املرغرياخ اندونيح وانعكاسها
عهى ذطىر يفهىو اإلرهاب

و.د .طالل حايد خهيم

و.د .رائد صاحل عهي

جايعح ديـــــــاىل
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املقديـــــح
أدى اختبلف الدول يف نظرهتا إىل اإلرىاب من حيث مفهومو ومعناه  ،إىل صعوبة
اتفاقها على ادلستوى الدويل بشأن التعاون دلكافحة ىذه الظاىرة  ،وأدى ذلك إىل فشل
أغلب اجلهود الدولية يف الوصول إىل ٖتديد دقيق حلقيقة اإلرىاب  ،شلا حال دون االتفاق
على درجة من التعاون الدويل دلكافحة اإلرىاب  ،لدرجة أن ادلؤ٘تر الدويل الذي عقد يف
عام 1973لبحث اإلرىاب واجلرؽلة السياسية قد انتهى إىل أن عدم وجود مفهوم واضح
لؤلسباب اليت تؤدي إىل شلارسة النشاطات اليت تنشئ حالة اإلرىاب وىو العقبة اليت ٖتول
دون اقتبلع اإلرىاب واجتثاث جذوره  .وشلا زاد األمر تعقيدا تسارع األحداث الدولية
وإنتاج تغَتات طالت البيئة الدولية  ،فتشتت اجلهود بُت زلاربة اإلرىاب وتناميو إىل احلد
الذي أصبح معو ظاىرة دولية .

أعلية البحث :

يف سييياق البحييث الت ييارؼلأل وٖتليييل األحييداث الدولي يية وعبلقتهييا يف ت ييور مفه ييوم
اإلرىاب  ،يتضح إن ىذه الظياىرة أخيذت أايكاال وميرت بانتقياالت انسي ت أو فاقيت
تلك التحيوالت  ،مين ىنيا تتيأتى أعليية البحيث يف ادلتغيَتات الدوليية وعبلقتهيا باإلرىياب ،
فكل ظاىرة ىأل نبت للبيئة فأما أن تكون ىذه البيئة صياحلة وتيوفر األرض اخلةيبة لتولييد
أايكال جدييدة  ،أو تتةي بعيدم صيبلحها  ،وادلبلحي عليى ظياىرة اإلرىياب بأهنيا مييرت
بأطوار عديدة من اإلرىاب الفردي السياسأل إىل اإلرىاب احمللأل وصوال لئلرىياب اليدويل،
فضبل عن ادلس يات اجلديدة كاإلرىاب البيئأل وغَتىا .
فرضية البحث :
يبٍت البحث زلاوره الرئيسية مين فرضيية مفادىيا  ،إن ادلتغيَتات الدوليية الييت طاليت
النظييام السياسييأل الييدويل ومييا عييرف بالق بييية األحادييية أسييه ت يف تنييامأل ظيياىرة اإلرىيياب

وت ورىا ك ا وكيفا  ،ومن ىذه الفرضية ػلاول البحث اإلجابة على األسئلة التالية :
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ما ىيأل جيذور اإلرىياب ؟ وميا ىيو التفسيَت السوسييولوجأل ليو ؟ وميا ىيأل ادلتغيَتات الدوليية
على ادليادين السياسية واالقتةادية واالجت اعيية الييت أتيرت يف تنيامأل اإلرىياب ؟ وميا ىيو
التوصي العام للظاىرة وكي ؽلكن معاجلتها ؟
منه ية البحث:
مت اسييتادام عييدة منيياىط لئلحاطيية ٔتحيياور البحييث  ،كييان أعلهييا ادليينهط التييارؼلأل
وادلنهط الوصفأل التحليلأل وادلنهط ادلقارن .

ىيكلية البحث :

قسم البحث إىل مبحثُت وخا٘تة  ،يف ادلبحث األول ومن خيبلل م لبيُت مت تأصييل
مفهييوم اإلرىيياب والتفسييَت االجت يياعأل للظيياىرة  ،ويف ادلبحييث الثييا ويف مبحثييُت أيضييا
تشايص أىم ادلتغَتات الدولية فضبل عن بيان آتيار اإلرىياب عليى اتت يا اليدويل  ،ويف
خا٘تة البحث عرضنا ما توصل البحث إليو من نتائط .

انثاحثاٌ
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املثحث األول

ذأصيم يفهىو اإلرهاب وذطىره
اهدت البيئة الدولية ()1وعرب مراحل ت ورىا العديد من ادلتغيَتات انعكسيت بشيكل
أو بي ي خر عل ييى ادلف يياىيم السياس ييية واالقتة ييادية واالجت اعي يية  ،و يع ييد أي مفه ييوم م يين
ادلف يياىيم اإلنس ييانية زلتفظ ييا ب ييذات ال ييدالالت ال يييت ك ييان يش ييَت إليه ييا  ،ف ف يياىيم اتس ييعت
مدلوالهتا ومفاىيم تعد بذات الربيق الذي كانت تت تيا ايا إميا دلثاليتهيا ادلتناىيية أو ألهنيا
تعد تبلئم البيئة الييت نشيأت ايا  ،وعليى سيبيل ادلثيال ال احلةير فيان مفهيوم الدؽلقراطيية
بشكلها ادلباار الذي عرفتو دولة ادلدينة يعد شلكنا بفعل تنيامأل رلت يا الدولية واتسياعو،
وكييذا احلييال دلفهييوم احلرييية ومفهييوم الدوليية وغَتىييا  ،ذلييك الن ادلفيياىيم اإلنسييانية تتشييكل

وتتسم بالديناميكية  ،وىو ما ين بق على صعوبة إغلاد تعري مانا جاما ذلذه ادلفاىيم.

إن التغَتات الع يقة اليت أصابت البيئة الدولية عكست وبشكل مباار أترىا على
ادلفاىيم اليت عنيت اا ومن بُت ادلفاىيم مفهوم اإلرىاب الذي ؽلثل إاكالية مركبة  ،ف ين
جهة ال يوجد اتفاق على تعريفو  ،ومين جهية أخيرى كيان لل تغيَتات الدوليية اتير عظييم يف
ت وره وىذا ما ضلاول إتباتو يف ىذا البحث.

( )1نقصد بالبٌئة الدولٌة  :اإلطار الناظم لحركة التفاعالت بٌن وحدات النظام الدولً وأشخاصه  ،واثر هذه التفاعالت فً النظم الوطنٌة على مستوى
كل دولة  ،وفً المقابل كٌف ٌمكن أن تؤثر التطورات على المستوى الوطنً للدول خارج حدودها أي على المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً  ،والنظام
الدولً هو مجموعة العالقات القائمة فً مرحلة زمنٌة بٌن الدول على االعتمادٌة المتبادلة وعلى التعاون والصراع فً آن واحد ضمن اطر سٌاسٌة
واقتصادٌة وإستراتٌجٌة  ،للمزٌد ٌنظر  :مجدي عمر  ،التغٌرات فً النظام الدولً وأثرها على الشرق األوسط  ،ص .17
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املطهة األول  :اجلذور انرارخييح ملفهىو اإلرهاب
تنحدر ظاىرة اإلرىاب من جذور قدؽلية ٘تثليت يف اسيتادام العني كيأداة لتحقييق
بعييا األىييداف السياسييية  ،وهتييتم بعييا ادلؤلفييات ٔتييا ػلييدث اليييوم وزلاوليية رب ييو بادلاضييأل
للتأصيل ذلذه الظاىرة  ،وللتأكيد على أهنا ضاربة يف القدم وان ما ػلدث اليوم غيَت منبيت
الةلة بإرىاب األمس  ،إذ ٘تثلت ظاىرة اإلرىاب ومنذ القدم يف األع يال الييت هتيدف إىل
منا وصول السل ة إىل ااص بعينو أو القيام بأع يال تثيَت اتت يا عليى احلياكم إلسيقاطو
سياسيييا  ،وىييذه األع ييال ال تتةييل بالع ييل القييانو لنيياع الشييرعية ميين احليياكم  ،بييل إهنييا
كان ييت تأخيييذ تي ييأتَتا رلت عييييا يف أحييييان مييين حييييث اسي ييتهداف ادلؤسسي ييات السياسيييية أو

