٠٠٬٠ ٤٠٠ ال�!�)ع

8ال�ــــ�ف ال�ــــي ی�ا8عهــــا ال%ــــ+اب  رهــــاباإلnــــاه�ة أشــــ
ال تعــــ�د  )١١(أnهــــ�ت ب�انــــات ال!ــــ�ول 
� اإل�ب1(ــ+ة ال(ــ�ارات ال�فRRــة ، ثــ/ )٤١٬٥ب1(ــ+ة ( الع�ل�ــات االن��ارSــة ت�ــ�رتح$ــZ  ؛ال(ــع)د2ةون�ــة ل�
 اتال�ه�یـــ�و )، ١١٬٥ب1(ــ+ة (االغ��ــاالت ال(�اســـ�ة ف)، ١٦٬٨ب1(ـــ+ة (R?ــف واح�!ـــاز ال�هــائ� ال)، و ٢٧٬٠(
 nـــاه�ةفـــي ال��ل�ـــة یه��ـــ)ن �8�ا8عـــة  ال!ـــامعى، وهـــ) مـــا 2%ـــ$� إلـــى أن ال%ـــ+اب )٣٬٢ب1(ـــ+ة ( �ة(ـــ$<�انال

 مــ�م�ا8عــة  رهــاباإلأشــ
ال جــاءت الع�ل�ــات االن��ارSــة وال(ــ�ارات ال�فRRــة أكVــ�  ��Wــا، اع�)ًمــ رهــاباإل
vــ� ، ال!ــامعي ال%ــ+اب جانــ\o��01ــات  ع�ل�ــاتت1ــ)ع وهــ) مــا ی�غ(ــ$ل  �ل�ــاتعتــrال  ال ��Wــا، �ــةرهاباإلال

وهـــ) مـــا ، �ـــةعالمضـــ� بلـــ�انه/ 8ع$ـــ�ة عـــ� ال�عال!ـــة اإل ان��ارSـــةع�ل�ـــات لل}�ـــام 8ال%ـــ+اب � $ـــت!1و عقـــ)ل ال
�وحـــات أن ال�أك$ـــ� و  ،ال��ل�ـــةال�ی�1ـــة فـــي واله$iـــات �ـــة عالماإلل�oس(ـــات ل2(ـــ�)جv دور فعـــال wالع1ـــفأ 

�وSع، وأن الق�ل وال�في س<$ل هللا ال�(N جهادً الع�ل�ات االن��ارSة  نأ، و ت�1افى مع ص��ح ال�ی� رهابواإل 
�وج عال2ع1ى ملة  أ` م�األف�اد  �رهابو Rسالم� اإل.  

  ال(ع)د'ال%+اب ال!امعي وف= األه��ة \�ا ی�اها  رهابnاه�ة اإلت�ت$v أش
ال  )١٢(ج�ول 
                 jال��ت�   

  رهاباإل  أش�ال
  ال#زن ال)�جح  ال�ا>ع  الEالn  الEاني  األول

  ٧٤٩  ٩٬٠  ٢٠٬٠ ٣١٬٢٥ ٣٩٬٧٥ ال�ه�ی�ات ال($<�ان�ة
  ٥٧١  ١٨٬٢  ٢٢٬٥  ٣٣٬٥  ٢٥٬٧٥ ال(�ارات ال�فRRة 
  ١٦٢  ٣٨٬٢  ٢٥٬٥  ١٦٬٥  ١٨٬٢٥  الع�ل�ات االن��ارSة

  ١٠١  ٣٤٬٥  ٣٢٬٠  ١٨٬٧٥  ١٦٬٢٥  االغ��االت ال(�اس�ة 
  ٦٨ ٢٢٬٠ ٣٠٬٢٥ ٣٥٬٢٥ ١٢٬٥٠  الR?ف واح�!از ال�هائ�

  ٤٠٠ن= 
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األه��ـــة \�ــــا ی�اهـــا ال%ــــ+اب وفــــ=  رهـــابnــــاه�ة اإلأشـــ
ال ت�ت$ــــv ) ١٢(ب�انــــات ال!ـــ�ول  ت)ضـــح
ال(ــــ�ارات  ثــــ/، )٧٤٩(مــــ�جح زن ) ,ــــو  )٣٩٬٧٥ب1(ــــ+ة (ال�ه�یــــ�ات ال(ــــ$<�ان�ة  ح$ــــZ ت�ــــ�رت ؛ال(ــــع)د'

و,ــــ)زن مــــ�جح  )١٨٬٢ب1(ــــ+ة ( الع�ل�ــــات االن��ارSــــةف، )٥٧١(و,ــــ)زن مــــ�جح  )٢٥٬٧٥ال�فRRــــة ب1(ــــ+ة (
ب1(ـ+ة والR?ـف واح�!ـاز ال�هـائ� ، )١٠١(و,ـ)زن مـ�جح  )١٦٬٢٥، واالغ��االت ال(�اسـ�ة ب1(ـ+ة ()١٦٢(
�ج���ــــة،) ٦٨(و,ــــ)زن مــــ�جح  )١٢٬٥٠(�ال!ــــامعى إدراك ال%ــــ+اب  o\ــــ�وهــــ) مــــا ی مــــ� م!�ــــ)ع األوزان ال
 الف$�وســات،ن%ــ� : مVــل ال�م)Sــة، غ$ــ��ــة رهاباإل ال�ــي ت(ــ��Rمها ال���01ــات �ــةرهابال�ه�یــ�ات اإلR?ــ)رة ل

 ب،) ال�اسـ شـ+
ات اسـ�ه�اف ال�
ال�ـات، علـى ال��1ـN االت�ـاالت، تع?$ـل ال�%ـ)S.، ال�عل)مـات، سـ�قة
�ق�1ـةب ال�ه�,اء م�?ات تع?$لCBU 49  ـي� ال�ه�,ـاء شـ+
ة ت(ـ�ه�ف هـ)اءال فـي ف$�وسـات م1هـا ت1?لـ= ال

 ؛(ـ$<�اني وم
اف�ـة جـ�ائ/ ال�عل)مـاتاألم� ال ه$iة ت�ش$� س�عة، وه) ما دفع ال��ل�ة إلى ال�امل8 �هات�مو 
Zصــ�رأ ح$ــ Dع<ــ� بــ� ســل�ان ال�لــ rــSrالع  ً� لألمــ� ال)�1wــة اله$iــة 8إن%ــاء م٢٠١٧ أك�ــ),� ٣١ امل�ً�ــ اأمــ

�  ته!�ـــا إلـــى وال�
)م�ـــة ال1ف?�ـــة تال�1%ـــآ تعـــ�ض ت�ـــ�ار 8عـــ� ال(ـــ$<�اني� ف$ـــ�وس أب�زهـــا كـــان ،ون�ـــةإل�
 ال!هــــات و,عــــ� االج��ا��ــــة وال���1ــــة الع�ــــل )زارةبــــ ال��<$ــــ)ت� أجهــــrة ت)قــــف لــــىإ د`أ الــــj' "شــــ�ع)ن "

�ها تع?ــل عــ� أرام
ــ) شــ�\ة أعل1ــN �ــاS(w، �Wلــة ل(ــاعات الع�ــل عــ� وال<1ــ)ك ال�
)م�ــة
� اإل شــ+� ون�ــةل�
�  مه!)  ن��!ة� ثـ/ سـاع�$� ل�1ـ) جاإلن�ـا ع�ل�ـة ت)قـف إلـى أد` مـا وهـ) ؛ـهـ١٤٣٣رمyـان ٧٢فـى ونـيإل�
  .)٤ ،٢٠٢٠ن�$�( أخ�̀  م�ة إن�اجها �)اصلةل ال%�\ة عادت

  ی�اها ال%+اب ال!امعي \�ا  �ةرهابوال���01ات اإل رهاباإلت1امى nاه�ة  س+ابأ )١٣(ج�ول 
  %   ك  رهابأس�اب ت&امى lاه�ة اإل 

  ٥٢٬٨ ٢٥٠ ال(ل?ة و  ال1ف)ذ ص�اع على
�ف التrای� حاالت ?� ٢٥٬٨ ١٢٣ �ی1يالالف�̀� و 

 ١٥٬٦ ٧٣ ال�خ)ل في ح�وب ال!$ل ال�ا8ع

 ٥٬٨ ٢٩ الفق$�ةالع�,�ة ال�oام�ة على ال%ع)ب 

 ٤٠٠ن= 

ال�,�ـــع  ثـــ)راتال�ـــ�اع علـــى ال(ـــل?ة و أن غال<�ـــة ال%ـــ+اب یـــ�ون أن ) ١٣()ضــح ب�انـــات ال!ـــ�ول ت
�?ــ�ف ال)، ثــ/ تrایــ� حــاالت ٥٢٬٨( بلغــN ب1(ــ+ةفــي ال�1?قــة الع�,�ــة  رهــاباإل ت1ــامىأســ+اب أهــ/  الع�,ــى

ال%ـع)ب  ضـ��ـoام�ة الو ، )١٥٬٦ب1(ـ+ة (ال!$ـل ال�ا8ـع والـ�خ)ل فـي حـ�وب )، ٢٥٬٨ب1(ـ+ة (ال�ی1ي الف�̀� و 
أن و,1(ـــ+ة م�تفعـــة یـــ�ون  ال(ـــع)د`ال%ـــ+اب  غال<�ـــةوهـــ) مـــا 2%ـــ$� إلـــى أن )، ٥٬٨ب1(ـــ+ة (الفق$ـــ�ة الع�,�ـــة 

�1ــامىلب رئ�(ــة اســ+وحــ�وب ال!$ــل ال�ا8ــع أال�?ــ�ف الــ�ی1ي و  الع�,ــىال�,�ــع  ثــ)راتال�ــ�اع علــى ال(ــل?ة و  
غ$ــ�  اتم�ارســوهــى ، %ــع)بهــjه الت(ــ�ه�ف أمــ� واســ�ق�ار وم(ــ�ق<ل  هــاوأن، فــي ال<لــ�ان الع�,�ــة رهــابإلا

 �ولالـــ ح
)مـــاتأو  فـــ�اداســـ��Rام الع1ـــف 8
ـــل أشـــ
اله ضـــ� األ فـــيج)ه�هـــا  2
�ـــ�قان)ن�ـــة وغ$ـــ� م%ـــ�وعة 
ت?<$ـ= و أ Rالفـةلهـا عالقـة 8ال ل�� ث/ م�و  ؛�اد2ة أو م�الح فS(iةل��ق$= أه�اف س�اس�ة أو اق� وص)ال
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وعل�ـــه ُتعـــ� ت!�,ـــة ال��ل�ـــة فـــي ال��ـــ�' ل0ـــاه�ة ، لهـــا ن وال�1��ـــ)  �ـــةرهاب\�ـــا تـــrع/ ال���01ـــات اإل ال%ـــ�Sعة
�ـــة رهاب�V$ـــ� مـــ� الع�ل�ـــات اإلالت�
1ـــN مـــ� إجهـــاض  فقـــ�ال�!ـــارب ال�ائـــ�ة فـــي ال�ـــ� م1هـــا،  مـــ� رهـــاباإل

� م� Vأك Nا��ة أف%ل+��,ات اسy8العـال/ �ة، وف= رهاب% م� الع�ل�ات اإل٩٥ ��ات�!�ة أم�1ة نالN تقـ�ی�اس
  .)Bunzel 2016, 4( وم�01اته ال�ول�ة
�Sةال ألش
الا )١٤(ج�ول S���  رهاباإل ت1اول م)ض)عاتع�1 ال�فyلة ل�` ال%+اب  

� 8ال��ف اإل�  ون�ةل�
  %   ك  األش�ال ال	�|�ة

 :األش
ال اإلخ+ارSة

�>Rال ،(ال �S��' ال�ق>R،  ة،الالق�ةS�>R ة) ال�)رةS�>R٥٩٬٢ ٢٣٧  ال 

 :األش
ال االس�ق�ائ�ة

 ١٧٬٥ ٧٠  ال��ق$=

Z٧٬٢ ٢٩ ال��ی 

 :وال�ع<$�م)اد ال�أ' أش
ال 

 ٨٬٠ ٣٢  ال�عل$=

 ٨٬٠ ٣٢ ال�قال

 ١٠٠٬٠ ٤٠٠ ال�!�)ع

��Sـــة ال ت�ــــ�ر الق)الــــv )١٤(ب�انــــات ال!ــــ�ول  ت0هـــ>Rالقائ�ــــة األ
ال�ــــ���ة ال�فyــــلة لــــ�`  شــــ
)، ١٧٬٥ب1(ــــ+ة (، ثــــ/ االس�ق�ــــائ�ة )٥٩٬٢ب1(ــــ+ة ( رهــــابم)ضــــ)عات اإل ال!ــــامعي ع1ــــ� م�ا8عــــةال%ــــ+اب 

