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Abstract:
The study aims at throwing light on the relationship between terrorism and instructions
with regard to aggression against tourists in addition to showing how much the terrorism
incidents have negatively affected the declining incoming tourism in Jordan due to the
September 11th incidents which took place in the USA in 2001 as well as the Amman
Hotel Explosion in 2005. To achieve the study objectives, the descriptive, historical and
statistical analytical approaches have been adopted using One-Way Analysis of Variance
and the values of the coefficient of variance. The study shows that there is a negative
relationship between terrorism and tourism and the Islamic Sharee'a's positive instructions
urge us to achieve tourism security through treating tourists kindly and imposing
punishment on those who attack tourists. The study also shows that the terrorism
incidents, particularly the September 11th incidents and the Amman Hotel Explosion, have
badly contributed to the declining incoming tourists who come to Jordan from different
regions with different nationalities especially those who come from Europe and America.
Furthermore, the study shows that the influence of the September 11th incidents on the
declining incoming tourism in Jordan is much stronger than that of the Amman Hotel
Explosion.
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تأثير احداث  11ايلول عام 2001م وتفجيرات فنادق عمان عام 2005م على الحركة السياحية
الوافدة الى األردن
3
د .رامي محمد عوض الدھون  ، 1د.رائد )محمد تيسير( مساعده  ،2أ.د .موسى اللوزي
 1باحث مستقل ،عمان/األردن
 2قسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،عمان/األردن
 3نائب رئيس الجامعة االردنية لشؤون المراكز وخدمة المجتمع /رئيس فرع العقبة

الملخص
ھدفت الدراسة الى بيان العالقة بين االرھاب والسياحة ،باإلضافة الى بيان مقدار تأثير االحداث االرھابية على تراجع
اعداد السياح الوافدين الى األردن نتيجة تأثير احداث  11ايلول عام 2001م التي جرت في الواليات المتحدة
االمريكية ،وتفجيرات فنادق عمان عام 2005م ،واعتمدت الدراسة لتحقيق اھداف الدراسة على المنھج الوصفي،
والمنھج التاريخي ،والمنھج االحصائي التحليلي باستخدام معامل االختالف والتغير ،وبينت الدراسة بأن العالقة بين
اإلرھاب والسياحة سلبيه ،كما بينت بان األحداث اإلرھابية المتمثلة بأحداث  11ايلول وتفجيرات فنادق عمان ساھمت
بشكل سلبي في تراجع اعداد السياح الوافدين الى األردن من بعض االقاليم والجنسيات وبخاصة السياح الوافدين من
االقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية ،كما بينت بان تأثير حدث  11ايلول على تراجع اعداد السياح الوافدين الى
األردن اقوى بكثير من تأثير حدث تفجيرات فنادق عمان.
الكلمات الدالة :السياحة ،السياحة الوافدة ،االرھاب ،أمن السياح  ،االردن.

 :01مقدمة

تعتبر السياحة واحدة من أھم الظواھر االجتماعية واالقتصادية في الوقت الحالي التي يمكن أن تلعب دوراً رئيسا ً في
تحقيق السالم العالمي وذلك باستثمار السياحة والسفر من أجل تحقيق السالم العالمي كالسياحة الدينية التي تساھم في
تعزيز قيم السالم مع خالقنا من خالل زيارة األماكن المقدسة ،والسالم مع أنفسنا من خالل السياحة الروحية التي تعبر
عن السالم الداخلي ،والسالم مع اآلخرين كالسياحة الثقافية التي تساھم في بناء التفاھم المتبادل مع اآلخرين من خالل
التعرف على التاريخ والعادات والتقاليد والقيم واللغة ،والسالم مع الطبيعة كالسياحة البيئية التي تساھم في الحفاظ على
التنوع البيولوجي من خالل المحافظة على الغابات والمناطق البرية في كثير من دول العالم ،والسالم مع األجيال
السابقة كالسياحة التراثية المتمثلة بزيارة اآلثار القديمة ،واألجيال القادمة من خالل التنمية المستدامة وذلك باعتبار كل
مسافر أو سائح يشكل سفير للسالم حيث بلغ أعداد السياح مليار سائح عام 2014م ،ويتوقع إن يصل أعدادھا إلى
 1,6مليار سائح عام 2020م ) . (Amore, 2010يأتي عامل توفير األمن للسياح في مقدمة األسس التي ترتكز
عليھا أي صناعة سياحية ناجحة ومستدامة ،وان المشاكل المتعلقة بأمن وسالمة السائح سواء حدثت أو يتوقع حدوثھا
من شانھا أن تؤثر بشكل سلبي على سمعة الدولة المستقبلة للسياح )المضيفة( بحيث تساھم التوقعات السلبية كاإلرھاب
وعدم االستقرار السياسي على المستوى الداخلي للدولة أو على المستوى اإلقليمي دوراً سلبي في التنمية السياحية في
الدولة أو اإلقليم ككل )منظمة المؤتمر اإلسالمي2008 ،م( .وقد اكتسبت قضايا األمن والسالمة أھمية خاصة في
قطاع السياحة والسفر وبخاصة في العقدين الماضيين نتيجة للتغيرات التي حدثت على المستوى العالمي كاألعمال
اإلرھابية والحروب التي سببت انخفاض ملموس في صناعة السياحة والسفر ).(Kôvári and Zimányi , 2011

 :1مشكلة الدراسة
يعد اإلرھاب من العوامل الرئيسة الذي يؤثر بشكل سلبي على التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في
الدولة.حيث برز مفھوم االرھاب حديثا على مستوى العالم بعد وقوع احداث  11ايلول عام 2001م في الواليات
المتحدة االمريكية وما نتج عنة من اجماع عالمي بضرورة التصدي له بجميع الوسائل السياسية والثقافية والفكرية
والعسكرية ،فمن الناحية العسكرية قامت الواليات المتحدة االمريكية ودول الحلفاء بشن حرب على افغانستان عام
2002م للقضاء على جماعة القاعدة المتشددة .تعمل األحداث اإلرھابية على خلق أزمة في المقصد السياحي من
خالل تشويه صورة السالمة واألمن السياحي مما يھدد استدامة السياحة فيه ،وتلعب وسائل اإلعالم المختلفة دوراً
ھاما ً في تحقيق أھداف اإلرھابيين من خالل التغطية اإلعالمية لألحداث اإلرھابية األمر الذي يخلق جواً من الخوف
والقلق للمسافرين لدرجة إلغاء الرحلة المقررة أليھا أو تغيير سير الرحلة إلى وجھات سياحية أكثر أمنا لتجنب
المخاطر الفعلية والمحتملة األمر الذي ينعكس بشكل سلبي على القطاع السياحي في الدول المستھدفة ويتسبب في
تراجع أعداد السياح الوافدين اليھا .وتعمل معظم الدول الغربية على ربط اإلرھاب بالعالم االسالمي بشكل رئيس
مبرره ذلك بوجود جماعات متطرفة تتبنى افكار متطرفة ومتشددة تشجع على اإلرھاب داخليا ً في الدول الموجود
فيھا ،وخارجيا ً من خالل القيام بأعمال إرھابية في الدول الغربية كأوروبا وامريكا )الرفاعي2014 ،م(.
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وتسعى الدراسة الى االجابة عن التساؤالت التالية:
 ما ھي العالقة بين االرھاب والسياحة. ھل أثرت االحداث اإلرھابية )11ايلول عام 2001م وتفجيرات فنادق عمان عام 2005م( على تراجع أعدادالسياح الوافدين الى األردن.

 :2أھمية ومبررات الدراسة
 -1ندرة الدراسات التي تناولت تأثير األحداث االرھابية على السياح الوافدين على المستوى المحلي او اإلقليمي.
 -2يعد عامل األمن السياحي من العوامل الھامة في تحديد الوجھة السياحية للسياح الوافدين.
 -3يساعد تحليل تأثير االحداث االرھابية على السياحة الوافدة في األردن صانعي القرار السياحي في األردن على
وضع الخطط الكفيلة في حالة األحداث االرھابية المستقبلية للحد من تأثيرھا السلبي على القطاع السياحي األردني.

 :3اھداف الدراسة
 -1تحليل العالقة بين االرھاب والسياحة.
 -2تقييم تأثير االرھاب على تراجع اعداد السياح الوافدين الى االردن نتيجة تأثير حدثي  11ايلول عام 2001م
وتفجيرات فنادق عمان عام 2005م.

