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 ملدص

اظػػاذرة اهرذػػاب الػػا اااالدػػ  الردشاػػ  ااها ػػاا   تهػدؼ ذػػذل اادراإػػ  إاػػا ثاػػاف اصاػػار ا  ت ػادا        
كذاؾ اف خالؿ ثحث اال ػ  اهرذػاب ثا  ت ػاد  كااتفراػؼ ثالإػثاب ا  ت ػادا  اااؤداػ  اػف  ثاه ػا   

 كاإػكااتهاإاا آااات افااجتف اف اشظػكر ا ت ػادم إإػالاوم كاػف ااافلػـك أف ظػاذرة اهرذػاب اهػا أإػثاثها 
إاػػا شتػػالب إػػلثا  خطاػػرة تػػؤار الػػا ا ت ػػاد الردف كتزاػػد اػػف اداكشاتػػف كاػػف كدكا فهػػا  داػػا أشهػػا تػػؤدم 

أاثالف اااادا   اذاؾ اتكجب الاشا اااإارا   ػو اػالج ذػذل ااظػاذرة اادخالػ  الػا داششػا كاجتافشػا   ػداششا 
ف  إتل اؿ ذذل ااظاذرة ا ؛اهإالاو  ااح ادؿ زااف كاداف  كثاف اشااال اافالج الااؿ كااحؿ الشجع

 جذكرذا  ااا افكد ثااشفع الا ااثالد كاافثادم

Abstract 

      This study aims to explain the economic effects of the phenomenon of terrorism on the 

Hashemite Kingdom of Jordan by examining the relationship of terrorism to the economy, 

the definition of the economic reasons leading to it, and the relationship of terrorism to the 

economy, as well as mechanisms to deal with it from an economic and Islamic perspective. 

It is known that the phenomenon of terrorism has its reasons and justifications in terms of 

economic, and it leads to serious negative consequences affect the economy of Jordan and 

increase its debt, so we must quickly address this phenomenon alien to our religion and our 

society, our Islamic religion is valid for all time and place, Optimal and the most effective 

solution to root out this phenomenon, which will benefit the country and the people. 
 

 
 مكدم٘امل

 كثفد:   هلل رب اافااااف كاا الة كااإالـ الا أ رؼ ااارإلاف إادشا احاد كالا آاف ك حثف أجافاف ااحاد       
ثد اف تحقاؽ الاف  فا  كااتخلؼ  كااخكؼ كا  طراب  كاشفداـ ا إتقرار  اذاؾ  اقكد اهرذاب ااحااة إاا اارج       

كااطاأشاش  اجااع أ راد اااجتاع  كثشاء اجتاع ااف ال   حتا اتادف اهشإاف اف د ع اجل  ااتقدـ ا  ت ادم إاا الااـ  و 
خطر ا دالت ااقرف ااحااو  ثؿ ذك اف أذـ ااظكاذر ااتو اهرذاب أحد أ دفاا ار إااها ثااثشاف  و اااحا ؿ اادكاا   كاي  ؛دكاتف

كازدذارذام كاهشإاف ااذم   ااا افدإف اف آاار إلثا  تفاؽ تقدـ الاـ  ؛تفاشو اشها اااجتافات اهشإاشا   و ااك ت ااحا ر
 كذركب ا إتااارات  فؼ اهشتاجا  اأاف الا حااتف كحراتف كاقلف  افاؿ  و  لؽ كا طراب دالـ  اقكدل  و ااشهاا  إاا

  ػػػااثشا كتدااركاف اـ إاا إاا   ااتشاا    إاا ااخارج  كذذل اصاار ثاجاكاها تؤدم إاا خلؿ  و آاا  ااافااالت ا  ت ادا 
 

 مالردشا جااف  اادلا  اا راف     ااا ارؼ اهإالاا  إـ   اإااد أإتاذ  *
   اا راف   ااجااف  الردشا م  دلاااا ارؼ اهإالاا    إـ احا ر اار اتفرغ **
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 ثإثب اافالاات اهرذاثا م ؛ااتحتا 
 

  .أٍنٔ٘ الدراش٘
تشثع أذاا  ذذل اادراإ  اف دكشها تإلط اا كء الا أخطر ااا دالت ااتو تفاشو اشها دكؿ اافااـ أجاع  و ااك ت        

ا  كم اا دل اااؽ الار   ال اار اـك   ارد  اف ااحا ر  أ  كذو ظاذرة اهرذاب   قد اشت رت اشت اران كاإفان إراع ااخط
 ؛اإـ اهرذاب إاا اإاافشا   داف  ثد أف ات در ذذا اااك كع اشاكاف اا حؼ كاااجالت ككإالؿ ااتكا ؿ ا جتاااو

اس  و تخفاؼ آاارل  كات ح اف خالؿ اادراإات أف ااثااث كاااحرؾ اارل كاهإهاـااتادف أذؿ ا خت اص اف ثااف أإثاثف 
ذك ااااؿ ااذم افد ا ب ا  ت اد  ثؿ ا  ت اد  الـ الافم داا أثرزت ذذل اادراإ  جاشب ااإثؽ اهإالاو  اإلرذاثااف

ثراز أذـ الإاااب   اااخفف  اآلاار ا  ت ادا  اااترتث  الافمالك اا  اف اهرذاب ثاشع ظهكر الإثاب اارلاإ  اااؤدا  اف  كا 
 

 .أٍداف الدراش٘
 : اأتوذذل اادراإ  الا  كء أذااتها إاا اا  تهدؼ       

 اإتشثاط أإثاب ا شت ار ااكاإع اإلرذابم -ُ
 ثااف دكر ا  ت اد  و تفإار أإثاب اهرذابم -ِ
 ا تراح أإاااب جدادة الحد اف تكإع اهرذابم -ّ

 

 .معلل٘ الدراش٘
 : تا تحاكؿ ذذل اادراإ  اهجاث  اف ااتإاؤ ت اص       

   ت اد؟اا اال   اهرذاب ثا -ُ
 اا أذـ الإثاب ا  ت ادا  اااؤدا  اظهكر اهرذاب؟ -ِ
 اا اصاار ا  ت ادا  ااشاتج  اف اهرذاب؟ -ّ

 

 .ميَجٔ٘ الدراش٘

 : أتوثشاء الا ا دل  اادراإ  كأذااتها   إف اااشهب اااتثع الك كؿ إاا الذداؼ ااارجكة اا ا       
 اا  كاإتقراء آراء اافقهاء  كأداتهـ كاشا  اتهـماااشهب ا إتقرالو ااقالـ الا تتثع اااادة اافل -ُ
   كثااف آراء اااجتهداف  كاإتخالص ااشتالبمكتحلالها اااشهب ااتحلالو ااقالـ الا ارض اصراء اافقها  -ِ
 

 .الدراشات الصابك٘
اهرذاب كآاارل  ذذل اادراإ  اثش  جدادة  و إدااؿ اا ثشال اافلااء اااتقداكف كاااتأخركف  و دراإ  اك كع دتف       

ا  ت ادا   خا   اا اتفلؽ اشها ثا ت اد الردف  ك د داشت ذشاؾ دراإات اتفددة كداارة  و ذذا اااك كع  اف أثرزذا 
 : اأتو اا
   اك ع دار ااا كرةماهشترشت  ثحث اش كر الا اإلرىاب وأبعاده االقتصادية والعالج اإلسالميحإاف حإاف  حاتف   -ُ
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 ـمَُِٓ  اااردز ااا رم اادا ح  اهرذاب  اإلرىاب وأثره عمى التنمية االقتصادية في مصرااااف أحاد ااااف   -ِ
   دراإ  تحلالا   اااؤتار اهإالاودور الفساد المالي واإلداري في تفعيل ظاىرة اإلرىاب في المجتمعأحاد احاد  رحاف   -ّ

 ـمَُِٓاافاااو اادا ح  اهرذاب  راثط  اافااـ اهإالاو  اد  ااادرا   
  جااف  اهااـ احاد ثف إفكد اهإالاا   اااؤتار اافاااو: المفيوم واألسباب وسبل العالج –اإلرىاب احاد ااهكارم   -ْ

 ـمََِْاك ؼ اهإالـ اف اهرذاب  
  جااف  اهااـ احاد ثف إفكد اهإالاا   اااؤتار اافاااو: حقيقة اإلرىاب المفاىيم والجذوراطاع اهلل ااحرثو   -ٓ

 ـمََِْهإالـ اف اهرذاب  اك ؼ ا
  جااف  اهااـ احاد ثف إفكد قضايا اإلرىاب والعنف والتطرف في ميزان القرآنازكزم   إدراسحإف ثف  -ٔ

 ـمََِْاهإالاا   اااؤتار اافاااو: اك ؼ اهإالـ اف اهرذاب  
اشف  كأإثاثف كإثؿ االجف  كتشاكات ك د ردزت اادراإات ااإاثق  ثاجالها الا تفراؼ اهرذاب كثااف اك ؼ اهإالـ        

آاار اهرذاب ذذل اادراإات ثااف آاار اهرذاب ا  ت ادا  الا اادكؿ كال راد ث دؿ ااـ  اذاؾ ردزت ذذل اادراإ  الا ثااف 
ا  ت ادا  الا الردف ث دؿ خاص كادل اشفداإها كتأاارذا الا ا ت اداات اااالد   كتقداـ ااحلكؿ الق اء الا 

 ظاذرة اف جذكرذامذذل اا
 

 : خط٘ الدراش٘
 : اصتو ٌإات ذذل اادراإ  إاا االا  اثاحث الا ااشحك        

 أىدافو. ،المبحث األول: مفيوم اإلرىاب، أسبابو
 تفراؼ اهرذاب اغ  كا طالحان كأدا  تحراافم المطمب األول:       
 (دف أشاكذجان )حاا  الر  اال   اهرذاب ثا  ت ادم المطمب الثاني:       
 مأإثاب اهرذاب اف ااشاحا  ا  ت ادا المطمب الثالث:        
 أذداؼ اهرذاب اف ااشاحا  ا  ت ادا م المطمب الرابع:       
 مآااات افااج  اهرذاب اف اشظكر ا ت ادم إإالاو المطمب الخامس:       
 .البعد االقتصادي لإلرىاب من منظور إسالمي: الثانيالمبحث 

