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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

اللوحات في هذا العدد للدكتور والفنان التشكيلي
منذ بدر حلوم

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Editorial Secretaryسكرتير التحرير

Wasim Hassanوسيم حسان

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

Kholoud El-Zughayyarخلود الزغّير

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة االستشارية

المراسالت باسم رئيس التحرير على البريد اإللكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع اإللكتروني:

0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 
90 08 60 66 7 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد اإللكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية

Jordan)األردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي

Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة

Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 

Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب

Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدالل البزري

Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي

Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة

Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان

Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيالند

German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف

Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي

Shery Ayhamشيري أيهم

Design and Layoutالتصميم واإلخراج

Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني

Tarek Redowanطارق رضوان



مجلــة فصلّيــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



مة
ّ

دراسات محك

السلطة الروحية للتصّوف في مواجهة العنف والتطّرف   
محمد بن الطيب

العنف السلطوي واألخالق  
 شوكت غرز الدين

السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من   
المرحلة المعاصرة: فوكو وبورديو

الزهراء سهيل الطشم

صناعة االرهاب- العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة   
والجماعات واألفراد 

آندي فليمستروم



السلطة والعنف - منذر بدر حلوممائي )30/21 سم(



81

مة
ّ

دراسات محك
صناعة االرهاب- العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات واألفراد

صناعة االرهاب- العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات 
واألفراد

آندي فليمستروم

طــوال تاريــخ البشــرية، كانــت هنــاك دائًمــا موجــات مــن الهجمــات اإلرهابيــة العنيفــة، بــدًءا مــن اليهــود 
المتعصبيــن بعــد والدة المســيح، إلــى هجمــات 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001. هــذا العنــف اإلرهابــي، وضــع 
العالــم أمــام مواجهــة العديــد مــن األســئلة التــي ال توجــد لها إجابــات ســهلة. مــا الدافع الــذي يجعل اإلنســان 
مســتعًدا للتخلــي عــن حياتــه لقتــل اآلخريــن وإحــداث الدمــار فــي المجتمــع؟ بمعنــى آخــر: مــا الــذي يجعــل 
ــا  ــاب؟ م ــى اإلره ــؤون إل ــة ويلج ــر متطرف ــات نظ ــون وجه ــاس يتبن ــل الن ــذي يجع ــا ال ــا؟ م ــرء إرهابًي الم

العوامــل التــي تــؤدي إلــى تبنــي هــذه اآلراء المتطرفــة؟ 
هنــاك أســباب عديــدة جعلتنــي مهتمــة بتقديــم دراســة حــول موضــوع اإلرهــاب، ويأتــي فــي مقّدمهــا أننــي 
أنتمــي إلــى منطقــة الشــرق األوســط الموســومة باإلرهــاب عموًمــا أو لكونهــا مولــدة للظواهــر والجماعــات 
اإلرهابيــة، وثانيهــا ألن اإلرهــاب غــدا مــن أهــم المشــكالت التــي تعتــرض ســبل تطــور العالــم، خاصــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط، نحــو الديمقراطيــة والســالم واحتــرام حقــوق اإلنســان، وثالثهــا هــو مســتوى الخلــط 
والخالفــات الكبيــرة التــي تنشــأ فــي أي نقــاش حــول اإلرهــاب، ومــن هــي األطــراف التــي يمكــن وســمها 

باإلرهابيــة. 
ــتي أن  ــي دراس ــروري ف ــن الض ــه م ــدت أن ــد وج ــوع. وق ــذا الموض ــام به ــو االهتم ــي نح ــك دفعن كل ذل

ــا: ــا، ومنه ــا جميًع ــغل بالن ــي تش ــية الت ــاط األساس ــن النق ــدد م ــرض لع أتع
ينبغــي إيجــاد تمييــز واضــح وصريــح بيــن اإلرهــاب وحــركات التحــرر الوطنــي علــى مســتوى العالــم،   -1

خاصــة بالنســبة إلــى الــدول أو الجماعــات التــي تنــادي بحــق تقريــر المصيــر.
ــد  ــن مولِّ ــو دي ــاًل ه ــالم مث ــل اإلس ــن، فه ــاب والدي ــن اإلره ــة بي ــاف العالق ــة الستكش ــاك محاول هن  -2

باحثــة ســويدية مــن أصــل ســوري، تعمــل فــي وحــدة البحــوث بمؤسســة ميســلون للثقافــة 
صــة بقضايــا التطــرف واالرهــاب، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس  والترجمــة والنشــر، متخّصِ
ــة  ــة -جامع ــات دولي ــتير عالق ــتوكهولم، ماجس ــة س ــن جامع ــال م ــوم االتص ــالم وعل ــي اإلع ف
ســتوكهولم، بكالوريــوس آداب – أدب إنجليــزي مــن جامعــة دمشــق. عملــت كصحافيــة فــي 
اإلذاعــة السويدية-القســم العربــي، وفــي الكومبــس/ مؤسســة إعالميــة ســويدية ناطقــة 

بالعربيــة. 

آندي فليمستروم
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لإرهــاب؟ ومــاذا عــن بقيــة األديــان فــي التاريــخ وعالقتهــا باإلرهــاب؟ بــل مــاذا أيًضــا عــن الحــركات 
ــاب؟ ــا باإلره ــم وعالقته ــي العال ــارية ف اليس

ــاك  ــددة، فهن ــة ومح ــر واضح ــى معايي ــتناًدا إل ــاب اس ــواع اإلره ــول أن ــث ح ــن الحدي ــّد م ــا ال ب أيًض   -3
ــم. ــي العال ــدول ف ــض ال ــه بع ــوم ب ــذي تق ــاب ال ــي واإلره ــاب الجماع ــردي واإلره ــاب الف اإلره

لهــذا اإلرهــاب أســباب عديــدة، إذ ال نســتطيع إنــكار أن العالــم منــذ القــدم قــد عانــى أخطــاًرا كثيــرة،   -4
مثــل الحــروب واالســتعمار والتفرقــة العنصريــة التــي تركــت أثرهــا فــي حاضرنــا اليــوم. وهنــاك أيًضــا 
أســباب اقتصاديــة منتجــة للفقــر والختــالل موازيــن العدالــة االجتماعيــة ســواء داخــل المجتمــع الواحــد 
أو علــى مســتوى الــدول، وأســباب سياســية تــؤدي إلــى غيــاب الحريــات وانتهــاك حقــوق اإلنســان مــا 
ــؤدي  ــة ت ــة اجتماعي ــاك أســباب ثقافي ــر بالعنــف، وهن يدفــع بعــض المجموعــات النتهــاج ســبيل التغيي
دوًرا بــارًزا فــي بعــض المجتمعــات بحكــم مــا ورثتــه مــن أنمــاط حيــاة متخلفــة، كمــا ال ننكــر أهميــة 
ــبة  ــاع نس ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــا بم ــن واقعه ــة م ــة ويائس ــاالت محبط ــق ح ــي خل ــية ف ــباب النفس األس

ــة فــي شــخصياتها والتوجــه نحــو العنــف كشــكل مــن أشــكال تفريــغ الطاقــة الســلبية. العدواني
ــة  ــد الكيفي ــى تحدي ــي تهــدف إل ــة الت ــات العام ــّد مــن وضــع بعــض المقترحــات والتوصي ــًرا ال ب وأخي  -5

ــدول. ــات أو ال ــراد أو المجتمع ــتوى األف ــى مس ــواء عل ــاب، س ــر اإلره ــة ظواه ــل لمعالج األمث
هــذه هــي أهــم األفــكار التــي ســأتطرق لهــا فــي هــذه الدراســة، مــع العلــم أننــي سأســتفيض فــي الشــرح 
فــي مــا يتعلــق باستكشــاف هــذه الظاهــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط بوصفهــا المنطقــة األقــل اســتقراًرا 

علــى مســتوى العالــم، وبحكــم أنهــا اليــوم فــي صــدارة المناطــق الموســومة بإنتــاج اإلرهــاب.
تمهيد

هنــاك أصــوات غيــر موضوعيــة فــي مقاربــة ظاهــرة اإلرهــاب، خصوًصــا األميركية، تركــز علــى المجتمعات 
العربيــة واإلســالمية فحســب، بحكــم أن أوضاعهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة تشــكل بيئــة مواتيــة فعــاًل 
لنمــو اإلرهــاب. لكــن هــذه األصــوات ال تجيــب عــن تســاؤالت بديهيــة ذات عالقــة بموضــوع اإلرهــاب؛ 
ــوف«  ــادر ماينه ــة »ب ــاط منظم ــل نش ــة، مث ــود الماضي ــي العق ــهدنا ف ــا ش ــي كم ــاب أوروب ــاك إره ــاذا هن لم
األلمانيــة أو »األلويــة الحمــراء« اإليطاليــة؟ وهكــذا يثــار الســؤال المهــم: قياًســا علــى المجتمعــات العربيــة 
ــة  ــة الديمقراطي ــة واألوروبي ــات األميركي ــل المجتمع ــاب، ه ــا لإره ــم أوضاعه ــة بحك ــالمية المنتج واإلس

حيــث دول الرفاهيــة التــي أشــبعت الحاجــات األساســية لمواطنيهــا، يمكــن أن تنتــج اإلرهــاب أيًضــا؟ 
هــذه التســاؤالت تدفعنــا إلــى التأكيــد أن اإلرهــاب ظاهــرة بالغــة التعقيــد، وال يمكــن اختزالهــا فــي ســبب 
ــا  ــج لن ــي تنت ــا لك ــر جميعه ــية تتضاف ــة ونفس ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــة وسياس ــباب ثقافي ــاك أس ــد، فهن واح

ــًرا اإلرهــاب بصــوره المتعــددة.       أخي
لذلــك، مــن أجــل فهــم ســبب اختيــار بعــض األشــخاص لالنخــراط فــي النشــاط اإلرهابــي واالنضمــام 
الــى المجموعــات اإلرهابيــة، أجريــت فــي بحثــي تحليــاًل باســتخدام األســباب والعوامــل التفســيرية الســابقة 

الذكــر كأســاس للتحليــل.
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ــر مجموعــة متنوعــة  ــم تعريــف لإرهــاب يمكــن أن يفسِّ ــة فــي هــذه الدراســة بتقدي ســتتمثل نقطــة البداي
مــن األســباب الكامنــة وراءه. فكلمــة »اإلرهــاب« كلمــة مشــحونة عاطفًيــا وسياســًيا مــا يجعــل المعنــى الــذي 
تشــير إليــه مثيــًرا للجــدل، ومــن الصعــب العثــور علــى تعريــف شــامل لماهيــة اإلرهــاب. تنبــع هــذه الصعوبــة 
مــن عــدة أســباب، لكــن معظمهــا يأتــي مــن طبيعــة العمــل اإلرهابــي نفســه، واآلراء والممارســات المختلفــة 
للــدول المعنيــة حــول مفهــوم مواجهــة اإلرهــاب، حيــث إن مــا يــراه البعــض إرهاًبــا قــد يــراه البعــض اآلخــر 
ــّدد  ــد وتع ــى تعقي ــات ترجــع إل ــى أن بعــض هــذه الصعوب ــة إل مشــروًعا )Yahya al-Faqih, 1993: 4(. إضاف

أشــكال اإلرهــاب وأهدافــه، واختــالف الدوافــع الرتكابــه. 
علــى الرغــم مــن وجــود تعريــف خــاص باألمــم المتحــدة لإرهــاب إال أن هنــاك تعاريــف أخــرى علــى 
المســتوى اإلقليمــي والدولــي، وغالًبــا مــا تحكمهــا المعاييــر والمصالــح السياســية، فقــد صــرح األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة كوفــي عنــان فــي خريــف 2011 أن مــا يمكــن أن يكــون فعــاًل إرهابًيــا بالنســبة إلــى إنســان مــا 

.)Kumm, 1997: 24( يمكــن أن يكــون قتــااًل مــن أجــل الحريــة بالنســبة إلــى إنســان آخــر
بعــد مراجعــة مجموعــة واســعة مــن تعريفــات اإلرهــاب، وجــدت تعريًفــا واحــًدا يشــكل اإلطــار المرجعــي 
ــه  ــف قدم ــذا التعري ــاب. ه ــع اإلره ــباب ودواف ــول أس ــاص ح ــث الخ ــذا البح ــة له ــدة المرجعي أو القاع

ــي: ــو التال ــى النح ــاب عل ف اإلره ــرِّ ــث يع ــل، حي ــوس نوري ــاب، ماغن ــي اإلره ــويدي ف ــي الس االختصاص
االســتخدام المنهجــي للعنــف غيــر المشــروع مــن قبــل جهــة فاعلــة غيــر تابعــة للدولــة أو تابعــة للدولــة 
ــة مــن خــالل اســتخدام »العمــالء« ]...[ مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة، حيــث يتــم  أو مــن قبــل الدول
اختيــار الضحايــا عمــًدا، ممــن يســّمون »غيــر المقاتليــن« و/ أو المدنييــن. يمكــن أن تكــون هــذه األهــداف 
ــم  ــا يت ــا عندم ــح دولًي ــاب أو يصب ــل اإلره ــة. ينتق ــة المعني ــب المجموع ــة بحس ــة أو ديني ــية أو اجتماعي سياس
تنفيــذ الفعــل خــارج الحــدود الخاصــة بمجموعــة معينــة/ فــرد معيــن، أو عندمــا يكــون مواطنــو البلــد نفســه 

.)Norell, 2002:5( ــا لإرهــاب والقتــل الــذي يتــم تنفيــذه فــي دولــة ثالثــة أهداًف
ــه ينظــر إلــى الفــرد والدولــة علــى  ــا واســًعا لإرهــاب، حيــث إن ــا عملًي ــا أن نوريــل يتبنــى تعريًف نــرى هن
أنهمــا مرتكبــان محتمــالن لإرهــاب، ويذكــر الدوافــع السياســية واالجتماعيــة والدينيــة الكامنــة وراءه. لكــن 
يجــب مالحظــة أنــه يتجاهــل تعبيــر »التهديــد بالعنــف« فــي تعريفــه، بينمــا يــراه اآلخــرون جــزًءا مــن تعريــف 
اإلرهــاب، وبــداًل مــن ذلــك يذهــب مباشــرة إلــى تعبيــر »اســتخدام العنــف«. تكمــن قــوة تعريــف نوريــل فــي 

اتســاع نطاقــه، ولهــذا الســبب أعتقــد أنــه يتوافــق بشــكل جيــد مــع البحــث المقــّدم هنــا. 
هنــاك جانــب آخــر مهــم لمفهــوم اإلرهــاب، وهــو التمييــز بيــن فئــات مختلفــة مــن اإلرهــاب. أحــد الفروق 
الرئيســة هــو مــا إذا كنــا نتحــدث عــن إرهــاب الدولــة أو إرهــاب األفــراد والجماعــات. مــن وجهــة نظــري أرى 