 :4الدراسات السابقة
قام المجالي عام 2004م في دراسته األمن السياحي في اإلسالم على ربط األمن السياحي بالعامل الديني من
خالل إعطاء صورة عن موقف اإلسالم من أمن السياح باألدلة الشرعية من خالل دراسة ظاھرة التعدي على السياح
وأسبابھا ومشروعيتھا والطرق الالزمة لعالجھا ،وبينت على أن مفھوم األمن السياحي يشمل السياحة بنوعيھا الداخلية
والخارجية ويشمل أيضا أمن السائح في نفسه وماله وأمن المنشآت السياحية سواء في حالة الحرب أو السلم ،وأشارت
بأن الشريعة اإلسالمية حثت على تحقيق األمن السياحي من خالل تعاليمھا بحسن التعامل مع السياح وفرض عقوبات
على كل من يتعدى عليھم ،وبينت أيضا أن مفھوم األمن السياحي يبدأ باألمن النفسي واالجتماعي واالقتصادي وغير
ذلك وله جانبان ھما :حماية السياحة ومنشآتھا ،وحماية المجتمع من آثار السياحة ،وذلك من خالل تشريع القوانين
الضابطة لذلك .كما قام بعض الباحثين على ربط اإلرھاب بالسياحة ومنھم دراسة Feridunعام 2011م بعنوان
 Impact of Terrorism on Tourism in Turkey: Empirical Evidence From Turkeyالذي تناول فيھا
أثر اإلرھاب على السياحة في تركيا من خالل تحليل آثار الھجمات اإلرھابية على السياحة الوافدة في تركيا خالل
الفترة )2006-1986م( ،بينت الدراسة بأن الھجمات اإلرھابية أثرت سلبا ً على القطاع السياحي التركي مما انعكس
سلبا ً على الجانب االقتصادي .كما قام كل من  Rangaو  Pradhanعام 2014م بدراسة بعنوان Terrorism
? Terrorizes Tourism: Indian Tourism Effacing Mythsتناولت تأثير اإلرھاب على السياحة الھندية من
خالل تحليل تأثير الھجمات اإلرھابية على السياحة الوافدة في الھند للفترة )2012-2006م( ،وبينت الدراسة بأن
الھجمات اإلرھابية التي حدثت في بعض المناطق بالھند مثل دلھي ،وبومباي اثرت سلبا ً على نمو أعداد السياح
الوافدين إلى الھند .وقد ذھب بعض الباحثين على ربط األحداث السياسية واالقتصادية واإلرھاب بالطلب السياحي فقد
قام كل من Sahaو Yapعام 2014م بدراسة بعنوان The Moderation Effects of Political Instability
Analysis and Terrorism on Tourism Development: A Cross-Country Panelتناولت بالتحليل
تأثير عدم االستقرار السياسي واإلرھاب على التنمية السياحية في  139دولة للفترة )  ،(2009-1999وبينت
الدراسة بأن تأثير عدم االستقرار السياسي على التنمية السياحية في ھذه الدول أقوى من آثار الھجمات اإلرھابية ،كما
بينت بأن اإلرھاب وعدم االستقرار السياسي معا يسببان أضراراً خطيرة في صناعة السياحة.
كما قام كل من  Mushtaqو Zamanعام 2014م بدراسة بعنوان The Relationship Between
 Political Instability ,Terrorism and Tourism in Saarc Regionتناولت العالقة بين عدم االستقرار
السياسي واإلرھاب والسياحة في منطقة سارك التي تمثل دول باكستان ،الھند ،سريالنكا ،بنغالدش خالل الفترة
)2012-1995م( ،وبينت الدراسة وجود عالقة سلبية قوية بين عدم االستقرار السياسي والسياحة في منطقة سارك
في حين كانت العالقة بين اإلرھاب والسياحة أكثر إيجابية من عدم االستقرار السياسي في منطقة سارك .في حين قام
Steinerعام 2010م دراسة بعنوان An Overestimated Relationship? Violent Political Unrest and
 Tourism Foreign Direct Investment in the Middle Eastتناول فيھا تأثير االضطرابات السياسية
واإلرھاب على السياحة واالستثمار األجنبي المباشر في الشرق األوسط من خالل دراسة حالة مصر في محاولة لفھم
تأثير االضطرابات السياسية كحرب الخليج عام 1990م ،والھجمات اإلرھابية التي مارستھا الجماعات اإلسالمية
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عام 1994/1993م ،وھجوم األقصر عام 1997م على االستثمارات السياحية األجنبية ،وأعداد السياح الوافدين إلى
مصر ،وبينت الدراسة بأن المخاطر البشرية المرتبطة باالضطرابات السياسية واإلرھاب أدت إلى تراجع السياحة
الوافدة واالستثمار األجنبي المباشر في مصر ،كما بينت بأن توفر عامل األمن واالستقرار في الدولة يوثر بشكل
ايجابي على تطور السياحة وازدھارھا ونمو االستثمارات السياحية فيھا األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على النمو
االقتصادي بالدولة .في حين جاءت دراسة كل من  Teitler-Regevو  Shahrabaniو  Gozikerعام 2013م
بعنوان  The Effects of Economic Crises, Epidemics and Terrorism on Tourismتناولت آثار
األزمات االقتصادية الحديثة واإلرھاب واألوبئةعلى حركة السياح بين دول المنشأ التي تمثل أعلى الدول أنفاقا على
السياحة وھي بريطانيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،ودول المقصد التي تمثل وجھات سياحية
حديثة وھي سنغافورة ،فيتنام ،إسبانيا حيث تعرضت ھذه الدول الى اإلرھاب او االوبئة او كليھما ،وبينت الدراسة بأن
اإلرھاب في بلد المنشأ يؤثر على حركة السياح إلى الدول البعيدة جغرافيا في حين أن تأثيره محدود على حركة
السياح الوافدين من دول الجوار اإلقليمي.

 :5منھجية الدراسة
 :5:1مصادر الدراسة
 المصادر الثانوية )المكتبية( :وتشمل المصادر ،والمراجع ،والبحوث ،والدراسات المتعلقة بالسياحة ،وموقفالشريعة االسالمية من ظاھره األرھاب في السياحة ،والتقارير والنشرات التي تصدر عن المؤسسات الحكومية ذات
العالقة بموضوع الدراسة مثل وزارة السياحة واآلثار ،وھيئة تنشيط السياحة ،ودائرة اإلحصاءات العامة.
 المصادر االولية )الثانوية( :وتشمل المالحظات والمعلومات التي تم جمعھا من الميدان. منطقة الدراسة :تشمل منطقة الدراسة المملكة األردنية الھاشمية التي تقع الى الجنوب الغربي من قارة آسيا بين5
5
5
5
دائرتي عرض ) ( 33 22 – 29 11شمال خط االستواء وخطي طول ) ( 39 12 – 34 59شرق خط غرينتش
ويحدھا من الشمال سوريا ومن الشرق العراق والسعودية ومن الجنوب السعودية وخليج العقبة ومن الغرب فلسطين
وتبين الخارطة في )الشكل  (1موقع األردن بين الدول المجاورة.

 5:2مناھج الدراسة
 المنھج الوصفي :القائم على وصف منطقة الدراسة عن طريق جمع البيانات ذات العالقة بالدراسة. المنھج التاريخي :القائم على دراسة الوقائع واألحداث التي حدثت في الماضي بما يساھم في فھم الحاضر والتنبؤبالمستقبل )العساف والوادي.(2011 ،
اعتمدت الدراسة على المنھج التاريخي من أجل تحليل وتفسير تأثير األحداث االرھابية المحلية واإلقليمية والعالمية
على أعداد السياح الوافدين في األردن ،ووضع الحلول المقترحة للتقليل من تأثير األحداث االرھابية المستقبلية على
السياحة األردنية.

الشكل  .1خارطة موقع منطقة الدراسة
المصدر :إعداد الباحث
 -تصنيف السياحة الوافدة :اعتمد الباحث على تصنيف منظمة السياحة العالمية لألقاليم السياحية كما يلي:
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 -1اإلقليم األوروبي :ويشمل السياح الوافدين من جميع الدول األوروبية باإلضافة الى روسيا.
 -2اإلقليم األمريكي :وتشمل السياح الوافدين الى األردن من أمريكا الشمالية والجنوبية.
 -3إقليم آسيا والباسفيك :وتشمل السياح الوافدين الى األردن من جميع الدول اآلسيوية غير العربية باإلضافة الى إقليم
الباسفيك الذي يمثل قارة أستراليا وجزر المحيط الھادئ.
 -4اإلقليم اإلفريقي :ويشمل جميع السياح الوافدين من الدول اإلفريقية غير العربية.
 -5إقليم الشرق األوسط :وقد تم دراسة السياح األردنيين الوافدين ،والسياح الوافدين من الدول الخليجية وتم استبعاد
الدول العربية األخرى كالمصرية ألنھا تأتي الى األردن ألغراض العمالة وليس للسياحة.