االجت اعية أو االقتةادية (.)2

إن ظ يياىرة العني ي ور ييت العة ييور األوىل لل ت ع ييات البدائي يية ال يييت ت ييرق إىل
التكييوين السياسييأل  ،وتنامييت الظيياىرة بعييد وصييول اتت عييات إىل حاليية ميين ادلدنييية  ،فقييد
عرف الفراعنة جرؽلة اإلرىاب عام  1198ق.م  ،وأطلقيوا عليهيا ( جرؽلية ادليرىبُت )  ،إذ
كانت ىناك زلاولة الغتيال ادللك رمسيس الثالث عرفت ٔتؤامرة ( احلرمي الكربى ) عندما
٘تييت إعييداد اخل يية الغتيالييو ميين قبييل بعييا حرؽلييو وألسييباب سياسييية  ،وميين ادلنظ ييات
اإلرىابييية اليييت يييذكرىا التيياري بالفعييل اإلرىييا ادليينظم كانييت ( منظ يية السييباربكون ) اليييت
اكلها اليهود ادلت رفُت يف فلس ُت وع لت للفًتة  66-73ق0م بعد أن كان البابليون
قد اتتوىم وسبوىم عام 586ق.م (.)3

( )2عبدالرحٌم صدقً  ،اإلرهاب  ،عمان  ،دار شمس المعرفة  ، 1995ص 13
( )3عامر رشٌد  ،موسوعة الثقافة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة  ،مصطلحات ومفاهٌم  ،ص 36
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إن التيياري القييدمي والوسيييء وقرابتييو تثبييت أن اإلرىيياب يف بييادئ األميير كييان يأخييذ
ايكل التةيفيات السياسيية سييواب عليى صيعيد ادلليوك في ييا بيينهم و التي مر عليى ادللييك أو
أمرائييو أو أركييان حاايييتو  ،ففييأل العهييد اليونييا كانييت تعييد ميين قبيييل جييرائم الدولية انتهيياك
حرمة ادلقدسات والثورة ،وىناك صورة أخرى لئلرىاب يف تةفية ادلعارضيُت فكرييا  ،ويعيد
احد الكتاب إن حادتة إعدام الفيلسوف اليونا سقراط ٘تثل صورة واضحة الداللية عليى
اإلرىاب الفكري الذي مورس ضده وضد تبلمذتو

(.)4

ويف العهييد الرومييا ظهييرت طائفيية جديييدة ميين اجلييرائم ادلقًتفيية ضييد الدوليية ريييت

( جرائم ادلسياس بالعظ ية ) وكيان مفهومهيا األسياس ييدور حيول ٛتايية الروميان مين أعيداب
اإلمرباطوريية والشيعب  ،وييدخل يف تعيداد اجلييرائم اإلرىابيية اإلخيبلل بيأمن الدولية والتي مر
عليها واستدراب العدو على اليوطن أو التعياون معيو يف العبيث أو تيدمَت مؤسسيات الدولية،
وكانييت األحكييام فيهييا ٗتييرج عيين القواعييد العاميية واألحكييام ادلن قييية اليييت يقرىييا التشييريا،
ٔتعييٌت أن للقاضييأل احلرييية ادل لقيية يف تقييدير الوقييائا اليييت تشييكل اجلرؽليية اإلرىابييية وتعييد ميين
جييرائم ادلسيياس بالعظ يية  ،و يكيين الت ييرمي يقتةيير علييى األفعييال ادلادييية فحس يب  ،بييل
يش ي ل االتةيياالت واألقييوال واألفكييار اليييت تييراود اإلنسييان  ،وكييان يف رومييا أيضييا قييانون
معييروف باسييم قييانون ( جوليييا ) الييذي يتض ي ن جييرائم االعتييداب ضييد رومييا أو ضييد ادللييك
وغييَته ميين األكييابر  ،وكانييت عقوبيية مرتكييب اجلرؽليية اإلرىابييية اإلعييدام حرقييا أو طرحييا يف
حفيرة شلتلئيية باحليوانييات ادلفًتسيية  ،وإذا تييويف ادلييتهم قبييل احلكييم فييبل تسييقء الييدعوى وإظلييا
ٖتيياكم ذكييراه ميين بعييده ،وتةييادر أموالييو ادلنقوليية وغييَت ادلنقوليية  ،فادلشييرع الرومييا

يرى يف اجلرؽلة السياسية اإلرىابية إال كوهنا جرؽلة موجهة ضد سبلمة الوطن(.)5

()4

يكيين

دمحم الفاضل  ،الجرائم الواقعة على الدولة  ،الجزء األول  ، 1976 ،ص .36

( )5دمحم نٌازي حتاته  ،مكافحة الجرٌمة ومعاملة المجرمٌن  ،ص .42
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إن اتساع اجلرائم يف أعايل البحار ( القرصنة ) من خبلل عةابات ترتكب أع يال
هنب واعتقال حيال السفن الت ارية وشلارسة االبتااز ب لب الفدية لئلفراج عن ادلا وفُت
وإرغييام السييل ات علييى ٖتقيييق م الييب سياسييية  ،اييكلت نقليية نوعييية يف الع ييل اإلرىييا
وخاصة يف القرن السادس عشير  ،إذ بيات يعيرف القرصيان بأنيو عيدو للبشيرية ك يا عيدت

القرصنة جرؽلة ضد قانون الشعوب(.)6

ويف التيياري احلييديث وعلييى الييرغم ميين اسييت رار ذات الييدالالت لئلرىيياب إال أن

صييوره باتييت تأخييذ حييياا واسييعا  ،ففييأل عييام  1881مت اغتيييال كييازا الكسييندر الثييا احييد
أميراب بروسييا  ،ويف عييام  1891اغتيليت اإلمرباطيورة إلياابيييث  ،ويف عيام  1914اغتيييل
االراي ي ي ي يدوق في ي يراني ي ي ي يا يف الن س ي ي ي يا وال يييت ك ي ي ي يانت حي ي ي ي ي ي يادتتو س ييبب يف إاعي ي ي ي يال فتي ي ي ي ي يل

احلي يرب العادلي ي ية األوىل(.)7

عل ييى ات يير اهني ييار روم ييا ورل ييألب عه ييد اإلق يياع تع ييد جرؽل يية ( ادلس يياس بالعظ يية )
تتناسب ما الًتكيب االجت اعأل اجلديد الذي أضحى يرتكيا عليى واجبيات اليوالب والعيون
واحل اييية ادلتبادليية بييُت والة اإلق يياع وتييابعيهم  ،ومييا إطبلليية العةييور الوس ي ى مت أضييافت
ج ييرائم جدي ييدة لل رؽل يية اإلرىابي يية وال يييت عرف ييت باجلرؽل يية الديني يية ال يييت أتاح ييت للباب يياوات
االنتقام من كل من ال يدين بالوالب للكنيسة الكاتوليكية .
وعلى الرغم شلا تقدم فان مة لح اإلرىاب يستع ل للداللة على معيٌت سياسيأل
وقانو إال يف أواخر القرن الثامن عشر  ،حُت اعيدم روبسيبَت بوصيفو ( إرىابييا )  ،وظهير

االص بلح ألول ميرة يف قياموس األكادؽليية الفرنسيية عيام  ، 1892ولعيل أىيم انتقاليو يف
أصل مفهوم اإلرىاب اقًتنت بتحولو من إرىاب الدولة أو ما كان يعيرف بإرىياب األقويياب
وي لييق عليييو دكتاتورييية الدوليية إىل إرىيياب األفييراد واجل اعييات السياسييية  ،إال أن ذلييك ال
يعٍت أن اإلرىاب الفيردي كيان غائبيا  ،ولكين ظهيوره وٖتوليو يف الكيم والكيي كيان رديي
الدولة القومية وما صاحبها من فكرة السيادة ادل لقة وادلركاية الشديدة(.)8
( )6عثمان علً حسٌن  ،اإلرهاب فً ضوء أحكام القانون الدولً العام  ،ص.23
( )7عبدالرحٌم صدقً  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .27
( )8المصدر نفسه  ،ص .32
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إن ظهور احلركات ادلنظ ة للع ل ضد مةيا الدولية وأاااصيها يف ادلييادين كافية
قد اقًتن يف ظهيور منظ تيُت مهيدتا لئلرىياب ادلينظم وىاتيان ادلنظ تيان عليا احلركية العدميية
واحلركة الفوضوية  ،وإذا كانت العدمية تسيت ر طيويبل  ،فيان الفوضيوية كيان ذليا مفكيرين
ومريدين كثر  ،وأاهر ما يعرف عين الفوضيوية أهنيا تيدعو إىل اسيتادام اإلرىياب والقسيوة
لتغيَت اتت ا  ،وقد قامت ٔتغامرات ىات أوربا وروسييا القيةيرية أخافيت اجل ياىَت منهيا،
مييا أهنييا كانييت تييدعأل ٗتليييص الشييعوب ميين كييل أنييواع القهيير والسييل ة  ،.وكتعبييَت للحركيية

الفوضيوية ظهييرت منظ ييات مثييل ( نارودنيييا خولييا ) أو منظ يية (إرادة الشييعب) وكانييت ذلييا
بةي ات إرىابييية واضييحة يف عييام  1881وانعكسييت أع اذلييا اإلرىابييية يف كييل ميين فرنسييا