 خإالر اهرذاب ا  ت ادا م المطمب األول:       
 تجال إزاا  اصاار ا  ت ادا  اإلرذابم اااإؤكاا  المطمب الثاني:       

 .في المممكة األردنية الياشمية االقتصادية التنمية عمى اإلرىاب المبحث الثالث: أثر
 مكااتاكاؿ ا إتااار الا اهرذاب أار المطمب األول:       
 مااثطاا  الا اهرذاب أار المطمب الثاني:       

 ماات خـ الا اهرذاب أار المطمب الثالث:       
 مكإفر اا رؼ اااد كاات كاازاف اافاا  اااازاشا  الا اهرذاب أار المطمب الرابع:       

 .ك ردات ااتأااف اا ردات كا  الس اااااا  الإكاؽ الا اهرذاب أار المطمب الخامس:
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 كتت اف أذـ ااشتالب كااتك ااتم ،تمةالخا
 

 : املبحح األّل
 .أشبابُ ّأٍدافُ  مفَْو اإلرٍاب

 

ثد اف ثااف افهـك اهرذاب  كأذـ أإثاثف كأذدا ف اف ااشاحا   إف ااحدـ الا اا وء  رع اف ت كرل اذاؾ داف         
 ا  ت ادا م

 

 .ُتعرٓف اإلرٍاب لغ٘ ّاصطالحًا ّأدل٘ حترمي: املطلب األّل
 

 .الفرع األول: اإلرىاب في المغة
 م(ُ)خكَّ ف ك زَّاف :أرذب  الشا أم :ت تؽ دلا  "إرذاب" اف ااففؿ ااازاد )أرذب(؛ كاقاؿ       

الجأ م كاهرذاثو: "اف (ِ)اتحقاؽ أذدا هـ ااإااإا  ؛"ك ؼ اطلؽ الا ااذاف اإلدكف إثاؿ اافشؼ كاهرذاب واإلرىابيون:
طتف  كااحدـ اهرذاثو ذك شكع اف ااحدـ اقـك الا اهرذاب كاافشؼ تفاد إااف حدكاات أك جاااات إاا اهرذاب ه اا  إل

اقاء اااتفجرات أك ااتخراب  كاهرذاثو ذك: "اىٍف ّ()اكرا  الجأ إاا اهرذاب م كاهرذاب ذك: "راب تحداف أاااؿ اشؼ دااقتؿ كا 
م كتجدر اه ارة إاا أف ااافجاات اافرثا  ااقداا  ْ()أك تقكاض أخرل" ه اا  إلط   أك ااتخراب  أك إاقاء اااتفجرات  ثااقتؿ

 م(ٓ)لشهاا اف اادلاات حداا  ا إتفااؿ  كاـ تفر هاا الزاش  ااقداا  ؛ د خلت اف دلاتو "اهرذاب ك"اهرذاثو"
 

 .الفرع الثاني: اإلرىاب في االصطالح
 داشت ثكاااف أك أارا ف اقع تشفاذان اا ركع إجرااو  ردم أك جاااو "دؿ  فؿ اف أ فاؿ اافشؼ أك ااتهداد ثف أاان        

كاهدؼ إاا إاقاء ااراب ثاف ااشاس  أك تركافهـ ثإاذالهـ أك تفراض حااتهـ أك حراتهـ أك أاشهـ الخطر  أك إاحاؽ اا رر 
ااكطشا  أك تفراض أحد اااكارد   ثااثال  أك ثأحد ااارا ؽ أك الاالؾ اافاا  أك ااخا   أك احتالاها أك ا إتاالء الاها

 م(ٔ)الخطر"
شجد أف اهرذاب ااس اػف داف أك كطف أك جشإا  افاش   هك ا اب ااجااع ثال رحا     كثشظرة ااا  اهذا ااتفراؼ       

اجرالـ ك  تكجد حدكد جغرا ا  اػف   اإرح االااتف ا اؿ دؿ أجزاء اادرة الر ا  ثال اإتاشاءم داا أشف   اكجد  دؿ افاف 
جاا ن اهرذاب ا اؿ دؿ اا افتدل  اف الا ال خاص كالاكاؿ كااثلدافم ك   ؾ أف ااتقدـ اافلاو كااتقشو  اهرذاب  كا 
ااذم ا هدل اافااـ اااـك أدل إاا زاادة خطكرة جرالـ اهرذاب كتفقادذا إكاء اف حاث تإهاؿ ا ت اؿ ثاف اافشا ر 

اث اااإاادة الا اثتدار اكاد كأإاااب إجرااا  اتقدا   أك زاادة ارتدثو تلؾ ااجرالـ اهرذاثا  كتشإاؽ االااتها  أك اف ح
م كثتحلاؿ ااـ (ٕ)ااا أدل إاا ازدااد اهرذاب الا جااع اااإتكاات كأ ثح اف أذـ الخطار ااتو تكاجف اااجتاع اادكاو

اهرذاب ذك: )اافاؿ اهجرااو ااذم اتـ اف طراؽ ات ح اشا أف   اتفراؼ اهرذاب ك قان االتفا ا  اافاا  اادا ح  اهرذاب
ااراب أك اافشؼ أك اافزع اا داد ثق د تحقاؽ ذدؼ افاف إكاء تـ ذذا اافاؿ اهرذاثو داخؿ إ لاـ دكا  افاش  أك خارجها 

 م(ٖ)كإكاء اس ذذا اافاؿ اهجرااو كإالؿ ااشقؿ أك ال خاص أك الاكاؿ أك جاافها افان  و ك ت كاحد(
كادف اااااز اارلاس الفاؿ اهرذاثو ذك اافزع كااراب كاإتخداـ اافشؼ أك ااتهداد  ك  افد إرذاثان اادفاح اااإلح        
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كاإتقالاها اف أجؿ تحرار أر ها اااحتل  كااح كؿ الا حقها  و تقرار ا ارذا  ؛ال فكب ااخا ف  االحتالؿ الجشثو
 ك قا اااااؽ الاـ اااتحدة ك راراتهام

 

 : إلرىاب من وجية نظر المجمع الفقييتعريف ا
اافقؿ" كادكف  –اافرض  –ااااؿ  –ااداف  –ذك: "اافدكاف ااذم اقـك ثف  رد أك جااا  أك دكا   د اهشإاف "ااشفس        

خا   ااإثاؿ كأم كجف اف أكجف اافشؼ" م كاؤخذ (ٗ)ذاؾ ثااتخكاؼ كالذل كااتفذاب كااقتؿ ثغار حؽ كأحد  كرل ااحراث  كا 
لا ذذا ااتفراؼ أشف اـ اذدر اهرذاب ا ادتركشو ااذم ااارس ثحؽ اا ردات كاااؤإإات كال راد  داا اـ ا اؿ إرذاب ا

ااحاكاشات أا ان  ك د حاشا داششا ااحشاؼ الا اهحإاف إااهـ   اهرذاب داا ادكف ثحؽ اهشإاف ادكف أا ا ثحؽ ااحاكاف 
ِإْصالِحَيا َذِلُكْم َوال تُْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َبْعَد  تفااا اخدا  اهشإاف   اؿ تفااا: كااشثات كااثشا  ااتحتا  كدؿ اا إخرل اهلل

 م[ٖٓالاراؼ: ]َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 
 

 .الفرع الثالث: أدلة تحريم اإلرىاب
 اٌدتك   رب( ك)ااافإد  و الرض(ك فت اا راف  ااإاحاء ااذم ا هر ااإالح هخا   ااشاس كتركافهـ )ثاااحا       

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي ذذا اافاؿ حرثان الا اهلل كرإكاف كجزاؤل اا جاء  و ااقرآف اادراـ: 
ْرُجُمُيْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوأَ 

 م[ّّاااالدة: ]َوَلُيْم ِفي اْْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 
كاف  دا    دااٌ أددت ااإش  اااطهرة ذذا الإاس كحرات اهرذاب كا اتداء الا ااشفس أ داؿ الاااؿ ااتخراثا        

 : أتوذاؾ اا ا
اإػلـ ا ػهد أف   إاػف إ  اهلل كأشػو رإػكؿ اهلل  إ   لو : "  احػؿ دـ اار  اف اثداهلل ثف اإفكد  اؿ:  اؿ رإػكؿ اهلل -ُ

ًاظىـ حرا  كذذا ااحداث ادؿ الا م (َُ)ثإحدل االث: ااااثػب اازاشػو  كااػشفس ثااشفس  كااتػارؾ اداشف ااافػارؽ الجااا "
ػف   اجػكز  تلػف إ  لحػد الإػثاب اااالاػ  اااػذدكرة  و ااحداث  ك  اتـ تطثاؽ ااحدـ إ  اف  ثؿ دـ اااإػلـ كأش

  اادكا  كثإ راؼ ذال  ااق اءم
أشػف  ػاؿ: "إف داػاءدـ كأاػكاادـ كأارا ػدـ الػادـ حػراـ دحراػ  اػكادـ ذذا  و ثلددـ   اػف ااشثػو اػف أثػو ثدػر  -ِ

  (ُُ)كإتلقكف رثدػـ  اإػأادـ اػف أااػاادـ   ػال تػرجفف ثفػدم دفػاران ا رب ثف دـ ر اب ثفض"ذذا  و  هردـ ذذا 
كااا  رع الاحا ظ  الا  . فو ذذا ااحداث تغلاظ تحراـ اادااء كالاكاؿ كالاراض كااتحذار اف ا اتداء الاها