 5:3أسلوب تحليل البيانات
اعتمدت الدراسة في قياس تأثير االرھاب على السياحة الوافدة على تحليل بيانات أعداد السياح الوافدين إلى
األردن خالل حدثي  11ايلول التي جرت في الواليات المتحدة االمريكية عام 2001م ،وتفجيرات فنادق عمان عام
2005م على عدد من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )(SPSS
 Statistical Package Tours for Social Sciencesكما يلي:
 -1معامل االختالف )(Coefficient of Variance
وھو من أحد مقاييس التشتت المستخدمة لقياس التشتت بين مجموعتين أو أكثر من القيم بغض النظر عن اختالف
وحدات القياس المستخدمة أو المتوسطات أي بمعنى أنّ معامل االختالف يستخدم لمقارنة تشتت مجموعتين أو أكثر
من القيم حتى لو اختلفت متوسطاتھا أو وحدات قياسھا .وتبين المعادلة التالية طريقة حساب معامل االختالف أو
التشتت النسبي:

  : .معامل االختالف
 : Sاألنحراف المعياري
)عودة والقاضي(2014 ،
 :المتوسط الحسابي
يضرب ناتج تقسيم االنحراف المعياري على المتوسط الحسابي في  100لتحويل الناتج الى نسبة مئوية ليسھل
فھمة وتحديد داللته.
استخدم معامل االختالف في الدراسة لقياس مقدار التشتت أو االختالف في أعداد سياح األقاليم والجنسيات خالل
الفترة الزمنية التي أثر بھا الحدث األمني .ويشير قيمة معامل االختالف أو التشتت الى درجة تأثير األحداث األمنية
على أعداد السياح اذ كلما زاد الرقم يدل على وجود تشتت واختالف كبير في أعداد السياح بين سنة التي جرى بھا
الحدث وسنة االساس التي سبقت وقوع الحدث.
 -2معامل التغير
يستخدم معامل التغير لقياس مقدار التغير في قيم البيانات الحالية مقارنة قيم البيانات السابقة لمعرفة قيمة التغير
في البيانات .وتبين المعادلة التالية طريقة حساب معامل التغير النسبي:
*معامل التغير = )القيمة الحالية -القيمة السابقة ( × ) 100المغربي2014 ،م(
القيمة السابقة
ويتم ضرب ناتج المعادلة في  100لتحويل الناتج الى نسبة مئوية ليسھل فھمة وتحديد داللته كما ھو الحال في
معامل االختالف.
وقد أستخدم معامل التغير في الدراسة لمعرفة مقدار التغير في أعداد سياح األقاليم والجنسيات نتيجة تأثير
األحداث األمنية ما بين سنة أو المتأثرة باألحداث وسنة األساس التي سبقت وقوع الحدث بنفس الطريقة واالسلوب
التي تم قياس فيھا معامل االختالف .ويشير نوع معامل االختالف أو التغير الى نوع تأثير الحدث األمني والسياسي
على أعداد السياح حيث يدل معامل التغير اإليجابي على حدوث ارتفاع ايجابي في أعداد السياح بينما يدل معامل
التغير السلبي على انخفاض سلبي في أعداد السياح في فترة الحدث مقارنة مع سنة األساس المعتمدة لقياس تأثير
الحدث .وقد تم ربط معامل االختالف مع معامل التغير في قياس تأثير األحداث األمنية والسياسية على أعداد السياح
الوافدين وذلك لبيان نوع معامل االختالف ايجابا ً أو سلباً ،ومن ھنا فأن يمكن اعتبار كل من معامل االختالف والتغير
توأمان في التحليل االحصائي.
 -3الفئات
تم توزيع معامل االختالف والتغير السنوي في أعداد سياح األقاليم والجنسيات اإليجابي أو السلبي نتيجة تأثير
األحداث األمنية والسياسية على الفئات )األولى -العاشرة( لتقييم مقدار تأثير العامل األمني عليھا .وقد وزعت الفئات
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اإليجابية على النحو التالي :الفئة األولى ) (10-0وامتدادھا ) (9,99-0والثانية ) (20-10وامتدادھا )(19,99-10
والثالثة ) (30-20وامتدادھا )....(29,99-20الفئة العاشرة ) (100-90وامتدادھا ) (99,99-90اما الفئات السلبية
فقد وزعت بطريقة معاكسة الفئة األولى ) (0-10-وامتدادھا )....(0-9,99-الفئة العاشرة ) (90--100-وامتدادھا
)) (90--99,9-المغربي .(2014 ،وقد اشار توزيع معامل التغير أو االختالف اإليجابي ألعداد سياح األقاليم أو
الجنسيات على الفئات اإليجابية تجاوزھا نطاق الفئة العاشرة )أي أعلى من  (100عندما يكون أعداد السياح في سنة
الحدث أكبر بعدة اضعاف من أعداد السياح في سنة االساس المعتمدة لقياس الحدث .إضافة إلى استخدام برمجية GIS
لرسم خارطة منطقة الدراسة.
 -4سنة االساس
ھي السنة التي ينسب اليھا التغير أو يقاس التغير بالنسبة لھا ويجب ان تتميز سنة االساس باالستقرار السياسي
واألمني وليس فيھا ظروف أمنية أو سياسية كالحروب أو اإلرھاب أو وجود تأثير محدود لألحداث األمنية عليھا ،وان
تكون قريبة نسبيا ً من سنة المقارنة ما أمكن حتى ال يختلف التغير أو االختالف بشكل كبير بين سنتي المقارنة
واالساس وبالتالي يفقد الرقم القياسي أھميته ،ويختلف اختيار سنة االساس في كل فترة زمنية بسبب ظھور أحداث
أمنية وسياسية جديدة )عودة والقاضي.(2014 ،
 -5داللة الرموز في التحليل
م :المجموعة حيث استخدمت لتمثيل مجموعات إقليم الشرق األوسط )األردنية ،الدول الخليجية( باإلضافة الى
المجموعة العربية في دراسة سياح المجموعات ).(Package Tours
ف :الفئة حيث استخدمت في تفسير نتائج معامل االختالف والتغير ألعداد سياح األقاليم والجنسيات للداللة على الفئة
التي وقع بھا التناقص أو التزايد ،وقد تم وضع األقاليم والجنسيات التي وقعت بنفس الفئة بشكل متتابع تفصل بينھما
شرطة ) (-بالترتيب التصاعدي لمعامل االختالف والتغير اإليجابي ،والترتيب التنازلي لمعامل االختالف والتغير
السلبي.