واسبانيا واي اليا وروسيا،فكانت أع ال ىذه ادلنظ ات اإلرىابية تتواىل وبشكل يومأل(.)9

إن اإلرىيياب اخييذ يأخييذ حييياا ميين االىت ييام يف أوائييل القييرن التاسييا عشيير عنييدما
اٗتييذه فريييق ميين ( الثوريييون ) الييروس لوصي صييراعهم ضييد احلكوميية  ،وبعييد ذلييك بييدأت
حدود ومعا ىذا ادلةي لح تأخيذ طابعيا أكثير ٖتدييدا وٖت يل معيٌت خاصيا عليى اعتبيار انيو
إرىاب موجو ضد احلكومات  ،وميا بدايية القيرن العشيرين ظهيرت ادلوجية الثانيية لئلرىياب
عل ييى ي ييد ( احل يياب االاي يًتاكأل الث ييوري ) ال ييذي اعت ييد اإلرى يياب ك يينهط وحي ييد لتحقي ييق
( احلرية السياسية ) وقام ٔت وعة اغتياالت وع ليات للفًتة من  1902ولغايية 1910
ك ييان أب ي ي ي ي يرزىا اغتي ي ي ي ي يال وزي ي ي ي ي ير الداخلي ي ي ي ي يية الي ي ي ي ييروسأل (بلهيي ي ) باعتب ي ي ي ي يياره اح ييد رج ييال

القيةر ادله ُت(.)10

اسييت رت صييور اإلرىيياب ادليينظم طيليية الفييًتة التالييية للحييرب العادلييية األوىل  ،لكنييو

وبسبب ت ور العقائد الفكرية واآلليات اليت ٖتكيم الع يل اإلرىيا  ،واالسيتفادة شليا قدميو
الت يور العل يأل يف ادلييادين كافية بيدأت ع ليية تةيدير اجلرؽلية اإلرىابيية خيارج احليدود بعيد
احلرب العادلية الثانية  ،فقد ت ورت آلية ع لية اإلرىاب إىل احلد الذي باتيت معيو تشيكل
هتديييدا خ يَتا لؤلميين والسييلم الييدوليُت ،األميير الييذي حييدا بالييدول علييى ضييرورة تكثي ي
اجلهود حملاربتو خةوصا بعد استادام التكنولوجيا ادلت ورة يف الع ليات اإلرىابيية شليا أدى
( )9المصدر نفسه  ،ص 41
( )11جان توشارد وآخرون  ،تارٌخ الفكر السٌاسً ،ترجمة علً مقلد  ،ص 324
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إىل تغي ي ي ي ييَت واضي ي ي ييح يف الك ي ي ييم والي ي ي ييكي  ،وإحليياق خسييائر فادحيية بالدوليية اليييت يلحقهييا
الع ل اإلرىا .
إن اسيًتاتي يات اإلرىيياب صييَتت اجلرؽليية اإلرىابييية ميين أبشييا اجلييرائم بعييد وصييوذلا
إىل التدمَت للاةم أو على األقل اإلهنياك ادلسيت ر لقيوى الدولية  ،وأصيبح اذليدف ٖت ييم
الدولة أو إحداث اكرب قدر من اخلسائر اا .
املطهة انثاني  :عهى االجرًاع وذفسري ذنايي ظاهزج اإلرهاب

باعتبار اإلرىاب ظاىرة تتشكل خللل اجت ياعأل فقيد عيٌت رواد عليم االجت ياع ايا،

ووض ييعوا ٖتل يييبلهتم النظري يية ا ييدف فه ييم أس ييبااا وكيفي يية معاجلته ييا  ،ولتن ييوع م ييدارس عل ييم
االجت اع فان تفسَت اإلرىاب من وجهة نظير سوسييولوجية قيدم تفسيَتات متباينية  ،إذ أن
الت ييور يف البيئيية الدولييية يكييون لييو عظيييم األتيير يف الدراسييات اإلنسييانية ومعاجلتهييا وخاصيية
علي ييم االجت ي يياع  ،باعتبي يياره علي ييم اىي ييتم بدراسي يية اتت ي ييا مي يين سلتل ي ي أوجهي ييو السياسي ييية

واالقتةادية والثقافية .
يف بي ييادئ األمي يير مت النظي يير إىل ظي يياىرة اإلرىي يياب باقًتاهني ييا بي ييالظروف االجت اعيي يية
وٖتديدىا ك شكلة تةيب اتت ا باعت اد تنائية الةحة وادليرض  ،ف ين منظيور البثالوجييا
االجت اعية اليت تفسر ادلشكبلت االجت اعيية وتقرهنيا بيالت ور والتغيَت مين حالية إىل أخيرى
ك ا حدث بالتغَت الذي اهدتو الدول األوربية من الدولة اإلق اعية إىل الدولة الةناعية،
فان اإلرىاب نياجم ك يرض مين التحيول االجت ياعأل إىل حالية التةينيا الييت غيَتت الكثيَت
من ألبنا االجت اعية وتركت آتارىا السلبية على األفراد  ،ولعل من أىم رواد ىذه ادلدرسة
عييا االجت ي اع ( أوكسييت كونييت ) الييذي يييرى بييان قةييور العبلقييات االجت اعييية وضييع
الروابء البنائية يف اتت ا ناٚتة عن عدم قدرة األفيراد عليى مواكبية تغيَت ادلثيل وادلنظ يات
االجت اعييية  ،فضييبل عيين فشييل اتت ييا يف احملافظيية علييى آليتييو الوظيفييية اليييت تييؤدي إىل
تفككو  ،فتربز نظرية التالي الثقيايف اليذي تفسيره بيان التقيدم ادليادي يفي ي ي يوق بالغي ي يال ي يب

التقي يدم الثقي ي يايف شلا يي ي يؤدي إىل ظهور مشكبلت اجت اعية ومنها اإلرىاب (.)11
( )11احمد فالح عموش  ،مستقبل اإلرهاب فً القرن الحادي العشرون  ،ص 25
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إن الدراسيية السوسيييولوجية لئلرىيياب وفييق مييا قييدمنا أخييذت أبعييادا سلتلفيية  ،ففييأل
كتابييو (الييتحكم أسيياس النظييام االجت يياعأل) ينيياقو بييول سييايتس ( ) Paul Sites
اإلرىياب ميين جوانييب متعييدد  ،منهييا أن األفييراد أو ٚتاعييات ميين األفييراد يتتبعييون حاجيياهتم
ويسعون إىل إاباعها باستع ال الوسائل ادلتاحة  ،إذ أن احلاجات اإلنسانية تعكس دوافيا
اياملة وىيأل جياب ميت م ليبعا األفيراد األمير اليذي ييدفعهم إىل زلاولية اخليروج عين النظيام
االجت يياعأل وبنيياه للقيييام بإع ييال ميين ايياهنا إاييباع غرائييا ٘تثييل احلاجيية األساسييية ذلييؤالب

األف يراد ،فضييبل عيين سييعيهم لتقييويا البنييا االجت اعييية ومنهييا مؤسسيية السييل ة ميين خييبلل
العن ي واإلرىيياب وكييل ذلييك يييتم يف معييرض إاييباع حاجييات ٗتييرج عيين مييألوف السييل ة

واتت ا( )12فاإلرىاب أي كانيت صيورتو وأسيلوبو يتةي بأنيو يتناسيب عكسييا ميا الدالية
يف إاباع احلاجات االجت اعية أو العدالة يف ميادينها كافة،إذ كل ا اتسم اتت ا بالعدال ي ي ية
يف ني يظامي يو السيي ي ياسأل واالجت ي ياعأل واالقتةي ي يادي قلت ظواىر العن ٔتاتل أنواعو.
ويعرب جوزي مونتفيل(( Joseph Montvilleعلى ضلو أكثير حيدة عين اتير
احلاجات اليت ال تتحقق يف إنتاج اإلرىاب عندما يؤكد عليى أن فقيدان احلاجيات وفقيدان
ادلنالة والبلمباالة والنظيرة ادلتدنيية الييت تيدرك مين فبيل فيرد أو رل وعية يف رلت يا ميا تيؤدي
إىل تعاظم العدوانية لدى مين ىيم خيارج اجل اعية وتشيعرىم بالبلجيذور والعالية واالنفةيال
وىييذا ادلظهيير االجت يياعأل سيييظهر حاليية ميين اذلي ييان الكييامن الييذي يولييده لييدى الفييرد أو
اجل اعيية فيوجييو عدوانييو إىل الييداخل يف اييكل سييلوكيات تييدمَت الييذات  ،أو – وىييو مييا
ػلييدث غالبييا – يوجييو العييدوان إىل اخلييارج الييذا – أي إىل اتت ييا – وكل ييا حقييق العني