أن االثنيــن مرتبطــان ببعضهمــا بعًضــا، بــل إنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.
1- إرهاب الدولة

ــرض آالف  ــيطرة. تع ــع والس ــاب أداة للقم ــتخدم اإلره ــات تس ــا أن الديكتاتوري ــروف تاريخًي ــن المع  م
األشــخاص للتعذيــب وفقــدوا حياتهــم علــى يــد إرهــاب الدولــة، مــا يعنــي أن إرهــاب الدولــة هــو الشــكل 
الرئيــس لإرهــاب )Yahya al-Faqih, 1993: 21(. علــى ســبيل المثــال، ممارســات إســرائيل فــي األراضــي 
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العربيــة فــي فلســطين ولبنــان، والممارســات اليوميــة للواليــات المتحــدة فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان، 
.)Ibid( ودول أخــرى فــي العالــم، تشــهد علــى إرهــاب الدولــة فــي الزمــن المعاصــر

إرهــاب الدولــة يمكــن أن ترتكبــه الدولــة نفســها أو مــن خــالل دعمهــا لألفــراد أو الجماعــات اإلرهابيــة، 
وهــذا مــا أســماه باركــر باإلرهــاب الــذي ترعــاه الدولــة، وهــو حــرب بالوكالــة. تختــار الدولــة متــى تســتخدم 
ــا  ــئوا حديًث ــن ُأنش ــن أو الذي ــن الحاليي ــم اإلرهابيي ــي تدع ــة، فه ــتها الخارجي ــح سياس ــاب أداًة لمصال اإلره
ــر  ــرض لخط ــن دون التع ــا م ــة له ــدول المعادي ــض ال ــى تقوي ــدف إل ــة ته ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فعال كطريق

.)Parker, 2006: 360( ــرة ــكرية المباش ــة العس ــروب والمواجه الح
ــات  ــى الوالي ــر إل ــرء أن ينظ ــن للم ــة، يمك ــاه الدول ــذي ترع ــاب ال ــن اإلره ــة ع ــى أمثل ــول عل للحص
المتحــدة، المتهمــة حالًيــا بدعــم الحــركات االنفصاليــة فــي العديــد مــن دول العالــم ضــد حكوماتهــا، مثــل 
كوبــا وإيــران وليبيــا وكوريــا الشــمالية وســورية. فضــاًل عــن الحــرب التــي قادتهــا الواليــات المتحــدة ضــد 
االتحــاد الســوفياتي الســابق فــي أفغانســتان فــي الثمانينيــات والتســعينيات. ومــن األمثلــة األخــرى للجماعات 
اإلرهابيــة التــي ترعاهــا الدولــة حــزب اللــه المدعــوم مــن إيــران ومنظمــة أبــو نضــال المدعومــة مــن ســورية 

.)Ibid( ــا ــا والعــراق. وتــورط الجيــش األحمــر اليابانــي فــي ليبي وليبي
ــو  ــى ل ــة. وحت ــاب الدول ــراف بإره ــض االعت ــي يرف ــر الغرب ــي الفك ــاص ف ــاه خ ــاك اتج ــك، هن ــع ذل وم
اعترفــوا بوجودهــا، فهــم يقصــدون عموًمــا اإلرهــاب الــذي ترتكبــه دول العالــم الثالــث فحســب. وهــم يــرون 

.)Leventhal, Alexander, 1987:7, 8( ــدول ــن ال ــراد ال م ــن األف ــي م ــاب يأت ــر اإلره ــادة خط أن زي
علــى الصعيــد المحلــي، يشــير إرهــاب الدولــة إلــى الدولــة التــي ترتكــب أعمــال العنــف المنظمة مــن أجل 
ــق أهــداف سياســية، كوســيلة للحفــاظ علــى الســلطة أو قمــع المعارضــة،  ــّم تحقي ــارة اإلرهــاب، ومــن ث إث
 Yahya( وهــذا النــوع مــن اإلرهــاب يســمى مؤسســاتًيا ألنــه يحافــظ علــى الســلطة والشــرعية والمؤسســات
al-Faqih, 1993(، وهــذا النــوع مــن إرهــاب الدولــة متأصــل بشــكل واضــح فــي األنظمــة العربيــة التــي أّدت 

دوًرا حاســًما فــي ظهــور ونمــو بــذور اإلرهــاب الحديــث نتيجــة ممارســاتهم غيــر العادلــة وممارســتهم أقصى 
قــدر مــن العنــف واإلرهــاب للحفــاظ علــى ســلطتهم وأنظمتهــم ضــد شــعوبهم.

2- إرهاب األفراد والجماعات

ــه  ــذي ترتكب ــذي ينشــأ كــرّدة فعــل علــى اإلرهــاب ال ــى اإلرهــاب ال ــوع مــن اإلرهــاب إل  يشــير هــذا الن
الدولــة ضــد شــعبها، ســواء أكان مصــدره أفــراًدا أم جماعــات، داخــل أراضــي الدولــة. بعبــارة أخــرى، هــو 
مناهــض للعنــف ضــد إرهــاب الدولــة. يمكــن القــول إن هــذا النــوع مــن مناهضــة العنــف، كــرّدة فعــل لســلطة 
 Aziz( الدولــة، هــو أول تجربــة إرهابيــة فــي التاريــخ الحديــث، ويمكــن وصفهــا باإلرهــاب غيــر االســتبدادي

  .)Shukri, 1991: 105
بعــد أن قدمــت تعريًفــا يمكــن أن يفســر علــى أفضــل وجــه ماهيــة اإلرهــاب وفئاتــه المختلفــة، ســأقدم اآلن 

تحليلــي ألســباب حــدوث اإلرهــاب والعوامــل الدافعــة لــه.
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العوامل التفسيرية وراء اإلرهاب

 يحــدث اإلرهــاب فــي مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، ومــن أجــل 
ــة  ــة واالجتماعي ــياقات التاريخي ــن الس ــا ضم ــتها وتحليله ــب دراس ــرة، يج ــذه الظاه ــاملة له ــة ش ــاء رؤي إنش

ــة والسياســية. ــة والديني ــة واالقتصادي والثقافي
1- العوامل السياسية

 لتحليــل الدوافــع السياســية وراء انضمــام بعــض النــاس إلــى المنظمــات اإلرهابيــة، يجــب علــى المــرء أن 
يفهــم البيئــة السياســية المعنيــة. إذا ركــز المــرء علــى اإلرهــاب الموجــه ضــد الحكومــات ألغــراض التغييــر 
السياســي، فســوف يتعامــل مــع اإلرهــاب بوصفــه شــكاًل مــن أشــكال العمــل السياســي الناتــج عــن االختيــار 
المتعمــد للتغييــر )Crenshaw, 1981: 379-390(.  يجــادل كرينشــو بــأن األفــراد ينضمــون إلــى المنظمات 
اإلرهابيــة كتحــٍد للســلطة القائمــة علــى المظالــم، والتــي ترتبــط بوجهــة نظــر كروجــر بــأن اإلرهابييــن يهدفون 
ــية  ــر سياس ــات نظ ــون وجه ــك اإلرهابي ــية )Krueger, 2007: 24(. يمتل ــج السياس ــي النتائ ــر ف ــى التأثي ال
متطرفــة، ويحاولــون فــرض رؤيــة متطرفــة بوســائل عنيفــة مــن خــالل االنضمــام إلــى المنظمــات اإلرهابيــة. 
يالحــظ كروجــر أن معظــم اإلرهابييــن ال يعانــون الفقــر أو الحرمــان االقتصــادي، وليســوا ممــن يعتقــدون أنــه 
ليــس لديهــم مــا يعيشــون مــن أجلــه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــم أنــاس يعتنقــون بشــدة قضيــة مــا، 

.)Ibid( وهــم علــى اســتعداد للمــوت مــن أجلهــا
1.1 المظالم والقمع

 وفًقــا لبحــث كروجــر )2007(، فــإن األشــخاص المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مــن أجــل قضيــة لديهــم 
ــع  ــره بداف ــة، وغي ــع قومي ــر بدواف ــض اآلخ ــة، والبع ــم التاريخي ــوع بالمظال ــم مدف ــة. بعضه ــع مختلف دواف

ــى ذلــك. ــا إل االضطهــاد العرقــي، وم
ــة  ــا صل ــا له ــيمة بينه ــات الجس ــا واالختالف ــى تباينه ــرة عل ــية المعاص ــم السياس ــي أن النظ ــك ف وال ش
بظاهــرة اإلرهــاب. ولعــل مــن التفســيرات الشــائعة أن النظــم السياســية المســتبدة، شــمولية كانت أو ســلطوية، 
وكذلــك األنظمــة الدينيــة االســتبدادية، ُتعــدُّ بممارســاتها القمعيــة ســبًبا مــن أســباب اإلرهــاب. ويصــدق ذلك 
ــة واإلســالمية والتــي هــي اســتبدادية فــي الغالــب األعــم. حيــث  علــى وجــه الخصــوص فــي البــالد العربي
تقــوم هــذه األنظمــة بقمــع شــعوبها، وال تســمح بالتعدديــة السياســية، وتصــادر الحريــات المدنيــة. تثيــر هــذه 

.)Ysine, 2005( ــة لإرهــاب ــة التطــرف وتشــكل أرًضــا خصب الممارســات القمعي
ــة ال  ــم ديمقراطي ــودها نظ ــي تس ــيوية الت ــة واآلس ــات الغربي ــرورة أن المجتمع ــي بالض ــك ال يعن ــر أن ذل غي
يمكــن أن يكــون لهــا صلــة باإلرهــاب. وذلــك ألن التحليــل النقــدي للعديــد مــن هــذه المجتمعــات، وفــي 
مقّدمهــا المجتمــع األميركــي، يشــير إلــى أن وراء الواجهــات الديمقراطيــة البراقــة تعيــش أحياًنــا نظــم تمــارس 
ــهادة  ــك ش ــى ذل ــة عل ــن األدل ــن بي ــون م ــد يك ــدة. وق ــات عدي ــبات ومحط ــي مناس ــة ف ــلطوية المقنّع الس
مفكريــن أميركييــن، مــن بينهــم عالــم السياســة بيرتــرام غــروس الــذي أصــدر منــذ ســنوات كتابــا نقديــا مثيــرا 
بعنــوان »الفاشــية الــودودة« )1990( وهــو يقصــد بهــا الممارســة الديمقراطيــة األميركيــة التــي تمــارس، فــي 
ــق بصــور شــتى  ــر فجــة، ألنهــا تراقــب المعارضيــن للنظــام، وتضيِّ ــا ولكــن بصــورة غي ــه، الفاشــية عملًي رأي
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حريــة التعبيــر والتنظيــم أمامهــم. ولعــل المحاكمــات التــي قادهــا الســيناتور مكارثــي فــي الخمســينيات ضــد 
المفكريــن اليســاريين األميركييــن صــورة بــارزة لهــذه الفاشــية الــودودة التــي أســفرت فــي ظــروف معينــة عــن 

وجههــا القبيــح.
والمفكــر األميركــي الثانــي هــو الفيلســوف الشــهير األلمانــي األصــل هربــرت ماركــوزه صاحــب الكتــاب 
المعــروف »اإلنســان ذو البعــد الواحــد« )1964( والــذي أشــار فــي مجــال تحليلــه للحريــات السياســية فــي 
المجتمــع األميركــي إلــى أنــه يســوده نــوع مــن التســامح القمعــي! ويعنــي علــى وجــه التحديــد أنــه تســامح 

محــدود فــي مجــال حريــة التفكيــر وحريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم تحوطــه خطــوط حمــراء متعــددة.
ــراد  ــتينيات أن األف ــة الس ــي نهاي ــركا ف ــا وأمي ــي أوروب ــة ف ــركات الطالبي ــر الح ــال، تظه ــبيل المث ــى س عل
يمكــن أن يتحولــوا إلــى إرهابييــن بعــد فشــلهم فــي االحتجــاج الســلمي. وهــذا مــا يشــير إليــه يحيــى الفقيــه 
ــعور  ــارة الش ــي إث ــر ف ــا دور مؤث ــع له ــف والقم ــى العن ــة عل ــة المبني ــراءات الحكومي ــول إن اإلج ــا يق عندم
باالســتياء والكراهيــة، والتــي بدورهــا تعمــل محفــًزا لتغذيــة اإلرهــاب، خاصــة عندمــا تلجــأ الحكومــات إلــى 
العنــف، رًدا علــى االحتجــاج الســلمي )Yahya al-Faqih, 1993(. هــذا الــرأي مدعــوم بمالحظــة كرينشــو 
بــأن العديــد مــن اإلرهابييــن فــي الماضــي واليــوم هــم طــالب شــبان: متعلمــون جيــًدا، ينتمــون الــى الطبقــة 
المتوســطة، مهنيــون، ولديهــم خبــرة سياســية ســابقة، لكــن هــم محبطــون مــن آفــاق التغييــر فــي المجتمــع وال 
يــرون ســوى فرصــة ضئيلــة للوصــول إلــى أهدافهــم وحاجاتهــم فــي النظــام القائــم علــى الرغــم مــن وضعهــم 

المتميــز. 
وتشــير أيًضــا إلــى أن الكثيــر مــن اإلرهــاب قــد نمــا بســبب انســداد اآلفــاق أمــام االضطرابــات الطالبيــة 
الســلمية. كان هــذا هــو الحــال فــي القــرن التاســع عشــر فــي حركــة نارودنايــا فوليــا فــي روســيا، والتي نشــأت 
بســبب قســوة القيصــر الروســي فــي التعامــل مــع الحركــة الشــعبوية، وكذلــك الوضــع بعــد الحــرب العالميــة 

.)Crenshaw, 1981( الثانيــة فــي ألمانيــا الغربيــة والواليــات المتحــدة وأوروغــواي واليابــان
 إن قمــع الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية فــي بلــد مــا، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر والصحافــة، 
يمكــن أن يدفــع األفــراد نحــو اإلرهــاب. وفًقــا لبيانــات مؤشــر بيــت الحريــة، وجــد كروجــر أن معظــم األفــراد 
ــن  ــًدا م ــل ج ــا القلي ــى دول لديه ــون إل ــة ينتم ــات اإلرهابي ــى المنظم ــون إل ــاب وينضم ــون اإلره ــن يتبن الذي
الحريــات المدنيــة، إن وجــدت. تــم دعــم هــذه النتيجــة مــن البحــث الــذي أجــراه حــول جنســيات المتمرديــن 
األجانــب الذيــن تــم أســرهم فــي العــراق: كل هــؤالء المتمرديــن األجانــب، إلــى جانــب العراقييــن األصليين، 
كانــوا مدفوعيــن بالقضايــا المحليــة، وجــاؤوا مــن دول ناقصــة الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية، مثــل 