 :6العالقة بين اإلرھاب والسياحة
يعد اإلرھاب من العوامل الرئيسة الذي يؤثر بشكل سلبي على التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدولة ففي
مجال السياحة يؤدي الى تراجع الحركة السياحية في الدول التي تعرضت لألحداث اإلرھابية ،ويكون لذلك تأثير
سلبي على عناصر القطاع السياحي في الدولة واقتصادھا وبخاصة الدول التي تعتمد على ھذا القطاع بشكل أساسي،
ومن األمثلة على ذلك تأثير أحداث األقصر التي تعرضت لھا مصر عام 1992م على السياحة فيھا ،وتأثير
أحداث 11أيلول في الواليات المتحدة األمريكية عام 2001م على تراجع السياحة في كثير من الدول كاألردن.
 تعريف اإلرھاب:بالرغم من تعدد التعريفات التي تناولت ظاھرة اإلرھاب إال أنھا اتفقت جميعھا على الھدف منھا وھو بث الرعب
والخوف المجتمعي في المكان المستھدف لتحقيق غايات معينة قد تكون اقتصادية أو سياسية أو دينية أو ايدولوجية.
عرف معظم الباحثين اإلرھاب بأنه سلوك عدواني مادي أو معنوي يحدث بشكل ظاھري أو باطني ينتج عنه تھديد
وتخويف وترويع لألبرياء وإيذائھم جسديا أو فكريا أو نفسيا أو روحيا أو حتى في ممتلكاتھم بغض النظر عن الوسيلة
المستخدمة بما فيھا الوسائل االلكترونية الحديثة كاألنترنت والھاتف لتحقيق أھداف اقتصادية أو سياسية أو
عقائدية..الخ وقد يصدر ھذا الفعل عن إفراد أو جماعات أو دول )قيراط2011،م() ،الرفاعي2014،م( .وقد جاء
مصطلح االرھاب في الشريعة االسالمية في مواضع عدة في القران الكريم بمعنى الخوف والفزع قوال او عمال من
` او الناس منھا قولة تعالى في سورة االنفال) :واعدوا لھم  `...يعلمھم( ،ويدل مصطلح االرھاب في القران على
أمران ھما :
 اإلرھاب الجائز :وھو الذي امر ` به الناس في القران والسنة النبوية مثل خوف المؤمن من ` عز وجل طمعا ً فيرضاه والتقرب اليه ،والجھاد ضد الظلم واالستبداد من خالل االستعداد لقتال االعداء بالنفس والمال واللسان دفاعا عن
النفس .وبذلك فان ذلك يناقض االرھاب الذي يستھدف االبرياء من االطفال والشباب وكبار السن ذكور او اناث.
 االرھاب غير الجائز :وھو االرھاب الذي نھى ` عنه في القران والسنة النبوية ألنه يؤدي الى الظلم واالستبدادواستھداف ال ضد االبرياء بغير وجه حق مثل قطع الطريق واخافة الناس ،والتفجيرات واالستھداف التي تمارسه
الجماعات المتطرفة ضد السياح كالتفجيرات االرھابية التي استھدفت ثالث فنادق في عمان عام 2005م ،واستھداف
الجماعات المتطرفة السياح في مصر )الرفاعي2014 ،م(.
ومن ھنا فان الشريعة االسالمية ترفض النوع الثاني بشكل قاطع ألنه يساھم في الظلم والتعدي على االخرين سواء
كانوا من المسلمين او غير المسلمين بينما تجيز النوع االول كالخوف من ` وارھاب العدو وتخويفھم للدفاع عن
النفس .كما ان الشريعة اإلسالمية تحث على تحقيق األمن السياحي من خالل تعاليمھا بحسن التعامل مع السياح
وفرض عقوبات على كل من يتعدى عليھم ،وتبين بأن األمن السياحي يبدأ باألمن النفسي واالجتماعي واالقتصادي
وتحقيقه في القطاع السياحي يتمثل في جانبان االول :حماية السياحة ومنشآتھا ،والثاني :حماية المجتمع من آثار
السياحة ،وذلك من خالل تشريع القوانين الضابطة لتحقيقه )المجالي2004،م( .كما تلجأ الجماعات المعارضة
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The Impact of the September….
السياسية للدولة إلى اإلرھاب إلبراز تأثيرھا وقيمتھا من خالل استھداف السياح لتحقيق اثارة سياسية أو دينية أو
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أيدولوجية في الدولة كما حدث في مصر وكولومبيا والفلبين من خالل وسائل
اإلعالم ) .(2004,Neumayerيعد اإلرھاب أداة لتحقيق مكاسب سياسية في الدولة من خالل الصراع المسلح الذي
يستھدف زعزعة األمن واالستقرار بالدولة ويساعد اإلرھابيين في تحقيق أھداف استراتيجية طويلة األجل أو قصيرة
األجل من خالل استھداف السياح وبخاصة سياح المجموعات األجنبية التي تؤدي الى أضعاف بنية الدولة االقتصادية
وبخاصة الدول التي تعتمد على عائدات السياحة وبالتالي تحقيق مكاسب سياسية وزعزعة استقرار الحكومة بقطع
التمويل الحكومي من خالل الحد من الطلب السياحي كالتراجع الذي حدث في السياحة المصرية عام 1992م بنسبة
 %43نتيجة الھجمات اإلرھابية ) .(Sönmez and Apostolopoulos and Tarlow,1999وقد تكون سبب
الھجمات اإلرھابية ناتجة عن تعارض في الثقافات والقيم والمعتقدات الدينية كالھجمات التي مارستھا الجماعات
اإلسالمية ضد السياح في مصر بسبب اعتقادھم بأن السياحة تھدد القواعد االجتماعية والقيم والتقاليد والمعتقدات
الدينية من خالل انتشار استھالك لحم الخنزير والكحول والقمار واللباس الغربي ومدونات السلوك ) Sönmez and
 .(Apostolopoulos and Tarlow,1999وتتنوع الجرائم المرتبطة باإلرھاب بشكل كبير وتختلف األساليب
والطرق المتبعة في تنفيذھا للوصول إلى تحقيق الغايات التي تھدف إليھا كخطف السياح واحتجازھم كرھائن أو قتلھم
من قبل العصابات ،والھجوم على المنشآت السياحية الحيوية كالفنادق ووسائل النقل المختلفة والمباني العامة ،والھجوم
على مقار المنظمات الدولية وأماكن اجتماعاتھم ،واالغتياالت والتفجيرات والتخريب وغير ذلك )الغامدي2005 ،م(.
وقد اجمع الباحثون )Saha(2014و Mushtaq (2014)،YapوSteiner(2010) ،Zamanعلى أ ّناالضطرابات
السياسية واإلرھاب يؤثر سلبا ً على التنمية السياحية واالستثمار األجنبي المباشر في الدولة ،وأكدوا على أن تأثير عدم
االستقرار السياسي كالحروب على السياحة الوافدة أقوى بكثير من تأثير الھجمات اإلرھابية.
ويرتبط اإلرھاب بوسائل اإلعالمالمختلفة بشكل وثيق حيث يغذي كل منھما األخر لتحقيق دوافع سياسية
وأيدولوجية من خالل حاجة اإلرھابيين إلى وسائل اإلعالم للفت االنتباه حول قضاياھم من جھة ،ومن جھة أخرى فأن
نشاطاتھم تجذب وسائل اإلعالم لزيادة مكانتھا كوسيلة إعالمية من خالل التعمق في الحدث األمر الذي يكسبھا مزيدا
من المتابعين لھا )الساموك وعبدالرزاق2011 ،م( .وتساھم المعلومات التي يحصل عليھا السياح من وسائل اإلعالم
واالتصال المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة دوراً ھاما في اطالع جمھور المسافرين وتوعيتھم باألوضاع
األمنية والسياسية التي تدور على مستوى العالم كاألحداث اإلرھابية أو االضطرابات السياسية في ادارك المخاطر،
وتصورات السالمة واألمن في الوجھة السياحية ،وتحديد قرار السفر اليھا ،وبالتالي تؤثر على قرار السائح في اختيار
الوجھة السياحية ) . (Cláudia, Abrantes, Kastenholz, 2014تعد تصورات السياح حول السالمة واألمن
الشرط األساسي للرحلة السياحية لذا فأن المخاطر األمنية المرتبطة باألعمال اإلرھابية تؤثر على سلوك السفر للسياح
اذ يرتبط السفر بشكل وثيق مع مخاطر الخوف على سالمة السياح وممتلكاتھم لذا فأن السياح يسافرون إلى األماكن
الخارجية التي تسود بھا األمن واالستقرار ويتجنبون التورط في المواقف الخطرة التي تھدد أمنھم وحياتھم اثناء زيارة
األماكن السياحية ) .(2004,Neumayerحيث يلجا السياح في حالة تعرض الوجھة السياحية المطلوبة الى
المخاطر األمنية والسياسية إلى اختيار وجھة سياحية بديلة ذات خصائص مماثلة للوجھة السابقة أكثر أمنا واستقراراً
فالسياح الذين يفضلون سياحة الشواطئ يختارون وجھات تتمتع بھذه الخاصية عند تعرض الوجھة المطلوبة الى
أحداث أمنية.

 :7مناقشة نتائج تحليل أعداد السياح
 7:1تأثير أحداث  11أيلول عام 2001م على السياحة الوافدة الى األردن
اوالً  :سياح المبيت وزوار اليوم الواحد
بينت النتائج من خالل تحليل معامل االختالف والتغير ألعداد سياح األقاليم والجنسيات عام 2002م مقارنة مع
عام 2000مقدار التباين فيما بينھا في تأثير أحداث  11أيلول عليھا )الجدول .(1وبالرغم من أن تأثير ھذا الحدث
على السياحة الوافدة امتد بين عامي )2002-2001م( أال أنه تم اعتماد عام  2002لقياس تأثير أحداث  11أيلول
على السياحة الوافدة إلى األردن ،وذلك لسببين األول :ألن عام 2001م الذي جرى به الحدث أثر على الربع األخير
فقط من ھذا العام متجاوزا فترة الذروة السياحية )آذار -أيار( التي تنشط بھا السياحة األجنبية ،والثاني :وجود تأثير
لالنتفاضة الفلسطينية الثانية على أعداد السياح في األرباع الثالث األولى لعام 2001م لذلك تم اعتماد عام 2002م
لقياس تأثير ھذا الحدث على النحو التالي-:
أ-األقاليم :بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بأحداث  11أيلول عام  2002مقارنة مع عام 2000م بمعامل
ف3
ف،4
اختالف سلبي )األوروبي األمريكي ( بينما شھدت األقاليم األخرى اختالفا ايجابيا ً بأعدادھا )األردنية -اإلفريقي،
ف6
ف5
آسيا والباسفيك  ،الخليجية ( ،اما أعداد )سياح المبيت ،زوار اليوم الواحد( فأن سياح األقاليم المبيت التي تأثرت
ف،1
ف5
ً
بمعامل اختالف سلبي )األوروبي -األمريكي ( بينما شھدت األقاليم األخرى اختالفا ايجابيا بأعدادھا )اإلفريقي
ف7
ف6
ف،2
آسيا والباسفيك  ،الخليجية ( ،في حين شھدت أعداد زوار اليوم الواحد في جميع األقاليم معامل
األردنية
ف6
ف4
ف2
ف1
اختالف ايجابي بأعدادھا )األوروبي -األمريكي  ،األردنية -آسيا والباسفيك  ،اإلفريقي ،الخليجية (.
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ف9