واإلرىاب ادلستادم درجة تدمَتيية عاليية سيكون الرضا عن الذات متحقيق(،)13ويسًتسيل
مونتفيل فيحدد الفرق بُت النااعات الييت ٖتيدث داخيل البنياب االجت ياعأل والع يل العنيي
اإلرىا  ،فالنااعيات – حسيب تعريفيو – ( تليك ادلواقي الييت تكيون فيهيا القضيايا قابلية
لل ناقشة وإحداث التسويات )  ،أما الةييراع العنيي

( اإلرىياب ) فانيو (سيلوك مين

ناحيي يية األاي ييااص واجل اعي ييات يي ييذىب إىل مي ييا ىي ييو ابعي ييد مي يين االختبلفي ييات االعتياديي يية
)12(Paul Sites .control The Basic Of Social Order . New York. Dunellen Press 1993 .P 78 .
)13(Joseph Montville . Factor s Terrorist In Multiethnic Societies Lexington Books 1998.P 35.
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وادلواجهات اليت ٘تيا الكثَت مين احليياة االجت اعيية واالقتةيادية ) فالةيراع ع ييق اجليذور
مهيأ إلنتاج اإلرىاب كا

الرىيائن والعني العرقيأل وإحيداث الضيرر النفسيأل وادل ي ي يادي

ب ي ياتت ا ومكونات ي ي يو سي ي يواب كاني ي يوا أاااص طبيعيُت ام أايااص معنويُت(.)14

إن النظرييية االضلرافييية تفسيير ادلشييكبلت االجت اعييية ومنهييا اإلرىيياب ٔتثييول أغلبييية
النيياس إىل ادلعييايَت االجت اعييية معظييم الوقييت  ،ولكيين بعييا النيياس ينتهكييون معييايَت رئيسيية
ومه يية وىييذا االنتهيياك يعييد ميين قبييل غالبييية اتت ييا ك شييكلة اجت اعييية كوهنييا ٗتييدش قيييم
الثقافة اتت عية السائدة وتعارض التوقعات االجت اعية  ،يف حيُت ان لقيت نظريية التفاعيل

الرماي من مفهوم األزمة يف ٖتديد ادلشكبلت االجت اعية  ،وأيضا من مفهيوم دنييا ادلعياش
ال ييذي يتضي ي ن فق ييدان ادلع ييايَت ادلتة ييلة بالتنش ييئة االجت اعي يية والشاة ييية والثقافي يية  ،إن
التفاعلية الرماية ترى أن الفرد ؽلثيل زليور العبلقية األساسيية بيُت اجل اعية واتت يا  ،وعلييو
فان ادلشكبلت االجت اعية ض ن اإلطار النظري تفهم ضي ن الفيرد وأفعاليو وعبلقية ذليك
بالنظام اتت عيأل  ،وي ليق عليى ىيذا االٕتياه عليم اجت ياع الوحيدات الةيغرى  ،فهيأل ايذه
األفكار تدرس الظاىرة اإلرىابية وفيق ٖتلييل الفيرد والعواميل الييت أسيه ت يف تربيتيو والييت
أدت إىل سلوكو العنيي  ،عليى أن تيتم دراسية كيل مكنونيات الشاةيية الفرديية والعواميل
اليت اكلت أناه الفردية وذاتيتو اليت استدعت سلوكو العني في ا بعد(. )15

لقد تباينت اآلراب يف النظرية التفاعلية الرماية يف مكونات اإلرىياب يف الشاةيية،
فقسييم ميين الكتيياب ركييا علييى عوامييل التنشييئة واتت ييا والثقافيية ( أي العوامييل االجت اعييية

احملي ية بيالفرد ) مثيل عيا االجت ياع األمريكيأل جييَتم ميانا (، )Jerome Mainsومييا
أكييده فرانسيييس فوكويامييا ( ) Francis Fukuyamaيف كتابييو ( بنيياب الدوليية يف
القرن احلادي والعشيرين ) ،إذ يوضيح بيان الفيًتة الواقعية بيُت سيقوط جيدار بيرلُت 1989
وأحداث أيلول  /سبت رب  2001اهدت العديد من األزمات العادليية تركيات غالبيتهيا يف
الييدول ( الفااييلة) -حسييب تعبييَتهٔ -تييا فيهييا الةييومال وىييايييت وك بوديييا وروانييدا وليربيييا
وس يَتاليون والكونغييو وتي ييور الشييرقية وأفغانسييتان والع يراق  ،موضييحا إن السييبب يف ىييذه
)14(lbid : P37 .
)15(Jerome Mains . Analyzing Social Problem.N.Y.Paeger Publisher 2002P116 .
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األزمات كان بسبب ضع عوامل التنشئة وضيع ادلكيون الثقيايف اجلياما للتنيوع يف ىيذه
الدول وضع النظام السياسأل يف تكوين ىوية وطنيية قيادرة عليى االنيدماج ادلوحيد لكافية
ادلكون ييات االجت اعي يية واحتض يياهنا يف مؤسس ييات ق ييادرة عل ييى خل ييق ادل ييواطن وادلواطن يية ،

مستنت اً بأهنا كانت سببا يف تنامأل ظاىرة اإلرىاب (.)16

وآخييرون ركيياوا علييى العوامييل اخلارجييية اليييت تسييهم يف تكييوين الشاةييية الذاتييية

قافاين على التنشئة ومكونات اتت ا  ،وؽلثل ىيذا االٕتياه معظيم الكتياب العيرب واليدول

النامي يية ،وػللل ييون ظ يياىرة اإلرى يياب م يين القه يير اتت ع ييأل ال ييذي ٘تارس ييو ال ييدول الك ييربى ،
واالستبداد العيادلأل اليذي أضيفتو الق بيية األحاديية  ،مسيتندين عليى أن اتت يا ادلعاصير
يعد ك ا كان يف السابق فالت ور التكنولوجأل يف وسيائل االتةيال وادلعلوميات بيات ليو دور
يف التشكيل االجت اعأل للشاةية الفردية واليت تع ل يف رل وعهيا عليى استحضيار القييم
اتت عييية وتعارضييها مييا قيييم اتت ييا شلييا يولييد حاليية ميين الكييره لل ت عييات اليييت ٘تييارس

االستبداد العادلأل فتعكس الرغبة للقيام باألع ال اإلرىابية ضدىا(. )17

( )16فرانسييٌس فوكوٌامييا  ،بنيياء الدوليية – النظييام العييالمً ومشييكلة الحكييم واإلدارر فييً القييرن الحييادي والعشييرٌن  ،-ترجميية مجيياب اإلمييام ،الرٌييا
،العبٌكان 2117ص 166
)17(lbid:p120
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املثحث انثاني

أثز املرغرياخ اندونيح عهى اإلرهاب
عنييد ْتثنييا جلييذور اإلرىيياب بينييا ت ييور ىييذه الظيياىرة ك ييا ونوعييا  ،ويف ىييذا ادلبحييث
سنحاول الًتكيا على أىم ادلتغَتات الدولية وأترىا فيو  ،إذ ال ؽلكن عال اإلرىاب عين ميا
حدث يف البيئة الدولية من متغَتات كيان ذليا دور مهيم يف التيأتَت عليى اليدول وادلؤسسيات
الدولييية اليييت أنشييأت إلايياعة األميين واالسييتقرار العييادلأل  ،فضييبل عيين الت ييور يف اسييتادام
القييوة حلييل ادلنازعييات الدولييية ومييا تركييو ميين عوامييل كييان ذلييا دور ىييأل األخييرى يف تنييامأل
الظاىرة اإلرىابية

.