لف ااخطأ كاافاد  ؛تال ف اف طراؽ ااخطأااااؿ تحراـ ااإر   كاقكثتها  طع اد ااإارؽ  ك ااف ااااؿ إذا اا تـ إ
  . و أاكاؿ ااشاس إكاء

 

 .(حال٘ األردٌ أمنْذجًا) عالق٘ اإلرٍاب باالقتصاد: املطلب الجاىٕ
اف ااافلـك اقاشان أف الاف كا إتقرار اف أذـ اقكاات ااتشاا  ا  ت ادا   كاارخاء ا  ت ادم ادكر اع الاف كجكدان        

 اهرذاب ادك جد الاف كجد اارخاء ا  ت ادم  كاتا اشفدـ كحؿ احلف اهرذاب اشفدـ اارخاء ا  ت ادم  كاداان   اتا ك 
اال ت اد كااتشاا  كذك اتغار ااثط اال ت اد  كذشاؾ تالـز ات ؿ ثاف الاف كااراد كااخكؼ كااجكع  ال اتحقؽ اإلشإاف 

ذك ااتداء الا ااحاجات ال لا  اإلشإاف  دا   ل كأإاااثف  كر ثكالاجتاع طاب ااحااة  و اااب أم اشهاا  كاهرذاب 
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 ـَُِٔإاا ااـ  ـَُُِكثشاء الا دراإات أجراذا ااثشؾ اااردزم الردشو اشذ ااـ   (ُِ)كالا ارتدزات ااتشاا  ا  ت ادا 
فااـ   فو ااـ ثإثب ا تراب ت شاؼ الردف اف اادكؿ الدار خطكرة حكؿ اا ؛اكحظ  اها تذثذب ك ع الردف ا ت اداان 

اثفدذا اف اااردز  ؛كذو ارتث  جادة شكاان اا  اااااان ثاف اادكؿ الدار خطكرة  و اافااـ ٖٔاحتؿ الردف ااارتث   ـَُُِ
اف كذو  ـَُِْ  أاا  و ااـ َٕ قد ا ترثت الردف اف اادكؿ الدار خطكرة اتحتؿ ااارتث   ـَُِّالكؿ  أاا  و ااـ 

كذك الإكأ  ـَُِٔاااااان ااا اشفدس إاجاثان الا ا ت اد الردف  أاا  و ااـ  ٖٓف ااارتث  أ  ؿ الاكاـ احتؿ الرد
داف ذاؾ اؤ ران خطارا الا خرؽ ااشظاـ الاشو  ُاااااا   دلاا ا ترب اار ـ اف  ٖٓ و تاراخ الردف  قد احتلت ااارتث  

د احتلت اافراؽ ااارتث  الكاا ثفدد اافالاات اهرذاثا   و الردف ااا اشفدس إلثان الا ااك ع ا  ت ادم  و الردف  ك 
أدت إاا زاادة ش اط الا اإتكل اافااـ  أاا اااردز ااااشو  قد ذذب إاا أ غاشإتاف ااتو تفاشو اف خرك ات أاشا  ادادة 

 م(ُّ)اهرذاب  اها
 

 .أشباب اإلرٍاب مً الياحٔ٘ االقتصادٓ٘: املطلب الجالح
قلثاتف كاا الحقف اف تغارات اؤارة  و اااجتافات اافقارة اف الإثاب ااخطارة اااحرد  ااكجات افد ا  ت اد ثت       

اهرذاب  و اافااـ  كتث ر اافكاا  ااتو تجتاح اافااـ  و الاكاـ اااقثل  ثازاد اف الزاات ا  ت ادا  ادكؿ اافااـ اااااث 
ة ثاف اادكؿ ااغشا  كاادكؿ اافقارة  كاتك ع ثفض ااافدراف ااتو تفاشو اف تدذكر ااك ع ا  ت ادم  ااا ازاد اافجك 

كاااحللاف ا جتاااااف زاادة اااداش  كالذاا  كااشفكذ ارجاؿ ااااؿ كااتجارة  كثاااقاثؿ اشحإار شفكذ كدكر أذؿ ااإااإ   
اجتافات كاافلات اااطحكش   كإادكف اهرذاب ااشتاج  ااحتاا  اااقاثل  الاتغارات ا  ت ادا  ااخطارة  تفثارا اف إخط اا

اتحكاؿ الاكاؿ كال دار كااتفلااات ثاف اكا فهـ   ؛كاتك ع أف اإتغؿ اهرذاثاكف ااتقدـ اافلاو كااتقشو  و الاكاـ ااقادا 
م كاأتو ذذا  و خ ـ اشت ار (ُْ)اهشترشتاف أ  ا الرض إاا أدشاذا  ثكاإط  الشظا  ااا ر ا  اافاااا  ك ثدات 

 خ ا  ك رض إاطرة ااتجارة كااااؿ كاااب ااقاـ كالخالؽ ااتو تحدـ اااجتافات  كافد ااااؿ اف اافكااؿ ااا ااح اا
اارلاإ   و خلؽ ا إتقرار ااشفإو ادل اهشإاف  دلاا داف دخؿ اافرد ا طرثان داف ر ال كاإتقرارل اار ااثت  ثؿ  د 

ا  الا اااجتاعم كذذا ااحاؿ اف اهحثاط اكاد  فكران إلثاان تجال اتحكؿ ذذا ا  طراب كادـ اار ا إاا دراذا  تقكدل إاا شق
ك د اإتاار ذذا   ثا شتقاـ كاهذا اتدكف اداف  فكره   اااجتاع  كاف آاارل ادـ اشتاالف اكطشف كشثذ اا فكر ثاااإؤكاا  ااكطشا 

ف ااشظر إاا اكا ب ذاؾ كاا دك   اا فكر ثفض اااغر اف كااااثطاف  ازاشكف اف  درتهـ الا تحإاف ك فف ا  ت ادم
ظاذرة اهرذاب كاادف ح ر ثفض الإثاب كاافكااؿ ا  ت ادا  ااشا ل  اف تشااو   (ُٓ)اترتب الاها اف افاإد كأ رار

 : اصتوالا  فاداف داخلو كخارجو الا ااشحك 
 

  :اكااؿ داخلا : تداف  و ثفض ااا ادؿ اارلاإا  ااتو افرزذا اااجتاع كاشها 
شاتب ث كرة رلاإا  اف ااإااإات ا  ت ادا  اار اااتاللا  اع ااكا ع ا جتاااو الدكا   ثحاث تتدكف ااتخلؼ: كاا -أ 

كذكم ااا ااح ا  ت ادا  ااكاإف  ك لات   كاااتفلااف كاار اااتفلااف   جكة تتإع تدراجا ثاف اافقراء كالاشااء
ذاؾ إاا ف أدل ا  دا  ثأم  كرة داشت حتا ك ا ت ادا  اها    ثاخت ار ثاف اف االؾ كاحاكؿ زاادة ذذل ااال

اداش   كثاف اف   االؾ كاف ذك اإتفد الت حا  ثحااتف  و إثاؿ تحقاؽ  إ قار كتهااش  رالح كاإف  اف اااجتاع
كذذا ذك ااحاؿ  و الردف   شالحظ أف اافجكة ثاف الاشااء  .أك ااتخلص اف كا ع ااحااة خا   ثاف  لات اا ثاب
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اكاان ثفد اـك كازداد افها ااحقد كاادرل اطثق  الاشااء  ارا قها إخط كادـ ر ا اف اااجتاع اع إحإاإهـ كاافقراء تزداد 
خطران الا أاف كإالا   ثااظلـ كا  طهاد اا اهدد ثإهكا  اشجرا هـ كاشخراطهـ  اف ذذل اافلات اا اا  ااتو ت دؿ

 م(ُٔ)ااثالد كاافثاد الا حد إكاء
ذك لاراض اادراإ  الدادااا   ثف ان قدـ أاالل  اع االحظ  أف   ؿ ذذل اافكااؿ اف ثف ها ااثطاا : اإتداا  ااا ت -ب 

 إشها تكاد  فكرا  و حاف أشها  و ااكا ع اتراثط  كاتداخل    ااثطاا  كاشت ارذا ث كرة كاإف  ادل  ل  اا ثاب خا   
 فكر ذؤ ء اا ثاب ااارتثط ثكا ع ااحااة ثاافجز كاااأس اف شاحا   ك فكرذـ ثاهحثاط اف شاحا  أخرل إاا جاشب 

ااحااة  ذذا ااكا ع اتراثط اع جهات أك جاااات  و الاف االإتارار  فأك احا ظك  اغاركشفااارار ثأشهـ ااس اداهـ اا 
ف داف ذا طاثع اشاؼ أك   اإتفدة اتقداـ أاكاؿ دثارة اقاء أاااؿ  غارة اإت فر افها اا ثاب أشهـ اقكاكف ثفاؿ اا كا 

م كادشف ثااشإث  إااهـ ااؿ ذادؼ اإتحؽ ااجهد اااثذكؿ  اف   اا اب ااذم   اجد  ر   ااؿ ادكف ذد ا إهال داك 
ااختلؼ ا تجاذات اااتطر   داشاا أك إااإاا أك ا اثات ااش ب كا حتااؿ كااإطك اااإلح  داا أشهـ اغركشف ثاثااغ 

 م(ُٕ)ررف داف إافكد الاف ثااشفع أـ ثاا طالل    اجرؤ افها الا ااتفدار  و طثاف  ذذا اافاؿ إ
إكء تكزاع اااركة كاااكارد ااالزا  التشاا  كتك ار ااحاجات الإاإا  الشاس الا شحك اار اتكازف  ثافشا أف كجكد خلؿ  -ج 