أن )، وهـ) مـا 2%ـ$� إلـى ٨٬٠ب1(ـ+ة (ال�قـال )، و ٨٬٠ب1(ـ+ة ( مـ)اد الـ�أ'و ، )٧٬٢ال��في ب1(+ة ( ال��یZو 
�Sــة  ق)الــ8v%ــ
ل \<$ــ� علــى ال ال%ــ+اب ال!ــامعي 2ع��ــ�>Rــة وال��ــ)رة الS�>Rال �Sقــار�ثــ/ مVــل األخ+ــار وال

إلـــى االwـــالع ال(ـــ�Sع علـــى خاصـــة  وال(ـــع)د`ح$ـــZ �2$ـــل ال%ـــ+اب  ؛االس�ق�ـــائ�ة ومـــ)اد الـــ�أ'األشـــ
ال 
� ال�ـــ�ف اإل م�1ـــاتاألحــ�اث ال�ـــي ت)ف�هـــا �ن�ـــة (ـــه)لة ال��ا8عـــة اآلل ان0ـــ�ً  ؛رهـــابعــ� nـــاه�ة اإلون�ـــة ل�

  .ال��لى وال�ولى S$�وت�ا��اتها على ال�(�)  في ض)ء ت?)ر األح�اث ل�0ة بل�0ة لل0اه�ة
� ال��ف اإل في رهاباإل 0اه�ة8 ال!امعيال%+اب ��ام م(�̀) اه )١٥(ج�ول �   -ةون�ة ال(ع)دل�

                                 u#�.(ال  
  االه�)ام

  م&5فBة ب*رجة  م�#سHة ب*رجة  ك_��ة ب*رجة
  %   ك  %   ك  %   ك

 ٣١٬٥ ١٢٦ ٣٩٬٥ ١٥٨ ٢٩٬٠ ١١٦   رهاباإل nاه�ة01� ح)ل الال�ع�ف على وجهات 

 ٤٤٬٢ ١٧٧ ٢٨٬٢ ١١٣ ٢٧٬٥ ١١٠  .رهاباإلnاه�ة م� خ?)رة ُأشارك في ال�)��ة 

�8�ا8عة الأ  /� ٢٢٬٠ ٨٨ ٥٤٬٠ ٢١٦ ٢٤٬٠ ٩٦  .عالم�ة في وسائل اإلرهاباإل 0اه�ةه

 ٤٩٬٢ ١٩٧ ٣١٬٨ ١٢٧ ١٩٬٠ ٧٦  رهابم)ض)عات اإلأخ+ار و خ��S م%ار\ة اآل

�1اق%مو  رهاباإل ح)ادثمع  ال�فاعل.�S� ٤٢٬٢ ١٦٩ ٤٠٬٨ ١٦٣ ١٧٬٠ ٦٨  ها مع اآلخ

 ١٠٠٬٠ ٧٥٧ ١٠٠٬٠ ٧٧٧ ١٠٠٬٠ ٤٦٦  ٤٠٠ن= 
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جــاء ح$ــZ  ؛رهــاباإل 0ــاه�ة8 (ــع)د`الاه��ــام ال%ــ+اب م(ــ�)Sات ت1ــ)ع  )١٥(ب�انــات ال!ــ�ول  ت)ضــح
و,�رجــة م�)ســ?ة ب1(ــ+ة  ،)٢٩٬٠ب�رجــة \<$ــ�ة ب1(ــ+ة ( رهــاباإل 0ــاه�ةلال�عــ�ف علــى وجهــات ن0ــ� م�عــ�دة 

�رجـة \<$ـ�ة ب1(ـ+ة ب رهـاباإلS%ار\)ن في ال�)��ة م� خ?ـ)رة )، و ٣١٬٥مR1فyة ب1(+ة ()، ث/ ب�رجة ٣٩٬٥(
 nــــاه�ة��ا8عــــة ، وSه��ــــ)ن 8)٤٤٬٢، و,�رجــــة مR1فyــــة ب1(ــــ+ة ()٢٨٬٢)، و,�رجــــة م�)ســــ?ة ب1(ــــ+ة (٢٧٬٥(

)، و,�رجـة مR1فyـة ٥٤٬٠)، و,�رجة م�)س?ة ب1(+ة (٢٤٬٠ب�رجة \<$�ة ب1(+ة ( عالماإلوسائل  في رهاباإل
، )١٩٬٠ب�رجـــة \<$ـــ�ة ب1(ـــ+ة ( وت��01اتـــه رهـــابأخ+ـــار وم)ضـــ)عات اإلخـــ��S م%ـــار\ة اآل)، و ٢٢٬٠ب1(ـــ+ة (
�فاعل)ن م، و )٤٩٬٢) و,�رجة مR1فyة ب1(+ة (٣١٬٨ب1(+ة ( م�)س?ةو,�رجة S 1اق%)نها  رهاباإلح)ادث عSو

�S�، )٤٢٬٢ب1(+ة ( مR1فyة)، و,�رجة ٤٠٬٨)، و,�رجة م�)س?ة ب1(+ة (١٧٬٠( ب�رجة \<$�ة ب1(+ة مع اآلخ
ت)ف�هــا  ال�ــيRــ�مات الع<ــ�  رهــاباإل م)ضــ)عاتی�فــاعل)ن مــع  (ــع)د`ال ال%ــ+اب غال<�ــةوهــ) مــا 2ع1ــى أن 

� ال��ف اإل�01ـ� ال��احـة 8%ـأن ، وعـ�ض وجهـات الرهـابال�)��ة R8?)رة اإل جانv في ون�ة ب�رجة \<$�ةل�
�\ة ع�ل�ـة خ?ـة إ2!ـادوهـ) مـا ی�?لـv  ،رهـاباإل تـارSخ، ون%� \ل ج�ی� ع� يرهابدث اإلاال���ة م%ـ�� وم(ـ

�ـة إرهاب ردود أفعال مoق�ة ألح�اث ص)رة في ال�عامل هjا 2
)ن  ال نعلى أ ،ا�ً إعالماإلهاب  مع nاه�ة لل�عامل
و\%ـف  �ـةرهابلألف�ـار اإل وافٍ  شـ�ح تقـ)م ب�قـ�2/ أنال(ـع)د2ة  ال�ـ�افة م�1ـاتح$ـZ ی��ـ�/ علـى  ؛م�ف�قـة

�S<�ــة R��Sــة واق��ــاد2ة  ذلــDو  ،م٢٠٣٠فــى ضــ)ء رؤSــة ال��ل�ــة أ8عادهــا الS(?امج وم+ــادرات ت�مــ� خــالل بــ
 ،ع<ـ� م�01ـات و�1wـة م(ـ�قلةال��ل�ـة  داخـلحقـ)ق اإلن(ـان رعا2ة  أه��ةوتأك$�  ت%�ل ج��ع م1احي ال��اة،

  .دون غ$�ها ، وال!���ة ال)�1wة ل�ق)ق اإلن(انة حق)ق اإلن(انه$V iلم
  رهابإل0اه�ة الال����ة �عال!ة ال2!اب�ات ال!امعي ن�) إ رؤSة ال%+اب )١٦(ج�ول 

�اب�ةال�#انj اإل-  
  غ�� م#افJ  م#افJ إلى ح* ما  م#افJ إلى ح* {_��

٢كا  ال*اللة 
  %   ك  %   ك  %   ك

  ٠٬٧٦ ٢٬٣٣  ٤٢٬٥  ٨٤  ٢٧٬٠  ٥٤  ٣١٬٠  ٦٢  �$$رهاباإل ت(اع� في ال}+� على
� اإلwاRم v1!٠٬٩٠  ٢٬٠٥  ٦٦٬٥  ٨٧  ١٧٬٠  ٣٤  ٣٩٬٥  ٧٩  رهابت(اع� على ت  

  ٠٬٩٠  ٢٬٠٢  ٢١٬٠  ٥٢  ٢١٬٥  ٥٧  ٥٧٬٥  ٩١  رهاباك�(اب م
)نات مع��Wة ع� اإل
 ��  ٠٬٩٢  ١٬٩٤  ٦٦٬٥  ١٠٥  ٢٠٬٥  ٥٢  ١٣٬٠  ٤٣  لل�عال!ة ةح أسال$v ج�ی�ااق

  ٢٬٠٨ ال��)س� ال��جح 

�ــة لــ�` رهابوال���01ــات اإل رهــابارتفــاع م(ــ�̀) ال�ع�فــة 08ــاه�ة اإل )١٦(0هــ� ب�انــات ال!ــ�ول ت
�ؤSـة بك�ـا أnهـ�ت ال1�ـائج ت+ـای� ال�oشـ�ات ال��علقـة  ،)٢٬٠٨ق�ره ( اح$Z س!ل م�)س? ؛ال!امعيال%+اب 
 ت(ــاع� فــي ال}ــ+� علــى"أنهــا  ت�ــ�رتح$ــZ  ؛فــي ال��ل�ــة رهــاباإل حــ)ادثمعال!ــة ن�ــ) إ2!اب�ــة ال%ــ+اب 
�� اإل" ثــ/، "ة�ــرهاباإل الع1اصــwــاRم vـــ"، رهــابت(ــاع� علــى ت!1ــ  nــاه�ةاك�(ــاب م
)نــات مع��Wــة عــ� " فـ

 م�غ$ــ� تأی$ــ�ارتفــاع هــ) مــا 2%ــ$� إلــى أن و "، صــالحالعــالج واإل فــي ةح أســال$v ج�یــ�ااق�ــ� " ثــ/ "،رهــاباإل
� اإلتم�غ$ــ� و ، ة�ــرهاباإل الع1اصــ�ال}ــ+� علــى "wــاRم vــام$� حــ)ادث إلــى 2عــ)د  "رهــاب!1ــyم �أن ن%ــ


ــ)ن وS ،(ــاع� علــى اك�(ــاب م
)نــات مع��Wــة ج�یــ�ة2م�ا8ع�هــا، \�ــا  إلــى!ــjب القــ�اء 2 مــا عــادة رهــاباإل 
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 �8}�قـة ت�ج�ـة مع�ف�ـه مـ� ال�ـ)ا�w ت�
ـ� سـل)\�ة م01)مـة وت�ـ)�S، ضـ� الف�ـ� ال��?ـ�ف هـ/ل ح�ـانة

� عـ� ��2لهـا ال�ـي وال}ـ�/ �ـةرهابلل0ـاه�ة اإل الع�$ـ= وفه�ـه ،رهـاباإلwـاRم01)مـة سـل)\�ة إلـى رهـاباإل م 

 ال%ـاملة ال)�1wـة مـع ال!هـ)د وال�عـاwف ،ال%ـ+اب شـ�ائح على يرهاباإل الف��تأث$�  ال�� م� ت(�ه�ف واق��ة

م ٢٠٢٠نـ)ف�<�واس ال(ـع)د2ة  ل)\الـةبـ� سـل��ان  م�ــ��ه ولى العه� األم$ـ� ، وه) ما أك�ل�!ابهة ال0اه�ة
 ، وال$ـ)م لـ/اعاًمـ 8٤٠ق)له "خالل س1ة واح�ة اس�?ع1ا أن نقyي على م%�وع أی�ی)ل)جي ُص1ع علـى مـ�` 

�ف مق<)ًال ?�� فـي م)اجهـة ال�?ـ�ف ووقـف و  عـ� 02هـ� علـى ال(ـ?ح،، ولـ/ 2ُ في ال��ل�ـة 2ُع� ال��سـ)ف ن(ـ
 ً�دون  مـ�قـ�له/ قـة الـ�ماء و1�Sـع �ـة و�Sـّ�م إرارهابإلى أن اإلسالم 2!ّ�م الع�ل�ـات اإل اخ?اب ال��ا¡�ة، م%$

  .) 2021Wikipedia( وجه ح=

   رهابإل0اه�ة ال ال����ة �عال!ةالن�) سل<�ات رؤSة ال%+اب ال!امعي  )١٧(ج�ول 

  ال�#انj ال.ل_�ة
  غ�� م#افJ  م#افJ إلى ح* ما  م#افJ إلى ح* {_��

٢كا  ال*اللة 
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٠٬٧٧  ٢٬٣١  ١٥٬٥  ٣١  ٤٨٬٥  ٩٧  ٣٥٬٥  ٧١  ي في ص)رة 8?لرهابت0ه� اإل
  ٠٬٧٨  ٢٬٢٤  ١٨٬٥  ٣٧  ٣٧٬٠  ٧٤  ٤٤٬٥  ٨٩  �2اك$ها ال�غار وال�+ار اأnه�ت ���

  ٠٬٩١  ٢٬١٨  ١٣٬٥  ٢٧  ٣١٬٠  ٦٢  ٥٥٬٦  ١١١   ة�إرهابت(اع� في ت<1ي مفا¡�/ 
�فة ف�ارتغj` عق)ل ال%+اب 8أ?�  ٠٬٩٥  ٢٬١٠  ١٥٬٥  ٣١  ٢١٬٥  ٤٣  ٤٨٬٠  ٩٦  م

  ٢٬١٦  ال��)س� ال��جح

� ال(ــل<�ة لل�ــ�افة اإل�عال!ــة ال )١٧(0هــ� ب�انــات ال!ــ�ول ت�وال���01ــات  رهــاباإل0ــاه�ة ون�ــة لل�
ال1�ـائج ت+ـای� ال�oشــ�ات ال��علقـة ب�ؤSـة ال%ــ+اب ��Wـا \%ــفN ، )٢٬١٦ح$ـZ سـ!ل م�)ســ� قـ�ره ( ؛�ـةرهاباإل
أنهـــا  ثـــ/، "ي فـــي صـــ)رة ال+?ـــلرهـــابعلـــى إnهـــار اإلســـاع�ت " أنهـــا جـــاء فقـــ� ؛�عال!ـــةالال�1ـــاول و  ات(ـــل<�ل
فـي ت<1ـي  تسـاع�أنهـا "ف"، اغ$ـ� مق<)لـة م!����ـ�ـ�/  وهـى سـل)\�ة �2اك$هـا ال�ـغار وال�+ـار اأnه�ت ���ـ"

ال+�ــZ وهــ) مــا 2ع1ــى ، ناع�ــة ة�ــإرهابهــا تغــj` عقــ)ل ال%ــ+اب 8أســال$v ن\)  اأخ$ــ� ، و "ج�یــ�ة ة�ــإرهابمفــا¡�/ 
مــا ت�فــ= �Wــه ال�راســة مــع ن�ــائج دراســة  jا، وهــال�م)Sــة غ$ــ��ــة رهابعــ� أســال$v ج�یــ�ة لل��ــ�' لل0ــاه�ة اإل

� تع��ــ� علــى  رهــابnــاه�ة اإلأســال$v م1ــع ن أفــي  )٢٠١٥(م��ــ)د خ)الــ�ة S(ت?ــ� دعــ/، و ال%ــ�wي الف�ــ
لــ�` ال%ــ+اب  ، وشــغل أوقــات الفــ�اغوان�%ــارها ال!�هــ)ر فــي م1ــع ال!��Sــة ماهســإتفع$ــل ال%ــ�wة ال)قائ�ــة، و 

 لألســ� االج��ــاعي ت�(ــ$� ال)ضــع، ثــ/ وســ�عة عالجهــ/ ه��ــام 8األشــRاص ال�ه$iــ$� للع1ــف، واال8ال�ف$ــ�
�لف ت�اك��ة وه) ما 2(�)جv إح�اث تأث$�ات ؛الفق$�ةRام م�R� �ـةعالماإل واألن%ـ?ة وال<�امج ال�yام$� 8اس

 هـjا ، وS<ـ�زرؤSـة ال��ل�ـة لـ�` ال%ـ+اب ن�ـ) واألف�ـار واالت!اهـات الق1اعـات ت%ـ
$ل فـي إعـادة ال�ـي ت(ـه/

 �أول)Sـات اه��اماتهـا  فـي القyـا2ا هـjه وضـعو ، ا8ع$1هـقyـا2ا  علـى عـالماإل ائلوسـ ت�\ـrع1ـ�ما ال�ـأث$
�،( ال�!����ة��  .)٤٤، ٢٠١٤ ال��$�انى ال
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  األفyل�عال!ة الن�) ت�)رات ال%+اب ال!امعي ) ١٨(ج�ول 
� في ال��افة اإل رهاباإل 0اه�ةل�  ون�ةل�

  %   ك  ل)عال�ةل��اب لت	#رات ا
� ال�ق$= لألح�اثS(��  ٤٦٬٢  ٢٧٠  ع�م ال

  ٢٥٬٦  ١٥٠  ض�ورة االع��ال في ال�1اول
  ١١٬٣  ٦٦  ص)ر ال�yا2ان%� ع�م 
�\$r على األع�م �  ٩٬٣  ٥٤  ح�اث ال��ل�ة فق�ال

  ٧٬٦  ٤٥  رهاباإلو  م�األخ<�اء االس�1اد إلى رأ' 
  ٤٠٠ن= 

 0ــــاه�ةل �Vلــــىال�عال!ـــة الحــــ)ل  ال(ــــع)د`تعــــ�د ت�ــــ)رات ال%ـــ+اب  )١٨(0هـــ� ب�انــــات ال!ـــ�ول ت
� الـــ�ق$= لألحـــ�اث "ضـــ�ورة ت�ـــ�ر ح$ـــZ  ؛رهـــاباإلS(ـــ��ضـــ�ورة  ثـــ/)، ٤٦٬٢( ب1(ـــ+ة �ـــة"رهاباإلعـــ�م ال
ضـــ�ا2ا و  م�ـــابىن%ـــ� صـــ)ر عـــ�م و )، ٢٥٬٦ب1(ـــ+ة ( "رهـــاباإلnـــاه�ة  م)ضـــ)عاتت1ـــاول االع�ـــ�ال فـــي "

�\$ـــr علــــى األحـــ�اث اإلو )، ١١٬٣ب1(ـــ+ة ( رهــــاباإل ع�ل�ـــات� )، ٩٬٣ب1(ــــ+ة (�ــــة ال��ل�ـــة فقــــ� رهابعــــ�م ال
�اء في ف>R1اد إلى آراء ال��ورة االسyإلـىه) ما 2و ، )٧٬٦( ب1(+ة رهاباإل ت��01اتو  م�األ عل)م �أن  %$

 فـي ه/2(ـ شـأنه أن مـ� أمـ� واسـ�ق�ار ال�!��ـع ل�Rمـة مyـام$1ها وت)ح$ـ� �ـةعالماإل ال(�اسـات م�اجعـة

 خ��ـة ت!ـاه د` إلـى وجـ)د صـ�اعاتیـo قـ�  عـالماإل ل��Sـة يءالRـاw فـالفه/ ك<$ـ�، 8%ـ
ل ال0ـاه�ة م�اصـ�ة

 تـ�رك أن عـالماإل وسـائل وم� ثـ/ �2ـ+ح علـى ؛العام ال�أ' ت)جهات على 1ع
�یوه) ما  ،ىرهاباإل ��ثال

 رهــاباإلnــاه�ة  ةل�راســ وســعاأل ال�!ــال ه)صــفب األم1ــي عــالمت�Rــ� اإل إلــى ذلــD مــ� خــالل االت!ــاه
ال!�یــ� ع<ــ�  عــالمإل��1ــات او�ع?ــاء أه��ــة أك<ــ� لة للف�ــ� ال��?ــ�ف، األســ+اب ال�oد2ــ رصــ�، و وت��01اتــه

 ي�ـوم�1ـاتها ال �ـةرهاباإل ���01ـاتلمyـاد ل إعـالموت�شـ$�  االج��ـاعىال�)اصـل ال�)I�n الفاعل ل%+
ات 
�ع 8ق�ر عالٍ  سع)د` ش+اب2%ارك ف$ها ��  .والVقافة )عىم� ال ی

� ك�ا ت1اول�ه ال��ف اإل رهابمفه)م اإل )١٩(ج�ول �  ال(ع)د2ة ون�ة ل�

  رهابمفه#م اإل 
  ب*رجة
 ك_��ة

  ب*رجة
 م�#سHة

 ال�.ابيال)�#سv  القً ــمH  ال ب*رجة ضw�فة

 ٢٬٤٣  ٤٬٠  ٤٬٢  ٣٦٬١ ٥٥٬٧ ال�ولي  رهابن)ع م� أن)اع اإل

 ٢٬٤٢ ٧٬٤ ٦٬٤ ٢٢٬٠ ٦٤٬٢ ا�ة م!�مة دول�إرهابأفعال 

 ٢٬٣٦ ٤٬٨ ٩٬٨ ٢٩٬٧ ٥٥٬٩ ال(�اوSةم1ا�Wة ل�ل األد2ان 

 ٢٬٣٥ ٣٨٬٧  ٣٦٬٦ ١٩٬٤ ٥٬٣  سل)ك ی�1افى مع ال}�/ اإلن(ان�ة

 ٢٬٣٠ ١٠٬٦ ٢١٬٨ ٣٢٬٦ ٣٥٬٥  جهل وع�م مع�فة لىع�ل ی1?)' ع

 ٢٬٢٤ ٤٬٨ ١٢٬٥ ٣٦٬١ ٤٦٬٧ مق�مة ل�ق(�/ ال�1?قة الع�,�ة

 ٢٬٢٢ ٥٬٦ ٩٬٣ ٤٢٬٤ ٤٢٬٧ ال�عاwف مع ال�yا2ا وأهل$ه/
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  رهابمفه#م اإل 
  ب*رجة
 ك_��ة

  ب*رجة
 م�#سHة

 ال�.ابيال)�#سv  القً ــمH  ال ب*رجة ضw�فة

 ٢٬١٨ ٨٬٢ ٩٬٠ ٣٨٬٥ ٤٤٬٣ تق�2/ ال�(اع�ة ال�ال�ة لل�yا2ا

 ٢٬١ ٥٬٨ ١٣٬٠ ٤٣٬٨ ٣٧٬٤ م1ع ع�ض ص)ر ال�yا2ا 

 ٢٬٠٦ ٨٬٨ ١٢٬٢  ٤٢٬٧ ٣٦٬٣ ت!��I م�ادر ت�)Sل داع. 

�' ل�قاتلة داع.
 ١٬٩٣ ٨٬٢ ١٦٬٢ ٤٩٬٩ ٢٥٬٧  ت�الف ع(

 ١٬٩٢ ١٠٬٦ ٢١٬٨ ٣٢٬٦ ٣٥٬٥  الrR' ل�� قام بjلD م� ال�(ل�$�

  ١٬٦٥ ١٥٬٦ ٢٧٬٩ ٤٠٬٣ ١٥٬٩  ت�ف$� داع. وال���01ات ال�%ابهة
 ١٬٤٦ ١٩٬١ ٣٤٬٢ ٢٨٬١ ١٨٬٦  أفعال تoد' إلى اإلح+اz ال1ف(ي

 ٠٬٩١ ٣٨٬٧  ٣٦٬٦ ١٩٬٤ ٥٬٣  ق̀) ض� داع. ال�?ال+ة ب�د فعل دولى

 ٠٬٠ ٥٬٣٥  ٨٬٣ ١٧٬٤٠ ١٨٬٣٢  مقاwعة ال�ول ال�اع�ة ل��01/ داع.

�ف?��اث م� الف�� ال��  ٠٬٠ ٠٬٠ ٨٬٣ ٣٬٨٠ ٥٬٤٩  ت1}�ة \�v ال

  ١٬٩٩  ال��)س�

̀ ارت) ١٩()ضـــح ب�انـــات ال!ـــ�ول ت (� لـــ�` ال%ـــ+اب رهـــاباإل08ـــاه�ة  ال�ع�فـــي فـــاع مoشـــ�ات ال�(ـــ
الــ�ولي" �8�)ســ�  رهــاب"ن�ــ� مــ� أن�ــاz اإل هــ) رهــابح$ــZ \%ــفN ال1�ــائج ت�ــ�ر مفهــ)م أن اإل ؛ال!ــامعى
أنهـــا جـــ�ائ/ م1ا�Wـــة ل�ـــل )، و"٢٬٤٢" �8�)ســـ� ح(ـــابي (ا�ـــة م!�مـــة دول�ـــإرهاب"أفعـــال  )، ثـــ/٢٬٤٣ح(ـــابي (

 ح(ـــابي�8�)ســـ� " ع ال}ـــ�/ اإلن(ـــان�ةســـل)ك ی�1ـــافى مـــ"وأنهـــا )، ٢٬٣٦( ح(ـــابي�8�)ســـ� ال(ـــ�اوSة  األد2ـــان
ا "مق�مـــة ل�ق(ـــ�/ وأنهـــ، )٢٬٣٠( ح(ـــابيجهـــل وعـــ�م مع�فـــة �8�)ســـ�  لـــىنهـــا ع�ـــل ی1?ـــ)' عأو  ،)٢٬٣٥(

٢٬٢٤" �8�)س� ح(ابي (ال�1?قة الع�,�ة.(  

 ؛ت فـي ت�ت$ـv م�)سـ�!ـاء�2/ ال�(ـاع�ة ال�ال�ـة ألسـ�ه/ فأما مoش�ات ال�عاwف مع الyـ�ا2ا، وتقـ
" �ت!��ـI "ض�ورة  جاءت)، و �8٢٬١�)س� ح(ابي (" ض�ورة ع�م ع�ض ص)ر ال�yا2اح$Z س!ل مoش