ف7

ب -الجنسيات :بينت النتائج بأن الجنسيات التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي )اإليطالية  ،اإلسبانية ،األلمانية -
ف1
ف2
ف،3
ف4
البريطانية ،الكندية ( بينما شھدت الجنسيات األخرى اختالفا ايجابيا ً بأعدادھا
الفرنسية  ،األمريكية
ف8
ف6
ف2
)اإلسرائيلية  ،السعودية  ،الكويتية ( ،آما أعداد )سياح المبيت وزوار اليوم الواحد( فأن سياح الجنسيات المبيت
ف3
ف،4
ف،5
ف6
ف،8
ف10
التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي )اإليطالية  ،اإلسبانية الفرنسية ،األلمانية األمريكية البريطانية ،
ف10
ف7
ف1
ف2
الكندية ( بينما شھدت الجنسيات األخرى اختالفا ايجابيا ً بأعدادھا )اإلسرائيلية ،السعودية ،الكويتية ( أما أعداد
ف3
زوار اليوم الواحد فأن الجنسية اإليطالية الوحيدة التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي بينما شھدت الجنسيات األخرى
ف3
ف2
ف1
اختالفا ايجابيا ً بأعدادھا )اإلسبانية -األمريكية -األلمانية  ،البريطانية ،الكندية -اإلسرائيلية ،
ف6
ف،5
الفرنسية السعودية  -الكويتية (.
الجدول  .1معامل االختالف والتغير

)(%

ألعداد سياح األقاليم والجنسيات نتيجة تأثير أحداث  11أيلول عام 2002م
مقارنة مع عام2000م

يتبين من خالل الجدول السابق بأن أعداد سياح إقليم الشرق األوسط )المجموعة الخليجية واألردنية( احتلت أعلى
المتوسطات تبعھا اإلقليم األوروبي في المرتبة الثانية وآسيا والباسفيك في المرتبة الثالثة واإلقليم األمريكي بالمرتبة
الرابعة في حين سجل اإلقليم اإلفريقي في أعداده ادنى المتوسطات بنسبة منخفضة مقارنة مع األقاليم السابقة اما
الجنسيات فأن أعداد الجنسية السعودية شكلت أعلى المتوسطات والجنسية الكندية أقل المتوسطات .نستنتج مما سبق
بأن حداث  11أيلول عام 2001م أثر سلبا ً بشكل خاص على أعداد سياح األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية
وذلك بسبب القيود التي فرضت على السفر الجوي بعد ھذا الحدث في الدول المتقدمة وبخاصة الواليات المتحدة
األمريكية والدول األوروبية خوفا من التعرض لحادث مماثل وبخاصة المتجھة والقادمة من إقليم الشرق األوسط التي
نسبت الواليات المتحدة األمريكية منفذي الحادث الى الجماعات االسالمية بما يسمى بتنظيم القاعدة في الدول العربية
وافغانستان بينما لم يؤثر على أعداد سياح األقاليم والجنسيات األخرى الشرق األوسط )األردنية والخليجية( وآسيا
والباسفيك واإلفريقي بسبب بعد المكان الذي جرى به الحدث عن األردن باإلضافة الى أن معظمھا يمثل دوالً نامية.
كما بين الجدول السابق بأن حداث  11أيلول أثر سلبا ً بشكل خاص على أعداد سياح األقاليم والجنسيات األوروبية
واألمريكية المبيت دون زوار اليوم الواحد التي تأثرت بمعامل اختالف ايجابي بأعدادھا باستثناء الجنسية البريطانية
وذلك بسبب القيود التي فرضت على السفر الجوي بعد ھذا الحدث في الدول المتقدمة وبخاصة الواليات المتحدة
األمريكية والدول األوروبية خوفا من التعرض لحادث مماثل وبخاصة المتجھة والقادمة من إقليم الشرق األوسط
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واعالن ھذه المنطقة وجھة سياحية غير آمنة بينما لم يؤثر على أعداد سياح األقاليم والجنسيات األخرى الشرق
األوسط )األردنية والخليجية( وآسيا والباسفيك واإلفريقي .وبذلك فأن ھذا الحدث أثر
بشكل سلبي كبير على القطاع السياحي والفعاليات العاملة بالقطاع السياحي األردني من جراء التناقص الحاد في
أعداد السياح الوافدين من اإلقليم والجنسيات األوروبية واألمريكية المبيت .ومن منظور جغرافي يتبين بأن حدث
حداث  11أيلول عام 2001م أثر سلبا ً على السياح الوافدين من األقاليم والجنسيات األمريكية واألوروبية البعيدة
جغرافيا ً عن األردن بشكل أكبر من سياح إقليم الشرق األوسط المجاور المتمثلة بالمجموعة األردنية والخليجية
والجنسية اإلسرائيلية بشكل متوافق مع الفكرة األولى بينما كان تأثيره السلبي على األقاليم والجنسيات األمريكية
واألوروبية التي تمثل دوالً متقدمة أكبر من األقاليم والجنسيات التي تمثل دوالً نامية آسيا والباسفيك واإلفريقي
ومجموعات إقليم الشرق األوسط األردنية والخليجية التي تأثرت بشكل ايجابي.
)(%

الجدول  .2معامل االختالف والتغير ألعداد سياح األقاليم والجنسيات ) (Package Toursالمبيت نتيجة تأثير
أحداث  11أيلول عام 2002م مقارنة مع عام 2000م