 و اافداا  ا جتاااا  افرز  درا اتفاظاا اف ااظلـ كاات جر ا جتاااو ااجاااو كااحرااف ااشإثو ادل  طااات 
كذاؾ أف ال راد ااقالااف ثاهرذاب  د ادكشكف  ؛ة اف ااإداف  كذشا ااحرااف ااشإثو ااس ثاا ركرة شاتجا اف اافقراتزااد

ااغ ب كااشقا  ادل  ل  أاشااء ثذاتهـ كادف اشطال ا اف إحإاإهـ ثااتهااش كاادكشا  اف  ثؿ اادكا   خلؽ حاا  اف 
 م(ُٖ)اا اؤار إلثا الا ااثالد كاافثاداثفاؿ إرذاثو تخراثو افاش  تجال  لات أخرل كردكد  فؿ اتطر   ا حكث  

االاات اافإاد اهدارم ااحدكاو: ااتو تثدأ اف اات خـ كاادإاد ا  ت ادم إاا حا ت اادإب اار ااا ركع  و  -د 
اتارار ااف رات اف  ؛اا فقات ااتو تتـ ث دؿ اار  اشكشو اع رجاؿ اادكا   أك اادخكؿ  و  فقات اار  اشكشا 

شكاع ااث الع اافاإدة ثجهكد أ خاص ذكم شفكذ  و اادكا   كظاذرة اار كة كادـ احاإث  إار و ااااؿ اافاـ اف أ
كاااب ااإؤاؿ الذـ  و ااشظاـ ا  ت ادم )اف   كااقثلو  ككزشهـ ا جتاااو  اااكظفاف اهاا داشت ارتثاتهـ اااقا ا 

اف أك حتا اافتاة دكف أف ايإأؿ أك تإأؿ   أك اا اب  ا اافااؿأاف اؾ ذذا؟(  حاث اااثا اا اظهر ااغشا ااافاجئ ال
أاف اؾ ذذا؟( ااؿ ذذل ااااارإات تكاد ادل اا ثاب أك ااشاس اااحركااف إلكدا ادكاشاا اشافا اف اادثت إرااف اا 

ذكر ااا اؤدم إاا تد ؛اشفجر ثفاؿ ادكاشو اشظـ أك اار اشظـ اإتهدؼ ال خاص أك اااؤإإات أك اادكا  ذاتها
 م(ُٗ)ااثشا  ا  ت ادا  كا جتاااا  الدكا 

ارتفاع اإتكل اا راث  ثاا   اتشاإب اع دخؿ اافرد  ك ل  اافرص اااتاح  ك فؼ ااكازع ااداشو  اد ع اافرد إاا  -ق 
ف داشت اخااف  ال راف  اهإالاا  كالا أإاس اا تقدـ  اادف  ااا  افادا  تفإر  ااثحث اف ااثدالؿ اااادا  كا 

كذذل ااافادا    تشفو أك  .جهؿ + اافقر + ااقاع كاادثت كاه  اء كااتهااش +اااب اافداا  = اهرذابثأف: اا
ثؿ اادف أف تإااد الا تغذاتها كثاا دؿ ااذم اقكدذا إاا   تلغو دكر اافكااؿ ااخارجا  اااإثث  اظاذرة اهرذاب

 م(َِ)رحرب أك  راع اجتاااو اإتا
 ـكػػػػػػكإأ ااا أدل إاا إرذاؽ اااازاشا  اافاا  الدكا  كحٌالها  كؽ طا تها   ؛اف  و الردفادة ادد ااالجلاف ااإكراػػػزا -ك 

 م(ُِ)ااا اها اف تأاار اثا ر الا ا  ت اد الردشو ث دؿ خاص ؛ث رح ذذل ااشقط  ث وء اف ا إتفا  
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 تـ دراإ   فو  ااإكرم االجكء اف كاادثار ااهالؿ اازخـ شتاج  ؛كاجتااااان  ا ت اداان  كدثار كا ح ث دؿ الردف تأار       
 شزكح لزا  كا جتاااا  ا  ت ادا  اصاار حكؿ كا جتاااو ا  ت ادم اااجلس  و ااثاحااف اف  راؽ  ثؿ اف إادادذا
 فااافاا خالؿ ااكطشو ا  ت اد الا ااإكرااف ااالجلاف اشزكح اهجاااو اااااو الار  دىر  ااكطشو ا  ت اد الا ااإكرااف
 م(ِِ)الاالد  اهجاااو ااشاتب اف %(ّ) شحك كت دؿ أردشو داشار الاكف (َََمََُمَٗٓ) ثشحك ـَُِِ-َُُِ
 تتكزع اهجاااا  اادلؼ ثأف اادراإ  اشتالب ار ف خالؿ كا جتاااو ا  ت ادم اااجلس رلاس اافشاشو جكاد دم كثاف       
 إاا إ ا   كاااإتكردات  اااداكشا  الا ذاؾ كاشفداس اال ت اد اادلو تكلاااإ كااااشو ااقطااات  ذك الكؿ :اإتكااف الا
 اافاؿم إكؽ الا تكاجدذـ تأاار
 أف حاف  و ااافتادة  اااخااات  و اشهـ (%َِ) تردز إكرم أاؼ (َِِ) حكااو ااإكرااف ااشازحاف ادد كأف       
 افاجلا دااكارا اا  غطا دؿ  الار ذذا إف إذ  اااالد  كادف احا ظات الا اتكزاكف اشهـ %َٖ اف اقرب اا ذشاؾ
 (ََِٓ) حكااو ت ؿ ااكاحد ااالجئ اإت ا   دلف  كتثلغ ااإدافم ادد اف %ّ شإثتف افاجئ إداشو شاك إاا أدل
 ـَُُِ اافاـ خالؿ اادلف  كتقدر داشار  الاكف (َِٗمْْٗ) ثلغت ـَُِِ اافاـ خالؿ ااالجلاف تدلف  كأف إشكاان  داشار
 م(ِّ)داشار الاكف (ِٖمَُْ) ثحكااو
% داا داف  ثؿ  دـك ٕمِ% كااس ٕمٕك د أدل زاادة ادد ااالجلاف  و الردف إاا ارتفاع شإث  اهاجارات إاا        

ااالجلاف إاا الردف  قد حظر  اشكف اافاؿ الردشو الا ااالجلاف ااإكرااف اافاؿ  و الإكاؽ الردشا   اا جفلهـ اثحاكف 
 و إكؽ اافاؿ اار اارإاا  ث دؿ أإاإو  كداف اهذل اازاادة  و الش ط  اار اارإاا  شتالب إلثا  الا اف  رص ااؿ 

كذاؾ  شخفاض افدؿ ركاتثهـ  ؛ا  ت اد الردشو  اشها ارتفاع شإث  ااثطاا  كاإتثداؿ اافااا  الردشا  ثاافااا  ااإكرا 
 ؽ دراإ  أادذا اااجلس ا  ت ادم ا جتاااو الردشو  كدؿ ذاؾ كزاادة إااات اافاؿ اع حاجتهـ ااااإ  الشقد  كذاؾ ك 

أار ث دؿ إلثو الا  ل  اا ثاب ااتو أ ثح اها اف اشا إها  و إكؽ اافاؿ الردشو الا ااراـ اف  ل   رص اافاؿ  
ا ع ااافاش دؿ ذاؾ أدل إاا شقاتهـ الا ااك    ثإثب ادـ  درتهـ الا اافاؿ كادـ  درتهـ الا تأااف أدشا إثؿ اافاش

كإٌهؿ اشجرا هـ  و ااجاااات اهرذاثا  ااتو اإتغلت  ففهـ كاكزذـ ك ل  حالتهـ  كأارتهـ ثااااؿ ااذم افد ا ب 
 م(ِْ)ااحااة  اا أدل إاا زاادة ادد الاااؿ اهرذاثا   و الردف

 ات كااقكل ااخارجا  ااتو تاارس افكااؿ ااخارجا : ترتثط ااثال  ااخارجا  ك لتها ثظاذرة )اهرذاب( أإاإا ثثفدم ااإااإ
ث دؿ اثا ر أك اار اثا ر  غكطا الا دكا  اا هراااها  تثاع شهب أك إااإ  اا  ااا اكاد حاا  اف اافدالا  كاا راع ادل 

إف ثحث كدراإ  اافكااؿ ااخارجا  اااإثث  اظاذرة  .طثقات كاإف  اادف أف تإتغؿ  و تأجاب اا رااات ااداخلا  كااخارجا 
رذاب   تقؿ أذاا  اف اافكااؿ ااداخلا  دكشها تؤ ر اخرجات  فؿ اهرذاب كاح لتها )كاحدة( ذو إ اا  ركح ااخكؼ اه

 .(ِٓ)ممم أك اجتاااا   أك ا ت ادا   كااتهداد  و جااا  افاش  ثق د تحقاؽ أذداؼ افاش   د تدكف إااإا 
اادف   ت خاص ظاذرة اهرذاب ا ت اداا الا اااإتكل ااخارجوكثااشظر اتفدد اااداخؿ ااتو اادف اف خالاها افر   ك        

ااتو  ادراإ  اادكا ع كالإثاب ؛داشت  د  دلت اجش  اتخ    ـُِٕٗااـ  اااتحدة اه ارة إاا أف ااجافا  اافاا  األاـ
 : (ِٔ)اأتواء  اكع ظاذرة اهرذاب ا ت اداا  كاجتااااا كإااإاا  كداف ت خا ها األإثاب ا  ت ادا  كا جتاااا  داا تقؼ كر 

 كد شظاـ ا ت ادم دكاو جالر اادف أف اقكد إاا خلؽ حاا  اف ااغ ب كاافداء اااإتار ثاف اختلؼػػػػاإتارار كج -أ 
 . فكب اافااـ
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 .  ااكطشا  كااذم اادف أف اشتب ثففؿ ظاذرة ااتثفا ا إتغالؿ الجشثو الاكارد ااطثافا -ب 
 .تداار اا ادل ثفض ااثلداف اف إداف كأحااء ككإالط شقؿ كذاادؿ ا ت ادا  -ج 
 .ااظلـ كا إتغالؿ ااإااإو كا  ت ادم كا جتاااو -د 
 اافقر كااجكع كاا قاء كخاث  الاؿ أك اهحثاط -ق 
 .دثرل الا ا  ت اد اافاااوتدذكر ااثال  ا  ت ادا  اادكاا  كذااش  اادكؿ اا -ك 