�' ل�قاتلة ، وض�ور رهاباإلم1ا8ع ت�)Sل 
قـ̀)  دولـي، وال�?ال+ة بـ�د فعـل داع. ت�01/ة وج)د ت�الف ع(
الف�ـ�  راءآال�ـ�اث مـ� و\�ـv  ال�راسـة��ـv ال ح، وت1}ـ�رهـابإللقاwعـة الـ�ول ال�اع�ـة ، ومال�ولـة ت01ـ�/ض� 

�ف?�وال�(امح  ال�)ار مفا¡�/وه) ما ی�?لv ض�ورة تأك$� ، اأفعال م!�مة دول�� ?ات أقل، وهى �8�)س "ال�
�\ة، العق$ــ�ةو  الــ�ی� خــ� فــي أمــ)روال�عــا2. مــع اآل�ج��ــع القــ̀)  و�شــ�اك وال�ــjهv والف�ــ� والVقافــة ال�%ــ

� في ال)�1wةS(?عاتها ت�� تع�ـل لهـا م�1ـات ب��شـ$� ال(ـع)د2ة �oس)ـاتال قامـN ح$ـZ ؛األفyـل ن�( م!
�ف، الف�� ل�)اجهة (ةال�ئ� األه�اف تعrSr على?� الف��Sـة، ال�)اجهـة هـي: ؛م(ارات ثالثة على تق)مو  ال�

 أه�اف ب�زأ م!�لها في وهى ؛ال��1�ف والف�� رهاباإل ع�ل�ات ت�)Sل م1ا8ع وت!��I األم�1ة، وال�)اجهة
  .م٢٠٣٠ ال��ل�ة رؤSة
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  "ان�)ذجً ال�ولة "ت�01/  وت��01اته رهاباإل 0اه�ة8 ال!امعيم�` مع�فة ال%+اب  )٢٠ج�ول (
  %   ك ال�	&�~ م*u ال)ع�فة ب�&%�$ ال*ولة 

� ن%أ في ال�1?قة الع�,�ة ث/ ت)سع في بل�ان  ،دولي ــ إقل��ي، ت�01/ ت�01/ ال�ولة$V\ /ة م� العال 
 ٩٤٬٥ ٣٧٨ دولي

 ٥٬٥ ٢٢ إقل��ي

جSrــ�ة ســ$1اء فــي  هوشــ+ت01ــ�/ ال�ولــة 2(ــ�?� علــى م1ــاw= واســعة أو م�ــ�ودة فــي ســ)رSا ول$<�ــا 
 � م�

  ٦٦٬٢  ٢٦٥  م��ودة
  ٣٣٬٨  ١٣٥  واسعة

 الع�اق مق� الRالفة ال�rع)مة �وSع ت�01/ ال�ولة 2(�?� على وس� أو ج1)ب الع�اق
  ٨٣٬٢  ٣٣٣  وس�
  ١٦٬٨  ٦٧  ج1)ب

هــ) ال�جــل الــj` أعلــ� ت�1ــ$v نف(ــه خل�فــة  ي،رهــاباإل أبــ) 8
ــ� ال+غــ�اد` ز�ــ�/ ت01ــ�/ داعــ.
 ل�(ل�$�ل

  ٧٥٬٥  ٣٠٢  ال
  ٢٤٬٥  ٩٨  نع/


ا وراء S�وال�ي ت(�ه�ف ن%� الف)ضى أمال في إعـادة  الع�,�ة،ت�01/ ال�ولة في ال�1?قة دع/ أم
 تق(��ها 

  ٦٠٬٢  ٢٤١  نع/
  ٣٩٬٨  ١٥٩  ال

مــ� أب1ــاء م(ــل�ي ، و داخل�ــة أو خارج�ــة�ــة مــ� ق<ــل ع1اصــ� رهابداعــ. 8ع�ل�اتــه اإلت01ــ�/ قــ)م 2
 الRارج 

  ٤٠٬٠  ١٦٠  داخل�ة
  ٣١٬٠  ١٢٥  خارج�ة

فـــي ال<لـــ�ان الع�,�ـــة �ـــة رهاباإلعلـــى م(ـــاع�ات خارج�ـــة لل}�ـــام 8ع�ل�اتـــه ال�ولـــة ت01ـــ�/  ح�ـــ)ل
 واألج1<�ة

  ٩٧٬٠  ٣٨٨  نع/
  ٣٬٠  ١٢  ال

 ٤٠٠ن =                                             

ى إرهـابت01ـ�/ هـ)  "داعـ."ع$1ة ال�راسة على أن ت�01/ ال�ولـة ) اتفاق ٢٠()ضح ب�انات ال!�ول ت
م�ـــ�ودة فـــي  w=ا�01ـــ�/ 2(ـــ�?� علـــى م1ـــالوأن  ،)٥٬٥وأنـــه ت01ـــ�/ إقل��ـــي ب1(ـــ+ة ( ،)٩٤٬٥دولـــي ب1(ـــ+ة (

� على م1?قة واسعة في الع�اق ب1(+ة (Sو )، ٦٦٬٢س)رSا ول$<�ا وس$1اء ب1(+ة (?�)٣٣٬٨(، Sعلى و �?�)
لــ�� جــاء مــ� )، و ١٦٬٨(ــ�?� علــى ج1ــ)ب العــ�اق 8ال�امــل ب1(ــ+ة (وS)، ٨٣٬٢وســ� العــ�اق فقــ� ب1(ــ+ة (

ل�یه/  م�)، و ٢٤٬٥ب1(+ة ( هم� ل�یه/ معل)مات ضi$لة ع1، و )٧٥٬٥��01/ ب1(+ة (الل�یه/ مع�فة o�8س� 

ا ت�ع/ داع. ب1(+ة (S�
ا لمعل)مات ع� دع/  ةل�� ل�یه/ أ2م� )، و ٦٠٬٢مع�فة \املة 8أن أمS���01/ أم

 ه1ـــاك)، وأن �٤٠٬٠ـــة ب1(ـــ+ة (رهاب8الع�ل�ـــات اإل قـــ)متع1اصـــ� داخل�ـــة ه1ـــاك )، وأن ٣٩٬٨داعـــ. ب1(ـــ+ة (
ج�ــة 2ق)مــ)ن ، وأن ع1اصــ� داخل�ــة وخار )٣١٬٠ب1(ــ+ة ( رهــاب�ــات اإل8ال)\الــة 8ع�ل قــ)مترج�ــة ع1اصــ� خا

مع�فة تrای� م(�̀) )، وه) ما $%2� إلى ٢٩٬٠ب1(+ة ( العال/�ة في إرهاب�1ف$j ع�ل�ات ل8ال���W =$)1ا ب$1ه/ 
 ؛ون%ــأته ال�ولــةت01ــ�/ �oســ� 8مــ� الع$1ــة ال�V$ــ� عــ�م مع�فــة مقابــل ، رهــاباإل 0ــاه�ةال%ــ+اب ال(ــع)د' 8

Zون  ح$ــ�، وأن ع�ل�ــات فــي العــ�اق وســ)رSا ال�ولــة ف�ــ�ة ت)اجــ�ه ل�01ــ�/ رئــ��داعــ/ ل)ال2ــات ال���ــ�ة أن ایــ
علـــى  2قــ� لـــ/ رهــابال��ــالف الـــ�ولي ضــ� اإلن أوهــ) مــا 2ع1ـــى ، ج�ـــةتقــ)م عل$هـــا ع1اصــ� خار  رهــاباإل

�Sة ل�01ـــ�/ القـــ�را
�ات�!�ة جـــادة ســـ+اب م1هـــا أل ؛8%ـــ
ل \امـــل داعـــ. ال�ولـــةت الع(ـــ�عـــ�م وجـــ)د رؤSـــة اســـ
مــ�  �V$ــ�` قــام 8ــه ال�01ــ�/ فــي العــ� ال��ــ�د ال�<$ــ� الــj ، فyــالفــي ال�1?قــة الع�,�ــة للقyــاء علــى ال�01ــ�/
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وأجـrاء  خال2ـاه فـي سـ$1اء والـ��� مع0ـ/خالل م�اصـ�ته فـي العـ�اق وسـ)رSا وت�ـ��ة أور,�ة �ة و أف�S}بل�ان 
  .م� س)رSا

  ال*راسة: ن�ائج ف�وض اثان�ً 

 0اه�ةح�ائ�ة ب$� درجة اه��ام ال%+اب 8إت)ج� عالقة ارت+ا�wة ذات داللة : الف�ض األول
  .ت�01/ ال�ولة في ال��ل�ة ، وات!اهاته/ ن�)0اه�ةم(�̀) ال�ع�فة ل�یه/ ب�لD الو  رهاباإل

    ال(ع)د` ال%+اب ل�`�(�)Sات ال�ع�فة 8 ت�01/ داع.و  رهاباإل 0اه�ةااله��ام 8عالقة  )٢١(ج�ول 

 ال)�غ��
 u م.�# 

 ال)ع�فة

معامل 
 �مان�س_

 u#�.م
  ال)ع&#Mة

  "داع.ال�ولة " ت�01/�ة رهابات اإل���01الو  رهاباإل 0اه�ةم(�)Sات ال�ع�فة 8

  ٠٬٠٠  ١٬٠٩٨ س?��ة
  ٠٬٠٠  ٠٬٩٤١ م�ع�قة

وجــــ)د عالقــــة ارت+ا�wــــة ذات داللــــة إح�ــــائ�ة بــــ$� درجــــة اه��ــــام ) ٢١(ت)ضــــح ب�انــــات ال!ــــ�ول     
ع1ـــ�  ســـ?��ةال�ـــي جـــاءت  ،وات!اهـــاته/ ن�)هـــا اتـــهوت��01 رهـــاباإل 0ـــاه�ةوم(ـــ�̀) معـــ�ف�ه/ 8ال�+�ـــ)ث$� 

 (̀�، ال�ــي جــاءت �8(ــ�̀) أقــلال��ع�قــة ال!ــادة و مقابــل ال�ع�فــة )، ١٬٠٩٨}��ــة (,و )، ٠٬٠٠معS(1ــة (م(ــ
 (̀�عالقة  ب)ج)دوه) ما یN>V ص�ة الف�ض القائل )، ٠٬٩٤١(8}��ة )، ٠٬٠٠معS(1ة (وهي دالة ع�1 م(

م(ـ�̀) ال�ع�فـة لـ�یه/ و  رهـاباإل 0ـاه�ةح�ائ�ة ب$� درجـة اه��ـام ال%ـ+اب ال(ـع)د' 8إارت+ا�wة ذات داللة 
ال�عل)مـات واألخ+ـار ال+(ـ�?ة عـ�  هـام.مـ� خـالل ال�ي جاءت س?��ة ، وات!اهاته/ ن�)ها 0اه�ةب�لD ال

ـــل أســـ+اب و  ق دون ال�?ـــ�  مـــ�ال0ـــاه�ة  �ات�!�ات 0ـــاه�ة ال ت1ـــامى وم0ـــاه� دوافـــعل��ل$�القyـــاء علـــى واســـ
  .ال��ل�ةفي  ع1اص�ه ت���ةو  رهاباإل

 هت��01اتـو  رهـاب08اه�ة اإلال�ع�فة في م(�)Sات  ح�ائ�ةإداللة ذات  ت)ج� ف�وق  :الف�ض الEانى
ل��غ$ــ�ات ال��2)غ�ا�Wــة: ل اوفًقــ ،ال��ل�ــة فــي ال�ولــة ت01ــ�/ ع�ل�ــاتال!ــامعي وات!اهــاته/ ن�ــ) ال%ــ+اب  لــ�`

̀ ، قامة، الع��، اإلال1)ع( (�  .)، وم�غ$� ال!امعةال�عل�/ ، ن)عال�خل م(
  رهاباإل 0اه�ةال�ع�فة 8م(�̀) ف�وق  (ح(v ال1)ع) )٢٢ج�ول (
    وات!اهاته/ ن�)ه ال(ع)د` ل�` ال%+اب داع.ت�01/ و 

  ح.j ال&#ع
  ال�{#ر

  )٢٦٦(ن=
  اإلناث

  ��)ة  )١٣٤(ن=
Z 

 u#�.م 

  ال)ع&#Mة
وت�01/  رهابم(�̀) ال�ع�فة 08اه�ة اإل

  داع. 