ثانيا ً :سياح المجموعات المبيت )(Package Tours
بينت النتائج من خالل تحليل معامل االختالف والتغير ألعداد سياح المجموعات األقاليم والجنسيات عام 2002م
مقارنة مع عام2000م مقدار التباين فيما بينھا في تأثير أحداث  11أيلول عليھا حيث بينت بأن األقاليم التي تأثرت
ف7
ف9
ف<10
 ،اإلفريقي -آسيا والباسفيك  ،األوروبي ( بينما شھدت المجموعة
بمعامل اختالف سلبي )األمريكي
ف4
العربية اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا .أما الجنسيات فقد تأثرت جميعھا بمعامل اختالف سلبي كبير بأعدادھا )األمريكية-
ف4
ف6
ف7
ف9
ف10
ف<10
 ،الفرنسية  ،األلمانية  ،اإلسبانية  ،والبريطانية  ،اإلسرائيلية ( )الجدول.(2
اإليطالية-الكندية
يتبين من الجدول السابق بأن اإلقليم الذي شكل فيه أعداد سياح المجموعات ) (Package Tourأعلى
متوسطات ھو اإلقليم األوروبي تبعه اإلقليم األمريكي بالمرتبة الثانية والمجموعة العربية في المرتبة الثالثة وإقليم آسيا
والباسفيك في الرتبة الرابعة في حين شكلت أعداد سياح اإلقليم اإلفريقي نسبة محدودة مقارنة مع اإلقليم السابقة.
نستنتج مما سبق بأن حداث  11أيلول أثر سلبا ً على أعداد جميع سياح المجموعات )  (PackageToursالمبيت
الوافدين الى األردن من جميع األقاليم والجنسيات االجنبية بينما لم يؤثر على أعداد سياح المجموعات الوافدة من
الدول العربية وذلك بسبب تحذير الحكومات والمكاتب السياحية السياح في الدول المتقدمة من السفر الى الوجھات
غير اآلمنة وارشادھم الى وجھات اكثر أمنا ً .ومن منظور جغرافي تبين بأن حداث  11أيلول عام 2001م أثر سلبا ً
على أعداد سياح المجموعات عام 2002م الوافدين من جميع األقاليم والمجموعات البعيدة جغرافيا عن األردن أكبر
من سياح المجموعات العربية المجاورة التي شھدت أعدادھا اختالف وتغير ايجابي ،كما أثر سلبا ً على أعداد سياح
جميع األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية التي تمثل دوالً متقدمة بشكل أكبر من أعداد سياح آسيا والباسفيك
واإلفريقية التي تمثل دوالً نامية نظراً لمحدودية أعدادھا .وبذلك نستنتج بأن حداث  11أيلول عام 2002م باستثناء
المجموعة العربية أثر سلبا ً بشكل مرتفع على تدفق سياح المجموعات الوافدة الى األردن من األقاليم والجنسيات ،
وذلك بسبب تأثير الحدث الكبير على الدول المتقدمة الواليات المتحدة األمريكية واوروبا التي تعتبر أھم المناطق
المصدرة للسياح الوافدين الى األردن بل والعالم اجمع ،والقيود التي فرضت على النقل الجوي بعد ھذا الحادث،
والتخوف من استھداف السياح في الشرق األوسط من قبل الجماعات االسالمية المتطرفة مما انعكس تأثير الحدث
بشكل سلبي كبير على تدفق السياح الوافدين الى األردن.
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ثالثا ً:السياحة الثقافية
بين معامل االختالف والتغير ألعداد األقاليم والجنسيات الذين زاروا )جرش ،مأدبا ،البتراء( األقاليم والجنسيات
عام  2002مقارنة مع عام 2000مقدار التباين فيما بينھا في تأثير أحداث  11أيلول عليھا )الجدول (3على النحو
التالي:
ف10
ف<10
 ،األمريكي ،
أ-جرش :بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بأحداث  11أيلول بمعامل اختالف سلبي)األخرى
ف2
ف2
ف،6
ف9
األوروبي ،آسيا والباسفيك األردنية ( بينما شھدت المجموعة العربية اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا ،أما الجنسيات
ف10
ف<10
 ،الفرنسية -األلمانية ،
فقد تأثرت جميعھا بمعامل اختالف سلبي )اإلسرائيلية اإليطالية -األمريكية
ف6
ف8
ف9
اإلسبانية ،الكندية  ،البريطانية (.
ب-مأدبا )الخارطة( :بينت النتائج بأن جميع األقاليم والجنسيات تأثرت بمعامل اختالف سلبي )األخرى
ف1
ف4
ف،9
ف10
ف<،10
األردنية  ،العربية ( ،والجنسيات )اإلسرائيلية اإليطالية
األوروبي  ،آسيا والباسفيك
األمريكي
ف(5
ف،9
ف10
ف<10
 ،الكندية -الفرنسية -األلمانية ،اإلسبانية البريطانية .
األمريكية
ف10
ف<10
 ،األمريكي -آسيا والباسفيك ،
ج -البتراء :بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي )األخرى
ف1
ف6
ف9
األوروبي  ،العربية ( بينما شھدت المجموعة األردنية اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا ،أما الجنسيات فقد تأثرت جميعھا
ف8
ف9
ف10
ف<10
 ،الكندية  ،الفرنسية -األمريكية  ،األلمانية  ،البريطانية-
بمعامل اختالف سلبي )اإلسرائيلية اإليطالية
ف7
اإلسبانية (.
يتبين من خالل الجدول التالي بأن متوسطات أعداد زوار المواقع السياحية من جميع األقاليم والجنسيات بلغ
اعالھا في البتراء بالمرتبة األولى ثم جرش بالمرتبة الثانية ومأدبا )الخارطة( بالمرتبة الثالثة ،وقد أثر حدث 11
ايلول بشكل سلبي على جميع الزوار المواقع السياحية الوافدين من جميع األقاليم والجنسيات بغرض السياحة الثقافية
باستثناء المجموعة العربية التي شھدت تغير ايجابي بأعدادھا في جرش والمجموعة األردنية في البتراء بسبب برامج
تشجيع السياحة المحلية للتقليل من التأثير السلبي للحدث على الفعاليات السياحية.
(%

الجدول  .3معامل االختالف والتغير ألعداد زوار )جرش ،مأدبا ،البتراء( األقاليم والجنسيات نتيجة تأثير أحداث
 11أيلول عام  2002مقارنة مع عام 2000م

ومن منظور جغرافييتبين بأن حدث  11ايلول أثر على زوار األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية وآسيا
والباسفيك واالخرى البعيدة جغرافيا عن األردن بشكل أكبر من زوار إقليم الشرق األوسط المجاور المتمثلة
بالمجموعة العربية واألردنية ،كما أثر سلبا ً على زوار المواقع الوافدين من األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية
بشكل أكبر من األقاليم والجنسيات التي تمثل دوالً نامية كإقليم آسيا والباسفيك والشرق األوسط مع وجود شواذ في
القاعدة بالنسبة للمجموعة األخرى .وبذلك فأن األحداث االرھابية العالمية التي تحدث في الدول المتقدمة المصدرة
للسياح والتي نسبت منفذيھا من قبل الواليات المتحدة األمريكية الى الجماعات االسالمية في الشرق األوسط
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وافغانستان بما يسمى بتنظيم القاعدة في تراجع أعداد السياح الوافدين الى األردن من جميع األقاليم وبخاصة من
األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية خوفا ً من استھدافھم بعمليات إرھابية من قبل الجماعات االسالمية المتشددة.

 :7:2حدث تفجيرات فنادق عمان عام 2005م على السياحة الوافدة الى األردن

اوالً  :سياح المبيت وزوار اليوم الواحد
بينت النتائج من خالل تحليل معامل االختالف والتغير ألعداد سياح األقاليم والجنسيات عام 2006م مقارنة مع
عام 2005مقدار التباين فيما بينھا في تأثير حدث تفجيرات فنادق عمان عليھا)الجدول(4على النحو التالي:
أ -األقاليم :بينت النتائج بأن سياح األقاليم جميعھا تأثرت بالحدث المحلي )تفجيرات فنادق عمان( بمعامل اختالف
ف4
ف2
ف1
ايجابي )األوروبي  ،الخليجية -األمريكي -آسيا والباسفيك -اإلفريقي  ،األردنية ( ،اما أعداد )سياح المبيت
وزوار اليوم الواحد( فأن جميع أعداد سياح األقاليم المبيت شھدت اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا )األوروبي آسيا
ف4
ف3
ف
والباسفيك  ،1األمريكي  ،الخليجية -اإلفريقي -األردنية ( .أما أعداد زوار اليوم الواحد فأن األقاليم التي تأثرت
ف2
ف2
ف4
ف5
ف6
بمعامل اختالف سلبي )األردنية  ،اإلفريقي  ،األمريكي  ،الخليجية ( بينما شھدت اإلقليم األوروبي اختالفأ
ايجابيا ً بأعداده.
ف2
ف3
ب -الجنسيات :بينت النتائج بأن الجنسيات التي تأثرت بحدث عمان بمعامل اختالف سلبي )اإلسبانية  ،الكويتية ،
ف2
ف1
ف1
اإليطالية ( بينما شھدت الجنسيات األخرى )الفرنسية  ،اإلسرائيلية -األلمانية -البريطانية -األمريكية -السعودية ،
ف3
الكندية ( اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا ،اما أعداد )سياح المبيت وزوار اليوم الواحد( فأن الجنسيات المبيت التي تأثرت
ف1
أعدادھا بمعامل اختالف سلبي اإلسبانية بينما شھدت الجنسيات األخرى اختالفا ايجابيا بأعدادھا )الكندية-
ف4
ف3
ف2
البريطانية -اإليطالية -الكويتية -األلمانية -الفرنسية  ،اإلسرائيلية  ،األمريكية -السعودية ( .أما أعداد زوار اليوم
ف5
ف7
<10
الواحد فأن الجنسيات التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي )اإلسبانية  ،األمريكية -اإليطالية  ،الكويتية  ،الفرنسية-
ف6
ف،2
ف1
ف3
الكندية ( اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا
اإلسرائيلية ( بينما شھدت الجنسيات )السعودية -األلمانية  ،البريطانية
)الجدول.(4
الجدول  .4معامل االختالف والتغير

)(%

ألعداد سياح األقاليم والجنسيات نتيجة تأثير تفجيرات فنادق عمان عام
2006م مقارنة مع عام 2005م