كاف ااطثافو ثحث كتفحص اكااؿ   ت دؿ احكر أإثاب اشت ار ظاذرة اهرذاب اااااان  (ِٕ)ذذل اافكااؿ اجتاف        
أخرل تقؼ كراء ذذل ااظاذرةم أثرزذا حا ت ااتشا س كاا راع ااذم ت هدل ااإاح  ااإااإا  اادكاا    قد أددت الحداث 

كاادكؿ ااتو تإفا إاا ااشاك كاا تاالف ظاذرة ااتثفا  اااتإا  ثإاطرة اادكؿ   أف ااتطكر ااالاتدا ئ ثاف اادكؿ اااتقدا 
شتاج  تارد الا ااكا ع ااافاش ثاتإاع تلؾ  دكااتو تف  كاشت ار الشااط كالإاااب اااتفددة الجراا  اااشظا   دا اااتق

 رتداب أاااؿ إرذاثا   ؛دةااإااو إاا ااتطكر  أدت إاا ثركز أإاااب اتفد كااجشكب ااهكة ثاف اااـ اا ااؿ اااتطكر
 .(ِٖ)تفثر اف حاا  اار ض التثفا  كاالإتفاار كا إتغالؿ الا اااإتكل اادكاو

ا اؼ إاا تلؾ اافكااؿ ااخارجا  اااتاال  ثإااإات اادكؿ اااتقدا   ااإااإات اااتثف  اف  ثؿ اااؤإإات اااااا         
ااا ركط  كااتدااؼ ااهادلو   ر ثرااجهاا اااتاال  ثاه الح ا  ت ادمكثااذات  شدكؽ ااشقد كااثشؾ اادكاااف اث  اادكاا 

إذ إف تطثاؽ ذذل ااثلداف اتلؾ ااثرااب  د أدل إاا إكء  ؛تثاع إااإات افاش  اف  ثؿ ااثلداف اااطثق  اتلؾ ااثرااباث
شتهادات ااحقكؽ ا  ت ادا  ذذا   ال اف تجلو ا  تكزاع اادخؿ كتدذكر ااقدرة اا رالا  كاتإاع ر ف  اافقر كااتهااش

إاا جاشب تخلو اادكا  اف ا اتزاـ ثتفااف خراجو ااافاذد   كا جتاااا   و ااشاك اادثار ااذم حدث  و أر اـ ااثطاا 
شف دلاا زادت  ترة ثطاا  اافرد زادت ل ؛كااجاافات ااتو تكاد افها ارتفاع  و افد ت ااجراا  كاهرذاب  و تلؾ اادكؿ

 .ثإثب تردم أحكااف ااشفإا  كا جتاااا  كا  ت ادا  ؛جرا فاحتاا ت اش
ااخارجو ااتو ا دلها )ااشظاـ اادكاو ااجداد( اع اافااـ  ااجدادة إف اااتغارات اادكاا  كااتحداات :اادف ااقكؿ  ااا تقدـ       

 و تشااو  د أ ا ت ثفدا جدادا   إااإو اادكاوالا  ا  ااهـر اا اااتحدة ااك اات كاااتاال  ثزكاؿ ااقطب ااإك اتو كترثع
 .ظاذرة اهرذاب اااااا

 اادة ا ت ادا  اظاا  إف طثقت اقؿ ادد ااذاف اشخرطكف  و ااجاااات  ك د  رر إادشا اار ثف ااخطاب        
إذا جاءؾ إارؽ؟  اؿ:  اكدع أحد شكاثف الا ثفض أ اااـ اادكا   قاؿ اف: )ااذا تففؿ  قد ك ؼ اار ثف ااخطاب اهرذاثا   

ذان  إف جاءشو اشهـ جالع أك ااطؿ   إكؼ اقطع اار ادؾم إف اهلل اإتخلفشا الا اثادل  اشإد أ طع ادلم  اؿ اار  : كا 
جكاتهـ  كشإتر اكرتهـ  كشك ِّر اهـ حر تهـم  إذا أاطاشاذـ ذذل ااشفـ تقا اشاذـ  درذام اا ذذا إف اهلل خلؽ الادم اتفاؿ  

 م(ِٗ)ثاااف ا  و ااطاا  ااالن ااتاإت  و اااف ا  أااا ن   ا غلها ثااطاا   ثؿ أف ت غلؾ   إذا اـ تجد
 

 .أٍداف اإلرٍاب مً الياحٔ٘ االقتصادٓ٘بع: املطلب الرا
 : (َّ)الا تحداد شكااف اف الذداؼ  ذاا ت ار افظـ اادراإات  و اجاؿ اهرذاب       

 كتتااؿ  و:   ظا  اهرذاثا  أاشاء تشفاذ اافالا  اهرذاثا الذداؼ اااثا رة  كذو ااتو تفلشها اااش -ُ
 ااح كؿ الا الاكاؿ؛ اتاكاؿ ش اط اااشظا   كتجشاد أ راد جدد الفاؿ  اهام مأ 
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 داشكا إااإااف  أك أ راد اااشظا  ااذاف أاقو ااقثض الاهـ  و االاات -إكاء-إطالؽ إراح ااافتقلاف اف ااإجكف   مب 
 إاثق م

 اات اد ك    أك اإتترةمااتااؿ ااخ ـك ثفال مج 
كذاؾ اتحقاؽ آخر اااراحؿ ااتو تؤدم  ؛تأااف خركج ال راد ااقالااف ثتشفاذ اافالا  اهرذاثا  ثفد ا شتهاء اف ااتشفاذ مد 

 إاا شجاح اافالا  اهرذاثا م
 االا  اادااا  ااالزا  هثراز دكر اااشظا  اهرذاثا  كااتفراؼ ثهام مق 

 ذداؼ ااتو   تفلشها اااشظاات اهرذاثا   كادشها تإفا إاا تحقاقهام كاادف أف تدكفالذداؼ اار اااثا رة  كذو ال -ِ
 أذااتها الاشظا  أدثر  كأذـ اف الذداؼ اااثا رةم كتتااؿ  و اصتو: 

 إ فاؼ إلط  ااحدكا   أك إظهارذا ثاافجز؛ شظرنا افدـ شجاح ااحدكا   و ااد ؼ اف اافالا   ثؿ تشفاذذا  كادـ مأ 
 ا اجاثه  اااك ؼ ااشاجـ اف اافالا  اهرذاثا مااقدرة ال

 هاالف شتاج  ؛ااح كؿ الا ااتراؼ رإاو اف اادكا  ثكجكد اااشظا   أك ااح كؿ الا ااتراؼ دكاو ثكجكدذا مب 
ذااتهام  ثااشات تفرض اااشظا  اهرذاثا  إاالشها  كا 

 شظرنا افدـ  درتها ؛قداف اااق   و ااحدكا إجثار اادكا  الا اهتااف ثأاااؿ اكجه   د اااكاطشاف  ثاا اؤدم إاا   مج 
 الا تحقاؽ الااف  كاكاجه  اااشظا  اهرذاثا   كااق اء الاهام

 خلؽ اتفاطفاف اع اااشظا  اهرذاثا  اف راااا اادكا م مد 
اا    رب ااإااح   كا ت اداات اادكؿ  كالاف  اها  كااتد إاا ارتدزات ااقكة  كاكاالها ادل اادكؿ ااتو تاشحها اا ر  مق 

 .(ُّ)دااداف  كا  ت اد  كالاف
  أاشهاكزازا    كذذل الذداؼ ثاجاكاها تدؿ الا أف ااهدؼ اارلاس اافظـ اافالاات اهرذاثا  ذك  رب ا ت اد ااثالد       

 كتدثادذا خإالر اااا  دثارة  ثاه ا   إاا  رض إاطرتهـ كذااشتهـ الا ااثالد كاافثادم  كا  فاؼ إلطتها
 

 .آلٔات معاجل٘ اإلرٍاب مً ميظْر اقتصادٖ إشالمٕمس: ااملطلب اخل
كذاؾ الال اشحر كا  و  ؛احتراـ حقكؽ اصخراف كادـ إذدار ااحقكؽ اهشإاشا   و شفكس جااع اافثاد ارس ااشثو        

الشاس  كداف طلب ااحقكؽ ثاافشؼ كاهرذاب  داا جفؿ إااإ  اادكا  اهإالاا  ك فارذا شثذ دؿ أ داؿ اافشؼ كاهرذاب 
  كاافطاهـ اااداش  اااللق  ااتو اإتحقكشها  ااا داف اف   اتفثل   راغ أ حاثها ؛اح ر ااطا ات كاكجهها ااكجه  اا حا

كاإتغالؿ أاداء   كااتفدار ااإلثو  كحب ااااؿ  كاا هكة  أدثر الار  و ااق اء الا اهرذاب ااذم اقكد إااف اافراغ
 كاف ذذل ااحلكؿ:   اا راف  اهإالاا  اجد  اها ااحلكؿ ااالزا  الق اء الا ذذل ااظاذرة اهإالـ  كااشاظر  و أحداـ

إاادة تكزاع اادخؿ كاااركة كاا اترتب الاف اف اداا  تكزافا  اإهـ  و اشع ك كع اهرذاب اف خالؿ تخفافف اف  -ُ
ا اإهـ  و افااج  اا اترتب الا حدة ااتفاكت ااطثقو كاا افرزل اف  فكر ثاهحثاط  د اقكد اإلكؾ اهرذاب  دا