  ال��)س�  ال��)س� م(�)Sات ال�ع�فة
 ٠٬٠٠٠ -١١٬٢١٤ ١٢٤٬٠٠ ١٩١٬٠٠ س?��ة

 ٠٬٠٠٠ - ٩٬٣١٧ ١٠٩٬٧٥ ١٥٣٬٢٥ م�ع�قة 
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وج)د فـ�وق ذات داللـة إح�ـائ�ة وفـ= ال1ـ)ع بـ$� ال�+�ـ)ث$� وم(ـ�̀)  )٢٢(ب�انات ال!�ول  0ه�ت    
) ٠٬٠٠، وهــي فــ�وق دالــة ع1ــ� م(ــ�̀) ال�عS(1ــة (وات!اهــاته/ ن�ــ) ت01ــ�/ داعــ. رهــاباإل 0ــاه�ة8معــ�ف�ه/ 
 Zــــــ ــــــj\)ر �8�)ســــــ� (-١١٬٢١٤( ���Zــــــة بلغــــــN ح$ ــــــ�وق ل�ــــــالح ال ــــــل )، ١٩١٬٠٠)، وجــــــاءت الف مقاب

�ـع ال(ـع)د` %ـ+ابأن الیo\ـ� لإلناث، م�ـا  ام�)س?) ١٢٤٬٠٠(�� nـاه�ة �8ع�فـة أعلـى مـ� اإلنـاث حـ)ل ی
فــ�وق ذات داللــة إح�ــائ�ة وفــ= ال1ــ)ع بــ$� ال�+�ــ)ث$�، وم(ــ�̀) وجــ)د  إلــى 1�ــائج%ــ$� الح$ــZ ت ؛رهــاباإل

دالــة ع1ــ� م(ــ�̀) ال�عS(1ــة  ، وهــي فــ�وق ال��ل�ــة فــي ال�ولــة ت01ــ�/ ع�ل�ــاتو  0ــاه�ةمعــ�ف�ه/ ال!ــادة ب�لــD ال
)٠٬٠٠( ، Z$ح Nة بلغ���Z )وق -٩٬٣١٧�ح�ل)ا على أعلى م�)س�  فق�ل�الح الj\)ر، )، وجاءت الف

) vتـ��عــ)ن 8 ؛) لإلنــاث١٠٩٬٧٥) مقابـل (١٥٣٬٢٥ال��̀ األمـ� الــj' یـ�لل علــى أن الـj\)ر ی (�مع�فــة  �(ـ
ب)جـ)د وهـ) مـا یV<ـN صـ�ة الفـ�ض القائـل ، فـي ال��ل�ـة وت01ـ�/ ال�ولـة رهـاباإل 0ـاه�ةناث 8ع� اإل أع�=

 ت01ــ�/ ع�ل�ــاتو �ــة رهابوال���01ــات اإل رهــاباإل 0ــاه�ةفــي م(ــ�)Sات ال�ع�فــة 8 داللــة إح�ــائ�ةفــ�وق ذات 
  .ال��ل�ة في ناثمقارنة 8اإل ل�الح الj\)رال�ي جاءت  ،لل1)ع ال�` ال�+�)ث$� وفق ال��ل�ة في ال�ولة

  رهابال�ع�فة 08اه�ة اإلم(�̀) ف�وق  (ح(v الع��) )٢٣ج�ول (
  وات!اهاته/ ن�)ه   ال(ع)د`ل�` ال%+اب  داع.وت�01/ 

 j.الع)�ح  
pع)� م  
٢١:  ١٨  

pع)� م  
٢٥ : ٢٢  

pع)� م  
٢٩ : ٢٦  

  ��)ة
  ٢كا

 u#�.م 

  ال)ع&#Mة
م(�̀) ال�ع�فة 

 رهاباإل 0اه�ة8
 وت�01/ داع.

 ال��)س�  ال��)س�  ال��)س� م(�)Sات ال�ع�فة

 ٠٬٠٠٠ ٢٥٧٬٣٦١ ٢٧٣٬٥٠ ١٤٦٬٧٥ ٢٩١٬٧٥ س?��ةمع�فة 

 ٠٬٠٠٠ ١٧٢٬٨٠٦ ١٦٢٬٥٠ ١٠٦٬٥٠ ٢٣٨٬٥٠ م�ع�قةمع�فة 

̀ �ــائ�ة وفــ= وجــ)د فــ�وق ذات داللــة إح )٢٣(أnهــ�ت ب�انــات ال!ــ�ول      (� ع�ــ� ال�+�ــ)ث$� وم(ــ
، )٠٬٠٠دالـة ع1ـ� م(ـ�̀) ال�عS(1ـة ( وهي ف�وق  ن�)ه،وات!اهاته/  وت�01/ داع. رهاباإل 0اه�ةمع�ف�ه/ 8

) ٢٧٣٬٥٠) مقابل (٢٩١٬٧٥و,��)س� ( قلوجاءت الف�وق ل�الح الفiة األ)، ٢٥٧٬٣٦١(٢\ا���ة ,لغN و 
�ـع اسـ1ً  قـل) للفiـة ال��)سـ?ة، م�ـا یo\ـ� أن الفiـة الع��Sـة األ١٤٦٬٧٥، و(علـىللفiة األ���8ع�فـة سـ?��ة  ت

  .ال��ل�ة في داع.ت�01/ ال�ولة  ع�ل�اتو  ت��01اتهو  رهاباإل nاه�ةح)ل  على� الفiات الع��Sة األع

فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة وفـــ= الفiـــة الع��Sـــة وم(ـــ�̀) معـــ�ف�ه/ إلـــى وجـــ)د  1�ـــائج%ـــ$� التك�ـــا     
���ـة ح$ـZ بلغـN  ؛)٠٬٠٠معS(1ـة (، وهي ف�وق دالة ع1ـ� م(ـ�̀) داع.وت�01/  رهاباإل 0اه�ة8 ��ع�قةال
 ،)٢٣٨٬٥٠ح�ـــل)ا علـــى أعلـــى م�)ســـ� ( فقـــ�، قـــل)، وجـــاءت الفـــ�وق ل�ـــالح الفiـــة األ١٧٢٬٨٠٦) (٢كـــا(

ل علــى أن الفiــة الع��Sــة لاألمــ� الــj' یــ� ؛) للفiــة ال��)ســ?ة١٠٦٬٥٠، و(علــىلفiــة األل) ١٦٢٬٥٠مقابــل (
�عت قلاأل�� 8 ̀ (��مع�فة  �(Vة8 اع�قً  أك�وهjه  ؛ال��ل�ة في ال�ولة ت�01/ وع�ل�ات هت��01اتو  رهاباإل 0اه

 رهــابإلفهــ/ nــاه�ة الأكVــ� و��ــا و�دراكــا  جــاءواال!ــامعي أن ال%ــ+اب ال!ــامعي فــي ال�(ــ�̀)  ع1ــىال1��!ــة ت
� ، وموع�ل�ات ت�01/ ال�ولة في ال��ل�ةwاRار ه�ا اق��ـاد�2 ال(ـع)د` ال�!��ـع  ال�ي ت1ع
� على أم� واس�ق
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ي م(ــ�)Sات ال�ع�فــة فــ ح�ــائ�ةإداللــة فــ�وق ذات ب)جــ)د وهــ) مــا یV<ــN صــ�ة الفــ�ض القائــل ، اواج��ا���ــ
  .ال�الح الفiة األقل ع��ً  ل�` ال�+�)ث$� ال��ل�ة في ال�ولة ت�01/ وع�ل�ات رهاباإل 0اه�ة8

  رهابم(�̀) ال�ع�فة 08اه�ة اإلف�وق  (ح(v اإلقامة) )٢٤(ج�ول 

  ل�` ال%+اب وات!اهاته/ ن�)ه  وت�01/ داع. 

  م�ان اإلقامة
ال�Mاض  خارج 
)١٩٧(  

  ال�Mاضداخل 
  ��)ة  )٢٠٣(

Z 

 u#�.م 

  ال)ع&#Mة
 رهاباإل 0اه�ةم(�̀) ال�ع�فة 8

  وت�01/ داع.

  ال��)س�  ال��)س� م(�)Sات ال�ع�فة
 ٠٬٠٠٠ -١٥٬٦٠٤ ٢٧٧٬٥٠ ١٢٨٬٠٠ س?��ةمع�فة 

 ٠٬٠٠٠ -١٢٬٧٣١ ٢٣٣٬٧٥ ١٠٧٬٧٥ م�ع�قةمع�فة 

ال�+�ــــ)ث$� إقامــــة وق ذات داللــــة إح�ــــائ�ة وفــــ= م
ــــان وجــــ)د فــــ� ) ٢٤(ت)ضــــح ب�انــــات ال!ــــ�ول 
، وهـي فـ�وق دالـة ع1ـ� م(ـ�̀) ال�عS(1ـة وات!اهـاته/ ن�ـ)ه وت01ـ�/ ال�ولـة رهاباإل 0اه�ةوم(�̀) مع�ف�ه/ 8

) مقابـل ٢٧٧٬٥٠)، وجاءت الف�وق ل�الح م�ی1ـة ال�Sـاض �8�)سـ� (-١٥٬٦٠٤( ���Zة ,لغN ) و ٠٬٠٠(
�عــ)ن 8 أن ال�+�ــ)ث$�، م�ــا یo\ــ� ل�1ــاw= ال��ل�ــة) ١٢٨٬٠٠(��̀ فــي م�ی1ــة ال�Sــاض ی (�مع�فــة أعلــى  �(ــ

ال�+�ــ)ث$� فــ�وق ذات داللــة إح�ــائ�ة وفــ= م
ــان اإلقامــة بــ$�  وجــ)د ت0هــ� ال1�ــائج \�ــا، وت�ا��اتــه nـاه�ة
) ٠٬٠٠، وهي ف�وق دالة ع�1 م(�̀) ال�عS(1ة (ال��ل�ة في داع.ت�01/ ال�ولة  ع�ل�اتوم(�̀) مع�ف�ه/ 8

ـــى ، و العاصـــ�ة م�ی1ـــة ال�Sـــاض)، وجـــاءت الفـــ�وق ل�ـــالح -١٢٬٧٣١( ���Zـــة ,لغـــN و  ح�ـــل)ا علـــى أعل
أن ال�+�ـ)ث$� فـي م�ی1ـة  ع1ـىاألمـ� الـj' 2 ؛م1ـاw= ال��ل�ـة +}�ة) ل١٠٧٬٧٥، مقابل ()٢٣٣٬٧٥م�)س� (

�عـــ)ن �8��̀ ال�Sـــاض ی (�ت01ـــ�/ ال�ولـــة  وع�ل�ـــات هت��01اتـــو  رهـــابإلا 0ـــاه�ة8 اوأكVـــ� ع�قـــع�فـــة أعلـــى م (ـــ
فــي م(ــ�)Sات  ح�ــائ�ةإداللــة فــ�وق ذات ب)جــ)د وهــ) مــا یV<ــN صــ�ة الفــ�ض القائــل ، ال��ل�ــة فــي داعــ.

وفـ=  ال(ـع)د` %ـ+ابلـ�` ال ال��ل�ـة فـي داعـ.ت01ـ�/ ال�ولـة  ع�ل�اتو  وت��01اته رهاباإل 0اه�ة8ال�ع�فة 
  .اإلقامة ل�الح س
ان م�ی1ة ال�Sاضم
ان 

  رهاباإل م(�̀) ال�ع�فة 08اه�ةف�وق  (ح(v ال�خل) )٢٥ج�ول (
  ل�` ال%+اب وات!اهاته/ ن�)ه  وت�01/ داع. 

  ٥-٣مp   ال*خل ال�ه�2 
  ف رMاللأ

 p١٠–٥م  
  لف رMالأ

  ��)ة
 ٢كا

 u#�.م 

  ال)ع&#Mة

وت�01/  رهابم(�̀) ال�ع�فة 08اه�ة اإل
 داع.

  ال��)س�  ال��)س� م(�)Sات ال�ع�فة
 ٠٬٠٠٠ ١٥٩٬٤٠٣ ٢٢١٬٥٠ ٢٦٦٬٢٥ مع�فة س?��ة

 ٠٬٠٠٠ ١١٦٬٦٧٠ ١٦٢٬٢٥ ١٩٠٬٥٠ مع�فة م�ع�قة

̀ داللــة إح�ــائ�ة وفــ=  وجــ)د فــ�وق ذات) ٢٥(ت)ضــح ب�انــات ال!ــ�ول  (� دخــل ال�+�ــ)ث$�، وم(ــ
) ٠٬٠٠، وهـــي فـــ�وق دالـــة ع1ـــ� م(ـــ�̀) ال�عS(1ـــة (ن�ـــ)ه ه/ات!اهـــاتو  ت��01اتـــهو  رهـــاباإل 0ـــاه�ةمعـــ�ف�ه/ 8
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ـــــ�خل األ١٥٩٬٤٠٣(٢\ـــــا���ـــــة ,لغـــــN و  ـــــ�وق ل�ـــــالح ال ـــــل)، وجـــــاءت الف ـــــل ، )�8٢٦٦٬٢٥�)ســـــ� ( ق مقاب
ــــ�خل ال��)ســــ�، و(٢٢١٬٥٠( ــــ�خل ال��تفــــع، وهــــ) ) ١٣٧٬٧٥) لل ̀ أن  ع1ــــىمــــا 2لل ــــ�خل ال�ــــR1ف�  ذو ال

�ع)ن �8��̀ ی (�، ال��ل�ـة فـي داع.ت�01/ ال�ولة  ع�ل�اتوت��01اته و  رهاباإل nاه�ة ع�ع�فة س?��ة م (
ـــة فـــ�وق ذات ب)جـــ)د وهـــ) مـــا یV<ـــN صـــ�ة الفـــ�ض القائـــل   0ـــاه�ةفـــي م(ـــ�)Sات ال�ع�فـــة 8 إح�ـــائ�ةدالل

 الــj`للــ�خل ال%ـه�'  اوفقـوات!اهـاته/ ن�ــ)ه  ال��ل�ــة فـي داعــ.ت01ــ�/ ال�ولـة  ع�ل�ـاتو  ت��01اتــهو  رهـاباإل
  .قلص�اب ال�خل األأل�الح جاء 

  رهابم(�̀) ال�ع�فة 08اه�ة اإلف�وق  (ح(v ن)��ة ال�عل�/) )٢٦(ج�ول 

  ل�` ال%+اب وات!اهاته/ ن�)ه  وت�01/ داع. 