.)24-Krueger, 2007: 23( المملكــة العربيــة الســعودية
نخلــص مــن ذلــك كلــه إلــى أن النظــم السياســية المعاصــرة مهمــا كانــت أنماطهــا إن ضّيقــت مــن مجــال 
الحركــة أمــام أجيــال الشــباب، وضّيقــت أيًضــا النطــاق السياســي لألجيــال الشــابة وحرمتهــا مــن المشــاركة 
السياســية فإنهــا بــال شــك تدفــع بجماعــات منهــم إلــى اعتنــاق أفــكار مضــادة للدولــة، أو أفــكار دينيــة متطرفــة 

قــد تصــل بهــم إلــى ممارســة اإلرهــاب.
2.1 االضطرابات السياسية

 غالًبــا مــا يرتبــط الســخط السياســي واالغتــراب والتهميــش واليــأس باإلرهــاب، وكذلــك التعصــب الديني، 
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 Pilat,( لكنهــا تبقــى عوامــل غيــر كافيــة إللقــاء الضــوء على صعــود اإلرهــاب فــي أي زمــان ومــكان محّدديــن
2009:173(. يقصــد بيــات أن هــذه العوامــل هــي دوافــع لألفــراد للجــوء إلــى اإلرهــاب كأداة للتعبيــر عــن 
ــي  ــدول الت ــأن »ال ــك ب ــات كذل ــادل بي ــتبدادية. ويج ــة االس ــن األنظم ــام م ــي االنتق ــم ف ــم ورغبته مظالمه
تعانــي مــن الحكــم الســيء؛ التوتــرات العرقيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة، االقتصــاد الضعيــف، ســهولة اختــراق 
ــت إن  ــا قال ــه روس عندم ــارت إلي ــا أش ــذا م ــاب« )Ibid: 174(. ه ــة لإره ــا خصب ــتكون أرًض ــا، س حدوده
أشــكال االضطرابــات السياســية واالقتصاديــة داخــل البــالد قــد تكــون حافــًزا لإرهــاب مــن خــالل التأثيــر 
علــى األفــراد لتبنــي آراء متطرفــة عنيفــة، ودفعهــم إلــى التنظيــم اإلرهابــي كوســيلة للتغلــب علــى مظالمهــم 
(Ross, 2006:82-85(. وبحســب البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول اإلرهابييــن فــي تركيــا، فــإن اإلرهابيين 

ــى  ــب عل ــر للتغل ــلٍّ آخ ــاد ح ــن إيج ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــاب ألنه ــف واإلره ــى العن ــأوا إل ــم لج ــون أنه يزعم
.)12-Schmid, 2007: 11( مظالمهــم، ولــو كانــت لديهــم حلــول أخــرى لمــا اختــاروا حيــاة اإلرهــاب

 وهــذا يقــود الكثيريــن إلــى اعتبــار إرهــاب الدولــة أحــد الدوافــع الرئيســة إلرهــاب األفــراد والجماعــات 
ــة  ــاب الدول ــير إره ــور، يس ــذا المنظ ــن ه ــد األول. م ــل ض ــو رّدة فع ــر ه ــذا األخي ــواء، ألن ه ــد س ــى ح عل
ــد  ــى مزي ــيؤدي إل ــب س ــن أي جان ــاب م ــد اإلره ــب: تصعي ــى جن ــا إل ــات جنًب ــراد والجماع ــاب األف وإره
 Bashir,( ــالم ــى الس ــا إل ــاب طريقه ــة اإلره ــد حلق ــن تج ــي ل ــر، وبالتال ــب اآلخ ــى الجان ــاب عل ــن اإلره م
ــركات  ــى الح ــة عل ــل الحكومي ــار رّدات الفع ــن اعتب ــى 1970، يمك ــن 1969 إل ــرة م ــالل الفت 1992(. خ

اليســارية واالحتجاجــات الطالبيــة فاشــية، وتــؤدي إلــى خلــق أدوات إرهابيــة، خاصــة الوحشــية المســتخدمة 
ضــد تظاهــرات الشــباب ضــد حــرب فيتنــام، علــى ســبيل المثــال. أدت رّدات الفعــل هــذه إلــى ظهــور بــادر 
ماينهــوفBaader-Meinhof  ومنظمــات مماثلــة، مثــل ويثرميــن The Weathermen فــي الواليــات المتحــدة 

.)180-Kumm, 2003: 177( ــة ــد الدول ــة ض ــال إرهابي ــت بأعم ــي قام ــة، الت األميركي
3.1 االستقال وتقرير المصير

ــراد  ــع األف ــي دواف ــًما ف ــي دوًرا حاس ــع العرق ــالل والقم ــن االحت ــة ع ــية الناتج ــم السياس ــؤدي المظال  ت
ــر  ــر المصي ــق تقري ــي تحقي ــل ف ــاب. إن الفش ــة اإلره ــاق ثقاف ــة واعتن ــات اإلرهابي ــى المنظم ــام إل لالنضم
ــة  ــات اإلرهابي ــار المنظم ــى اعتب ــراد إل ــع األف ــة يدف ــة أو القومي ــم العرقي ــتقلة لمجموعته ــة مس ــاء دول أو إنش

ــم. ــم وقضيته ــى كفاحه ــي إل ــاه الدول ــذب االنتب ــد لج ــبيل الوحي ــة الس ــال اإلرهابي واألعم
 .)361-Parker, 2006: 360( ــة ــلطة قمعي ــد س ــة ض ــل الحري ــن أج ــن م ــهم مقاتلي ــرون أنفس ــم ي  إنه
تشــمل األمثلــة المعاصــرة للجماعــات اإلرهابيــة القوميــة العرقيــة(1): اجليــش اجلمهــوري األيرلنــدي، ومنظمــة 
التحريــر الفلســطينية، وإيتــا )حركة الباســك االنفصاليــة(، وحزب العــامل الكردســتاين )PKK(، وجبهــة التحرير 

الوطنــي )FNL( يف اجلزائــر، وإيغــرون وليحــي )Igrun وLehi(، )ميليشــيا هيوديــة نشــطة يف األربعينيــات(.
ــة  ــة. خاص ــال إرهابي ــى أعم ــية إل ــداف سياس ــق أه ــة لتحقي ــائل البديل ــي للوس ــل الدراماتيك ــؤدي الفش  ي
عندمــا يجــد األفــراد أنفســهم فــي وضــع أضعــف كثيــًرا مــن خصومهــم: ونتيجــة لليــأس، غالًبــا مــا يلجــؤون 

ــم أو  ــة به ــتقلة خاص ــة مس ــاء دول ــون إلنش ــون االنفصالي ــون أو اإلرهابي ــون القومي ــون اإلثنّي ــعى اإلرهابي يس  (1)

ــاه الدولــي إلــى النضــال مــن أجــل »التحــرر  ــة. ُيســتخدم العنــف اإلرهابــي لجــذب االنتب لجماعتهــم الوطني
الوطنــي« و/ أو إجبــار الحكومــات علــى التعامــل مــع القضايــا التــي كان مــن الممكــن تجاهلهــا لــوال ذلــك. 

.)Parker, 2006:360)
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إلــى اإلرهــاب والعنــف علــى أمــل الحصــول علــى الســلطة مــن خــالل المنظمــات اإلرهابيــة. أدت الهزيمــة 
ــال  ــى األعم ــددين إل ــن المتش ــطينيين والقوميي ــول الفلس ــى تح ــرائيل إل ــع إس ــرب 1967 م ــي ح ــة ف العربي
اإلرهابيــة فــي كفاحهــم ضــد إســرائيل، علــى أمــل الحصــول علــى اعتــراف دولــي وتدخــل مــن أجــل تقريــر 

.)Hoffman, 2006:74; Crenshaw, 1981: 389( المصيــر
 فــي بعــض األحيــان، أدى الفشــل فــي جــذب االهتمــام الدولــي لقضيــة وطنيــة إلــى لجــوء األفــراد إلــى 
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــتاني ومنظم ــال الكردس ــزب العم ــر ح ــك نذك ــى ذل ــال عل ــي. كمث ــم اإلرهاب التنظي
(Ibid(. »صرخنــا مــن خيامنــا عاًمــا بعــد عــام، لــم يســتمع إلينــا أحــد« كانــت هــذه كلمــات خاطــف الطائــرة 

الفلســطينية ليلــى خالــد، التــي مثلــت جيــاًل جديــًدا مــن مقاتلــي المقاومــة. بعــد سلســلة مــن األعمــال الرائعــة 
ــية  ــة السياس ــى الخريط ــطين عل ــم فلس ــع وطنه ــي وض ــون ف ــؤالء المقاتل ــح ه ــبعينيات، نج ــل الس ــي أوائ ف

.)Kumm, 2003:90)

ــدون الوصــول إلــى الســلطة مــن خــالل التخويــف؟  ــن يري ــة عــن ســؤال كــوم: مــن هــم الذي  هــذه إجاب
هــم أفــراد أو مجموعــات أو أجيــال يائســة ويعانــون الشــعور بالعجــز ألن مركزهــم أضعــف مــن خصومهــم 
(Kumm, 2003:24(. لذلــك، فــإن عــدم قــدرة بعــض الــدول علــى الحصــول علــى االســتقالل وحقهــا فــي 

تقريــر المصيــر، علــى الرغــم مــن المصادقــة عليــه بقــرارات دوليــة، دفــع األفــراد وجماعــات التحــرر الوطنــي 
إلــى طريــق اإلرهــاب للفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى قضيتهــم. مــن األمــور ذات الصلــة هنــا مالحظــة 
ــا  غرانــت واردالو أن األفــراد والجماعــات الذيــن ليــس لديهــم ســلطة سياســية مباشــرة قــد اســتخدموا دائًم
اإلرهــاب المباشــر لتحقيــق تأثيــرات فــي المجتمــع المســتهدف الــذي يتمتــع بســلطة سياســية وعســكرية أكبر. 
تجــذب مثــل هــذه التكتيــكات دعايــة عالميــة وتخلــق حالــة مــن الذعــر علــى نطــاق واســع بطريقــة تجعــل 
.)17-Wardlaw, 1989: 3( اآلخريــن يســتمعون إلــى أصواتهــم وتمكينهــم مــن تحقيــق أهدافهــم السياســية

4.1 الصراعات العرقية
 عندمــا يغــض المجتمــع الدولــي، الــذي يؤكــد علــى الديمقراطيــة والحريــات السياســية وحقــوق اإلنســان، 
الطــرف عــن الممارســات الوحشــية المتعلقــة بالعــرق والصراعــات العرقيــة وحتــى اإلبــادة الجماعيــة، فــإن 
هــذا يمكــن أن يدفــع األفــراد والجماعــات للجــوء إلــى اإلرهــاب كوســيلة للبقــاء والدفــاع عــن النفــس ضــد 
االضطهــاد. ومــن األمثلــة علــى هــذا العمــى، اإلبــادة الجماعيــة فــي روانــدا عــام 1994 بيــن شــعوب الهوتــو 
والتوتســي، وأعمــال العنــف الرهيبــة التــي ارتكبهــا كــو كلوكــس كان (KKK( فــي الواليــات المتحــدة ضــد 

الســود.
 يمكــن اعتبــار عــدم قــدرة مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة علــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة جــادة ضد 
انتهــاكات بعــض األفــراد والجماعــات العرقيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم تفســيًرا للجــوء األفــراد والجماعــات 
ــد  ــة )Yahya al-Faqih, 1993(. تؤي ــادة الجماعي ــالت اإلب ــد حم ــهم ض ــن أنفس ــاع ع ــاب للدف ــى اإلره إل
روس ذلــك عندمــا تقــول إن الصــراع العرقــي المتزايــد فــي مناطــق مختلفــة مــن الــدول الشــيوعية الســابقة 
قــد ســاهم فــي انضمــام األفــراد إلــى الجماعــات اإلرهابيــة وتبنــي التكتيــكات اإلرهابيــة المســلحة كوســيلة 
للبقــاء )Ross, 2006(. أحــد األمثلــة علــى هــذه الصراعــات العرقيــة هــو مــا حــدث فــي جمهوريــة البوســنة 
والهرســك، بعــد تفــكك يوغوســالفيا بيــن 1992-1995. مــن هــذا المنطلــق، هنــاك مخــاوف مــن أن تصاعد 
ــن، وال  ــد المهاجري ــة ض ــم الكراهي ــي وجرائ ــرف اليمين ــادة التط ــن زي ــح م ــا يتض ــا، كم ــي أوروب ــب ف التعص
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صناعة االرهاب- العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات واألفراد

 Hertog,( ســّيما المهاجريــن العــرب، قــد يــؤدي إلــى ظهــور حــركات إرهابيــة جديــدة فــي المجتمــع الغربــي
 .)Krueger, 2007 ;258-2009:257

2- العوامل االقتصادية

 تــؤدي العوامــل االقتصاديــة دوًرا مهًمــا فــي توجيــه ســلوك األفــراد والمجتمعــات. يمكــن أن يــؤدي الفقــر 
واألزمــات االقتصاديــة إلــى انهيــار أســس بنيــة اجتماعيــة معينــة، مــا ســيكون لــه آثــاره علــى أفــراد المجتمــع. 
بمعنــى آخــر، يتســبب البنــاء االقتصــادي فــي نمــو أنمــاط مختلفــة مــن العالقــات االجتماعيــة؛ إذا كان هــذا 
ــا، أي قائًمــا علــى أســس قويــة، فســيجلب التماســك والصالبــة االجتماعيــة، وإذا كان  البنــاء مشــبًعا اقتصادًي

.)Benhammedi, 2009( د الســلوك العدوانــي والعنــف العكــس، ســيولِّ
 وبنــاًء علــى ذلــك، يمكــن حصــر بعــض العوامــل االقتصاديــة التــي تجعــل األفــراد والجماعــات يحتضنون 
اإلرهــاب علــى مســتويين: داخلــي وخارجــي. العوامــل الداخليــة التــي تكمــن فــي بعض المشــكالت الرئيســة 

التــي ينتجهــا المجتمــع، بينمــا تتجلــى العوامــل الخارجيــة فــي العولمة.
 1.2 الفقر

 بينمــا يجــادل بعــض الخبــراء فــي مجــال اإلرهــاب إن الفقــر ليــس ســبًبا لإرهــاب، كمــا أنــه ليــس ســبًبا 
ــراد  ــن أف ــد م ــون أن العدي ــم يزعم ــان، فإنه ــن األحي ــر م ــي كثي ــل ف ــا يحص ــة كم ــون ذريع ــذه اإلرهابي ليتخ
الطبقــة الوســطى المتعلميــن جيــًدا ينخرطــون فــي اإلرهــاب ألســباب سياســية، بغــض النظــر عــن وضعهــم 
االقتصــادي. يدعــي خبــراء آخــرون أن إفقــار وتهميــش شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع مــن العوامــل المحفــزة 
الحاســمة، خاصــة بيــن الشــباب، التبــاع طريــق اإلرهــاب واللجــوء إلــى التنظيمــات اإلرهابيــة، حيــث إنهــم 
مســتعدون للتضحيــة بحياتهــم مــن أجــل الوصــول إلــى مكانــة أو التخلــص مــن الواقــع الصعــب فــي حياتهــم 
(Benhammedi, 2009(. واذا أضفنــا الــى ذلــك اتســاع األحيــاء الفقيــرة والمناطــق العشــوائية التــي يعيــش 