يتبين من خالل الجدول السابق بأن أعداد سياح إقليم الشرق األوسط )المجموعة الخليجية واألردنية( احتلت
أعلى المتوسطات تبعھا اإلقليم األوروبي في المرتبة الثانية وآسيا والباسفيك في المرتبة الثالثة واإلقليم األمريكي
بالمرتبة الرابعة في حين سجل اإلقليم اإلفريقي في أعداده ادنى المتوسطات بنسبة منخفضة جداً مقارنة مع األقاليم
السابقة اما الجنسيات فأن أعداد الجنسية السعودية شكلت أعلى المتوسطات والجنسية اإليطالية أقل المتوسطات .يتبين
من خالل تحليل تأثير الحدث اإلرھابي )تفجيرات فنادق عمان( على أعداد السياح الوافدين األردن من األقاليم
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والجنسيات بأن تأثيره السلبي محدود اقتصر على زوار اليوم الواحد لألقاليم األمريكي واإلفريقي ومجموعات الشرق
األوسط األردنية والخليجية والجنسيات األمريكية والفرنسية واإلسرائيلية واإليطالية والكويتية باستثناء الجنسية
اإلسبانية التي تأثرت فيھا كل من سياح المبيت بدرجة منخفضة وزوار اليوم الواحد بدرجة مرتفعة بينما تأثرت سياح
جميع األقاليم والجنسيات االخرى بمعامل اختالف وتغير ايجابي بأعدادھا .ويعود ذلك الى التعاطف الدولي مع األردن
وبخاصة حكومات الدول المتقدمة في اوروبا وأمريكا الشمالية ،وعدم االعالن عن األردن وجھة سياحية غير آمنة
من خالل التنسيق مع سفاراتھا العاملة في األردن .ومن منظور جغرافي يتبين بأن حدث تفجيرات فنادق عمان عام
2005م أثرت ايجابا على السياح الوافدين من إقليم الشرق األوسط المجاور المتمثلة بالمجموعة األردنية والخليجية
وبخاصة المبيت بشكل أكبر من األقاليم والجنسيات البعيدة جغرافيا ً عن األردن األمريكية واألوروبية وآسيا والباسفيك
واإلفريقي بينما كان تأثيره االيجابي على أعداد سياح األقاليم والجنسيات التي تمثل دوالً نامية آسيا والباسفيك
واإلفريقي ومجموعات إقليم الشرق األوسط األردنية والخليجية أكبر من األقاليم والجنسيات األمريكية واألوروبية
التي تمثل دوالً متقدمة التي تأثرت بشكل ايجابي.
ثانيا ً :سياح المجموعات المبيت )(Package Tours
ف1
ف2
بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي بھذا الحدث )األوروبي  ،آسيا والباسفيك ( بينما شھدت
ف2
ف1
األقاليم األخرى اختالفا ايجابيا بأعدادھا )العربية ،اإلفريقي األمريكي ( ،أما الجنسيات التي تأثرت بمعامل
ف1
ف3
ف4
اختالف سلبي )اإلسبانية -اإليطالية -اإلسرائيلية ،األلمانية ،الكندية ( بينما شھدت الجنسيات األخرى )الفرنسية-
ف3
ف1
البريطانية  ،األمريكية ( اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا )الجدول.(5
)(%

الجدول  .5معامل االختالف والتغير ألعداد سياح األقاليم والجنسيات ) (Package Toursالمبيت نتيجة تأثير
تفجيرات فنادق عمان عام 2006م مقارنة مع عام 2005م

يتبين من الجدول السابق بأن اإلقليم الذي شكل فيه أعداد سياح المجموعات ) (Package Toursأعلى
متوسطات ھو اإلقليم األوروبي تبعه إقليم آسيا والباسفيك في المرتبة الثانية واألمريكي في المرتبة الثالثة والمجموعة
العربية في المرتبة الرابعة في حين شكلت أعداد سياح اإلقليم اإلفريقي نسبة محدودة مقارنة مع اإلقليم السابقة.
يبين الجدول السابق بأن حدث تفجيرات فنادق عمان عام 2005م أثرت سلبا ً على أعداد سياح
المجموعات) (Package Toursالمبيت الوافدين الى األردن من اإلقليم األوروبي وآسيا والباسفيك والجنسيات
اإلسبانية واإليطالية واأللمانية والكندية واإلسرائيلية بينما شھدت أعداد سياح المجموعات الوافدين من اإلقليم
األمريكي واإلفريقي والمجموعة العربية والجنسيات الفرنسية والبريطانية واألمريكية اختالف وتغير ايجابي بأعدادھا
مما يدل على التباين في تأثير الحدث اإلرھابي تفجيرات فنادق عمان ما بين األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية
التي تمثل دوالً متقدمة ،وما بين اإلقليم اإلفريقي وآسيا والباسفيك التي تمثل دوالً نامية.
ومن منظور جغرافييتبين بأن حدث تفجيرات فنادق عمان عام 2005م أثرت سلبا ً على أعداد سياح المجموعات
الوافدين من اإلقليم األوروبي وآسيا والباسفيك والجنسيات اإلسبانية واإليطالية واأللمانية والكندية واإلسرائيلية
والكندية البعيدة جغرافيا عن األردن بشكل أكبر من المجموعة العربية المجاورة التي شھدت أعدادھا اختالف وتغير
ايجابي وذلك الن اإلقليم اإلفريقي واألمريكي والجنسيات الفرنسية والبريطانية واألمريكية شھدت اختالف وتغير
ايجابي أكبر بأعدادھا من المجموعة العربية ،كما أثر سلبا ً على أعداد سياح اإلقليم األوروبية والجنسيات اإلسبانية
واإليطالية واأللمانية والكندية واإلسرائيلية والكندية التي تمثل دوالً متقدمة بشكل أكبر من أعداد سياح إقليم آسيا
والباسفيك واإلفريقي التي تمثل دوالً نامية وذلك الن سياح المجموعات في اإلقليم األمريكي والجنسيات الفرنسية
والبريطانية واألمريكية شھدت اختالف وتغير ايجابي أكبر بأعدادھا من أقاليم آسيا والباسفيك واإلفريقي والمجموعة
العربية التي تمثل دوالً نامية .وبذلك فأن ھذا الحدث االرھابي أثر بشكل سلبي على تراجع السياحة الوافدة الى األردن
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The Impact of the September….
من عدد من األقاليم والجنسيات المتقدمة والنامية بينما انعكس بشكل ايجابي على تدفق السياحة الوافدة من األقاليم
والجنسيات المتقدمة والنامية األخرى.
ثالثا ً :السياحة الثقافية
بين معامل االختالف والتغير ألعداد زوار )جرش ،مأدبا ،البتراء( األقاليم والجنسيات عام 2006م مقارنة مع
عام 2005م مقدار التباين فيما بينھا في تأثير تفجيرات فنادق عمان عليھا )الجدول (6على النحو التالي:
ف3
أ-جرش :بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بھذا الحدث بمعامل اختالف سلبي )األوروبي  ،العربية -آسيا
ف2
ف1
ف1
ف2
والباسفيك  ،األمريكي ( بينما شھدت األقاليم األخرى )األردنية  ،األخرى ( اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا ،أما
ف،4
ف،5
ف6
الكندية-
األلمانية -اإليطالية
الجنسيات فقد تأثرت جميعھا بمعامل اختالف سلبي )اإلسرائيلية  ،اإلسبانية
ف1
ف2
البريطانية -الفرنسية ( بينما شھدت الجنسية األمريكية اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا.
ف3
ب-مأدبا )الخارطة( :بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بھذا الحدث بمعامل اختالف سلبي )األوروبي ،
األخرىف (2بينما شھدت األقاليم األخرى )آسيا والباسفيك -األمريكيف ،1األردنيةف ،2العربيةف (4اختالفأ ايجابيا ً
ف2
ف3
ف،4
ف،5
بأعدادھا ،أما الجنسيات التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي )اإلسبانية اإليطالية األلمانية الكندية ،البريطانية ،
ف2
ف1
اإلسرائيلية الفرنسية ( بينما شھدت الجنسية األمريكية اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا.
ف2
ف3
ج -البتراء :بينت النتائج بأن األقاليم التي تأثرت بمعامل اختالف سلبي )األخرى األمريكي  ،األوروبي ( بينما
ف4
ف2
ف1
شھدت األقاليم األخرى )األردنية  ،العربية  ،آسياوالباسفيك (اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا ،أما الجنسيات التي تأثرت
ف2
ف4
ف5
ف6
ف<10
بمعامل اختالف سلبي )اإلسرائيلية
،اإلسبانية  ،األمريكية -اإليطالية  ،الكندية -األلمانية  ،الفرنسية ( بينما
ف1
شھدت الجنسية البريطانية اختالفأ ايجابيا ً بأعدادھا.
)(%

الجدول  .6معامل االختالف والتغير ألعداد زوار )جرش ،مأدبا ،البتراء( األقاليم والجنسيات نتيجة تأثير
تفجيرات فنادق عمان عام 2006م مقارنة مع عام 2005م