  عل#م   ن#y�ة ال�عل�$ 

  عامة

  عل#م 

  ش�y�ة

  عل#م 

  أم&�ة

  ��)ة

  ٢كا

 u#�.م 

  ال)ع&#Mة

م(�̀) ال�ع�فة 
 رهاب08اه�ة اإل

 وت�01/ داع.

 ال��)س�  ال��)س�  ال��)س� م(�)Sات ال�ع�فة

 ٠٬٠٠٠ ٢٢١٬٥٦٣ ٢٢٣٬٥ ٢٠٤٬٧ ١٩٩٬٧ س?��ة

 ٠٬٠٠٠ ١٥٥٬٠٩٧ ٢٦٠٬٥ ٢٠٦٬٥ ١٣٠٬٥ م�ع�قة

بــــ$� م�غ$ــــ� نــــ)ع ال�علــــ�/ وجــــ)د فــــ�وق ذات داللــــة إح�ــــائ�ة وفــــ=  )٢٦(0هــــ� ب�انــــات ال!ــــ�ول ت
، وهي ف�وق دالة ع�1 م(ـ�̀) ات!اهاته/ ن�)هو  داع. ت�01/و  رهاباإلال�+�)ث$� وم(�̀) مع�ف�ه/ 08اه�ة 

 مـا ����ـه مقابـل ،)٢٢١٬٥٦٣( رهـاب08ـاه�ة اإلفي ال�ع�فة ال(?��ة  ٢\ا���ة بلغN ق� ) و ٠٬٠٠معS(1ة (
�عـــ)ن لعلـــ)م األم�1ـــة � ل$ال�ارســـ?ـــالب الأن  ع1ـــىاألمـــ� الـــj' 2 ؛ل�(ـــ�̀) ال�ع�فـــة ال!ـــادة )١٥٥٬٠٩٧(��ی

�8 ̀ (�مقارنـة 8فiـة  ال��ل�ـة في داع.ت�01/ ال�ولة  ع�ل�اتو  ت��01اتهو  رهابع� nاه�ة اإل أع�=ع�فة م (
فـي م(ـ�)Sات  ح�ـائ�ةإداللـة ف�وق ذات ب)ج)د وه) ما یN>V ص�ة الف�ض القائل ، ل�عل�/ العامل ال�ارس$�

 فـــي داعـــ.ع�ل�ـــات ت01ـــ�/ ال�ولـــة  وات!اهـــاته/ ن�ـــ)لـــ�` ال�+�ـــ)ث$�  هت��01اتـــو  رهـــابال�ع�فـــة 08ـــاه�ة اإل
أكVــ�  ةمع�1ــ اه)صــفلعلــ)م األم�1ــة بلجامعــة نــاw I2ــالب ل�ــالح وال�ــي جــاءت ال�علــ�/  نــ)عوفــ=  ال��ل�ــة

  .وال�
اف�ة ال�)اجهة أسال$vو وت�ا��اتها  رهاباإلب�راسة nاه�ة 

 م&اق�ة ال&�ائج العامة لل*راسة

  :A ال*راسة إلى ع*د مp ال&�ائج هىت#صل

� ال%ـــ+اب ال!ـــامعي 2(ـــ��Rم)ن ال�ـــ�ف اإل غال<�ـــةأnهـــ�ت ال1�ـــائج أن  .١�ون�ـــة ال(ـــع)د2ة 8%ـــ
ل دائـــ/ ل�
 ،���� مــا تــ)ف�ه ال�ــ�افة اإل لــىإ ال(ــ<S vعــr̀ و وم(ــ�وت)�nــI ال�فاعــل و  االwــالعون�ــة مــ� إم
ان�ــة ل�

ن(ـv و  الـrوار عـ�دأفyـل مـ� ح$ـZ !علهـا فـى م(ـ�̀) 2 م�ـا ؛األرقـام واإلح�ـاءاتال�)ت وال�)رة و 
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� تع�ًض  ، ��Wا جاءال�قل$�` عالماإل )سائلمقارنة ب ال��ا8عةVر أك(\jلل��ف اإل اال ��ون�ة ال(ـع)د2ة ل�
وذو' الــ�خل األقــل ، االفiــة الع��Sــة األقــل ســ1ً  وجــاءتعــ� اإلنــاث،  وت��01اتــه رهــابوم)ضــ)عات اإل

الفiــات األعلــى مــ� ح$ــZ  ضــ��ال�Sــاض وwــالب جامعــة نــاI2 للعلــ)م األم�1ــة  العاصــ�ةوال�}��ــ$� 8
ن!ــاح تo\ــ�  مoشــ�اتوهــى ، ال��ل�ــة فــي داعــ.ت01ــ�/ ال�ولــة  وع�ل�ــات رهــاباإل ل�)ضــ)عاتال�عــ�ض 

� ال�ــ�افة اإل��ــة ال�ــى تقــع فــى رهابون�ــة ال(ــع)د2ة فــى تقــ�2/ تغ?�ــة إخ+ارSــة شــاملة عــ� األحــ�اث اإلل�
�لــفال�1?قــة الع�,�ــة، وهــ) مــا تو ال��ل�ــة R ئً�ــrــائج ج�أن  تــ�̀  ال�ــي) ٢٠١٩(مــع دراســة الــ�اغ� ا�Wــه ال1

� اإل �ــ�افةال�خــ��S وخاصــة فiــة ال%ــ+اب ل�)اصــل مــع اآلل�ــة رهابلل���01ــات اإل م�1ــاتها تفــ�حون�ــة ل�
8?ــ�ق م�روســة و�ق1ــاعه/ 8ــالف�� ال��?ــ�ف م(ــ�غلة انــ�فاع ال%ــ+اب  ال�01ــ�/ وصــغار ال(ــ� ل<ــZ أف�ــار

� اإل ل��1ــاتل ال�عل)مــاتى Vــ�اءالو  ال�ع�فــةورغ<ــ�ه/ فــي �أ8عــاد 8 ل�ــام الــ+ع� مــ1ه/إ، مقابــل عــ�م ون�ــةل�
أو  أوwــانه/ داخــل�ــة رهاباإل اومــ� ثــ/ جعلهــ/ ع1اصــ� فاعلــة فــي ت1ف$ــj ع�ل�اتهــ ؛تلــD األف�ــار اله�امــة

 افي ال�!��ع قـ� یـ1ع
� سـل+ إدماجه/ %8
ل فاعلس�عة wاقة ال%+اب و  س�غاللع�م ا أن ك�ا ،خارجه
�لفـة �ولـةال ومoس(ـات 01ـامن�ـ) ال اح��ت1(�v وق� یoد' إلى ف)ضى  ،عل�هRـة  ،ال�Sرؤ Nوعل�ـه \انـ
وم1هــا ج���ــة  ،االق��ــاد`فــي م%ــ�وعات ال��ــ)ل  امهإلســن�ــ) ت%ــ!�ع ال%ــ+اب ل ال(ــع)د`العهــ�  ولــى

فـــي اســـ�غالل قـــ�رات ال%ـــ+اب ن�ـــ)  ه�Nأســـالع)امـــل ال�ـــي  مـــ�وهـــى  ،ن$ـــ)م م�ی1ـــة اتم(ـــD وم%ـــ�وع
�n(� .م٢٠٣٠ ال��ل�ة رؤSة وف= األفyل Iال

)قف ع�1 ل/ ت� إنهاح$Z  ؛رهابة اإلnاه� ال(ع)د2ة في م!ال اح�)اء  ال�
)مةجه)د أnه�ت ال1�ائج ت1)ع  .٢
فـــي  �ـــةرهاباإل ع�ل�ـــات�)اجهـــة اللهـــا األجهـــrة األم�1ـــة ال(ـــع)د2ة ال�ـــي تقـــ)م ب، حـــ�ود الyـــ�,ات االســـ�+ا��ة

م�ــا  ؛اه)Sــة ال�?لــ),$� أم�1ــ عــ� �%ــفال ��ــ�رهای ؛مــ� خــالل م!�)عــة مــ� اإلجــ�اءات ن�ــا�، و ال��ل�ــة
أم� ع<ــZ 8ــ��ــ�' �8ـrم ل�ــل مـ� 2، وت��VــI اإلجـ�اءات األم�1ــة والاألمـ� أجهــrةم�ــا8ع�ه/ مـ� ق<ــل  2(ـهل
�فــة، و  ، فyــالوال�ــ)ا1w$� ال�ولــة?�ال�)اجهـــة  دعــ/عــ� ت)��ــة ال�!��ــع ال(ــع)د' 8أف�ــار ال���01ــات ال�

داعــ.  ال�ولـة ت01ـ�/ ال�V$ـ� مـ� ع1اصـ� ت�ـ��ةفـي  ه/(ــ2$$� فـي أو\ـاره/، وهـ) مـا رهـابال�(ـل�ة مـع اإل
� .ا�ة م!�دً رهاباإلل)قف ع�ل�اته/  ووضع الR?� ال)قائ�ة الالزمة ،ال��ل�ة في ال�ع�وف$� غ$

� 2فyـــل ال�عـــ�ض لل�ـــ�ف اإل أن ال%ـــ+اب ال(ـــع)د'ت)ضـــح ال1�ـــائج  .٣�ك)نهـــا تغ?ـــي األحـــ�اث  ؛ون�ـــةل�
، وع�ل�ــات ت01ــ�/ ال�ولــة فــي ال��ل�ــة رهــاباإل حــ�اثأوم1هــا  كافــة، �ل�ــةال� داخــلوال)قــائع ال�ــي ت�ــ�ث 

� ل�ـــ�ف اإلم اه��امـــات ا٢٠٣٠م)ضـــ)عات ال��ـــ)ل الـــ)1wي ورؤSـــة ال��ل�ـــة  ت�ـــ�رت ��Wـــا�ون�ـــة ل�
ن(ـــv مـــ� ح$ـــZ ال(ـــع)د2ة أكVـــ� ال�ـــ�ف قائ�ـــة  رأس علـــى"ســـ<="  صـــ��فة جـــاءت قـــ�ال(ـــع)د2ة، و 

ت�اوحـN الف1ـ)ن ال�ـ���ة ال�ـي \�ـا ، ال��ل�ـة فـي ال�ولـة ت�01/ وع�ل�ات رهابال�ع�ض ل�)ض)عات اإل
ال��ـ)رة، فـي حـ$� غـاب فـ�  �بـ$� الR<ـ� وال�ق�Sـ� والق�ـ ال��ل�ـة فـي رهـاباإل 8ع�ل�اتت/ ت)�nفها 

ق�ــــ)را فـــي ال�غ?�ــــة ال�ــــ���ة االس�ق�ـــائ�ة، وهــــ) مــــا یـــ�اه ال+احــــZ و  ال�)ارSــــةال�قـــال وال�)ضــــ)عات 



Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021)  

١٠٥  ال�امعي ال��اب وات�اهات معارف ت���ل فى اإلل���ون�ة ال	�افة دور

صـــ+ح أ بـــلال�عل)مـــة ال�املـــة،  مع�فـــةح$ـــZ لـــ/ 2ُعـــ� الR<ـــ� هـــ) ال�هـــ/ فـــي  ؛اع�)ًمـــ �ـــةرهاباإللألحـــ�اث 
 .ال��افة ال!�ی�ة ق)امت%
ل أس� و ع)امل ال��ع�دة  وال)سائ�الع�ض وال�ف($�  وأسل)بال��ث 