ــذ  ــا ان ه ــة، ألدركن ــاة الكريم ــة الحي ــن نوعي ــا م ــدود الدني ــى الح ــرون ال ــن يفتق ــر الذي ــن البش ــا ماليي فيه
ــة خصبــة صالحــة لتفريــخ الجماعــات الناقمــة والســاخطة والتــي قــد تتحــول فــي ظــروف  العشــوائيات ترب

معينــة إلــى جماعــات إرهابيــة. 
ــدن؛  ــرات 2005 لنظــام ترانزيــت لن ــر بعــد تفجي ــي بلي ــي تون ــوزراء البريطان ــه رئيــس ال ــر عن  هــذا مــا عب
إن الحرمــان ونقــص التعليــم يدفــع النــاس إلــى تبنــي وجهــات نظــر متطرفــة والتحــول إلــى اإلرهــاب. »فــي 
نهايــة المطــاف، مــا نعرفــه اآلن هــو أنــه حيثمــا يوجــد تطــرف أو تعصــب أو أشــكال حــادة ومروعــة مــن الفقــر 
ــس  ــى الرئي ــكان« )Krueger, 2007:16(. حت ــك الم ــي ذل ــة ف ــد ثابت ــم تع ــب ل ــإن العواق ــا، ف ــكان م ــي م ف
جــورج دبليــو بــوش، بعــد 11 ســبتمبر، ربــط اإلرهــاب بالفقــر، قــال: »نحــن نحــارب الفقــر ألن األمــل هــو 
ــى  ــد عل ــاب يعتم ــد اإلره ــرب ض ــي الح ــم ف ــر الدائ ــوش، »إن النص ــورا ب ــت ل ــاب«، وأضاف ــى اإلره رد عل
تثقيــف أطفــال العالــم« )Ibid: 12(. وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أن التعليــم المشــوه 

ــا قــادًرا ومســتعًدا الحتضــان األيديولوجيــات والثقافــات التــي تقــف وراء اإلرهــاب. ينتــج جيــاًل ضعيًف
مــن خــالل جمــع بيانــات شــاملة حــول الخلفيــة االقتصاديــة لإرهابييــن، تبيــن أن األغلبيــة العظمــى ينتمون 
إلــى الطبقــات الدنيــا ويفتقــرون إلــى التعليــم الجيــد؛ تثبــت مثــل هــذه البيانــات أن العديــد مــن اإلرهابييــن 
ــق  ــال. األمــر نفســه ينطب ــات المتحــدة فقــراء وعاطلــون مــن العمــل، علــى ســبيل المث ــن فــي الوالي اليمينيي
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ــم  ــاب، فه ــف واإلره ــي العن ــوا ف ــة وانخرط ــدول الغربي ــي ال ــأوا ف ــن نش ــلمين الذي ــن المس ــى المتطرفي عل
ينحــدرون مــن الطبقــة الدنيــا )Hertog, 2009: 254-256(. صــرح وزيــر الخارجيــة الســريالنكي الكشــمان 
كاديرغامــار أنــه »ال يمكننــا فــي العالــم النامــي وال فــي العالــم المتقــدم أن نســمح للفقــر المدقــع واليائــس، 
مــن دون أي أمــل فــي مســتقبل أفضــل، بــأن يصبــح حقــاًل خصًبــا ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي تعزيــز لهيــب 
 .)Pilat, 2009:176( »الفتنــة والكراهيــة والســماح لهــم بــأن ينشــروا المــوت والدمــار واإلرهــاب والفوضــى

إنــه يعنــي أن الفقــر المدقــع، مــن دون أمــل فــي المســتقبل، ســيكون تربــة خصبــة لإرهــاب.
 يمكــن آلثــار الفقــر علــى األفــراد أن تجعلهــم ضحايــا للمتطرفيــن الراديكالييــن، ويمكــن رؤيــة أدلــة جيــدة 
ــن  ــأ م ــذي نش ــر ال ــأس والفق ــث أدى الي ــعينيات، حي ــالل التس ــط خ ــرق األوس ــي الش ــة ف ــذه العملي ــى ه عل
مخيمــات الالجئيــن إلــى تدفــق مســتمر للمجنديــن المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مقابــل المــال ألســرهم 
التــي تعيــش فــي فقــر مدقــع فــي هــذه المخيمــات. ثــم بــدأ اإلســالميون باســتخدام االنتحــار ســالًحا، وقامــوا 
ــبيل  ــى س ــان، عل ــزة ولبن ــي غ ــن ف ــات الالجئي ــن مخيم ــراء م ــين والفق ــال اليائس ــن الرج ــد م ــد العدي بتجني
ــب  ــم فحس ــباب ال يجعله ــوت الش ــتقبلية. إن م ــم المس ــكان وأحالمه ــاة الس ــر حي ــر الفق ــث دم ــال، حي المث
شــهداء فــي عيــون اآلخريــن، بــل يجلــب أيًضــا الدعــم المالــي لعائالتهــم المتبقيــة مــن الســلطة الفلســطينية 

.)16-Norell, 2002: 15( ــطينية ــة الفلس ــم القضي ــذي يدع ــراق ال والع
2.2 البطالة

ــن الشــباب، وقضــت علــى آمالهــم فــي  ــة، والتــي ضربــت ماليي ال شــك فــي أن اســتفحال ظاهــرة البطال
ممارســة حيــاة طبيعيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن العامليــن، يمكــن أن تكــون لهــا صلــة مــا بظاهــرة اإلرهــاب. 
ــد الشــعور بالعجــز واليــأس مــن جهــة، والغضــب واإلحبــاط  يمكــن للبطالــة، خاصــة بيــن الشــباب، أن تولِّ
ــان،  ــه اإلنس ــن أجل ــش م ــيء يعي ــاس بش ــى اإلحس ــار إل ــإن االفتق ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــرى. ع ــة أخ ــن جه م
يمكــن أن يلعــب دوًرا كبيــًرا فــي جعــل هــؤالء الشــباب هدًفــا ســهاًل لمجموعــات مختلفــة، متطرفــة دينًيــا أو 
سياســًيا )Benhammedi, 2009:4-5(. هــؤالء الشــباب الذيــن يعيشــون مــع شــبح الفقــر واليــأس مــن دون 
أي أمــل فــي المســتقبل يصبحــون ضحايــا الجماعــات اإلرهابيــة االنتهازيــة، وهدًفــا ســهاًل للتجنيــد مــن خالل 
منحهــم حوافــز ماديــة وأحياًنــا دفــع رواتــب شــهرية. وبالتالــي، فــإن الفقــر والبطالــة، مــع الشــعور باليــأس، 
مــن الدوافــع الرئيســة ألولئــك الشــباب الذيــن يبحثــون عــن المعنــى فــي حياتهــم ومســتعدون لفعــل أي شــيء 
يجعلهــم يشــعرون بقيمــة أنفســهم، حتــى لــو كانــت األعمــال التــي يشــاركون فيهــا أعمــال عنــٍف أو دمويــة.

ــاس  ــم إحس ــون دافعه ــة يك ــات اإلرهابي ــى الجماع ــون إل ــن ينضم ــباب مم ــض الش ــول إن بع ــن الق ويمك
الفــرد بقيمتــه، وأنــه يمكــن أن يشــغل وضعــا اجتماعيــا متميــزا داخــل التنظيــم اإلرهابــي الــذي عــادة مــا يقــوم 
علــى أســاس تراتبــي تتــدرج فيــه مكانــات أعضــاء التنظيــم، فهنــاك فــي الجماعــات اإلســالمية اإلرهابيــة أمراء 
التنظيــم الذيــن يحظــون فــي العــادة بمكانــة عليــا وينالــون احتراًمــا عميًقــا بــل وتوقيــًرا من قبــل أعضــاء التنظيم 
العادييــن. غيــر أنــه بيــن األميــر واألتبــاع العادييــن هنــاك مراتــب وســطى مهمــة مثــل المســؤول عــن تخطيــط 
العمليــات، والخبيــر العســكري، والقــادة الفرعييــن. شــغل هــذه المناصــب وتبــّوء المكانــات المتنوعــة فــي 
ــر  ــه، وتقدي ــراف بقيمت ــى االعت ــاب الحاجــة إل ــباب اإلره ــد مــن ش ــدى العدي ــم مــن شــأنه أن يشــبع ل التنظي

مواهبــه، حتــى ولــو كانــت تصــب فــي الحــوادث اإلرهابيــة.     
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 ويشــير شــميد إلــى أن التعليــم مــن دون فــرص للعمــل هــو مزيــج انفجــاري يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلحبــاط 
واالكتئــاب لــدى الشــباب، خاصــة فــي المجتمعــات العربيــة حيــث يظهــر هــذا المزيــج المتفجــر فــي توســع 
ــا  ــة. ولكنه ــات العصري ــي المجتمع ــاركة ف ــة للمش ــارات قليل ــر مه ــي توف ــة الت ــالمية التقليدي ــة اإلس التربي
تســمح بنمــو الفكــر األصولــي الدينــي المناهــض للحداثــة والعلمنــة. يــؤدي غيــاب فــرص العمــل للشــباب 
إلــى التوســع فــي مجــاالت التعليــم الدينــي الــذي ينتــج بــدوره جيــاًل دينًيــا متطرًفــا غيــر قــادر علــى الظهــور 

.)Schmid, 2007:26( واالندمــاج فــي عصــر الحداثــة
 ُيظهــر بحــث بيداهــزور أن حــزب اللــه وحــزب العمــال الكردســتاني والجماعــات الشيشــانية والفلســطينية 
ــن  ــن القوميي ــداًل م ــع، ب ــي المجتم ــم ف ــدوا مكانه ــم يج ــن ل ــل الذي ــن العم ــن ع ــباب العاطلي ــد الش تجن
ــا  ــية تاريخًي ــة الماركس ــات اإلرهابي ــدت الجماع ــل، جن ــي. وبالمث ــر السياس ــن بالتغيي ــين الملتزمي المتحمس
 Abraham,( ــه السياســي ــر متحققــة، ويفتقــرون إلــى التوجي ــاة شــخصية غي شــباًنا عاطليــن مــن العمــل بحي
ــي  ــز ف ــن، ال ترك ــي اليم ــل ف ــى األق ــدة، عل ــون أن القاع ــوري جونس ــرح جريج ــل، يقت 2008:100(. وبالمث
ــر  ــا إلــى حــدٍّ كبي ــل علــى الشــباب المســلمين المهمشــين اجتماعًي ــن، ب ــن الملتزمي تجنيدهــا علــى الجهاديي
ــن أو  ــر متزوجي ــال غي ــن رج ــون م ــة تتك ــات اإلرهابي ــم التنظيم ــى أن معظ ــير إل ــا أش (Jonson, 2007(. كم

.)Schmid, 2007:26( ــا ــن به ــل التحاقه ــر قب ــن بأج ــم يعمل ــل ل أرام
3.2  االضطرابات االقتصادية

 وفًقــا لــروس، فــإن االضطرابــات االقتصاديــة تعمــل كمحفــز بيــن األفــراد والســكان علــى نطــاق أوســع 
ــا  ــت كولومبي ــال، تعرض ــبيل المث ــى س ــة. عل ــات اإلرهابي ــى الجماع ــام إل ــاب واالنضم ــى اإلره ــوء إل للج
وأيرلنــدا الشــمالية لجميــع أنــواع صعوبــات العمــل والعنــف اإلجرامــي؛ يؤثــر عــدم الوصــول إلــى التعليــم 
والوظائــف الجيــدة علــى قــدرة الفــرد علــى المضــي قدًمــا، اجتماعًيــا واقتصادًيــا.  االضطرابــات العماليــة هــي 
أيًضــا موضــع خــالف بالنســبة إلــى الفلســطينيين، الذيــن غالًبــا مــا يتقاضــون القليــل مــن المــال، وينظــر إليهــم 
 Ross, 2006:( علــى أنهــم مصــدر للعمالــة الرخيصــة مــن قبــل الشــركات اإلســرائيلية التــي تهتــم بتوظيفهــم
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ــام  ــى النظ ا عل ــيوعية ردًّ ــارية الش ــات اليس ــا المنظم ــي تمثله ــة الت ــات الثوري ــور األيديولوجي ــر ظه ــد أث  لق
الرأســمالي وعواقبــه، مثــل االحتــكار والظلــم وعــدم المســاواة، في األشــخاص الذيــن لديهــم األيديولوجيات 
نفســها ورّدات الفعــل ذاتهــا ضــد هــذا النظــام الجديــد، وعملــوا مًعــا للنضــال ضــده والقضــاء عليــه. وقــد تــم 
ــا وأميــركا فــي ســتينيات  تبنــي هــذه األيديولوجيــات مــن قبــل الحــركات الطالبيــة فــي مختلــف دول أوروب
القــرن الماضــي. لجــأت هــذه الحــركات إلــى األعمــال اإلرهابيــة بعــد أن فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا فــي 

.)Yahya al-Faqih, 1993: 32, 34( تغييــر البنيــة السياســية واالقتصاديــة الجديــدة
 إضافــة إلــى ذلــك، أثــارت عمليــة التحــول االشــتراكي فــي نهايــة الســتينيات، خاصــة فــي العالــم الثالــث، 
ــع  ــأها المجتم ــدة أنش ــة جدي ــاذج اجتماعي ــور نم ــي؛ ظه ــتت االجتماع ــة والتش ــاوف الفردي ــا بالمخ إحساًس
الصناعــي ال يمكــن أن يقلــل مــن التعقيــد المتزايــد للمعيشــة. أنتجــت هــذه النمــاذج أزمــات اقتصاديــة قــد 

.)Ibid( تســاعد فــي ظهــور بعــض الحــركات التــي تمــارس العنــف واإلرهــاب
 إلــى جانــب كل هــذا، فــإن أزمــة االقتصــاد الداخلــي الــذي يفتقــر إلــى العدالــة االجتماعيــة ويحفــز الصراع 
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الطبقــي تــؤدي دوًرا حاســًما فــي خلــق شــعور بالغضــب واالســتياء لــدى طبقــة معينــة يمكــن أن يتجلــى فــي 
ــن  ــوارد م ــروة والم ــادل للث ــع الع ــة والتوزي ــاب العدال ــة. إن غي ــال إرهابي ــة بأعم ــة مصحوب ــل متطرف ردة فع
أجــل التنميــة يخلــق ويوســع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء، مــا يــؤدي بــدوره إلــى نظــام اجتماعــي مختــل 
يتميــز بالحرمــان االجتماعــي الجماعــي الــذي قــد يحــرض األفــراد علــى اعتنــاق اإلرهــاب كــردة فعــل علــى 
مظالمهــم )Benhammedi, 2009:5(. بعبــارة أخــرى، أدت الفجــوة المتزايــدة بيــن الطبقــات وتزايــد عــدم 
المســاواة إلــى انضمــام األفــراد إلــى المنظمــات اإلرهابيــة التــي ترتكــب أعمــااًل إرهابيــة باســم توزيــع أكثــر 