تبين من خالل الجدول السابق بأن ترتيب متوسطات أعداد زوار المواقع السياحية من جميع األقاليم والجنسيات
جاءت في البتراء بالمرتبة األولى ثم جرش بالمرتبة الثانية ومأدبا)الخارطة( بالمرتبة الثالثة ،وقد أثر حدث تفجيرات
فنادق عمان عام 2005م بشكل سلبي على أعداد زوار المواقع السياحية الوافدين من األقاليم والجنسيات األوروبية
واألمريكية واألخرى بشكل رئيسي باستثناء أعداد زوار اإلقليم األمريكي في مأدبا واألخرى في جرش التي شھدت
تغير ايجابي بينما شھدت أعداد زوار األقاليم االخرى كإقليم آسيا والباسفيك والشرق األوسط تغير ايجابي في أعدادھا
باستثناء أعداد إقليم آسيا والباسفيك والمجموعة العربية في جرش التي تأثرت بمعامل تغير سلبي .ومن منظور
جغرافييتبين بأن حدث تفجيرات فنادق عمان عام 2005م أثر على زوار األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية
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واألخرى البعيدة جغرافيا عن األردن بشكل أكبر من زوار إقليم الشرق األوسط المجاور المتمثلة بالمجموعة العربية
واألردنية مع استثناء إقليم آسيا والباسفيك التي تأثرت ايجابا ً ،كما تأثر سلبا ً زوار المواقع السياحية الوافدين من األقاليم
والجنسيات األوروبية واألمريكية واألخرى التي تمثل دوالً متقدمة وبخاصة في جرش ومأدبا بشكل أكبر من األقاليم
والجنسيات التي تمثل دوالً نامية كإقليم آسيا والباسفيك والشرق األوسط .وبذلك فأن الحدث اإلرھابي تفجيرات فنادق
عمان عام 2003م أثر على السياح الوافدين بغرض السياحة الثقافية من الدول المتقدمة بشكل خاص وذلك ألن معظم
سياح الدول المتقدمة الوافدين الى األردن تشكل زيارة المواقع السياحية الغرض الرئيسي للرحلة السياحية بينما تشكل
االغراض االخرى نسبة محدودة من أعدادھا الكلية .ويرجع السبب في تراجع أعدادھا الى الدور التي تلعبه
الحكومات والشركات السياحية ووسائل االعالم المحلية والدولية في االعالن عن األحداث األمنية والسياسية.

 :8االستنتاجات والتوصيات
 :8:1االستنتاجات
 -1وجود عالقة سلبية قوية بين االرھاب والسياحة اذ تساھم االحداث االرھابية في تراجع اعداد السياح في الدول
السياحية التي تحدث بھا او في الدول الرئيسة المصدرة للسياح كأوروبا وامريكا بسبب الخوف من االستھداف
والتعرض ألحداث مماثلة وبذلك يتم الغاء السفر الى الوجھة السياحية المتضررة واختيار وجھة اخرى تتمتع باألمن
واالستقرار.
 -2وجود تباين واضح في درجة التأثير السلبي لألحداث األمنية اإلرھابية على تراجع أعداد السياح األقاليم
والجنسيات الوافدة الى األردن حيث جاءت األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية في المرتبة األولى بدرجة عالية
تبعھا اإلقليم اإلفريقي وآسيا والباسفيك في المرتبة الثانية بدرجة متوسطة بينما تأثرت مجموعات وجنسيات إقليم
الشرق األوسط األردنية والخليجية بدرجة محدودة.
 -3تباينت تأثير األحداث األمنية اإلرھابية المحلية والعالمية على تراجع أعداد السياح الوافدين إلى األردن حيث
جاءت األحداث اإلرھابية العالمية )أحداث 11أيلول عام 2001م( بالمرتبة األولى في تأثيرھا السلبي على أعداد
السياح تبعھا األحداث اإلرھابية المحلية )تفجيرات فنادق عمان عام 2005م( في المرتبة الثانية في تأثيرھا السلبي
على تراجع أعداد السياح .
 -4من منظور جغرافي بينت النتائج بأن أحداث  11ايلول عام 2001م ،وتفجيرات فنادق عمان عام 2005م
ساھمت في تراجع أعداد السياح الوافدين إلى األردن من األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية وآسيا والباسفيك
واإلفريقية البعيدة جغرافيا ً عن األردن بشكل أكبر من مجموعات إقليم الشرق األوسط )األردنية والخليجية( والعربية
المجاورة  ،باإلضافة إلى تراجع أعداد سياح األقاليم والجنسيات األوروبية واألمريكية التي تمثل دوالً متقدمة بشكل
أكبر من األقاليم والجنسيات اإلفريقية وآسيا والباسفيك والشرق األوسط التي تمثل دوالً نامية .مما يعني بأن األحداث
األمنية االرھابية تؤثر سلبا ً على السياحة الوافدة الى األردن من الدول البعيدة جغرافيا ،والدول المتقدمة بشكل أكبر
من الدول المجاورة والدول النامية.

 :8:2التوصيات
تلجا الدول السياحية في حال تعرض البيئة المحلية أو اإلقليمية الى األحداث األمنية االرھابية الى اتخاذ حزمة من
االجراءات في محاولة للتقليل من اآلثار السلبية على قطاعھا السياحي:
 -1توعية المجتمع حول مخاطر التطرف واالرھاب من خالل الوسائل المتاحة كالجامعات والمساجد والمدارس
والمناھج المدرسية والجامعية ووسائل االعالم واالتصال المختلفة.
 -2تشجيع السياحة المحلية واإلقليمية وبخاصة الوافدة من الدول الخليجية ذات الدخل المرتفع ،وتحفيزھا على اختيار
األردن كوجھة سياحية من خالل تكثيف الترويج السياحي على المستوى اإلقليمي باستخدام وسائل االتصال المختلفة،
ودراسة المتطلبات التي يفضلھا السياح الخليجيين ،وعمل تسھيالت خاصة لھم.
 -3المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات السياحية العالمية ،ودعوة المؤتمرات لالنعقاد باألردن وغير ذلك
من اإلجراءات بھدف التقليل من تأثير األحداث األمنية والسياسية على القطاع السياحي.
 -4إنشاء مجلس إدارة أزمات ضمن االستراتيجية الوطنية للسياحة بصالحيات واسعة النطاق فيما يتعلق بتطبيق
القرارات الصادرة عنة يتألف من ممثلين عن القطاع المؤسسي الرسمي كوزارة السياحة واآلثار ،مديرية األمن العام(
 ،والقطاع المؤسسي غير الرسمي )الفعاليات السياحية العاملة بالقطاع السياحي( من اجل تقييم اآلثار السلبية لألحداث
األمنية على القطاع السياحي األردني ،واتخاذ السبل الالزمة لمعالجتھا ،والتخفيف من أثارھا.
 -5وحيث أن بعض الباحثين ) ;Altamony et al., 2012; Masa'deh and Shannak, 2012
Masa'deh, 2012, 2013; Shannak et al., 2010; Masa'deh et al., 2008, 2013, 2014,
2015, 2017; Hajir et al., 2015; Kateb et al., 2015; Obeidat et al., 2016; Vratskikh et
 (al., 2016أكدوا على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المختلفة في القطاع العام والخاص بدمج نظم تكنولوجيا
المعلومات الخاصة بھا مع استراتيجيات إدارة المعرفة وعملياتھا من أجل االستفادة من المعرفة في اتخاذ القرارات

882

The Impact of the September….
االستراتيجية وكذلك االستمرار في المنافسة والحصول على الميز التنافسية المختلفة ،فيمكن دراسة كيفية االستفادة من
نظم المعلومات المختلفة في التنبؤ من مخاطر التطرف واالرھاب على القطاعات السياحية المختلفة.
قائمة المصادر والمراجع
اوالً :المراجع العربية
 الساموك ،صفد حساموعبد الرزاق ،انتصار إبراھيم ) ، (2011اإلعالم الجديد :تطور األداء والوسيلة والوظيفة،الطبعة األولى ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد ،سلسلة مكتبة اإلعالم والمجتمع.
 العساف ،احمد عارف والوادي ،محمود ) ، (2011منھجية البحث في العلوم االجتماعية واإلدارية :المفاھيمواألدوات  ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن ،دار الصفاء للنشر والتوزيع.
 المجالي ،عبدالحميد ) ، (2004األمن السياحي في اإلسالم ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،(3) 20 ،ص-181.208
 المغربي  ،محمد محمود جبر ) ، (2014اإلحصاء الوصفي ،المنصورة ،مصر ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع. عودة ،احمد عودة والقاضي ،منصور بن عبدالرحمن ) ،(2014االحصاء الوصفي واالستداللي ،الطبعة الثالثة،عمان ،األردن ،دار حنين للنشر والتوزيع.
 قيراط ،محمد مسعود )2011م(  ،اإلرھاب :دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحته  ،جامعة نايفالعربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
 منظمة المؤتمر اإلسالمي ) ، (2008السياحة الدولية في البلدان األعضاء بمنظمة المؤثر اإلسالمي :األفاقوالتحديات ،مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية للدول اإلسالمية ،مركز أنقرة ،تركيا.
 وزارة السياحة واآلثار )2006-2000م(  ،التقرير السنوي ،عمان ،األردن.الرفاعي ،جميلة عبدالقادر والرفاعي ،ردينة ابراھيم )2014م( ،اإلرھاب مفھومه وأسبابه ومخاطره وعالجه ،مجلةالشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة الكويت ،العدد  ،96ص .1029-890
ثانيا ً :المراجع األجنبية
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