 م(ِّ)ااتفاكت ااطثقو اف تخلؼ كثطاا 
اجاد اجتاع اتااإؾ اتدا ؿ احاؿ أ رادل ثف هـ ثف ا   -ِ ااتدا ؿ ا جتاااو ااذم احث الا ااتكاد كااتراحـ كااتفاكف  كا 

ااا اإهـ  و كجكد  اافاش اافرد  و دفاا  ااجااا   كتفاش ااجااا  ثاؤازرة اافرد  ؛كافاف ااقادر  اهـ اا فاؼ
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 م(ّّ)اجتاع ااف ال 
 اهدارة اافاال    ت اد اادكا   كذاؾ ثاراااة ا اتداؿ  و اهشفاؽ كتجشب اهإراؼ كااتثذار  كاراااة إلـ الكاكاات -ّ

اهإالاا   و اهشفاؽ الا اا ركراات كا ثتفاد اف اهشفاؽ الا اادااااات  كااترداز الا ااشفقات ااجارا  كتشاا  
 م(ّْ)تجشثا اك كع ا  طراثات  و الإفار كتجشب االجكء اال تراض ؛اكارد ااذاتا  كارا ث  الإكاؽاا
كاف ا اد ااداف أحد إ  الثف  إددكا ك ارثكا : إف ذذا ااداف اإر أختـ ثاا  ااف ااشثو احاد   ك و شهاا  ذذا اااطلب       

 م(ّٓ)كأث ركا كاإتفاشكا ثااغدكة كااركح  ك وء اف ااداج 
 

 : املبحح الجاىٕ
 .لإلرٍاب مً ميظْر إشالمٕ االقتصادٖالبعد 

 

كاهاا تفددت اارؤل كااافاذاـ حكؿ اداكؿ اهرذاب   هك اف اااشظكر اهإالاو: ااتداء اار ا ركع الا ااحاجات        
اهشإاف  ااذل اار ا اتداء الا كاف ثاف ذذل اص  كاف آاار إلثا  ادادة  أار اا ارع ااحداـ ثحفظها كااتوال لا  اإلشإاف 

ذك اشاط ااتشاا   داا أشف ااتداء الا ااااؿ ااذل ذك  كاـ ااحااة كااتشاا   كا  ا   إاا اا إثؽ  إشف ااتداء الا ااثشا  
 تتحدـ كت ثط ااافااال ااتواف اقكاات ااتشاا   داا أشف ااتداء الا ااقكااد كاااثادئ كالحداـ كالإس  ذو ااتوالإاإا  

كتحقؽ ااتشاا  اا اال  الاجتاع  كتأإاإان الا ذاؾ  إف اهرذاب اإثب خإالر ا ت ادا  ت اب اافرد كالإرة كاااجتاع 
 كاادكا  ثاه ا   إاا ااخإالر ااافشكا م

 

 .خصائر اإلرٍاب االقتصادٓ٘: املطلب األّل
 ادراإ : ااخإالر ا  ت ادا   كااتو تتااؿ ث ف اإلرذاب خإالر  تا كاف أثرز تلؾ ااخإالر كااتو ذو اشاط ذذل ا       

 : (ّٔ)اصتوأإاإا   و 
  ثإثب اافالاات اهرذاثا   ؛كاااتاجر  كاااحالت  كاافشادؽ  كااإاارات  ااخإالر اااااا  ااشاجا  اف تداار الثشا

 كتدلف  إاادة إااارذام
  ااإااح   و افظـ الحااف اكردان  درذاثا   كتفاهثإثب ذركب ااإااح ااشاجـ اف اافالاات  ؛شقص  و اااكارد ااإااحا

 رلاإاان الفاالت الجشثا  ااتو تحتاج إااها اادكا   و تاكاؿ ااتشاا    دـ اف الاكاؿ ااإااحا  تيفقد ثإثب اهرذاب؟
 شاا  كار ع ثف كااتو داف اادف تكجاهها إاا اات دا   اادكا  ااافشا  لجهزةثإثب ااشفار اافاـ  ؛ارتفاع تدلف  الاف

 اإتكل دخكؿ ال رادم
 ثإثب أحداث اهرذاب اف طرؽ كااال كدهرثاء كتدلف  إاادة  ؛ااخإالر اااااا   و ااارا ؽ اارلاإا  ااتو أ اثت

 أك إش الها اف جدادم إااارذا
 اا تحإافثإثب اافالاات اهرذاثا   و اااإت فاات كاارذا  كااتو داف اف اااادف تكجاهها إ ؛تدلف  االج ااا اثاف 

 ااخداات ااطثا  كااا تشاا  اكارد اادكا م
 الاها  كأاظـ خلؽ اهلل كااتو دراها اهلل  كحـر ا اتداء أالا تفدااخإالر  و الشفس ااتو   إاا اا إثؽ كاي اؼ       

 حاؿمف ثأم كذذا دلف   اادف ترجاتف إاا ااؿ ك  اادف تفكا   كدذاؾ تدلف  الذل ااشفإو كااافشكم  و  لكب ااشاس
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داا أدل إكء الك اع الاشا   و إكراا كاافراؽ إاا إاالؽ الإكاؽ اااااا   اهاا  ااا أار ااإلب الا الإكاؽ        
اااااا  الردشا  كالا حجـ اهشفاؽ ااحدكاو  كأالؽ أثكاب ااتجارة ااثرا  اع ذذل ااثلداف  ااا ا طر ااتجار إاا إاجاد 

تااجات ااإكؽ اااحلو  اا أدل إاا ارتفاع ااتدلف  الا ااتجار كاااإتهلداف الا حد إكاء  كتلؾ اتلثا  اح ؛أإكاؽ ثدال 
كثااتااو شتاج  حتاا  الردكد ا  ت ادم  و ااثالد  اا أدل إاا زاادة الاثاء الا اااقاااف  و اااالد  الردشا  ااها اا   

 إاا إخطهـ كا ثهـ الا ااحدكا  كااإااإات اادكاا م
 

 .جتاِ إزال٘ اآلثار االقتصادٓ٘ لإلرٍاب املصؤّلٔ٘: طلب الجاىٕامل
اجب تحكاؿ اافكاطؼ كاص ـ ااشفإا  كااتفثار اف اهداش  اا دادة اإلرذاب إاا أ فاؿ كأاااؿ جادة  اد   كاخل          

ف  كشزاؿ آاارل اااختلف  حتا ششت ر الا ؛ثحؽ اإلرذاب ثفزاا   كا   كثت حا  ازازة  كثجهاد مالكطف حتا اادف اات د
   قد (ّٕ)اثلدلا  دؿ اكاطف اشدل ك ء كاشتااء اإؤكاا  ااحدكا   قط  ثؿ اإؤكاكاشها ا  ت ادا  ااإاثؽ ثااشها  كذذل ااإت 

 م(ّٖ)"كؿ اف رااتفؤ دلدـ راع  كدلدـ اإ" : اؿ اارإكؿ 
 و ااداار اف اظاذر اادثت كاهحإاس ثااظلـ  تإهـاع اـ إف ا شحرا ات ااشا ل  اف اافإاد اااااو كاهدارم  و اااجت       

ااا اد فهـ إاا االجكء إاا ااتاارات اااتطر    ك ل  اا ثاب ذو أدار  ل  افر   الك كع  و   كااقهر ادل ااطثقات اا فاف 
 أك ات  رااهـم ءح  كاؿ رؾ ذذا اافدر اااشحرؼ  ااا ارتب الاشا ازادان اف ا ذتااـ ثهـ كاإتافاثهـ كترثاتهـ ااترثا  اا حا

 

 : املبحح الجالح
 .٘ٓاالقتصاد ٘ٔالتين علٙ اإلرٍاب أثر

 

 ااإااإا  ااااا   أذدا ها ظاذرة الاـ  كاهرذاب تقدـ إثاؿ  و إلثا  آاار كاف ااحااو ااقرف ا دالت أخطر اهرذاب       
  كزاادة ااثطاا  ااإااح  الا تأاارل خالؿ اف ا  ت ادا   ااتشاا الا داذا  آاار اف ا  ت اد  كاهرذاب كتداار كااخراب ااداار

  و ا  ت ادم ااتخلؼ أإثاب أذـ اف أف كا إتااار  كشرل ااتاكاؿ كالا اااد كاات اازاف الا تأاارات اف  اهرذاب
 .اهرذاب كاشت ار كا جتاااا  اال طراثات ااإااإا  افكد ااشااا  اادكؿ
 خالؿ اف ا إتقرار كادـ اافك ا احاكؿ زرع  هك  ااكطشو ا  ت اد  رب  و اهرذاب ركخط التشاا  ادك كذك       
اقاؼ ااإااح   رب  : (ّٗ)الا  هك اؤار  ااتشاا  اجل  كا 

كاازاف   ااإااح  ك طاع  ااتأااف ك طاع  اا ردات كا  الس  كالإكاؽ اااااا   كا إتااار  كااتاكاؿ  كاات خـ  ااثطاا  -ُ
 .اا رؼ كإفر  اااد كاات

 كااثشا  ا  ت ادا  ااتشاا  ا ركاات  اؤار الا  كا إتقرار الاف اتحقؽ حتا ؛اهرذاب ااحارث  اادكا  اكارد احكؿ -ِ
 ادا ح  دثارة الا اثااغ ا رؼ اااازاشا   و ااالزا  اااثااغ تكا ر افدـ ؛اااقدا  الاكاطشاف كااخداات ااتحتا 
 رارػػػػػػػا إتق اش ر تغفؿ   ااحداا  ا  ت اد الاؤإإات كاااكاطشاف   شظرا  ااالزا  ااحااا  تكا رك   ابػػػػػاهرذ

 مااإااإو كا  ت ادم
 الا خك ان ؛ إرذاب  اها ااتو اادكؿ  و ا إتااار اف اا ردات اادثرل  تحجـ ااا ركاات إ اا  اهرذاب الا اؤار -ّ