� ال�ه�یــ�ات اإلأكــ�ت ال1�ــائج ت�ــ�ر  .٤�األكVــ� وهــى  رهــاب0ــاه�ة اإلاه��امــات ال%ــ+اب ال!ــامعي 8 ون�ــةل�
�نــN  ؛م�ا8عــة لــ�یه/�فــى اســ�ق?اب  "داعــ." ال�ولــةأدوات ت01ــ�/  علــى قائ�ــةح$ــZ جــاءت ت?<�قــات اإلن

�ــة عالمت<ـ�ز ال�اجـة إلـى ال+�ـZ عـ� ضـ)ا�8 ن%ـ� خاصـة 8ال�غ?�ـة اإلومـ� ثـ/  ؛مـ� ال%ـ+اب مSoـ�یها
ال!�اعـات ف ،ل�
اف�ـة ال0ـاه�ة ض)ا�8 ال%1� العامة ل�(ـN \ا�Wـة أن اإذ 8ات مo\� ؛�ةرهابللع�ل�ات اإل

� الفyـــاء اإلت(ـــ��Rم �ـــة رهاباإل��ا�Wـــة عال�ـــة ونـــي ل��ت(ـــ�ه�ف و $ـــ� م%ـــ�وعة، مـــ� أجـــل غا2ـــات غ8اح
 جان<هـــــا ومـــــ� 8ُعـــــ�،عـــــ� ال��)Sـــــل، وال�1ف$ـــــj و  اله+ـــــات �لقـــــىتال�?ـــــ�ف، و  ,ـــــZال��ـــــ��S، وال�!1$ـــــ�، و 

Nع� لهــا ال�ــي ال��01ــات ت%ــ
$ل �0ــ�Sو  ،وال��ا¡�ــة الع�1ــ�Sة 2!ــ�ِّم ن0ــام ســ� فــي ال��ل�ــة ح
)مــة شــ
 أو ال�ق�سـات، إلـى اإلسـاءةو  األد2ان ازدراءو  ال�ی�1ة، ال%عائ� على الع��اءا م1عN \�ا ع�1�'، wا8ع
Zا¡�ــة، بــ� ن0ـــام هــ)و  ،وغ$�هــا ال�ار�RSـــة ال�مــ)ز مــ� ال1$ـــل أو وال!�اعــات األفــ�اد ضـــ� ال��$$ــr أو ال�

� م� االج��اعي ال1(�ج ح�ا2ة 2(�ه�فwاRم r$$�� وال)اج+ات ال�ق)ق  في وفiاته ال�!��ع أف�اد ب$� ال
ــــة بألســــ+ا ���ــــة، أو ق<ل�ــــة أو ع ــــة ت�ــــ�1فات أو مjه<� S�ــــ�ً  2عــــ� م�ــــا ؛ف�  واألمــــ� ال(ــــل/ 2ُعــــ�ِّض اته�ی

�، االج��اعي?Rه� لل�Sو =S� .ج�ی� م� �ةرهاباإل وال���01ات ال!�اعات ع)دة ن�) ال?

لــ�� لــ�یه/ مع�فــة \املــة o�8ســ� ت01ــ�/ ) مــ� wــالب ال!امعــات ال(ــع)د2ة ٧٥٬٥أnهــ�ت ال1�ــائج أن ( .٥
ن معـ�ف�ه/ �و  ،ن لـ�یه/ معل)مـات ضـi$لة ع1ـهإ) قـال)ا ٢٤٬٥ال+غـ�اد`"، مقابـل ( 8
ـ� يداعـ. "أبـ ال�ولة


�ــة اســ�ه�ف�ه فــي ســ)رSا، S�ال!ــ�ائ/ ال�ــي ت�yــ�1ها  مــ� \ــjلDو ال�املــة جــاءت عقــv مق�لــه فــي غــارة أم
 vـS�R��لفـة ال�01ـ�/ م�1ـات علـىمقاwع الف$�ی) لع�ل�ـات الق�ـل والRفـ= ت، وهـ) مـا ال��مـع ال1�ـائج  �Wـه

� ع�ل�ـات ال�ولـةح�ص ت�01/  ت�̀  ال�ي) ٢٠٢٠(دراسة ج��عه S(مقاتل�ـه، وال�+الغـة  داعـ. علـي ت�ـ
Iـ�n(ق  فـي ت�و�عـالء ���ـة الع1ـف ب1%ـ� صـ)ر الـ�ؤوس ال�ق?)عـة وnهـ)ر  ،صـ)ر الق�ـل والـ8jح وال�ـ

ــاال ��Wــا ، ل1(ــاء واألwفــال لل�ــ�وSج ألف�ــاره/، 8اإلضــافة إلــى اســ�غالل ا�ه$1ــة ق<ــل ذ�8ــه م(�(ــلً�ا وهادًئ
� م� ال�راسـات $Vال� � إلـى -) ٢٠٠٤( مهـاو  ،)٢٠١٩(الـ�اغ�و ، )٢٠١٦الل+ـان ( دراسـاتم1هـا  -ت%$

 �ــا1$ب، مــ� ال<لــ�ان الع�,�ــة واألج1<�ــة )افــ�ةال!ال�ــات ال بــ$�wفــال ألل ال�ولــة ت01ــ�/ت!1$ــ� بــ�وز nــاه�ة 
مـــ� ت1ـــامي ال0ـــاه�ة ) ٢٠١٨( ح�$ـــ�انو ، )٢٠١٩(جـــاد ال�ـــ)لى و ، )٢٠١٨(ال%ـــه̀�  اتدراســـحـــjرت 

 م�ارســـاتلـــى إ��ـــ)ل هـــjه ال0ـــاه�ة أن تمـــ� ال��
ـــ�  إنـــهح$ـــZ  ؛�2ـــعv اح�)اؤهـــا أزمـــةلـــى وت�)لهـــا إ
�S<�ــــة ن��!ــــة Rفــــال 8عــــ�م تwالء األoعابالشــــع)ر هــــ��2(ــــهل  قــــ� م�ــــا ؛لهــــ/ ال�!��ــــع ع�الــــة وعــــ�م اســــ

�فــة انyــ�امه/ ل!�اعــات وت�ــارات ?� ك�ا¡�ــة ال�!��ــع داخــل الع1ــف م�ارســة أو ،ن��!ــة العــ)ز والفقــ�م
 .لل01ام
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إلى ح� \<$�" في ال��y)ن الـj' " یVق)ن  !امعىال%+اب الم� إج�الي  )٦٦٬٠(1�ائج إلى أن الأشارت  .٦
� تق�مه ال��افة اإل�وهـ) مـا 2ع1ـى  ،�ـةرهاباإل هت��01اتـو  رهـابnـاه�ة اإل معال!ـةون�ـة ال(ـع)د2ة عـ� ل�

 وت�01/ ال�ولة داعـ. رهابم� معل)مات ع� nاه�ة اإل تrای� ثقة ال%+اب في ص�افة 8الده/ وما تق�مه
 و¡�اكــلأن 2أخــj شــ
ل دولــة ذات مoس(ــات  إلــىح$ــZ 2(ــعى ت01ــ�/ داعــ. م1ــj ن%ــأته  ؛ال��ل�ــة فــي

�ات�!�ة ب��ش$� ال��ل�ة قامN؛ ��Wا دارSةو� ت���01ة�� واسعة اسS(?� رهاباإل ل�)اجهة القان)ن�ة <�1ةال ل
 عــامَ  ال�ــادر رهــاباإل م
اف�ــة قــان)ن  علــى أوســع صــالح�ات ضــافةإ8 امــNق ح$ــZ ؛ال!�یــ�ة وت��01اتــه

 فـي داعـ. ت01ـ�/ صـف)ف فـي 2ُقاتل م)ا�w أ' �8+� 2قyي مل�ي م�س)م ص�ور صاح<ها ،م٢٠١٤
 أو ال�ع1ــ)'  الــ�ع/ 2قــ�م)ن  الــjی� ال�ل�ــى ال��ســ)م جــ�َّم \�ــا ،اعامــ ٢٠ - ٣ بــ$� ت�ــ�اوح ل�ــ�ة الRــارج
 .خارجها أو ال��ل�ة داخل �ةرهاباإل لل��01ات ال�اد'

ال(ـع)د`  ال!ـامعىبـ$� معـ�ل تعـ�ض ال%ـ+اب  داللـة إح�ـائ�ةعالقـة ذات وجـ)د )ضح ن�ائج ال�راسة ت .٧
� لل�ـ�ف اإل�̀  ارتفـاع وأن، وت��01اتـه رهـابون�ـة وزSـادة م(ـ�)Sات ال�ع�فـة لـ�یه/ 08ـاه�ة اإلل� (� م(ـ

 لل�%ـار\ة األساسـ�ة مـ� ال��?ل+ـات ال��ل�ـة فـي ال�ولـة ت01ـ�/ وع�ل�ـاتال0ـاه�ة  8أ8عـاد مع�فـة ال%ـ+اب
� ال�ـ�افة اإل ت�Vل ��Wا ال، في رف� ال0اه�ة الفاعلة�إنهـاء nـاه�ة  العامـل األسـاس فـي اون�ـة ع�)مـل�

بـــ�ا¡�/ إ، وهـــ) مـــا ت�فـــ= �Wـــه ال�راســـة مـــع ن�ـــائج دراســـة فـــي ال��ل�ـــة أو غ$�هـــا $هـــاوالقyـــاء عل رهـــاباإل
� افة اإلأن ال�� ت�̀  ال�ي، )٢٠١٩(�ارنـة ب�?<�قـات ال�)اصـل م�ـ�ا��ة أعلـى مقون�ة ت�0ى ب1(ـ+ة ل�

�نـNاإل ال�ولـة مــ� م�1ـاتت01ـ�/  ةاســ�فاد لـىإ ام%ـ$�ً ، االج��ـاعي�ال�iــات ال�ولـة  ت01ـ�/ دشــ�ح$ـZ  ؛ن
�' ال ال�yـ�)ن  م1هـا، �ـةعالماإلال�)اقـع  م�
الف�ـ� هـjا  ةول�)اجهـ، ل1%ـ� آرائـه ال��%ـ�دة والف�ـ�̀ ، ع(ـ

�ف ?� "اع�ـ�الم�\ـr " م1هـا ت01ـ�/ ال�ولـةل�
اف�ة م�1ات  ال+��Vةم� ال��اكr  اال��ل�ة ع�د دشN1ال�
 ُ2 'jأو ع� ال '��ف الف�?� ذلـD ومـ� ،الR$ـ�'  الع�ـل ب�01ـ�/ ال��ل�ة قامN \�ا، ل ت!�ع دولي ی)اجه ال

�Sة ال!���ات م1ع$Rعاون  أو ال��ل�ة خارج م(اع�ات تق�2/ م� ال� ال��ل�ـة، خـارج خ$�Sـة جهات مع ال
Dلj\س(اتل ض)ا�8 وضع وoة، ل�S�$Rاعهاو  الyقا8ة �خ� .يءال�فاج وال�ف��. لل

 ت��01اتــــهو  رهــــابفــــي م(ــــ�)Sات ال�ع�فــــة 08ــــاه�ة اإلداللــــة فــــ�وق ذات وجــــ)د أnهــــ�ت ن�ــــائج ال�راســــة  .٨
�ة، ل�الح الـj\)ر، والفiـة توف= ال��غ$�ات اآل (ع)د`ل�` ال%+اب ال ال��ل�ة في ال�ولة ت�01/ ع�ل�اتو 

ها ال�oس(ــة )صــفل%ــه�' األقــل، وجامعــة نــاI2 بالع��Sــة األقــل، وال%ــ+اب فــي م�ی1ــة ال�Sــاض، والــ�خل ا
 يرهــابل��ــ= 8ــال��01/ اإلوR1 Sــ�zالــj' ی ابأن ال%ــ وهــ) مــا 2ع1ــى، ...رهــاباألم�1ــة ال�ع�1ــة ب�راســة اإل

 لـــىإاالنyـــ�ام  ن�ـــ) قـــ� ت�فعـــه ة\V$ـــ� ت م%ـــ
الوS)اجـــه ، ام1عـــrل اج��ا��ـــو عاwـــل عـــ� الع�ـــل،  اغالً+ـــ
 ح�ــاة ن�ــ� ت�(ــ$� ن�ــ) جــادة خ?ــ)ات م،٢٠٣٠ رؤSــة وفــ= ال��ل�ــة خ?ــN وقــ�، �ــةرهاباإل ?��ــات�1ال