املطهة األول  :املرغرياخ اندونيح وعالقرها تاإلرهاب
إن ادلتغي يَتات الدولي يية ال يييت ا ييهدهتا البيئ يية الدولي يية بع ييد احل ييرب الب يياردة أدت إىل
ٖتييوالت كثييَتة  ،شلييا جعييل اتت ييا الييدويل يييدخل مرحليية جديييدة سلت ييرة باألحييداث  ،كييان
أبرزىييا اهنيييار الكتليية االا يًتاكية وتفييرد الواليييات ادلتحييدة باعاميية العييا وفييرض ظلوذجهييا
السياسيأل واالقتةيادي والثقييايف عليى دول العييا  ،أ جيابت أحييداث أيليول  2001اليييت
أدت إىل تسارع وتَتة ىذه التحوالت  ،وتع ق ناوع الواليات ادلتحيدة إىل اسيتادام القيوة
بةورة مفرطة ودون ضوابء قانونية  ،األمير اليذي أدى إىل خليل يف التيوازن اليدويل اليذي
كان ػلكم البيئية الدوليية طيوال فيًتة احليرب البياردة  ،ودلعرفية ادلتغيَتات الدوليية ال بيد مين
تقسي ها إىل متغَتات سياسيية  ،ومتغيَتات اقتةيادية  ،ومتغيَتات تقافيية دلعرفية كنيو الةيلة
بينها وبُت ظاىرة اإلرىاب .
 -1على الةعيد السياسأل الدويل :فقد عكست ادلتغيَتات أترىيا عليى ظياىرة اإلرىياب ،

في ييالتفرد األمريكي ييأل وىي نتهي ييا علي ييى ادلؤسسي ييات الدوليي يية وضي ييع دور ىي ييذه ادلؤسسي ييات

والته يو الذي طال القوى الدولية األخرى  ،وفقدان القدرة على الع ل وفقا دلوقفها يف
مواجهيية األحييداث اليييت ٕتييري علييى ادلسييتويات الوطنييية أو عييرب احلييدود الدولييية  ،وانتقائييية
القييرار السياسييأل علييى ادلسييتوى الييدويل حيييال القضييايا السياسييية ادل روحيية  ،سييببت تاايييد
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ظ يياىرة ال ييرفا ذل ييذه الق ييرارات والسياس ييات الدولي يية وتع ي يق ع ييدم الثق يية الش ييعبية بأنظ يية
حك ها أو النق ة عليى ىيذه األنظ ية بسيبب خضيوعها للسياسيات الدوليية  ،األمير اليذي
من اانو أن يقود إىل حالة عدم االستقرار يف البيئات الوطنية ويف البيئة الدولية

()18

إن البيئة الدولية يف عا اليوم رحت وألسباب معينة من أن تكون للدولة ككييان سياسيأل
ومسييتقل دور كبييَت يف دعييم اإلرىيياب  ،وٖتولييو ميين صيييغتو احمللييية إىل الةيييغة الدولييية  ،إذ
باتت بعا الدول تس ح من خيبلل التغاضيأل والسيكوت عين الع لييات اإلرىابيية أو عين

ٚتاعييات اإلرىيياب اليييت تقيييم علييى أراضيييها  ،مييرورا بادلسيياعدات اليييت تقييدمها إىل تلييك
اجل اعييات يف أاييكال متعييددة وصييوال إىل قيييام الدوليية ذاهتييا ٔت ارسيية اإلرىيياب ضييد دوليية
أخييرى ( ك ييا قامييت الواليييات ادلتحييدة بييدعم اجل اعييات الدينييية ادلسييلحة يف حراييا ضييد
االٖت يياد الس ييوفييت – س ييابقا -يف أفغانس ييتان اب ييان احتبلل ييو )  ،أو ٖتري ييك الف ييض يف بع ييا
الدول وتأجيط الغليان والعن السياسأل اا ؤتا ؼلدم أغراضها

()19

 -2عليى الةييعيد االقتةيادي  :فكييان للسياسيات االقتةييادية الييت انته تهييا العدييد ميين
الدول الناميية إىل فشيل وتنيامأل مشيكلة اليديون بةيورة غيَت مسيبوقة  ،األمير اليذي دعاىيا
لل وب إىل ادلؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد اليدويل  ،البنيك اليدويل لؤلع يار )..
ميين اجييل تةييحيح الع ييل االقتةييادي والتحييول إىل اقتةيياد السييوق  ،وىييو مييا سييبب يف
إضعاف دور الدولة يف اتاالت اإلنتاجية واالقتةادية وحىت السياسية بشيكل عيام وتقويية
دور الق يياع اخليياص يف رلييال التن ييية واخلييدمات  ،ىييذه التحييوالت االقتةييادية يف البيئيية

الدولي يية وادلفروض يية عل ييى ال ييدول النامي يية ول ييدت ح يياالت ع ييدم االس ييتقرار السياس ييأل  ،إذ
اييهدت العديييد ميين الييدول إضييرابات وأع ييال عن ي عرفييت ٔتظيياىرات صييندوق النقييد
لشيييوع ظيياىرة الفسيياد والفقيير والب اليية ادلؤدييية إىل زيييادة الت ييرف والنيياوع إىل العن ي يف

السلوك السياسأل لؤلفراد(.)20

( )18نعوم تشومسكً وآخرون  ،العولمة واإلرهاب حرب أمرٌكا على اإلرهاب  ،ترجمة حمزر المزٌنً  ،القاهرر مكتبة مدبولً 2113ص 15
( )19احمد فالح عموش  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 94
( )21بٌتر فالنستٌن  ،مدخل إلى فهيم تسيوٌة الصيراعات  :الحيرب والسيالم والنظيام اليدولً  ،ترجمية سيعد السيعد  ،عميان  ،المركيز العلميً للدراسيات
السٌاسٌة 2116ص 169
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إن الوضييا االقتة ييادي ادلييًتدي وادلت ييداخل م ييا أزمييات اقتة ييادية م ييؤترة أدى إىل
إحلاق الضرر باقتةاديات العديد من الدول فازداد عدد الفقراب واحملرومُت شلا اكل أرضا
خةييبة لنشييوب منظ ييات دولييية إرىابييية وغييَت إرىابييية لتحقييق اإلربيياح الفاحشيية عييرب ٕتييارة
السييبلح والرقيييق وادلاييدرات وغس يل األمييوال  ،فولييدت بيئيية للت ييرف الييذي يييدفا بإتيياه
السييلوك اإلرىييا يف األوسيياط اتت عييية الرافضيية لوضييعها االقتةييادي الضيياغء  ،واألمليية
بتحقيق الغٌت السريا .

إن الع ليات اإلرىابية يف العديد من الدول تستهدف التيأتَت عليى قيدرة االقتةياد

القييومأل ميين خييبلل ضييرب مةييادره  ،فالعام يل االقتةييادي وعلييى ادلسييتوى الييدويل يةييبح
دافعا لئلرىياب أيضيا  ،إذ أن معظيم اجل اعيات اإلرىابيية ىيأل مين اجل اعيات الفقيَتة  ،بيل
أن ىنيياك ميين الييدول ميين تعت ييد اقتةييادياهتا علييى الع ليييات اإلرىابييية فتةييبح بيئيية صيياحلة
لئلرىيياب وميين اجييل احلةييول علييى الييدور الييذي تبتغيييو علييى ادلسييتوى الييدويل  ،بعييد أن
أيقنت بعدم قدرهتا على التأتَت لضع مواردىيا االقتةيادية  ،وقيد يسيتادم اإلرىياب مين
خييبلل ضييرب ادلةييا االقتةييادية لدوليية مييا إلجبارىييا علييى تغيييَت سياسييتها إتيياه الدوليية

الراعية لئلرىاب(.)21

 -3على الةعيد الثقايف  :فقد أدى الت ور اذلائل يف نظيم االتةيال وادلعلوميات إىل إلغياب
اذلويات الثقافية لل ت عات الوطنية ونشوب حالة اغًتاب بُت األجيال الشيابة عين واقعهيا
االجت يياعأل ترتييب عليييو حلييول السي حية والبلمبيياالة ميين جهيية  ،وتعييرض األجيييال الشييابة
للتضليل وفساد الفكر مين جهية أخيرى وىيو ميا يهييئ الفرصية لل وئهيا إىل أع يال العني

واإلرىيياب  ،خةوصييا يف ظييل تنييامأل الفكيير الييديٍت ادلت ييرف الييذي يعييد ادلييادة األساسييية
لغسل عقول الشباب وتع يلها ْ ،ت ة الدفاع عن (الدين ضد الكفار) .
إن ظلييوذج الثقافيية مسييئول عيين معظييم احلركييات اإلرىابييية اليييت تولييدت يف الييدول
النامية  ،ذليك ان بعيا اليدول ٖت يل تقافتهيا إىل سلتلي البليدان كالثقافية الغربيية  ،ونظيرا
لتوافر عناصر القوة حل اية ظلوذجها الثقايف والدفاع عنيو فهيأل ال ٕتيد صيعوبة يف نشير ىيذه
الثقافة اليت ٘تتلك مقوميات ومغرييات نشيرىا  ،ولكين ىيذه الثقافية ولتعارضيها ويف جوانيب
( )21إمام حٌن خلٌل  /اإلرهاب بٌن التجرٌم والمشروعٌة ،عمان  ،دار الفكر للطباعة والنشر ، 2114ص 56
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كث ييَتة م ييا تقاف ييات ال ييدول ال يييت تس ييتقبلها فإهن ييا ال ٕت ييد استحسي يانا م يين الغالبي يية الوطني يية
األص يييلة ،إذ س ييتظهر ٚتاع ييات تأخ ييذ عل ييى عاتقه ييا زلارب يية ى ييذه الثقاف يية يف ص ييورىا كاف يية
ؤتاتل األساليب والوسائل وسيوف لين تفشيل يف إغيراب الشيباب لبللتحياق ايا وحيثهم