.)26-Schmid, 2007: 25( ــا للثــروة والعدالــة إنصاًف
 إن الفقــر والبطالــة والقمــع واإلقصــاء والتهميــش وغيــاب العدالــة االجتماعيــة كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى 
ــى  ــة. إل ــات اإلرهابي ــى التنظيم ــام إل ــاب واالنضم ــق اإلره ــل طري ــى داخ ــات إل ــراد والجماع ــراف األف انح
جانــب هــذه المعادلــة، هنــاك عــدد مــن العوامــل الخارجيــة التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان. أحــد هــذه 

العوامــل هــو العولمــة ونتائجهــا علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.
 4.2العولمة

إذا كنــا نضــع النظــم السياســية المعاصــرة فــي بــؤرة الضــوء فــي مــا يتعلــق بعمليــة إنتــاج اإلرهــاب، فــإن 
األســباب االقتصاديــة ال يمكــن عزلهــا عــن ســببية الظاهــرة. واألســباب االقتصاديــة ال تكمــن فقــط فــي الفقــر 
المتقــع الــذي اتســعت دوائــره بشــكل ســرطاني نتيجــة سياســات العولمــة التــي أطلقــت العنــان للرأســمالية 
المتوحشــة، ولكــن أيًضــا الزديــاد الفجــوة الطبقيــة بيــن األغنيــاء والفقــراء فــي عديــد مــن البــالد المتقدمــة 

والناميــة علــى الســواء.
 كان لظهــور العولمــة كنظــام عالمــي جديــد العديــد مــن النتائــج الســلبية: فقــد أطلــق العنــان للرأســمالية 
فــي أعلــى مســتوياتها، مــا أدى إلــى زيــادة التقســيم الطبقــي بيــن الشــمال العالمــي الغنــي والجنــوب العالمــي 
الفقيــر، األمــر الــذي أدى بــدوره إلــى تأجيــج الســخط والكراهيــة بيــن البلــدان الغنيــة التــي أصبحــت أكثــر 
ــدم  ــم وع ــد أدى الظل ــًرا )Benhammedi, 2009:5(. لق ــر فق ــت أكث ــي أصبح ــرة الت ــدان الفقي ــراًء، والبل ث
المســاواة علــى المســتوى الدولــي إلــى زيــادة الفقــر والتخلــف فــي الــدول الفقيــرة نتيجــة لنظــام جديــد يقــوم 
علــى مصالــح الــدول الغنيــة. تصبــح الــدول الفقيــرة غيــر مؤهلــة وغيــر قــادرة علــى اإلبحــار فــي هــذا النظــام 
غيــر المتكافــئ. وبعبــارة أخــرى، فــإن التفــاوت المتزايــد نتيجــة للعولمــة االقتصاديــة وسياســتها غيــر العادلــة 
يعمــل كمحفــز للفــرد لالنضمــام إلــى المنظمــات اإلرهابيــة التــي تتبنــى ثقافــة اإلرهــاب باســم توزيــع أكثــر 
ــا للثــروة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي )Schmid, 2007: 21(. واســتناًدا إلــى المنطــق نفســه،  إنصاًف
ــا، فإنهــم يتبنــون وســائل غيــر  جــادل مــروان بشــارة بأنــه »عندمــا يشــعر النــاس بالدونيــة عســكرًيا واقتصادًي

.)Johnston, 2001( »متكافئــة - وليــس الوســائل المعتــادة - للحصــول علــى مــا يريــدون
يقــول يحيــى الفقيــه إن العالــم الحديــث أكثــر زعزعــة لالســتقرار وأكثــر عرضــة لخلــق ردوٍد متطرفــة، مثــل 
اإلرهــاب. حيــث اإلرهــاب هــو مقاومــة للتغييــر الجــذري الناتــج عــن العولمــة، إذ يشــعر النــاس أنهــا خارجــة 
ــي أن  ــبب ف ــو الس ــذا ه ــم. ه ــى بلدانه ــر إل ــم والفق ــن الظل ــد م ــوى المزي ــب س ــيطرتهم، وال تجل ــى س عل
الجهادييــن يهاجمــون االســتيالء المتصــور علــى مجتمعاتهــم مــن قبــل الشــركات العالميــة، كــرّدة فعــل عنيفــة 
ضــّد العولمــة )Schmid, 2007: 181 ;34-Yahya al-Faqih, 1993: 33(. وبكلمــات أخــرى؛ إن نجــاح 
ــخاص  ــارات األش ــاة ملي ــي حي ــر ف ــد أث ــة، ق ــركات العالمي ــوة الش ــم، بق ــاء العال ــم أنح ــي معظ ــمالية ف الرأس
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الذيــن يتناثــرون علــى هوامــش التغييــر االقتصــادي الجــذري، أولئــك الذيــن عانــوا مــن هــذه التغييــرات علــى 
أنهــا تهديــد لهوياتهــم الذاتيــة، هــم الذيــن ينجذبــون إلــى المنظمــات اإلرهابيــة، مثــل القاعــدة.

ــر  ــة والفق ــات االقتصادي ــن االضطراب ــع م ــاب ينب ــي اإلره ــراط ف ــة إن االنخ ــج القائل ــة الحج ــد دراس  بع
ــادي آالن  ــر االقتص ــا الخبي ــة يمثله ــر معارض ــة نظ ــر وجه ــة، أود أن أذك ــلبية للعولم ــار الس ــة واآلث والبطال
ــز األفــراد علــى المشــاركة فــي  كروجــر الــذي طبــق تحليــاًل إحصائًيــا صارًمــا لإرهــاب والعوامــل التــي تحفِّ
اإلرهــاب، واســتخالص النتائــج مــن خلفيــات اإلرهابييــن والظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
للمجتمعــات التــي أتــوا منهــا. فهــو يذكــر أن الحرمــان االقتصــادي واالفتقــار إلــى التعليــم ال يدفعــان النــاس 
إلــى تبنــي وجهــات نظــر متطرفــة والتحــول إلــى اإلرهــاب. وذكــر أن نصــف ســكان العالــم يعيشــون علــى 
ــى  ــون عل ــم حاصل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــخص ف ــار ش ــن ملي ــر م ــل، وأن أكث ــوم أو أق ــي الي 00.2 دوالر ف

ــر  ــك إذا كان الفق ــون )Krueger, 2006: 3(. لذل ــغ أمي ــون بال ــو 785 ملي ــل، وأن نح ــي أو أق ــم ابتدائ تعلي
وعــدم كفايــة التعليــم ســببين لإرهــاب، فســتكون النتيجــة أن العالــم ســيكون مكتًظــا باإلرهابييــن. ويجــادل 
بــأن اإلرهابييــن تحركهــم أهــداف سياســية قويــة، وأنهــم يحاولــون فــرض رؤيتهــم المتطرفــة بوســائل عنيفــة.
 توصــل مــارك ســاغمان إلــى النتيجــة نفســها مــن خــالل دراســة عــن إرهابيــي القاعــدة فــي أفغانســتان، 
كشــفت عــن أن نحــو 35 فــي المئــة مــن أعضائهــا كانــوا مــن المتعلميــن، ومــن الطبقــة المتوســطة )ســاغمان، 
ــان  ــى أن الحرم ــاًل عل ــذا دلي ــس ه ــة؟ ألي ــي المئ ــن الـــ 65 ف ــاذا ع ــؤال: م ــرح الس ــذا يط ــن ه 2004(. لك

ــس  ــة؟  ألي ــات اإلرهابي ــذه المنظم ــى ه ــام إل ــراد لالنضم ــا األف ــن أن يدفع ــم يمك ــص التعلي ــادي ونق االقتص
هنــاك احتماليــة ألن يتــم اســتغالل هــؤالء األشــخاص المحروميــن اقتصادًيــا مــن قبــل فئــة الـــ 35 فــي المئــة، 
ــذه  ــح أن كل ه ــن الواض ــس م ــة؟ ألي ــية أو الديني ــع السياس ــم ذات الدواف ــق أهدافه ــتخدامهم أداًة لتحقي واس
ز فكــرة تعّقــد ظاهــرة اإلرهــاب علــى  اآلراء المتضاربــة حــول األســباب والدوافــع وراء انحــراف الفــرد تعــزِّ

ــي؟ ــي والدول المســتويين الوطن
3- العوامل االجتماعية والثقافية

ــط  ــاج ظاهــرة اإلرهــاب، حيــث تختل ــي إنت ــر عوامــل عــدة ف ــذا يتضــح مــن العــرض الســابق تضاف وهك
ــة. ــة واالجتماعي ــل الثقافي ــى العوام ــي أال ننس ــه ينبغ ــر أن ــة، غي ــية باالقتصادي ــل السياس العوام

 1.3 الروابط االجتماعية

 يتحــدى ماكــس أبراهــام النمــوذج االســتراتيجي - النمــوذج الســائد فــي دراســة اإلرهــاب - الــذي يفترض 
أن اإلرهابييــن هــم فاعلــون عقالنيــون يهاجمــون المدنييــن ألغــراض سياســية، وأن األشــخاص العقالنييــن 
 .)Abraham, 2008:78, 84( ــة ــية المعلن ــم السياس ــق أهدافه ــة لتحقي ــات اإلرهابي ــي المنظم ــاركون ف يش
باســتخدام األدلــة التجريبيــة، قــدم إبراهيــم نظريــة منافســة خالصتهــا أن الغايــات االجتماعيــة هــي التــي تحفــز 
اإلرهــاب حًقــا: يجــادل بــأن الدافــع لألشــخاص الذيــن يشــاركون فــي المنظمــات اإلرهابيــة ليــس ارتباًطــا 
ــة  ــة والرغب ــن الهوي ــردي ع ــث الف ــن البح ــوع م ــو ن ــل ه ــة، ب ــية أو األيديولوجي ــم السياس ــخصًيا بأجندته ش
فــي أن تكــون جــزًءا مــن المجتمــع. بعبــارة أخــرى؛ الشــعور بالتضامــن مــن خــالل المشــاركة فــي جماعــة 

.)ibid: 95( »condition of communion« ــمى ــة تس اجتماعي
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 تظهــر العديــد مــن الدراســات فــي مجــال اإلرهــاب أن هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة تجتــذب األشــخاص 
المنفصليــن والمعزوليــن اجتماعًيــا، الذيــن يعانــون الشــعور بالوحــدة والرفــض واالســتبعاد مــن مجتمعاتهــم. 
ــن،  ــم اإلرهابيي ــع زمالئه ــا م ــة أو تطويره ــط االجتماعي ــى الرواب ــاظ عل ــراد للحف ــعى األف ــك، يس ــة لذل نتيج
وفــي الوقــت نفســه تقليــل إحساســهم بالغربــة عــن المجتمــع. وتؤكــد هــذه الحجــة أن »الروابــط االجتماعيــة 
 ،)Ibid: 98( »ســبقت االلتــزام اإليديولوجــي الــذي كان نتيجــة وليــس ســبًبا لالنضمــام إلــى عضويــة إرهابيــة
ــن أن  ــي تبي ــن، والت ــي اليم ــدة ف ــم القاع ــول تنظي ــون ح ــة جونس ــالل دراس ــن خ ــا م ــك أيًض ــت ذل ــد ثب وق
مجموعــة مــن القــادة ذوي الخبــرة تركــز تجنيدهــا علــى الشــباب المســلمين المهمشــين اجتماعًيــا بــال توجــه 

.)Johnsen, 2007)

ــوري  ــش الجمه ــل الجي ــة، مث ــة مختلف ــات إرهابي ــن منظم ــاء م ــى أعض ــات عل ــام دراس ــرى أبراه  أج
األيرلنــدي، وإيتــا، والحــزب الشــيوعي االيطالــي، وفصيــل الجيــش األحمــر، والكتائــب الحمــراء، إضافــة إلى 
Weather Underground، وأخيــًرا حــزب العمــال الكردســتاني، وأظهــر أن معظــم أعضــاء هــذه الجماعــات 

قــد انضمــوا إلــى هــذه المنظمــات ليــس بســبب ارتباطهــا بأجنــدات سياســية أو أيديولوجيــة، ولكــن للتواصــل 
وتطويــر العالقــات االجتماعيــة مــع أعضــاء إرهابييــن مــن مجموعــات أخــرى. وفًقــا لدراســة جديــدة حــول 
تنظيــم القاعــدة وحمــاس والجهــاد اإلســالمي، فــإن اإلرهابييــن ينضمــون أيًضــا إلــى هــذه المنظمــات ألنــه 
يوجــد مســبًقا أصدقــاء وأفــراد مــن العائلــة فــي داخلهــا )Abraham, 2008:97(. وقــد دعمــت ذلــك أيًضــا 
ــة، حيــث ينضــم اإلرهابيــون إلــى المنظمــات ألن  ــة تركي دراســة تســتند إلــى مقابــالت مــع منظمــات إرهابي
أفــراد العائلــة أو األصدقــاء موجــودون بالفعــل هنــاك )Schmid, 2004:11(. وقــد أســفرت دراســة ســيجمان 
عــن 114 مجاهــًدا ســلفًيا عــن نتيجــة مماثلــة، حيــث تعــّد روابــط األلفــة والصداقــة مهمــة جــًدا فــي تجنيــد 
ــم  ــي ض ــا ف ــؤدي دوًرا مهًم ــي ي ــاء االجتماع ــد أن االنتم ــذا يؤك ــن )Sageman, 2004:79(. وه اإلرهابيي

األفــراد إلــى الجماعــات اإلرهابيــة.
 تبــرز أهميــة االنتمــاء االجتماعــي أيًضــا مــن خــالل ظاهــرة اإلرهــاب الدولــي، حيــث توافــد اإلرهابيــون 
ــه  ــة ل ــا ال عالق ــم مًع ــن أن وجوده ــم م ــى الرغ ــرون، عل ــون اآلخ ــا اإلرهابي ــع فيه ــي يتجم ــن الت ــى األماك إل
ــن دول  ــات م ــن المنظم ــد م ــن العدي ــن م ــق آالف اإلرهابيي ــام 1970، التح ــي ع ــية. ف ــم السياس بتوجهاته
ــر الفلســطينية، وحــدث الشــيء نفســه خــالل الحــرب  مختلفــة بمعســكرات تدريــب تديرهــا منظمــة التحري
فــي أفغانســتان فــي عــام 1980 ومنتصــف 1990: تحــول نشــاط اإلرهابييــن أواًل إلــى أفغانســتان للتدريــب 
مــع األفغــان المجاهديــن ثــم إلــى معســكرات القاعــدة )Abraham, 2008:100(. ومــا نالحظــه اآلن دولًيــا 
بعــد صعــود الربيــع العربــي هــو دليــل علــى أن اإلرهابييــن قــد حولــوا تركيزهــم إلــى حيــث بــدأت الحــرب. 
يمكــن رؤيــة مثــال علــى ذلــك هــو تنظيــم الدولــة اإلســالمية )SI( فــي العــراق وســورية. وقــد توافــد عــدة 