 ال<$iــة ته$iــة خـالل مــ� وذلـD م�ــ)ازن، ح�ـاة 8أســل)ب أفـ�اده یــ1ع/ م!��ـع و,1ــاء ،ال(ـع)د2ة واألســ�ة الفـ�د
��Wـــة الVقافـــة م!ـــاالت فـــي ج�یـــ�ة خ�ـــارات ثواســـ���ا لـــ�ع/ الالزمـــة� ذلـــD 2قابـــل ،غ$�هـــاو  وال�Sاضـــة وال
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 ال�ــاد' الــ�ع/ وتقــ�2/ ،لهــ/ ال1ف(ــي �أه$ــلال مــ� بــ�ءا ال(ــ!)ن، فــي ال�)قــ)ف$� تأه$ــل إعــادة ن�ــ) ال�)جــه
 انـ�ماجه/ ادةإعـ فـي (ـه/2 �ـا8 ؛الـ�ی� صـ��ح لفه/ ت)ع)Sة ب�امج ن�اج�و  س�احه/، إwالق 8ع� لل�ع�قل$�

 . م٢٠٣٠ رؤSة وف= ام!�د ال�!��ع في

  ال*راسةق��حات م
� ال�ـــ�افة اإلمـــ1ح  .١��ـــة رهابال���01ـــات اإل ف�ـــارلـــ�د علـــى ألال��Sـــة  مـــ�أك<ـــ� م(ـــاحة ال(ـــع)د2ة ون�ـــة ل�

 .ال��ل�ة م(�ه�فة في أم1ها مj1 زم� 8ع$� ك)ن  م� ان?القااله�امة  او\%ف مR??اته

�ات�!�ة ال��ل�ــة فــي م
اف�ــة تفع$ــل اســ وســ�عة ��ــة،��!مم(ــoول�ة  رهــابأن م
اف�ــة اإل ال�أك$ــ� .٢�nــاه�ة 
 ال��ل�ة. على وعى 8ال!ه)د األم�1ة ال�<jولة في ال%+ابح�ى 2
)ن  رهاباإل

وهــــ) ، وت��01اتــــه رهــــابnــــاه�ة اإلع1ــــ� تغ?$�هــــا  مه�1ــــةم1ه!�ــــة  ال�ــــ�افة ال(ــــع)د2ةضــــ�ورة ت<1ــــي  .٣
�وSج لVقافة  /على م�ارسة دوره وال�oث��S ال�$�2ا روادت%!�ع ی�?لv  ما� .ب$� ال%ع)ب ال�عا2.في ال

  ال)�اجع
  :الع�/�ة ال)�اجع: أوًال 

�� غ$ـ�  ."وني9ةلكترللص9ـحف اإلاس9تخدام الش9باب الج9امعي " .٢٠١١ .سـام�ة، أبـ) ال�1ـ$� ،م1%ـ)رةماج(ـ
  .القاه�ة جامعة عالماإلكل�ة 

م�\ـr ال�راسـات وال+�ـ)ث  ."يين ف9ي الع9الم العرب9يره9ابمنابع التطرف وتجني9د اإل" .٢٠١٢ .<�ای1ة، ذ2ابال
  .ال�Sاض  جامعة ناI2 للعل)م األم�1ة األم�1ة

� غ$� م1%)رة \ل�ة  ."يةرهابمن الجرائم اإلدور الوعي األمني في الوقاية " .٢٠١٢ .ت�\ي، +ق�يال$�ماج(
  العل)م االج��ا��ة جامعة ناI2 للعل)م األم�1ة ال�Sاض.

دراس999ة تحليلي999ة : وني999ة لقض999ايا الش999باب الج999امعي"لكترمعالج999ة الص999حافة اإل" .٢٠١٧ .ال!�ـــل، م��ـــ)د

� غ$� م1%)رة .وميدانيه$��,�ة ال1)��ة  ،ماج(� جامعة ال��1)رة. كل�ة ال

ال!�ی� في ت%
$ل معارف وات!اهـات ال%ـ+اب ال!ـامعي ن�ـ) nـاه�ة  عالمدور اإل" .٢٠١٧ال�اغ�، م!�`. 
�نN رهاباإل� . ال�)NSع�د ی)ن$) جامعة  .االجتماعية والعلوم اآلدابحوليات  ."على ش+
ة اإلن

ن�ـــ)  دور شـــ+
ات ال�)اصـــل االج��ـــاعي فـــي ت%ـــ
$ل ات!اهـــات الR1+ـــة الع�,�ـــة" .٢٠١٨ .الـــ�اغ�، م!ـــ�`
�نN رهابnاه�ة اإل� .١١الع�د  )٤(ال�!ل�  ،المجلة الدولية لالتصال االجتماعي ."على ش+
ة اإلن

�ال�ـــة فـــي ال��ـــ�'  رهـــابال(ـــع)د2ة وم
اف�ـــة اإل" .٢٠١٨ .ت�\ـــى ، الـــ�خ$ل�م)اقـــف حازمـــة ون!احـــات م
علـى  م�ـاح ،٢٠٢٠-٢-٢٣ فى اwالعج��Sة س<=  "�ةرهاب$$� وت!��I م1ا8ع ال���01ات اإلرهابلإل

 sabq.org https ال�ا�8 ال�الى:

rفای ، �� س)ق ال��افة اإل" .٢٠١٨ .ال%ه̀�� ون�ة الع�,�ة 8ال�?<$= على ال��افة اإلل�� "ون�ة ال(ع)د2ةل�
 م�\r ال+�)ث وال�راسات \ل�ة ال�لD فه� األم�1ة ال�Sاض.

 .ذو ال�!ة  ٢٢ ع�د ج��Sة ال�Sاض "ووسائله ال��یVة رهاباإل" .هـ١٤٢٤ .ال%$+اني، م1احي
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دور وســـائل االت�ـــال فـــي ت%ـــ
$ل معـــارف ال!�هـــ)ر ال(ـــع)د' ن�ـــ) nـــاه�ة " .٢٠٠٨ .الع!�ـــى، ســـل?ان
� غ$� م1%)رة جامعة  "رهاباإل$�  .عالماإل\ل�ة  القاه�ةماج(

 '�القــاه�ة ال��\ــr الع�,ــي  "رهــابمقار,ــة بــ$� ال�ؤSــة الع�,�ــة وال�ول�ــة ل��ار,ــة اإل" .٢٠١٥ .العr,ــاو'، 2(ــ
 .لل+�)ث وال�راسات ال(�اس�ة 

.Sدرو IS��ات�!�ة فـي ق�اءة" .٢٠١٦ .الل+ان، ش�الع�,ـي  عـالماإل ،داعـ. ل�01ـ�/ والVقا�Wـة �ـةعالماإل االسـ

�ة القاه�ة ،٢١ع�د  ،AMSوال�!��ع S� .م�\r \�ال أده/ ال!امعة األم

� لل�ــ�ف اإلاســ��Rام ال%ــ+اب " .٢٠٠٦ .ال1!ــار، ســع$�� عــالماإل .ال�ــoت�� العل�ــي الVــاني ع%ــ� "ون�ــةل�
  .جامعة القاه�ة عالم\ل�ة اإل وت��یZ ال�!��عات الع�,�ة

، ع<�   . جامعة ناI2 للعل)م األم�1ة م�\r ال+�)ث وال�راسات "رهاب8اإل ال�ع�IS" .٢٠٠٢ .ال�ح�� اله)ا̀ر
�، اب�ا¡�/Srة  "الق)ميم� وسائل االت�ال ال!�ی�ة واأل" .٢٠١٤ .8عSات�!�ةم!لة رؤ�� .مارات اإل اس

سـالم مــ� لعــال�ي عـ� م)قـف اإلال�ـoت�� ا "والع1ـف وال�?ـ�ف رهــابnـاه�ة اإل" .٢٠٠٤ .درSـ�، ح(ـ�إبـ� 
 .ب� سع)د  م�ـ��جامعة ال�لD  ".رهاباإل

� اإل ال�ـ�ف فـي ال�ی�1ـة اله)Sـة خ?ـاب" .٢٠١٩ .م�ــ��، جاد ال�ـ)لى� ال�ـ�ب إwـار فـي ال��ـ�Sة ون�ـةل�

�ة القاه�ة  عالمم!لة اإل "رهاباإل علىS�  .٢٧ ع�دوال(�اسة م�\r \�ال أده/ ال!امعة األم

� دور ال�ـــ�ونات وال�ـــ�افة اإل" .٢٠١٢ .ح(ـــ�، عـــال ع<ـــ� ال!ـــ)اد�ون�ـــة فـــي ت%ـــ
$ل ات!اهـــات ال%ـــ+اب ل�
� "ال!امعي ن�) القyا2ا ال(�اس�ة ال�عاص�ة$� .\ل�ة اآلداب جامعة 1w?ا غ$� م1%)رة ماج(

� غ$ـــ� م1%ـــ)رة \ل�ـــة اإل "معال!ـــة األفـــالم ال)ثائ}�ـــة ل�01ـــ�/ ال�ولـــة" .٢٠١٧ .ح�$ـــ�ات، ¡+ـــه$� عـــالمماج(ـــ
 جامعة ال%�ق األوس� األردن.

� قـــ�اءة ال%ـــ+اب ال!rائـــ�' لل�ـــ�افة اإل" .٢٠١٨ .ســـل�ى، ح�$ـــ�ان�ون�ـــة ومـــ�` تأث$�هـــا علـــى مقـــ�وئ$�ه/ ل�
� غ$� م1%)رة جامعة م(�غان/ ال!rائ�. "لل��ف ال)ر��ة$� ماج(

� اإل رهــــابس�اســــات م
اف�ــــة اإل" .٢٠٢٠ .نهــــى ،. فــــایr، فــــات�. ال�ســــ)قيســــل��ان، ران�ــــا�ونــــي، م�ــــ� ل�
  .القاه�ة ال��\r الع�,ى لل�راسات وال+�)ث "اوال(ع)د2ة ن�)ذجً 

� معال!ــة ال�ــ�افة اإل" .٢٠١٣ .م)لــ)د�+ــاس، أح�ــ� �دراســة ت�ل$ل�ــة،  ":العــ�اق ون�ــة لقyــا2ا الف(ــاد فــيل�
� غ$� م1%)رة جامعة ال�ول الع�,�ة معه� ال�راسات الع�,�ة $� .القاه�ةماج(

� ال�غ?�ـة اإل" .٢٠١٩ .ع<� األم$�، حل�/wب علـى ت01ـ�/أ�داعـ. فـي ج�Sـ�ة ن$)Sـ)رك تـاr�2  خ+ارSـة لل�ـ

�ةاألS�� غ$� م1%)رة \ل�ة اإل "م$� جامعة 8غ�اد. عالمماج(

العالقة ب$� تع�ض س
ان م�اف0ة ش�ال س$1اء لل�)اد ال�1%)رة ع� األح�اث " .٢٠١٨ .أح��ع<� ال�افى، 
� �ة في ال��افة اإلرهاباإل� .القاه�ة وال+�)ثال��\r الع�,ي لل�راسات  "ون�ة ل�

� اســـ��Rامات ال!�هـــ)ر ال��ــــ�' لل�ـــ�ف ال$)م�ـــة اإل" .٢٠٠٤ .ع<ـــ� ال�!$ـــ�، مهـــا�ون�ـــة علـــى شــــ+
ة ل�
Nن��� غ$� م1%)رة .ت�ل$ل�ة وم$�ان�ة: دراسة "االن$� .جامعة القاه�ة عالم\ل�ة اإل ماج(
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�� عالقــة تعــ�ض ال%ــ+اب لل�ـ�افة ال�?<)عــة واإل" .٢٠٠٦ .ع�Vـان، ســه$�!اهــاته/ ن�ــ) nــاه�ة ون�ــة 8اتل�
� غ$� م1%)رة .م$�ان�ةو دراسة ت�ل$ل�ة ": رهاباإل$� .جامعة القاه�ة عالم\ل�ة اإل ماج(

�ات�!�ات ال���01ات اإل" .٢٠١٩ .إب�ا¡�/، نهى م�ـ����  "�ـةعالم�ة في ت)I�n ال)سـائل اإلرهاباس$�ماج(ـ
 جامعة القاه�ة. عالمغ$� م1%)رة \ل�ة اإل

�+ة الع<�
ان ال�Sاض "رهابال��ل�ة الع�,�ة ال(ع)د2ة وم
اف�ة اإل" .هـ١٤٢٣ .م�اد، عrت
 .١٩٦ص  م

� غ$ـ� م1%ـ)رة  "ل�01ـ�/ ال�ولـة داعـ. يعالمـاإل الR?ـاب فـي 8الغة ال�)رة" .٢٠١٧ .م(ار، ن)ال$�ماج(ـ
 جامعة ال%�ق األوس� ع�ان األردن. عالمكل�ة اإل

� معال!ـة ال�ـ�افة اإل" .٢٠٢٠ .م�ــ��م�ـ��، �د\�ـ)راة غ$ـ� م1%ـ)رة  "ن�ـة ال(ـع)د2ة لل!ـ�ائ/ ال(ـ$<�ان�ةو ل�
  جامعة ناI2 الع�,�ة للعل)م األم�1ة ال�Sاض.العل)م االج��ا��ة  كل�ة
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