على القيام بكل األع ال ضدىا ٔتا فيها األع ال اإلرىابية (.)22

إن ادلتغيَتات الدولييية وعلييى الةييعد كافيية يف عييا الق بييية األحادييية ومييا أنت تييو ميين
سياسات عازت أو أسه ت يف إرىاب اليوم وٖتولو من إرىياب الفيرد إىل إرىياب الدولية ،
دفا الكثَت من احملللُت األمريكيُت إىل زلاولة توصي اإلرىاب من خبلل التأسيس لعبلقية

ارتباطيييو بينييو وبييُت اإلسييبلم علييى الييرغم ميين أن اإلرىيياب موجييود يف العديييد ميين الييدول
ويةيب بدرجة أو أخرى العدييد مين احلضيارات والثقافيات  ،فيان بعيا ادلفكيرين يركياون
علييى أن اإلرىيياب ال ؽلثييل اييكبل ميين أاييكال الةييراع الييدويل بقييدر مييا ؽلكيين النظيير أليييو
باعتباره حروب ادلسل ُت سواب في ا بينهم أو بيينهم وبيُت غيَتىم مين ادلسيل ُت  ،وىيذا ميا
يعرب عنو صاموئيل ىنتن تون يف كتابو ( صدام احلضارات )  ،فيؤكد أن احلروب قد تت يور
إىل صييدام كبييَت للحضييارات بييُت اإلسييبلم والغييرب أو بييُت اإلسييبلم وبقييية العييا  ،ويييرى
ىنتن تون أن ىذه احلروب ال تعود إىل طبيعة ادلعتقدات اإلسبلمية وإظلا تعود إىل سياسات
األوضيياع العاميية يف العديييد ميين الييدول اإلسييبلمية مثييل حاليية االنبعيياث اإلسييبلمأل والشييعور
بالظلم واالمتعياض واحلقيد ٕتياه الغيرب  ،واالنقسيامات االتنيية يف العيا اإلسيبلمأل وارتفياع
معييدالت الييوالدة  ،وؼللييص إىل أن حييروب ادلسييل ُت ستسييت ر يف حاليية ع ييا اتت عييات

اإلسبلمية عن ٖتقيق إصبلحات داخلية جذرية  ،وكذلك يف حالة است رار احلكومات غيَت
اإلسبلمية يف زلاولة فرض سي رهتا على األقليات اإلسبلمية فيها(.)23

ويف ادلقابييل فييإن ىنيياك تييياراً آخيير يييرى انييو ليييس ىنيياك حروب ياً حضييارية راسييية بييُت

اإلس ييبلم والغ ييرب ،ولك يين ىن يياك حربي ياً أفقي يية ب ييُت مت ييرفُت ومعت ييدلُت داخ ييل احلض ييارات

الكي ييربى ،فهني يياك مت رفي ييون يف احلضي ييارة اإلسي ييبلمية وكي ييذلك احلضي ييارة الغربيي يية ادلسي يييحية

واليهودييية واذلندوسييية يشيينون حرب ياً علييى ادلعتييدلُت سييواب ميين أبنيياب حضييارهتم أو غييَتىم،
( )22سعٌد مراد  ،مواجهة اإلرهاب مسئولٌة مشتركة  ،جرٌدر األهرام االلكترونً www.ahram.com
( )23خدٌجة احمد الهٌصمً  ،مفهوم اإلرهاب فً عالم متغٌر  ،االنترنت www.lawafqar.com :
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ولذلك فإن وجهة نظر أنةار ىذا التيار وبالذات جرىام فولر وتوماس فريدمان تقوم على
أن ادلعتدلُت مؤيدي احلادتة والعودلة يف ٚتيا احلضارات غلب أن ػلتشدوا يف مواجهية ىيذه

ادلوجة من الت رف واالرىاب (.)24

وفي ا يتعلق بانعكاس ى ات أيلول على النظام الدويل طيرح احمللليُت األميريكيُت
العديد من الرؤى يف ىذا الةدد ولعل أبيرز ميا ورد يف ىيذا اتيال جياب عليى أييدي ادلفكير
األمريكأل البارز ىنري كيسن ر الذي طرح وجهة نظر تقوم على أن ى ات أيلول ؽلكين
أن ٘تثييل نق يية ٖتييول يف صييياغة النظييام العييادلأل للقييرن احلييادي والعشييرين حيييث أهنييا أدت
بةييورة واضييحة إىل تعايييا ادلكانيية العادلييية للواليييات ادلتحييدة ودفعييت القييوى ادلنافسيية مثييل
أوروبييا ادلوحييدة واليابييان وروسيييا االٖتادييية والةييُت واذلنييد إىل التعيياون بةييورة وتيقيية مييا
الوالي ييات ادلتح ييدة وى ييأل مس ييألة تك يين متوقع يية قب ييل تل ييك اذل ييات بس ييبب اخلبلف ييات
السياسييية القائ يية بييُت الواليييات ادلتحييدة وتلييك القييوى الدولييية بةييورة منفييردة شلييا أدى إىل
بني يياب عبلقي يية اي ييراكة جديي ييدة بي ييُت اجلي ييانبُت ك ي ييا خلي ييق ذلي ييك أجي ييواب جديي ييدة للعبلقي ييات
الدولييية( ،)25يف حييُت يييرى جوزيي س0نيياي صيياحب أطروحيية ( القييوة الناع يية )

()26

بييان

الواليييات ادلتحييدة وبعييد أحييداث أيلييول  2001وذىيياب بييوش حلييرب أفغانسييتان والعييراق
كانييت لييو عاقبتييان مباا يرتان علييا  :ازدييياد العاطفيية ادلعادييية ألمريكييا  ،وزيييادة ادلشيياركة يف
اإلرىيياب ك ييا ونوعييا  ،شلييا أدى إىل تكبيييد أمريكييا وادلييواطن األمريكييأل كلفيية أعلييى للحييرب
وجلهد إعادة األع ار(.)27

( )24المصدر نفسه
( )25المصدر نفسه
(ٌ )26قصد بالقور الناعمة القدرر على الجذب التً تعطيً نتيائا اٌجابٌية فيً السٌاسية كجيذب النياس إليى منيتا معيٌن مين خيالل سيؤالهم أو جيذب اليدول
وشعوبها إلى طرق فً أداء السٌاسة فهً لٌست سٌاسة القسير أو الميال وتولٌيد التعياون  ،فاالنجيذاب قٌميً مشيترا كقيٌم العدالية والتعياون  :للمزٌيد مين
التفصٌل فً معنى القور الناعمة ٌنظر :
جوزٌييف س 1نيياي ،القييور الناعميية وسييٌلة النجيياح فييً السٌاسيية الدولٌيية  ،ترجميية دمحم توفٌييق البجٌرمييً ،الطبعيية الثانٌيية ،الرٌييا

 ،العبٌكييان  2112ص

24وما بعدها
( )27المصدر نفسه ،ص187
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املطهة انثاني  :اإلرهاب اندويل وأثزه عهى اجملرًع اندويل
أصبح اإلرىاب يف الوقت احلاضر أكثر اجليرائم رعبيا  ،خاصية أن تليك الظياىرة ال
تعييًتف ْتييدود وال تتقيييد ّتنسييية معينيية أو جيينس أو سيين أو انت يياب زلييدد  ،بييل أن الظيياىرة
اإلرىابية ْتد ذاهتا أصبحت نوعا من احلروب بُت الدول واجل اعيات وخ ورهتيا يف أهنيا بيبل

أي قواعد قانونية أو قيود ينظ ها وال حىت حيد أد أو أقةيى  ،وىيذا ميا دفيا إىل القيول
بييان اإلرىيياب أصييبح صيياحلا كبييديل للحييروب التقليدييية  ،فاإلرىيياب قييد يسييتادم إلتييارة
بعا األحداث الدولية وإتارة التوتر وحالة االستعداد والًتقب لدى الدولة ادلعادية  ،ك يا
أن الييدول عنييدما تشييعر بتهديييد مةيياحلها ميين جانييب معييُت فإهنييا تركييا علييى ٖتقيييق األميين
واالحتياط الواجب يف ىذا اجلانب  ،وىذا يدفعها إىل ٗتةيص جاب مين مياانيتهيا وأمواذليا
ومواردىييا حل اييية نفسييها  ،فضييبل عيين تييأتَته النفسييأل  ،فانييو يييؤتر تييأتَتا بالغييا يف معنويييات
مواطٍت الدولة ورعاياىا دلا يةاحبو من رعب وفاع وتوقا ع ليات إرىابية يف أي موقا أو
مكان يف الدولة .
وميين خييبلل االسييتعراض السييابق للت ييور الييذي حييدث يف مفهييوم اإلرىيياب وانتقالييو
ميين مسييتوى اإلرىيياب التقليييدي إىل اإلرىيياب اجلديييد يتسييم ٓتةييائص وزلييددات يف إطييار
متغَتات العا اجلديد والت ورات اليت تشهدىا الساحة الدولية على مستوى العا .