آالف مــن اإلرهابييــن مــن أنحــاء كثيــرة مــن العالــم إلــى معســكرات التدريــب.
 التضامــن والجماعــة االجتماعيــة وشــغف التحــدي وحــب المغامــرة كلهــا تجــارب جذابــة للشــباب الذيــن 
ــن  ــات السياســية لإرهابييــن اآلخري ــارة مــن دون األخــذ فــي الحســبان الخلفي يبحثــون عــن الصداقــة واإلث
(Stern, 2003:4-7(. وبنــاًء علــى ذلــك، يوصــي أبراهــام بــأن تركــز عمليــات مكافحــة اإلرهــاب جهدهــا 

.)ibid: 105( .علــى تقليــص الفوائــد االجتماعيــة للمنظمــات اإلرهابيــة، وهــي أكثر مــا يقــّدره هــؤالء األفــراد
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2.3 االغتراب الثقافي

ــراف الشــباب نحــو  ــي انح ــبًبا حاســًما ف ــي تشــكل س ــي مــن أهــم المشــكالت الت ــراب الثقاف ــّد االغت  يع
ــة  ــات اإلرهابي ــى المنظم ــروا إل ــع أن ينظ ــش المجتم ــى هام ــون عل ــن يعيش ــك الذي ــن ألولئ ــف. يمك العن
ــن  ــى المهاجري ــبة إل ــاص بالنس ــكل خ ــال بش ــو الح ــذا ه ــاء. ه ــة االنتم ــى هوي ــور عل ــأ للعث ــا ملج ــى أنه عل
ــوا  ــن ترك ــة الذي ــدول الغربي ــي ال ــباب ف ــلمين الش ــن المس ــة المهاجري ــا، خاص ــي أوروب ــن ف ــر المندمجي غي
ــع  ــن المجتم ــون ع ــم منفصل ــا بأنه ــعرون أيًض ــم، يش ــم وأصدقائه ــن عائالته ــوا ع ــي وانفصل ــم األصل وطنه
المضيــف الــذي يعيشــون فيــه )Sageman, 2004:92(. يشــعر عــدد كبيــر مــن المســلمين األوروبييــن بأنهــم 
محرومــون وأن المجتمــع المضيــف ال يقبلهــم. ونتيجــة لذلــك، أصبــح العديــد مــن الشــباب متطرفيــن علــى 
يــد رجــال الديــن المســلمين الذيــن حذروهــم مــن االندمــاج، وقدمــوا لهــم بــداًل مــن ذلــك رؤيــة ســلفية أو 

ــة لإســالم. جهادي
 وفًقــا لـــ ســاغمان، فــإن معظــم اإلرهابييــن الذيــن يشــاركون في حركــة الجهــاد اإلســالمي الســلفية العالمية 
هــم مهاجــرون مــن شــمال إفريقيــا )المغــرب والجزائــر وتونــس( وغيرهــا مــن دول الشــرق األوســط، نشــأوا 
فــي المجتمعــات الغربيــة بمشــاعر العزلــة واالغتــراب. لــم يكونــوا متدينيــن بشــكل عــام، لكــن إحساســهم 
الشــخصي بالظلــم واإلذالل زاد مــن خــالل عــدد مــن التجــارب: الشــعور بالوحــدة ومــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن اغتــراب عاطفــي فــي هــذه المجتمعــات الفرديــة الجديــدة؛ االفتقــار إلــى الروحانيــة فــي الثقافــة النفعيــة؛ 
ــاجد  ــى المس ــعوا إل ــدة، س ــبب الوح ــي. وبس ــع المحل ــل المجتم ــز داخ ــة والتميي ــة الناقص ــك العمال وكذل
ــة )Sageman, 2004:73-80(. وأّدت  ــة العاطفي ــة والراح ــات المجتمعي ــم الصداق ــي تمنحه ــة الت المحلي
هــذه المســاجد دوًرا حاســًما فــي تحــول هــؤالء الشــباب المســلمين المنعزليــن أو المســتبعدين مــن المجتمــع 
والذيــن يعيشــون علــى هامــش المجتمــع فــي الضواحــي ذات األغلبيــة مــن المهاجرين إلــى مجاهدين ســلفيين 
عالمييــن، وتحويلهــم إلــى متعصبيــن يتوقــون إلــى القتــل واالستشــهاد. هــذا مــا وجــده شــميد فــي بحثــه: إن 
ــع  ــاة والمجتم ــي الحي ــة ودور ف ــن هوي ــون ع ــة يبحث ــا الغربي ــي أوروب ــلمين ف ــن المس ــن المهاجري ــد م العدي
نتيجــة لوجودهــم بيــن ثقافتيــن. هــؤالء الشــباب المســلمون المهمشــون الذيــن يشــعرون بالعجــز واإلهانــة 
فــي الغــرب، تتــم توعيتهــم بمعانــاة ومظالــم المســلمين اآلخريــن فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، مثــل العــراق 
ــو ومواقــع اإلنترنــت، ويوجهــون غضبهــم باتجــاه  وكشــمير والشيشــان، مــن خــالل األئمــة وأشــرطة الفيدي

 .)Schmid 2007, 15( مصــدر الظلــم، حيــث قــد يقودهــم هــذا الغضــب إلــى تنظيــم إرهابــي جهــادي
3.3 العقول المغلقة

 ال شــك أن العوامــل الثقافيــة تــؤدي أحياًنــا دوًرا حاســًما فــي إنتــاج اإلرهــاب، خاصــة عندمــا تتبنــى هــذه 
ــا  ــا م ــي )Ysine, 2005(. وغالًب ــود النفس ــري والرك ــالق الفك ــم باالنغ ــم تتس ــة للعال ــة رؤي ــل الثقافي العوام
يتــم تكويــن هــذه الرؤيــة المنغلقــة للعالــم فــي إطــار الجماعــات اإلرهابيــة اإلســالمية كحصيلــة لعمليــة نقــد 

عنيفــة للدولــة والمجتمــع والثقافــة.
أمــا الدولــة فقــد شــاع فــي أدبيــات هــذه الجماعــات، نعتهــا بالكفــر ألنهــا دولــة علمانيــة تطبــق القوانيــن 
ــة وال تطبــق شــرع اللــه. أمــا المجتمــع فهــو لديهــم، انســياًقا وراء طروحــات ســيد قطــب، مجتمــع  الوضعي
ــًرا نقــد الثقافــة الســائدة  ــاج الــى اســتخدام العنــف لتقويمــه. ويبقــى أخي ــة ويحت جاهلــي غــارق فــي الخطيئ



96

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

والتــي هــي فــي عرفهــم ثقافــة مخترقــة باألفــكار الغربيــة الفاســدة، وال بــّد مــن خــالل اســتخدام فئــات الحرام 
والحــالل تعديــل مســارها ولــو باســتخدام القــوة المســلحة.

 إن الســمة األساســية للعقــول التــي يتــم غزوهــا بهــذا الفكــر المســموم هــي أنهــا تصبــح عقــواًل مغلقــة، 
ال يمكنهــا قبــول اآلخــر، وال تتســامح مــع تنــوع اآلراء، وترفــض الحــوار مــع اآلخــر بشــكل مطلــق. يســعى 
ــعًيا وراء  ــلمين، س ــاء المس ــدرت دم ــو أه ــى ل ــلحة، حت ــوة المس ــع بالق ــر الواق ــول لتغيي ــك العق ــاب تل أصح
ــى  ــوم عل ــة تق ــة ديني ــة دول ــدون إقام ــة. يري ــات اإلرهابي ــراء الجماع ــكار أم ــه أف ــذي صاغت ــى ال ــل األعل المث
ــة«  ــة »الحديث ــض الثقاف ــي ترف ــة الت ــذه الرؤي ــا ه ــم ضحاي ــة ه ــول المغلق ــراد ذوو العق ــؤالء األف ــريعة. ه الش
ــة  ــا الثقاف ــة غزته ــا ثقاف ــرون أنه ــم ي ــلح، ألنه ــراع المس ــا الص ــا فيه ــة، بم ــائل كاف ــا بالوس ــاول محاربته وتح

ــدة. ــة الفاس الغربي
 مــا نــراه مــن األعمــال اإلرهابيــة العنيفــة فــي المنطقــة العربيــة فــي العقــود الماضيــة هــو حصيلة انقســامات 
أيديولوجيــة وثقافيــة حــادة بيــن تياريــن فكرييــن مختلفيــن فــي العالــم اإلســالمي. أحدهــا يدعــو إلــى بنــاء 
حيــاة قائمــة علــى الشــرعية العلمانيــة، ويرفــض التقاليــد والعــادات االجتماعيــة والديــن، معتبــًرا إياهــا عقبــات 
ــا يتعلــق  ــة، وكل م ــي متطــرف معــارض للحضــارة الحديث ــار دين ــق التقــدم الحضــاري. واآلخــر تي فــي طري
ــرة  ــكك األس ــبٌب لتف ــالق وس ــدة لألخ ــة مفس ــارة الحديث ــرون أن الحض ــم ي ــاري: فه ــدم الحض ــكار التق بأف
ــدى بعــض  ــي ل ــج عــن وجــود خطــأ فكــري ودين ــر نات (Al-Hussein, 2011(. وهــذا االنقســام فــي التفكي

ــة  ــعورهم بالدوني ــة ش ــن نتيج ــم الدي ــاد باس ــالم والجه ــن اإلس ــاع ع ــن بالدف ــي تؤم ــة الت ــات الديني الجماع
والتهميــش مــن قبــل الدولــة.

ــى  ــا نظــام تعليمــي يفتقــر إل ــون ضحاي ــن يكون ــاء الذي ــراد الضعف ــد األف  يمكــن لهــذه المجموعــات تجني
الحــوار الفكــري مــع اآلخــر ومحــدود فــي أســاليب التعلــم. تــدور هــذه األســاليب حــول الحفــظ والتعلــم 
ــي  ــل المرب ــن قب ــاء م ــوار البن ــدي والح ــر النق ــب التفكي ــث يغي ــية، حي ــواد الدراس ــب للم ــر قل ــن ظه ع
والمؤسســات التعليميــة ووســائل اإلعــالم. كل هــذا لــه دور فــي شــّل فكــر األفــراد وجعلهــم عرضــة لثقافــة 
ــة التــي تتبنــى العنــف )Ibid(. وهــذا يدعــم ويقــوي دور العوامــل  ــة الراديكالي اإلرهــاب والتوجهــات الفكري
الفكريــة فــي تكويــن الســلوك والفكــر اإلرهابــي، حيــث يرفــض األفــراد الواقــع ويســعون لمحاربــة المبــادئ 
والمعتقــدات الحديثــة مــن خــالل قتــل وتدميــر اآلخريــن، مــا يعكــس عــدم قدرتهــم علــى التفكيــر الفــردي.

4- عوامل نفسية

 يــؤدي علــم النفــس دوًرا حاســًما فــي ســلوك اإلرهابييــن، فاألفــراد ينجذبــون إلــى طريــق اإلرهــاب بهــدف 
ارتــكاب أعمــال عنــف، وهــذا يصبــح منطقهــم الخــاص الــذي يرتكــز علــى ســيكولوجيتهم وينعكــس فــي 
رات ألفعالهــم العنيفــة )Reich, 1998: 25(.  يقــوم خطــاب اإلرهابييــن علــى  م لهمــا المبــرِّ خطابهــم، ويقــدِّ
االســتقطاب واالســتبداد. إنــه خطــاب )نحــن ضــد الـــ هــم(، حيــث ال توجــد ظــالل رماديــة. إنهــم يــرون أن 
اآلخــر )الـــ هــم(، أصــل الشــر، وينظــرون إلــى أنفســهم، )الـــ نحــن( بوصفهــم مناضليــن مــن أجــل الحريــة، 
 Ibid:( ــره ــب تدمي ــبب يج ــذا الس ــاص، وله ــي الخ ــم النفس ــا لمنطقه ــكالتهم وفًق ــدر مش ــو مص ــر ه فاآلخ
26(. هــذا الخطــاب مدفــوع ببحــث اإلرهابييــن عــن الهويــة، مــا يســاعد فــي تفســير انضمامهــم إلــى حيــاة 

اإلرهــاب.
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صناعة االرهاب- العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات واألفراد

 4.1 فرضية العدوان النرجسي
ــور  ــذ التط ــن من ــة لإرهابيي ــة العقلي ــبان الرفاهي ــي الحس ــذ ف ــج يأخ ــي نه ــة ه ــية العدواني ــة النرجس  فرضي
المبكــر لســلوكهم. فــي األســاس، »إذا لــم يتــم تحييــد النرجســية األوليــة فــي شــكل )الــذات العظيمــة((2) عــن 
ــا ومتعجرفــن ويفتقــرون إىل ســمة احــرام  ــن اجتامعًي ــة، فــإن هــذا ينتــج أفــراًدا معتّل ــة الواقعي طريــق التجرب
اآلخريــن«. ينتــج عــن هــذا حالــة مــن اهلزيمــة النرجســية التــي يمكــن أن تــؤدي إىل ردة فعــل مــن الغضــب، 
والرغبــة يف تدمــري مصــدر األذى النرجــيس)Hudson, 1999: 20( ، وكمظهــر مــن مظاهــر الغضــب النرجيس، 
حيــدث اإلرهــاب يف ســياق األذى النرجــيس، حيــث يكــون اإلرهــاب حماولــة للحصــول عــى الســلطة أو احلفاظ 

   .)Ibid( عليهــا عــن طريــق التهديــد
ــات  ــى اآللي ــاد عل ــي »االعتم ــاب وه ــى اإلره ــون إل ــن ينجذب ــخاص الذي ــخصية لألش ــمة ش ــاك س  هن
النفســية لـــ »التخــارج« و»االنقســام« )Ibid: 21(، وهــذه اآلليــات النفســية موجــودة فــي األفــراد الذيــن يعانون 
النرجســية أو اضطرابــات الشــخصية الحدّيــة، والتــي تســاهم، بشــكل كبيــر، فــي توحيــد األســلوب الخطابــي 

.)Ibid( ــن ومنطقهــم النفســي الخــاص لإرهابيي
ــالل  ــن خ ــخصيتهم م ــو ش ــكل نم ــن يتش ــراد الذي ــزة لألف ــة ممي ــام« آلي ــت tsoP أن »االنقس ــح بوس  يوض
ــا  نــوع معيــن مــن الضــرر النفســي )اإلصابــة النرجســية( أثنــاء الطفولــة. هــؤالء األفــراد الذيــن يعانــون فهًم
متأّذًيــا للــذات قــد فشــلوا فــي تحّمــل الجوانــب الســيئة ألنفســهم وبيئتهــم ودمجهــا مــع األشــياء الجيــدة فــي 
كلٍّ واقعــي. بمعنــى آخــر، فشــلوا فــي دمــج األجــزاء الجيــدة والســيئة مــن الــذات، وبــداًل مــن ذلــك قامــوا 