  ا اكشها اف كااتشاكا  ا  ت ادا  كااإااإات ااخطط افرغ أشف إ   االإتااارات طاردة ثال  اك ر  اهرذاب .(َْ)أاكااها
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 اصتو:  الا تأاارل  و ا  ت ادا  اااتاال  ااتشاا  الا اتأاارات كتتفرض
 

 .ّالتنْٓل االشتجنار علٙ اإلرٍاب أثر: املطلب األّل
 ا  ت اد كافقد  ا  ت ادا  التشاا  كااتاكاؿ ااالـز ا إتااار جذب كادـ  ا إتااارم اااشاخ اتراجع اؤدم  اهرذاب       
ث را   خإالر ذاؾ اف كالااف  كاشتب الاف اك ر   اداف أم اف افر ااااؿ  رأس  الجشثا  اااحلا  الاكاؿ رؤكس ااكطشو

 كاشخفاض ا  ت ادم ااشاك تدذكر افد ت إاا اهرذاب اهجرااا   كاؤدم اهرذاثا  ااحكادث شتاج  كشفإا  كاجتاااا 
 م(ُْ)ا جشثا  ا إتاارات أخرل  ك فؼ تشاكا   طااات حإاب الاف الا الا اهشفاؽ كزاادة ا إتااار فد تا

 

 .البطال٘ علٙ اإلرٍاب أثر: املطلب الجاىٕ
  شخفاض اؤدم ااا  ا  ت ادا  ك فؼ ااتشاا  ا إتااارات ا فؼ شظران ؛ ااثطاا  افدؿ زاادة إاا اهرذاب اؤدم       
 اتإراح اؤدم الاكاؿ رؤكس كذركب ااتشاا  تك ؼ لف شظرا ؛الردكد ااذم اؤدم ا  ت اد كتثاطؤ ااطلب  ل  شتاج  اهشفاؽ

 ا  ت ادا  ااتشاا  حرد  اااجتاع كتفطاؿ إحثاط كذك اهرذاب اف اهدؼ اا جدادة  كذذا ااؿ  رص كجكد اافااا   كادـ
 م(ِْ)اإتكااتها لالا ااثطاا  افد ت ازاادة أدل ااا  ااثطاا  ثزاادة

 

 .التضده علٙ اإلرٍاب أثر: املطلب الجالح
 ك ل   ا إتااار كاحفز الإفار اؤدم  رتفاع اهشفاؽ  زاادة  ااطلب  ل  شتاج  ؛اات خـ زاادة  و إلثا اؤار اهرذاب       
كدإاد  الإكاؽ  و ااردكد كاظهر ءؿات ا ااطلب اهرذاب حاا   و لف؛ ا  ت اد كاااجتاع الا إلثا  صاار اؤدم اهشفاؽ

  و دثارة أذاا  اف ا  ت ادم كاااؤتار  اات خـ  و ا ر افدؿ زاادة ذاؾ اف كشتب  ا إتااار تراجع شتاج  اااشتجات
 ثاف اافترة  و% ِٔ اافقر افدؿ   كزاد%ِ ك درل اااا ا  / كتجاكزـ َُِّ ااإشكات  و ا  ت ادم ااشاك افدؿ ظؿ

  رتفاع أدل ااا ـَُِْ/َُِّ  و% ٖمُٓ كإجؿـ َُُِ ااـ اااحلو ااشاتب إجاااو اف% َُ زاشا اااا اجزـ َُِِ
 .(ّْ)اات خـ اإتكل

 

 .ّشعر الصرف املدفْعات ّمٔساٌ العام٘ املٔساىٔ٘ علٙ اإلرٍاب أثر: املطلب الرابع
 اافجز كتاكاؿ ا  ت ادم ااشاك    رض ل شتاج  ؛اافاا  اااازاشا   و اؤار ثدكرل ااذم اات خـ الا اؤار اهرذاب       
 تتأار اااازاشا  أف اا رؼ  داا إفر الا ااتأاار إاا ذاؾ اازاف اااد كاات  كاؤدم  و خلؿ إاا اؤدم ااا  اااازاشا   و

  ـَُُِ ااـ اااحلو ااشاتب اف إجاااو% َُ اااازاشا  اجز كتجاكزم اهرذاب اادا ح  ااالزا  الاكاؿ تك ار شتاج  احاكا 
 م(ْْ)َُِْ اشت ؼ  و اهجاااو اااحلو ااشاتب إجاااو اف% ٓمَٗ اافاـ ااداف كثلغ

 
 .ّظركات التأمني العركات ّإفالط املالٔ٘ األشْاق علٙ اإلرٍاب أثر: املطلب اخلامض 

 كاهرذاب  لإهـكا ااإشدات  و الاكاؿ كااتحدـ رؤكس تشقؿ  و ادكرذا شظرا ؛ا ت ادا  ثأذاا  تتاتع اااااا  الإكاؽ       
 ااتأااف  ردات أإهـ تأار اـ كاف  اافاااا  اااااا  الإكاؽ افظـ اتأار ااا اؤدم  ااإلثا  اصاار اف اااإتااراف اقلؽ اؤدم

 اا تإراح كتـ  رد  أاؼ َٔ أ لإت  قد  ـََُِ إثتاثر ُُ  ترة  و حدث اا ااؿ  ردات تشهار  قد  كا  الس اا ردات
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 إ الس كأدل  ااتأااف ك ردات اا حا  اارااا  خطارا ااؤإإات تهدادا اااؿ داف كذاؾ  رادوأا أاؼ َُْ اف اقؿ  
 اصف اااردزا  ااثشكؾ تلجأ اذاؾ  ااثطاا  كزاادة اافاااا  ااثكر ات  و اااااا  الكراؽ تراجع أإفار إاا اا ردات تلؾ
 م(ْٓ)ارش  شقدا  إااإ  اتثاع خالؿ ا  افااااا الإكاؽ اإتقرار الا الحفاظ ؛ااذذب اف احتااطها زاادة إاا
 

 .اخلامت٘
 : داصتوكذو   كتت اف أذـ ااشتالب       

كأف  إف  ل  اا ثاب ذو أدار  ل  افر   الك كع  و  رؾ ذذا اافدر اااشحرؼ  ااا احتـ الاشا أف شكااهـ اذتاااان دثاران  -ُ
 ااترثا  اا حاح م ك ت  رااهـ كترثاتهـ ثاؿءكذاؾ   شداهـ  حا  الفدر اااشحرؼ  

 اافقر ك اؽ ذات اااد كااثطاا  اف أذـ الإثاب ااتو تد ع اا ثاب إاا ا اتحاؽ ثااجاااات اهرذاثا م داف -ِ
 افاشو الردف ا ت اداا جراء اافالاات اهرذاثا   أذاها ذركب أ حاب رؤكس الاكاؿ كأ حاب ا إتااارات ادكؿ -ّ

 أخرل أدار أااشام
ااا اؤدم إاا تداار ااثشا  ااتحا   كادثد   ها   و ااثالدااثا  اادة اااش آت الإاإا  كااتإتهدؼ اافالاات اهرذ -ْ

 هاادة إااارذا تفكؽ  و ااغااب اخزكف اادكا م ؛اادكا  خإالر اااا   خا 
 

 : تيفيي كاْل ،أما عن أىم التوصيات
 كا ذتااـ ثفل  اا ثابم  اـكرد اااظا  كتدا ؤ اافرص   ركرة اهافاز الجهات ااافشا  ثتحقاؽ اافدؿ -ُ
  رااهـ  كتإهـ  و حؿ ا دل  ااثطاا م اافاؿ الا إش اء ا ركاات تردز الا  ل  اا ثاب كتاأل -ِ
 اف ظاذرة اهرذاب ثاادلا م؛ التخلص   ااتو تإهـ  و تقداـ حلكؿ االا  ركرة ا ذتااـ ثالثحاث اافلاا -ّ

 

 ماهلْامغ
                                                 

  اافاركزآثادم: اشظرم ك ّْٗ-ّْٔص  ُـ  دار  ادر  ثاركت  لسان العرب  أثك ااف ؿ جااؿ ااداف احاد ثف ادـر  اثف اشظكر (ُ)
 مُُٖص  ثاب ااثاء   ؿ ااراء  ـُٕٖٗذػ/َُْٕ  (ِ)ط  اؤإإ  اارإاا   ثاركت  القاموس المحيط  اجد ااداف احاد ثف افقكب

 مّٕٔص  ُج  ـُِٕٗ  (ِ)ط  اجاع االغ  اافرثا   ااقاذرة  المعجم الوسيط  إثراذاـ أشاس كآخركف (ِ)
 مِِٖص  ـُٖٔٗ  (ِٗ)ط  دار ااا رؽ  ثاركت  أحاد اختار اار: تحقاؽ  المنجد في المغة  الو ثف ااحإف  ااهشالو (ّ)
 مٖٖص  ـُٕٔٗ  (ُ)ط  دار اافلـ الاالااف  ثاركت  الرائد  جثراف  اإفكد (ْ)
 ذػ/َُْٔرجب   دار ااحرا  ال حا   كااطثاا  كااش ر  كتاب الحرية: والعنف السياسي اإلرىاب  أحاد جالؿ  از ااداف (ٓ)

 مَِص  َُاافدد  ُٖٔٗاارس 
 مhttp: //faculty.ksu.edu.sa/74394/Documents.pdf ـُٖٗٗااتو  درت ثااقاذرة ااـ  اهرذابا تفا ا  اافرثا  اادا ح   تفراؼ ((ٔ
ذك ااحج    اافدد اااااف كااخاإكف  كزارة ااداخلا   مجمة األمن ،"كااإثاؿ إاا ذزااتف اهرذاب"   ااح ثف  ارس  اازذراشو (ٕ)