ويتس ييم مفه ييوم اإلرى يياب اجلدي ييد بكثاف يية التعب ييَت ع يين الكراىي يية وال ييرفا الش ييديد

لآلخر ،من خبلل استهداف رموز بارزة لديو ،جنباً إىل جنب ميا الًتكييا عليى ٖتقييق اكيرب
ك ية شلكنية مين القتيل ضيد ادلعسيكر اليذي مت تةينيفو باعتبياره العيدو مين جانيب اجل اعية

اإلرىابية ،ك ا يتسم اإلرىاب اجلديد بقدر كبَت من العشوائية وعيدم القابليية للتنبيؤ ويؤكيد
تقرير جلنة برؽلر اليت اكلها الكوصلرس األمريكأل لدراسة ظاىرة اإلرىاب على إن من ابرز
التحييوالت اليييت اييهدهتا ىييذه الظيياىرة أن ٚتاعيية اإلرىيياب اجلديييد تتسييم بغ ييوض اذلييدف
السياسييأل ،حيييث ميين الةييعب الوقييوف علييى ىييدف سياسييأل زلييدد ػلكييم ع ييل ٚتاعييات
اإلرىاب اجلدييد ،ويبيدو أن اذليدف ىيو االنتقيام مين الدولية  ،حكوميةً وايعباً ،ومين خيبلل
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إيقيياع اكييرب عييدد ميين القتلييى والضييحايا يف صييفوفهم ،اييدف معيياقبتهم علييى مييا تييراه تلييك
اجل اعييات ٖتفظييات علييى السياسيية الدوليية ،ويف الوقييت نفسييو٘ ،تيييل ٚتاعييات اإلرىيياب
اجلدي ييد إىل ح ييد كب ييَت إىل االعت يياد عل ييى الش ييكل العنق ييودي ك يين ء لتنظ يييم اجل اع ييات
اإلرىابية التابعة للتنظيم  ،من اجل تأمينها ،ويقوم ىذا الشكل على بناب رل وعات صيغَتة
الع ييدد غ ييَت مًتاب يية ب ييُت بعض ييها ال ييبعا ،م ييا االعت يياد عل ييى مة ييادر متنوع يية للت وي ييل
وادلسي ي ياندة اللوجستيةٔ ،تا غلعل مين الة ي ي يعب رص ي ي يدىا أو اخًتاقه ي ي يا أو التنبي ي يؤ ْتركي ي ياهتا

أو ردود أفعاذلا.

وكانت الواليات ادلتحدة بةيفة خاصية ىيدفاً رئيسيياً لعدييد مين ع لييات اإلرىياب

اجلديد ،سواب بسبب مكانتها الدولية كقوة عظ ى وحيدة يف إعبلم ما بعد احلرب الباردة،
أو بسييبب مييا تتسييم بييو سياسييتها اخلارجييية ميين إخييتبلالت وٖتييياات صييارخة  ،أو بسييبب
تعقيد بيئتها الداخلية .وقد عانت الواليات ادلتحدة من نوعُت من اإلرىاب ،عليا اإلرىياب
اخلييارجأل ،واإلرىيياب الييداخلأل .فاإلرىيياب الييداخلأل ىييو الييذي تقييوم بييو ٚتاعييات مناوئيية
للحكومة الفيدرالية ،وتقوم بو تبلتة أنواع من اجل اعات ىأل :اجل اعات الي ينيية ادلت رفية،
واجل اع ييات اليس ييارية ادلت رف يية وبع ييا ادلت ييرفُت ذوي ادلة ييا اخلاص يية .وك ييان م يين اب ييرز
الع ليييات اإلرىابييية اليييت قامييت اييا عناصيير داخلييية ،ىييأل ع لييية أوكبلىومييا اليييت قييام اييا
( تي وتأل ماكفأل ) أما اإلرىاب اخلارجأل  ،فهيو اإلرىياب اليذي تقيوم بيو دول أو منظ يات
أجنبية  ،ادف التأتَت على السياسة األمريكية أو ٖتدي مكانية الوالييات ادلتحيدة العادليية،
وتقييوم اييذا النييوع ميين اإلرىيياب تبلتيية أنييواع ميين التنظي ييات ىييأل منظ ييات إرىابييية ررييية،

وإرىي يياب مي ييدعوم مي يين الي ييدول  ،ومت رفي ييون فرديي ييون غي ييَت منتظ ي ييُت يف ىياكي ييل تنظي يي يية
مت اسكة ،وعلى الرغم مين أن اإلدارات األمريكيية ادلتعاقبية أوليت اىت امياً فائقياً دلكافحية

اإلرىيياب  ،فييإن ادلسييئولُت األمييريكيُت أكييدوا يف العديييد ميين ادلناسييبات انييو ليسييت ىنيياك
مناعيية كامليية يف مواجهيية اذل ييات اإلرىابييية علييى الواليييات ادلتحييدة  ،يف ضييوب الت ييور

ادلتواصييل يف ادلسييتوى التكنولييوجأل للع ليييات اإلرىابييية  ،وت ييوير التكتيكييات اإلرىابييية،
باإلضييافة إىل أن اجل اعييات اإلرىابييية باتييت تب ييدى عاميياً وتة ي ي اً وقييدرة متاايييدة عل ييى
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ضرب األىداف األمريكية ٔ ،تا يف ذلك زلاولة اجل اعات اإلرىابيية احلةيول عليى أسيلحة
الدمار الشامل (.)28

ويف ىييذا اإلطييار فييإن ى ييات 11سييبت رب ضييد الواليييات ادلتحييدة اييكلت تعب يَتاً
بييالا الوضييوح عيين طبيعيية وخةييائص اإلرىيياب اجلديييد  ،فقييد اسييتهدفت ىييذه اجل اعييات
إيقاع اكرب قدر شلكن من اخلسيائر والضيحايا داخيل الوالييات ادلتحيدة  ،مين خيبلل ضيرب
أىداف تت يا بوجود كثافة بشرية عالية اا  ،ويف توقيتات حرجة  ،ما احليرص عليى تنفييذ
اذل ات بشكل متاامن  ،من اجل مضاعفة اخلسائر جنبياً إىل جنيب ميا اسيتغبلل عنةير

ادلفاجي ييأة  ،ويف الوقي ييت نفسي ييو ليسي ييت ىني يياك أىي ييداف سياسي ييية واضي ييحة هتي ييدف -ىي ييذه
اذل ات -إىل ٖتقيقها ،أكثر من رلرد التعبَت عين الكراىيية واليرفا للسياسية األمريكيية،
باإلضييافة إىل ٖتييدي وضييرب ىيبيية الواليييات ادلتحييدة ومكانتهييا ،وإظهييار انكشييافها األمييٍت
الداخلأل ،رغم تفوقها الساحق يف كافة مقومات القوة الشاملة ،جنبياً إىل جنيب ميا زلاولية

إاييعال فتيييل مواجهيية حضييارية بييُت الشييرق ادلسييلم والغييرب ادلسيييحأل ادلؤيييد إلسييرائيل،

فاإلرىيياب اجلديييد الييذي يش يهده الع ييا ليييس حفيييد تيياري تقليييدي للفوضييى وللتعةييب
فحسييب  ،بييل انييو معاصيير لييروح العودليية يف عبلقتهييا مييا العييام واخليياص ،وان اإلرىيياب قييد

استغل وسائل العودلة اليت تشدقت اا (.)29

( )28جان بودرٌار  ،روح اإلرهاب  ،ترجمة بدرالدٌن عرووكً ،القاهرر  ،الهٌئة المصرٌة للكتاب  ، 2111ص37
( )29جان بودرٌار  ،المصدر السابق  ،ص 71
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لقد ىي ي يأت رل وعة من الي ي يظروف الدوليييي ي ية احلاليي ي ي ية الفرص ي ي ية لئلرىي ي ي ياب وت وره

وانتشيياره منها(-: )30

 -1صلاحو يف كسب أىداف قةَتة األجل تش ا على ادلنافسة والبقاب.
 -2انسياب ادلعلوميات وانتشيارىا حيول التكنولوجييا والتكتيكيات ادلسيلحة مين خيبلل
وسائل االعبلم.
 -3تفادي الدخول يف حروب طويلة وغَت مأمونة العواقب.