.)Post, 1986:678( »ــا ــا« و »لســت أن ــر والشــر إلــى »أن بتقســيم الخي
 الفــرد الــذي يتمتــع بهــذه الشــخصية يجعــل »ذاتــه العظيمــة« مثاليــة، وينســب كل الضعــف المكــروه إلــى 
اآلخريــن. إنهــم يعتمــدون اعتمــاًدا كبيــًرا علــى آليــات االنقســام والتخــارج، ويتطلعــون إلــى الخــارج بحًثا عن 
مصــدر الصعوبــات، وبالتالــي فهــم فــي حاجــة إلــى عــدو خارجــي يلومونــه، وهــذا يعكــس اآلليــة المهيمنــة 
للكاريزمــا المدمــرة التــي ال تســتطيع مواجهــة العيــوب الذاتيــة. هــؤالء األفــراد، مثــل هتلــر، يحتاجــون إلــى 
عــدو خارجــي يلومونــه ويهاجمونــه بســبب عيوبــه وضعفــه )Ibid: 681(. هــذا البيــان: ليــس نحــن - بــل هــم؛ 

هــم ســبب مشــكالتنا، يقــدم تفســيًرا نفســًيا لمــا حــدث مــن خطــأ فــي حياتهــم.
ــات الخاصــة  ــات التــي تــم اختبارهــا مــن قبــل بوســت (Post, 1986(، بمــا فــي ذلــك البيان  تشــير البيان
ــية  ــة النفس ــى اآللي ــيطر عل ــاد مس ــية واعتم ــروح نرجس ــزون بج ــم يتمي ــى أنه ــة، إل ــا الغربي ــي ألماني بإرهابي
ــي  ــاء، وف ــع اآلب ــة م ــاد خاص ــراع ح ــم ص ــون لديه ــم إرهابي ــارج )Reich, 1998:29(. إنه ــام والتخ لالنقس
الوقــت نفســه يظهــر أنهــم فشــلوا علــى الصعيديــن التعليمــي والمهنــي فــي حياتهــم. وبالتالــي، فهــم ينجذبــون 
إلــى الجماعــات اإلرهابيــة التــي لديهــا وجهــات نظــر علــى أســاس »نحــن« فــي مقابــل »هــم«. لكــن يبــدو 
ــين  ــل المهندس ــًدا، مث ــن جي ــن المتعلمي ــن المهنيي ــد لإرهابيي ــدد المتزاي ــع الع ــض م ــة تتناق ــذه الدراس أن ه
والفيزيائييــن والكيميائييــن، كمــا كان الحــال مــع أوم شــينريكيوAum Shinrikyo، حيــث كان جميــع األعضــاء 

.)Hudson, 1999:21( ــن ــن متعلمي ــا محترفي تقريًب
ُوصــف الــذات العظيمــة كتكويــن نرجســي طبيعــي. تعتبــر وفًقــا لـــ Kohut (1971) جــزًءا طبيعًيــا مــن العمليــة   (2)

التطوريــة للبنيــة الذاتيــة أو بنيــة األنــا الواقعيــة. تحــدث الــذات العظيمــة عندمــا يضــّل هــذا األخيــر، مــا ينتــج 
عنــه انقســامات رأســية بيــن »أنــا عظيــم« و»أنــا بائــس« مــع القليــل جــًدا مــن التواصــل بينهمــا مــن شــأنه أن 

 .(Klein, 1987: 222) ــًيا ــا نرجس ــدث اضطراًب يح
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طــور شــاو Shaw (1986:365( مــا أســماه »نمــوذج المســار الشــخصي«(3)، معتــًرا أن الســلوك اإلرهــايب 
هــو نتيجــة إلصابــات نرجســية مل يتــم حلهــا ونكســات شــخصية مؤملــة، مــا يتســبب يف إصابــة األفــراد بجــروح 
ــرة  ــن األرضار املبك ــاة م ــا إىل املعان ــن عزوه ــة، يمك ــامل إرهابي ــم يف أع ــبب انخراطه ــر س ــة تف ــية عميق نفس
التــي حلقــت بتقديــر الــذات واهلويــة املضطربــة وعــدم القــدرة عــى التعامــل مــع اإلحباطــات الكبــرية يف احليــاة 
ــرد إىل  ــية للف ــة األساس ــار tsoP (1984( إىل أن احلاج ــدد، أش ــذا الص (Arena & Arrigo, 2005:486(. يف ه

االنتــامء إىل مجاعــة إرهابيــة هــي نتيجــة هلويــة نفســية اجتامعيــة غــري مكتملــة أو جمــزأة.
4.2 فرضية العدوان واإلحباط

 هنــاك أســباب كامنــة وراء أشــكال اإلرهــاب وأعمــال العنــف، وهــي البــؤس واإلحبــاط والشــعور بالظلــم 
 Yahya al-Faqi,( ــة ــرات جذري ــداث تغيي ــاب إلح ــى اإلره ــوء إل ــراد للج ــض األف ــع بع ــا يدف ــأس، م والي
1993(. تتبنــى روس حجــة بعــض العلمــاء بــأن اإلرهــاب يمكــن أن يكــون ســببه اإلحبــاط. يجادلــون بــأن 

بعــض اإلحبــاط يمكــن أن يظهــر أو يعبــر عــن نفســه بصيغــة العــدوان، وســيعتمد اإلحبــاط علــى عــدم الرضــا 
المتراكــم والمظالــم. يتســبب العــدوان واإلحبــاط فــي قيــام األفــراد بالهجوم علــى أهــداف إحباطهم بأنفســهم. 
يعانــي العديــد مــن اإلرهابييــن اإلحبــاط والحاجــة إلــى تعويــض نقــص المعنــى فــي حياتهــم المهنيــة الســابقة 
أو الرغبــة فــي تعديــل أو معالجــة المظالــم التــي يحملهــا اآلخــرون )Ross, 2006: 83-89(. قد تكــون فكرة 
العدالــة أو اإلنصــاف أكثــر ارتباًطــا بالمواقــف تجــاه العنــف واإلرهــاب مــن الشــعور بالحرمــان االقتصــادي 
(Crenshaw, 1981:383(. كرينشــو تعنــي أن الظلــم الملحــوظ الكامــن وراء الحرمــان هــو الــذي يســبب 

الغضــب واإلحبــاط لإرهابييــن، ويجــب أن ُيلقــى حــدوث اإلرهــاب علــى عاتــق الحكومــات التــي تتحمــل 
المســؤولية عــن مظالــم ومعانــاة النــاس.

ــباب  ــالب الش ــد الط ــم يج ــث ل ــام 1870، حي ــة ع ــيا القيصري ــد روس ــي عه ــك ف ــة ذل ــن مالحظ يمك
والمتحمســون طريقــة أخــرى ســوى إلقــاء القنابــل لتغييــر الوضــع السياســي. وفــي ألمانيــا مــا بعــد الحــرب، 
قامــت الحكومــة الوحشــية التــي لــم ترغــب فــي االســتماع بضــرب احتجاجــات جيــل الشــباب المحبــط. مــن 
ــي  ــة الت ــة الغربي ــة األلماني ــوازي مــع المنظمــات اإلرهابي ــل الجيــش األحمــر، بالت ــد فصي ــاط، ُول هــذا اإلحب

.)Kumm, 2003:25( ــالم ــوا االستس ــن رفض ــن الذي ــراد المحبطي ــأوى لألف ــت م كان
4.3 الهوية السلبية

 وفًقــا لنظريــة إريكســون فــي تكويــن الهويــة، وال ســّيما مفهومــه عــن »الهويــة الســلبية«(4)، يــرى كنوتســون 
(1981( أنــه فــي حــال حــدوث أزمــات متفاقمــة، قــد ييــأس الفــرد مــن القــدرة علــى احتــواء هــذه العناصــر 

يشــير »نمــوذج المســار الشــخصي« إلــى أن اإلرهابييــن يأتــون مــن مجموعــة مختــارة مــن الســكان المعرضيــن   (3)

ــى  ــية إل ــة األساس ــم ]...[ الحاج ــم لذاته ــم واحترامه ــي تقديره ــًرا ف ــرًرا مبك ــون ض ــن يعان ــر، والذي للخط
 (Shaw, 1986: ــزأة ــة أو مج ــر مكتمل ــة غي ــية اجتماعي ــة نفس ــة لهوي ــي نتيج ــة ه ــة إرهابي ــى جماع ــاء إل االنتم

.365)

ــة ســلبية  ــا لـــ Erikson (1975) علــى أن »كل شــخص وكل مجموعــة تحمــل هوي ــة الســلبية« وفًق (4)  تنص»الهوي

ــا  ــه لكونه ــي نفس ــا ف ــرد أن يغمره ــى الف ــب عل ــي يج ــة الت ــظايا الهوي ــات وش ــك الهوي ــكل تل ــوع ل كمجم
غيــر مرغــوب فيهــا أو ال يمكــن التوفيــق بينهــا أو بســبب مــا تعلمــه مــن مجموعتــه أن يعتبرهــا عالمــة علــى 

ــن(«. ــة أو الدي ــي الطبق ــرق، ف ــس أو الع ــي دور الجن ــل ف ــالف القات )االخت
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الســلبية فــي هويــة إيجابيــة. يقتــرح أن اإلرهابــي السياســي يتخــذ بوعــي هويــة ســلبية. يعطــي مثــااًل إلرهابــي 
كرواتــي ينتمــي إلــى أقليــة عرقيــة مضطهــدة أصيــب بخيبــة أمــل بســبب فشــل طموحــه فــي الحصــول علــى 
 .)Hudson, 1999:20( تعليــم جامعــي، ونتيجــة لذلــك اتخــذ هويــة ســلبية مــن خــالل تحولــه إلــى إرهابــي
ــدم  ــبب ع ــز بس ــب والعج ــاعر الغض ــة مش ــاب نتيج ــي اإلره ــون ف ــن ينخرط ــون أن اإلرهابيي ــد كنوتس يعتق
وجــود بدائــل، والتــي يبــدو أنهــا تتزامــن مــع فرضيــة اإلحبــاط والعــدوان. أبــو نضــال، علــى ســبيل المثــال، 
كان قــادًرا علــى تجنيــد الشــباب المغتربيــن والفقــراء وغيــر المتعلميــن الذيــن يســعدهم أن يكونــوا قادريــن 
 Hudson,( علــى التعريــف عــن أنفســهم بكونهــم ضمــن مجموعــة يقودهــا شــخصية معروفــة، لكــن غامضــة

.)1999:25
وتدفــع الهويــة الســلبية هــؤالء األفــراد إلــى التحــول باتجــاه الحصــول علــى الهويــة الجماعيــة للجماعــات 
ــة علــى فحــص  ــار الهــدف والمعنــى فــي حياتهــم. أثبتــت دراســة مبني ــة والمتطرفــة مــن أجــل اختب اإلرهابي
اإلرهابييــن المســجونين أن األفــراد يتبنــون الهويــة الســلبية عندمــا يدركــون أنهــم يعيشــون في مجتمــع مهمش، 
فهــم يعيشــون علــى هامــش المجتمــع مــن دون أي دعــم، وفــي الوقــت نفســه يشــعرون أنهــم محرومــون مــن 
 (1986) Crenshaw يقــدم كرينشــو .)Arena and Arrigo, 2005:486( أن يكونــوا أعضــاء فــي مجتمعهــم
اســتنتاًجا مشــابًها، مشــيًرا إلــى أن األفــراد ينجذبــون إلــى المنظمــات اإلرهابيــة أو الحــركات المتطرفــة ألنهــم 
ــدة االســتبدادية للمنظمــة. األمــر نفســه  ــة، ويجــدون الراحــة فــي العقي يفتقــرون إلــى إحســاس قــوي بالهوي
ينطبــق علــى بوســت Post الــذي وجــد أن هــؤالء اإلرهابييــن يعانــون تشــظي الهويــة النفســية واالجتماعيــة، 

وأن العنــف السياســي مدفــوع ببحــث الفــرد عــن الهويــة )المرجــع نفســه: 488(. 
4.4 أزمة الهوية واكتساب القوة

 تــؤدي أزمــة الهويــة، أي الفشــل فــي تحقيــق هويــة األنــا خــالل فتــرة المراهقــة، دوًرا حاســًما عنــد األفــراد 
ــراد  ــم األف ــان معظ ــاء يدفع ــرورة االنتم ــة وض ــدان الهوي ــة. إن فق ــة إرهابي ــى مجموع ــم إل ــاد طريقه ــي إيج ف
لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة واإلرهابيــة. تمنحهــم هــذه المجموعــات ألول مــرة الشــعور باالنتمــاء 
والشــعور باألهميــة )Hudson,1999:35; Reich,1998:31(. غالًبــا مــا توفــر العضويــة فــي جماعــة إرهابية 
إحساًســا بالهويــة والمعنــى واالنتمــاء والموافقــة االجتماعيــة لألفــراد الذيــن يعانــون فقداًنــا أو اضطراًبــا فــي 
الهويــة. إنهــم علــى وجــه الخصــوص شــباب معزولــون ومنفصلــون يعيشــون علــى هامــش المجتمــع. لذلك، 
ــا فــي المجتمــع،  فــإن هــذه الجماعــات اإلرهابيــة توفــر لهــم الهويــة واألهميــة الذاتيــة، وتحقــق دوًرا تقليدًي
ــا عــن خســائرهم الماضيــة كأفــراد. وبالتالــي، فــإن الهويــة اإلرهابيــة هــي حــلٌّ  وإن كان دوًرا ســلبًيا تعويضًي
 Shaw,1986:366; Borum, ;Hudson,1999:13( ــا ــي يعانونه ــة الت ــخصية الملح ــم الش ــع حاجاته لجمي
ــم  ــن كونه ــم م ــد بأهميته ــهم الوحي ــي إحساس ــن يأت ــن الذي ــي أن اإلرهابيي ــبب ف ــو الس ــذا ه 2004:25(. ه
إرهابييــن ال يمكنهــم التخلــي عــن الجماعــات اإلرهابيــة أو االنســحاب منهــا، ألنهــم بذلــك ســيفقدون ســبب 

.)Reich, 1998:38( ــم وجوده
ــباب  ــرد للش ــن تم ــر م ــي أكث ــالمية، فه ــة اإلس ــة األصولي ــة، خاص ــة الديني ــق باألصولي ــا يتعل ــي م ــذا، ف  ل
ــا مــا يــؤدي  المحاصريــن بيــن الماضــي التقليــدي والتعليــم الغربــي العلمانــي )Hudson, 1999:42(. غالًب
الوقــوع بيــن ثقافــة إســالمية توفــر القيــم األخالقيــة والرضــا الروحــي وثقافــة غربيــة حديثــة توفــر الوصــول 
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ــى  ــول إل ــى الوص ــا إل ــذه بأصحابه ــؤدي ه ــد ت ــاك، وق ــة واالرتب ــق والعزل ــى القل ــادي، إل ــين الم ــى التحس إل
ــة. ــات اإلرهابي ــق الجماع طري