  مّْص  ذػُِْْ
 كارػػدة ااح  اقاؿ اش كر  و جرااإلرىاب: مظاىره وأشكالو وفقًا لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب( ا الحو  احاد ااحإاشو  (ٖ
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 مـَُُِ/ٕ/ُٗاااـك  
اااجاع اافقهو  و  مْْٗ-ْْٖص  اإلرىابموقف المممكة العربية السعودية من   إلاااف ثف اثداهلل ثف حاكد  أثا ااخاؿ (ٗ)

 ذػمُِِْ/َُ/ِٔاد  ااادرا  اـك 
 مَُٔ  صٓ  جْْٖٔؿ  حداث ر ـ   ثاركت  دار ااجا  ثاب اا اثاح ثف دـ اااإلـصحيح مسممااشاإاثكرم  اإلـ ثف ااحجاج  ( َُ)
  حإب تر اـ  تح ااثارم  ااقاذرة  دار اا فب  الجامع الصحيحذػ(  ِٔٓثف إثراذاـ )ت  إإااااؿااثخارم  احاد ثف ( ُُ)

 ـمُٕٖٗ  ُِٔ  صِ  جُُْٕ(  حداث ر ـ ُ)ط
 و اهإالاا جتاااو  و اات كر    ثحث اقدـ ااؤتار الافياإلسالماألمن االجتماعي في التصور ااداالشو  ر اد  ااح  ( ُِ)

 مْ  صـَُِِ-ْ-ّجااف  آؿ ااثات  الردف  
 .www.cbj.gov.joالثشؾ اااردزم  اهادتركشودراإ  أجراذا ااثشؾ اااردزم الردشوم اش كر الا اااك ع ( ُّ)
ا   اااالد  اافرثا  ااهإالاحاد ثف إفكد اهااـ    جااف والعنف والتطرف اإلرىابأسباب ااإد ف   ااح ثف ااشـ  ( ُْ)

 مٔ-ٓـ  صََِْ  اهرذاباف  اهإالـااإفكدا   اااؤتار اافاااو اف اك ؼ 
ا   اهإالااحاد ثف إفكد اهااـ  جااف   والعنف والتطرف دراسة تحميمية اإلرىابأسباب ااحإاف  أإااء ثشت اثداافزاز  ( ُٓ)

 مُُ-َُـ  صََِْ  اهرذاباف  إالـاهاااالد  اافرثا  ااإفكدا   اااؤتار اافاااو اف اك ؼ 
  ٗ  دار ااا كرة  صاهشترشت  ثحث اش كر الا ياإلسالموأبعاده االقتصادية والعالج  اإلرىاب حاتف  حإاف حإاف  ( ُٔ)

www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2031م 
 .http://annabaa  اهشترشت  اقاؿ اش كر الا لفي المنظور االقتصادي التداعيات والحمو اإلرىاب، ااثردات  ااإر خااد( ُٕ)

org/nbahome/nba78/006.htmم 
 مالمرجع السابق( ُٖ)
 مٖٗ-ٕٖـ  صََِٓ(  ُ  ثاركت  دار اادتب اافلاا   )طيةاإلسالمفي الشريعة  اإلرىابمفيوم احاد  ذااـ اثدااإالـ  ( ُٗ)
التشخيص  اإلرىابثف ثاف  اثداهلل ثف اا اخ احفكظ   :اشظرك  مُٖ  صيةاإلسالمفي الشريعة  اإلرىابمفيوم احاد  ( َِ)

 في المنظور االقتصادي التداعيات اإلرىاب: ااثردات  اشظرك  مٗٔـ  صََِٕ(  ُاارااض  ادتث  اافثاداف  )طوالحمول، 
 ماهشترشت  اقاؿ اش كر الا والحمول

تاراخ  http: //maqar.com/?id=68739s اهشترشت أار اا راع ااإكرم الا ا  ت اد الردشو ثالر اـ  اقاؿ اش كر الا( ُِ)
 ـمَُِٕ-ْ-ُا إتفادة اف اااك ع  

 مhttps: //www.aabu.edu.jo/Confreance/doc/doc1.docـم َُِِ -ـَُُِاااجلس ا  ت ادم كا جتاااو دراإ  ااـ ( ِِ)
ثحث اقدـ إاا اااؤتار اادكاو ادلا  اا راف  كدلا    المجوء السوري وأثره عمى األردن  إااراف  احاد او ك افلح الو( ِّ)

كااقاشكف اادكاو كا ع كتطلفات( اكاو اااالااء  اهإالـ)اهااا  اهشإاشا  ثاف  ااقاشكف  و جااف  آؿ ااثات حكؿ
 مْـ  صَُِْ/ ٔ/ ُٖ-ُٕذػ اااكا ؽ ُّْٓ/  فثاف َِ-ُٗكالرثفاء

 /http: //www.hpcpromise.org.joم ٗٓ  صاهشترشتار تد ؽ ااالجلاف الردشااف الا إكؽ اافاؿ الردشو  اش كر الا دراإ  أ( ِْ)
?q=ar/node/11495 

 اهإدشدرا   دراإ  تحلالا  تقاااا   اردز صندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح االقتصادي والماليأاكب  إاار إثراذاـ  ( ِٓ)
ـ  ُٖٕٗ(  ُ  دار اااإتقثؿ اافرثو  )طأزمة القروض الدولية: زدو  رازم  اشظرك  مَٕ-ٔٔـ  صَََِالدتاب  

 مُُٗ-ُٕٖص
 

http://maqar.com/?id=68739
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 :http ـ ََِٗ-َُ-ّ  اقاؿ اش كر  و اافجر شاكر  ثتاراخ أسبابو وطرق مكافحتو اإلرىابحاادم  اثداارحاـ  ( ِٔ)
.com/alfajrnews/20623//www.turess مَُِٕ-ْ-ُٕ  تاراخ ا إتفادة اف اااك ع 

 :httpـ  َُِٓ-ّ-ٖ  اقاؿ اش كر  و جرادة اارأم الردشا  ثتاراخ : األسباب والتداعياتاإلرىاباثداارحاف  أإفد  ( ِٕ)
//alrai.com/article/702049.html ـمَُِٕ-ْ-ُٗاراخ ا إتفادة اف اااك ع ت 

 مَُّـ  صَُِٓ(  ُ  ثاركت  اادار اافرثا  الفلـك  )طوصناعو اإلرىابحرب  الو  ( ِٖ)
  تحقاؽ: حاد ثف اثداهلل ااجاف  ك احاد ثف إثراذاـ االحاداف  المصنفاثف أثو  اث  اافثإو  اثداهلل ثف احاد ثف إثراذاـ  ( ِٗ)

 مّٖٕ  صٗ  جـََِْثاركت  دار اار د  
)30  ( http: //www.al-jazirah.com/2013/20130817/ar4.htm. 

 http: //www.al-  اش كر الا اااك ع ـََِٔ  تلخاص جاإـ اافاإا  مظاىره وأشكالو اإلرىابا الحو  احاد ااحإاشو  ( ُّ)
0130817/ar4.htmjazirah.com/2013/2 ـمَُِٕ-ْ-َُراخ ا إتفادة اف اااك ع تا 

عدالة التوزيع : ااإثهاشو  اشظرم ك َِّ-َُِ  صياإلسالمالوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي و ااإثهاشو  اثدااجثار  ( ِّ)
  ُْ  اااتحدة  اافدد   اجل  اا راف  كااقاشكف  جااف  اهاارات اافرثااإلسالموالكفاءة االقتصادية في النظم الوضعية و 

 مِِٕـ  صََُِ
  اجل  جااف  ااالؾ اثداافزاز  اجلد دراسة تقديرية اإلسالمشبكات األمان والضمان االجتماعي في ااإثهاشو  اثدااجثار  ( ّّ)

 مَُ-ٓـ  صََُِ  ُ  عِّ
 مّْٕ-ِْٗـ  صَُُِ(  ُاحداث  )طرثد  اااـ اادتب اإ  ي النظام والنظريةاإلسالماالقتصاد اافتكح  شجاح اثداافلاـ   أثك( ّْ)
 مُٔ  صُ  جّٗدتاب ثدء ااكحو  حداث ر ـ صحيح البخاري، ااثخارم  ( ّٓ)
 .https: //pulpit  ـَُِٔ-ُِ-ُِاقاؿ اش كر  و جرادة دشاا ااكطف ثتاراخ وآثاره االقتصادية،  اإلرىابااار  اادؿ  ( ّٔ)

alwatanvoice.com/content/print/423705.html 
 مٓ-ّ  صياإلسالموأبعاده االقتصادية والعالج  اإلرىابتف  حإاف حإاف   حا( ّٕ)
 مٔ  صِ  جّٖٗدتاب ثدء ااكحو  حداث ر ـصحيح البخاري، ااثخارم  ( ّٖ)
 مٓ-ّ  صياإلسالموأبعاده االقتصادية والعالج  اإلرىاب حاتف  حإاف حإاف  ( ّٗ)
 مُّ-َُص  اهرذاب  اااردز ااا رم اادا ح  تصادية في مصروأثره عمى التنمية االق اإلرىابااااف  ااااف أحاد  ( َْ)
 اهشترشت  اش كر الا ِٖ-ِٔ  صـَُِٓ  اجل  ااتاكاؿ كااتشاا   اكشاك اإلرىابتكمفة اكشاس  جا اد  كإاشدار  تكد  ( ُْ)

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2015/06/pdf/bandyopa.pdf 
 مالمرجع السابق( ِْ)
 ممرجع السابقال( ّْ)
 .ُّ-َُص  اهرذاب  اااردز ااا رم اادا ح  وأثره عمى التنمية االقتصادية في مصر اإلرىابااااف  ااااف أحاد  ( ْْ)
 مِٖ-ِٔ  صاإلرىابتكمفة اكشاس  كإاشدار  ( ْٓ)
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