 -4تش يا بعا الدول لئلرىاب وتقدؽلها التسهيبلت التدريبية للحركات االرىابية.
 -5الت ور اذلائل يف وسائل اإلعبلم وتكاتر األخبار الدوليية الييت تغ يأل أحداتيو شليا زاد
من فرص اإلرىابيُت واهيتهم .
إن تنييامأل اإلرىيياب وتشييعبو يف البيئيية الدولييية ادلعاصييرة اوجييد اس يًتاتي ية جديييدة
حملاربتييو  ،مارسييتها الواليييات ادلتحييدة  ،وىييأل نقييل الةييراع مييا اجل اعييات اإلرىابييية إىل
مناطق خارج الواليات ادلتحدة  ،فقد أعلن الرئيس بوش وألكثر من مرة يف صراعها ما
القاعييدة ىييأل جعييل العييراق وأفغانسييتان سيياحة مفتوحيية ذلييذا الةييراع وألسييباب يييدركها
األمريكيييون جيييدا  ،وىنييا أتسييابل ك ييا يتسييابل مبليييُت العييراقيُت دليياذا ارتضييت الواليييات
ادلتحدة األمريكية وىأل الراعية األوىل حلقوق اإلنسان عادليا ك ا تدعأل لنفسها أن يكيون
الع ييراق س يياحة لتة ييفية حس يياباهتا م ييا القاع ييدة بع ييد أح ييداث احل ييادي عش يير م يين أيل ييول
2001م وان يييدفا العراقيييون ٙتيين ىييذا التهديييد ادلباايير للواليييات ادلتحييدة األمريكييية
بالنيابة عن األمريكان ؟  ،وىل يةح أن ييدفا التهدييد ادلبااير عين ايعب  ،وينقيل إىل

اعب آخر يعا أصبل من ويبلت احلروب ؟  ،وىل إن ادليواطن األمريكيأل وفيق مقياييس
حقييوق اإلنسييان ىييو مييواطن ميين الدرجيية األوىل وان ادلييواطن العراقييأل مييواطن ميين الدرجية
الثانييية ؟  ،وىييل ىييذا التةييرف ميين قبييل الواليييات ادلتحييدة األمريكييية سييوف يسييهم يف
زيادة الثقة اا لقيادة اتت ا الدويل وإنةاف ادلظلوم ؟ أم انو على العكس سيعدم الثقة
كليييا ويسييهم يف زيييادة الشييعور العيير بادلظلومييية ؟  ،لقييد ذكيير تقرييير أعدتييو ادلؤسسييات
األمنية األمريكية يف عام  2006ادلوسوم بي( أظلاط اإلرىاب العيادلأل للعيام  ) 2006بيان
( )31جمٌل حزام ٌحٌى الفقٌه  ،اإلرهاب فً القانون الدولً العام  ،صنعاء مركز الدراسات الٌمنٌة  ، 2112ص .27
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( تلثييأل الوفيييات ادلتةييلة بأع ييال اإلرىيياب وقعييت يف العييراق وأفغانسييتان وعلييا بلييدان
تعتربعلا الواليات ادلتحدة جبهتُت أساسيتُت يف احلرب على اإلرىاب )  ،وان نقل ادلعركية
إىل العراق وأفغانستان قد قلل من الع لييات اإلرىابيية يف العيا وْتسيب اعيًتاف التقريير
ادلذكور  ،إذ يؤكد على ( حل التقرير تراجعا ىاما يف أع ال العني اإلرىيا ٔتيا يف ذليك
اضلسارىا يف أوروبا وأوراسيا بنسبة  15يف ادلائة واطلفاضا بواقيا  20يف ادلائية يف جنيوب

ووسء آسيا ،و 5يف ادلائة يف النة الغر للكرة األرضية)( )31وعي ي ياا ى ي يذا االطلفي ي ياض

يف ادلني ي ي ياطق ادلي ي يذك ي يورة إىل زي ي ي يادة التعاون الدويل دلكافحة اإلرىاب .

( )31عباس فاضل الدلٌمً  ،اسلمة اإلرهاب وآفاقه المستقبلٌة فيً التنمٌية البشيرٌة العربٌية فيً ضيوء التقرٌير األمرٌكيً حيول اإلرهياب عيام ، 2116
مجلة الفتح العدد  37كانون األول  2118ص ص 241-239
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اخلامتـــــــح
يتض ييح شل ييا س ييبق ب ييان اإلرى يياب يث ييَت العدي ييد م يين اإلا ييكاليات س ييواب يف توض يييح
دالالت ادلفه ييوم أم يف كيفي يية توص يييفو  ،وان البيئ يية الدولي يية بفع ييل ادلتغي يَتات العنيف يية ال يييت
اهدهتا أنت ت ت يورا لئلرىياب كفعيل ونيوع وكيم ،عليى اليرغم مين كونيو ظياىرة تضيرب يف
الق ييدم ّتذورىي ي ي ي ي ي يا يف أع ي ي ي ي ياق التي ي ي ي ياري  ،إذ ا ييهدت العة ي ي ي ي ي يور القدؽلي ي ي ي ي ي ي ية أفعي ي ي ي ي ي يال
إرىابية فردية وٚتاعية .
إن اإلرىي يياب كظي يياىرة عادليي يية معاصي ييرة يعكي ييس أزمي يية ض ي ي َت وأخبلقيي ييات حي ييادة
مس ييتحك ة يعيش ييها النظ ييام السياس ييأل ال ييدويل وت يينعكس عل ييى رل ييل األفع ييال السياس ييية
واالقتةادية واالجت اعية والثقافية الدولية ،وان التحوالت العادلية يف ىذه ادليادين خلقت
األرض اخلةبة لئلرىاب وظلوه أفقيا وع ودييا  ،إذ أن اإلرىياب أصيبح ظياىرة كونيية بديلية
للحروب التقليدية  ،وتثَت اإلحةائيات ادلتوافرة عن الع ليات اإلرىابيية تااييدا ملحوظيا ،

فقييد سيي ل تقري يير لييوزارة اخلارجي يية األمريكييية ع يين اإلرى يياب يف العييا لؤلع ييوام -2000
 2005بارتفاعييو ميين  411ع لييية إرىابييية يف عييام  200إىل  2019يف عييام ، 2005
وتنييامأل ادلنظ ييات اإلرىابييية ميين سلتل ي اجلنسيييات والييديانات ليةييل عييددىا إىل 2550
منظ يية مت رفيية وأكثيير ميين  252منظ يية إرىابييية ويعكييس ذلييك اتيير ادلتغ يَتات الدولييية
تنامأل ظاىرة اإلرىاب .
فييإذا كانييت أحييداث أيلييول يف نيويييورك وواايين ن قييد اييهدت ٖتييوال يف السياسيية
األمريكييية بإتيياه األع ييال العسييكرية الستئةييال ظيياىرة اإلرىيياب علييى ادلسييتوى الييدويل ،
فيان اجل اعييات اإلرىابييية أخييذت تعييدل ظلييء أع اذلييا وأسيياليبها وتكتيكاهتييا يف ضييوب إعييبلن
واا يين ن احل ييرب عل ييى اإلرى يياب  ،ب ييل تب ييُت أن ى ييذه السياس يية ال يييت قام ييت عل ييى مب ييدأ
االستئةال وٖتفيا دول العا لتحذو حيذوىا  ،إظليا دفعيت اجل اعيات اإلرىابيية إىل ت يوير

أسلحتها وتناميها دوليا .
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لقييد اتضييح بييان السياسييات األشلييية ( نسييبة إىل األمييم ادلتحييدة ) ادلتعلقيية ٔتحاربيية
اإلرىياب اسييتله ت اليين ء األمريكيأل بالتعامييل مييا الظيياىرة ،لكين ادلنظ يية الدولييية تعييء
باال ألحيد وىيو مين األسيباب ادله ية الييت تسيهم يف تنيامأل الظياىرة ويت ثيل يف بقياب قضيايا
مامنيية دون حييل كالقضييية الفلسي ينية  ،فضييبل عيين التحييوالت االقتةييادية العادلييية ادلت ثليية
بالعودليية والتحييول إىل اقتةيياد السييوق أدت إىل هت يييو وحرمييان ق اعييات واسييعة ىيأهتييا
لئلرىاب  ،وخبلصة القول أن التغَت يف البيئة الدولية وسيادة الق بية األحادية جعل العيا

اقل استقرارا يف ظل السياسات ادلتبعة من قبل ىذا الق ب.
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