الدوافــع االجتماعية-النفســية للمنظريــن الفوضوييــن واالنفصالييــن العرقييــن مختلفــة تماًمــا: األول مصمم 
ــه. لكــن  ــه الذيــن يمثلــون النظــام والمؤسســة؛ والثانــي يحمــل رســالة آبائ ــم آبائ ــر مجتمعــه، عال علــى تدمي
فعــل االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة يمثــل محاولــة لترســيخ هويــة نفســية مضطربــة ومشــتتة لحــل االنقســام 
ــات  ــى الجماع ــق عل ــه ينطب ــر ذات ــاء. واألم ــق االنتم ــم تحقي ــع، واأله ــع المجتم ــذات، وم ــع ال ــد م والتوح
ــة فــي الشــرق األوســط، حيــث ينحــدر أعضاؤهــا مــن هوامــش المجتمــع، ويســاهم االنتمــاء إلــى  اإلرهابي
 Reich,( ــي ــتقرار المجتمع ــدم االس ــن ع ــي زم ــية ف ــة النفس ــيخ الهوي ــي ترس ــة ف ــات اإلرهابي ــذه الجماع ه

.)Hudson, 1999:28  ;31-1998:30
4.5 الخصائص الشخصية

ر بعــض األفــراد االنفصــال عــن المجتمــع والبــدء بالســير فــي طريــق اإلرهــاب؟ هــل يشــترك   لمــاذا يقــرِّ
اإلرهابيــون فــي ســمات أو خصائــص مشــتركة؟ هــل هنــاك شــخصية إرهابيــة؟

 وفًقــا لـــ روس، فقــد بذلــت محــاوالت لمعرفــة خصائــص النــاس التــي يمكــن أن تفســر ســبب تحولهــم 
إلــى إرهابييــن. االفتــراض األساســي هنــا هــو أن بعــض الســمات تجعــل الفــرد ميــااًل للقيــام بأعمــال إرهابيــة 
أو االنضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة.  فيمــا يلــي مجموعــة مختــارة مــن الخصائــص األكثــر بــروًزا، مــن األكثــر 
ــز  ــديد )التحّف ــاط الش ــرة، واالنبس ــي المخاط ــة ف ــة الجامح ــراب، والرغب ــة: االغت ــل أهمي ــى األق ــة إل أهمي
الشــديد(، والتركيــز علــى الــذات، واالفتقــار الملحــوظ للرجولــة، ومناهضــة االســتبداد، والشــعور بالذنــب، 

.)Ross, 2006: 87( ــوف ــداء، والخ ــاب، والع واالكتئ
4.6 الحاجات والمكافآت النفسية

 يمكــن لحيــاة اإلرهــاب أن تلبــي حاجــات مثــل الدعــم والموافقــة مــن األعضــاء اآلخريــن فــي الجماعــات 
ــذه  ــاز. كل ه ــة واالمتي ــلطة والهيب ــروة والس ــى الث ــول عل ــرد الحص ــن للف ــف، ويمك ــرص العن ــة، وف اإلرهابي
ــات  ــى الجماع ــام إل ــرة لالنضم ــات فقي ــن خلفي ــون م ــن يأت ــباب الذي ــة للش ــون جذاب ــن أن تك ــياء يمك األش
اإلرهابيــة. ويمكــن أن توفــر مكافــآت االنضمــام فرصــة للشــهرة العالميــة وتجميــع الثــروة، وطريقــة إلظهــار 

.)Reich, 1998:271( ــاة، وفرصــة للتألــق شــجاعة الفــرد وحتــى وســيلة لتحســين الحي
4.7 االنتقام

 إن الكراهيــة والرغبــة فــي االنتقــام مــن أعمــال القمــع مــن ســمات مشــاعر ودوافــع العديــد مــن اإلرهابييــن 
(Schmid 2007, 26(. والنتيجــة الخطــرة لذلــك هــي أن المســتويات العاليــة مــن العنــف فــي المجتمــع قــد 

تكــون دائمــة. وهــذا يعنــي أنــه إذا تمــت تربيــة األطفــال اجتماعًيــا علــى الكراهيــة وأنمــاط العنــف، كمــا هــو 
الحــال فــي أيرلنــدا الشــمالية والتاميــل، فــإن الســلوكيات المدمــرة تصبــح جــزًءا مــن النســيج االجتماعــي، 
ــات  ــح الهجم ــد تصب ــي، ق ــن. وبالتال ــة والدي ــة والمدرس ــالل العائل ــن خ ــل م ــى جي ــل إل ــن جي ــل م وتنتق
 Reich, 1998: 256; Hudson,( ــة ــام والكراهي ــع االنتق ــة بداف ــة ومألوف ــن روتيني ــى المدنيي ــة عل اإلرهابي
ــة  ــل األنظم ــن قب ــراد م ــا األف ــرض له ــي يتع ــب الت ــة التعذي ــإن تجرب ــك، ف ــى ذل ــة إل 33 ,28 :199(. إضاف
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ــة  الديكتاتوريــة المحليــة والممارســات الالإنســانية فــي الســجون السياســية يمكــن أن تخلــق مشــاعر انتقامي
.)Schmid, 207: 16( ــديدة ش

5- العوامل الدينية

 خــالل التســعينيات، يمكــن للمــرء أن يالحــظ ظهــور اتجــاه جديــد: األصوليــون الدينيــون والجماعــات 
الدينيــة الجديــدة التــي تتبنــى خطــاب إرهــاب الدمــار الشــامل. هــذا اإلرهــاب الدينــي لــه أهــداف سياســية، 
لكنــه مصمــم لخدمــة أهــداف دينيــة بالدرجــة األولــى. إنــه يســتخدم آليــة اإلرهــاب ســعًيا للدعايــة لقضيتهــم، 
ــي  ــام دين ــة نظ ــداث أو إقام ــي إح ــة، وبالتال ــا عادل ــى أنه ــة عل ــذه القضي ــراف به ــى االعت ــول عل وللحص
ــة  ــرة كامل ــدار دائ ــودة بمق ــه ع ــدو أن ــذا يب ــدد )Reich, 1998: 264(. وه ــر ومتج ــد، مطهَّ ــي جدي واجتماع
 Zealots ــدأ المتطرفــون ــم عندمــا ب ــة مــن العال ــة المضطرب ــخ اإلرهــاب، فــي تلــك الزاوي ــات تاري ــى بداي إل
ــا، ويــرى اإلرهابيــون الدينيــون أن اســتخدامهم  ــا إلهًي منــذ ألفــي عــام. يــرى اإلرهــاب الدينــي العنــف واجًب
للعنــف مبــرر مــن قبــل قــوة أعلــى تفــرض عقوبــات غيــر محــدودة تقريًبــا مــن العنــف ضــد أهــداف مفتوحــة 

.)Parker, 2006: 361)

ــاس  ــة حم ــن الدن، ومنظم ــامة ب ــا أس ــي يتزعمه ــدة الت ــبكة القاع ــاب ش ــذا اإلره ــى ه ــة عل ــن األمثل  وم
ــة  ــة المتطرف ــات اليهودي ــة، والجماع ــيعية اللبناني ــه الش ــزب الل ــة ح ــطينية، وجماع ــنية الفلس ــالمية الس اإلس
المنتميــة إلــى الحاخــام الراحــل مئيــر كاهانــا، والجماعــات العنصريــة األميركيــة البيضــاء، طائفة أوم شــنريكيو

Aum Shinrikyo  فــي اليابــان )المرجــع نفســه(. أخطــر أنــواع هــذا اإلرهــاب هــو األصوليــة اإلســالمية، أي 

اإلحيــاء اإلســالمي الراديكالــي الــذي يــؤدي إلــى ظهــور أيديولوجيــة ســلفية عالميــة مدفوعــة بالضــرورات 
.)Hudson, 1999: 1,6( »ــن ــم« و»نح ــى »ه ــط إل ــكل مبس ــم بش ــم العال ــة، وتقس الديني

5.1 المظالم التي تؤدي إلى الجهاد
 المظالــم السياســية واالقتصاديــة هــي األســباب األساســية أو المحفــزات لألفــراد لالنضمام إلــى اإلرهاب، 
ويصبــح الديــن وســيلة أو أداة لتعبئــة األفــراد. يلجــأ األفــراد إلــى الديــن خاصــة فــي األوقــات واألماكــن التــي 
تعانــي فيهــا المجتمعــات مــن عــدم اليقيــن، وتتعــرض لصدمــات نفســية مــن جــراء العنــف، وبالتالــي يبحثــون 
ــى  ــن )Schmid, 2007:21, 27(. بينمــا يســعى البعــض إل عــن الراحــة والســالم واألمــان مــن خــالل الدي
الســالم والشــراكة فــي الديــن؛ يقــوم اآلخــرون بإســاءة اســتخدام الديــن لتجنيــد األفــراد الضعفــاء وتلقينهــم 
ــون  ــك جيمس ــه فريدري ــا يعني ــذا م ــة. ه ــح معين ــق مصال ــة وتحقي ــاريع عنيف ــذ مش ــة لتنفي ــم المتطرف أفكاره
(301:2002( عندمــا صــرح بــأن دور الديــن فــي المجتمــع اليــوم مبالــغ فيــه، ويقتــرح أن »الديــن اليــوم هــو 

ــا كذلــك«. تنكــر هــذه الحجــة  ــن دائًم ــا سياســة تحــت اســم مختلــف ]...[ فــي الواقــع، ربمــا كان الدي حًق
ــرية، وأن  ــي البش ــذور ومعان ــن ج ــث ع ــو البح ــاني، وه ــه اإلنس ــن وهدف ــامي للدي ــري الس ــود الجوه الوج
ــاالت  ــن المج ــن ع ــل الدي ــن فص ــه ال يمك ــا، وأن ــديد أيًض ــف ش ــر عن ــوي عنص ــا تحت ــان تقريًب ــع األدي جمي

.)Coetzee, 2010: 2( ــاة البشــرية مثــل السياســة والثقافــة األخــرى للحي
غالًبــا مــا ترتبــط مظالــم االغتــراب واإلذالل والتهميــش بالتعصــب الدينــي ألنهــا تجعــل المــوت والجنــة 
ــال  ــه مــن األفضــل المــوت فــي القت ــا متطوعــون لالستشــهاد بســبب االعتقــاد بأن ــاك دائًم ــة: هن ــر جاذبي أكث

.)Stern, 2003: 38( ــل ــن دون أم ــش م ــن العي ــداًل م ب
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 تظهــر دراســة إحصائيــة أن المتطرفيــن الدينييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم لديهــم هــذه المظالــم المشــتركة. 
ــات المتحــدة  ــة فــي الوالي ــد تشــبه تلــك الجماعــات الديني إن شــكوى القاعــدة مــن النظــام العالمــي الجدي
ــات  ــي الوالي ــي ف ــة. يعتقــد التطــرف الدين ــى اإلنســانية والمادي ــم عل ــد القائ ــم الجدي ــل هــذا العال ــي تقات الت
ــودة  ــم وع ــة العال ــهالن نهاي ــن سيس ــود والمخطئي ــود والس ــن اليه ــم م ــر العال ــتئصال وتطهي ــدة أن اس المتح
ــة التــي توظــف مؤسســات  ــه الغربي ــد بقوات المســيح، بينمــا تنظــر القاعــدة إلــى هــذا النظــام العالمــي الجدي
ــدة«  ــة الجدي ــا الصليبي ــي »حملته ــلحة ف ــيات كأس ــددة الجنس ــركات متع ــدة. والش ــم المتح ــل األم ــة مث دولي
للســيطرة علــى العالــم اإلســالمي. إنهــم يعتبــرون هــذا النظــام العالمــي الجديــد مهينًــا للمســلمين كمــا عبــر 

.)Ibid: introduction( ــري ــن الظواه أيم
ــى  ــز عل ــة والتركي ــل العلماني ــة، مث ــم الغربي ــوم القي ــت هج ــهم تح ــون أنفس ــون المتطرف ــرى المتدين  ي
ــالح  ــدم واإلص ــعارات التق ــت ش ــور« تح ــر »الفج ــدد« بنش ــن الج ــون »الصليبيي ــة. ويتهم ــات الفردي الحري
والتحريــر. إضافــة إلــى ذلــك، يــرون أن طريقــة الحيــاة األميركيــة، بماديتهــا وفردانيتهــا وعلمانيتهــا، مدفوعــة 
مــن الشــيطان والشــر كتهديــد للبشــر. بمعنــى آخــر، التطــرف الدينــي، مثــل شــبكة القاعــدة، يتحــدى العلمنــة 

ــًزا.  ــا تماي بوصفه
يأخــذ هــذا التمايــز شــكل ثنائيــة الــذات واآلخــر، وفيــه يخلــق اإلســالم اإلحيائــي الراديكالــي هويتــه مــن 
خــالل وصــف العالــم الغربــي بأنــه مــن صــور »الجاهليــة«؛ حالــة البربريــة الوثنيــة التــي ترغــب فــي فــرض 
فســادها علــى اإلســالم مــن خــالل قوتهــا المتفوقــة. إن صــور الشــرور هــذه هــي أدوات دعائيــة فعالــة لتعبئــة 
ــث  ــة، حي ــة الحديث ــد الجاهلي ــة ض ــرب المقدس ــف والح ــاب العن ــون خط ــن يدعم ــدد، الذي ــاء الج األعض
 .)Philpott, 2002:68- 87( ــاص ــال الخ ــي المج ــور ف ــن محص ــر كاف والدي ــكل غي ــريعة بش ــم الش تحك
ــا للشــرعية  ــة ُبعــًدا إســالمًيا، واســتخدام الشــريعة أساًس ــة الغربي ــدون إعطــاء الديمقراطي ــارة أخــرى، يري بعب

السياســية.
 يســتغل اإلرهــاب الدينــي مشــاعر االغتــراب واإلذالل والحرمــان وفقــدان الهويــة التــي تنتــج عــن الظروف 
ــة أوم  ــرت طائف ــال، انتش ــبيل المث ــى س ــراد. عل ــن األف ــين م ــن مقدس ــق مقاتلي ــية، لخل ــة والسياس االقتصادي
شــنريكيو Aum Shinrikyo الدينيــة بعــد ســقوط جــدار برليــن وانهيــار االتحــاد الســوفياتي مــن خــالل تجنيــد 
أفــراد ســعوا وراء معنــى فــي الحيــاة. معظــم أعضــاء حمــاس هــم مــن الشــباب المســلمين، الذيــن يشــعرون 
ــد،  ــم الجدي ــم المعول ــم العال ــم، وأبعده ــع القدي ــه المجتم ــكك في ــم تف ــي عال ــبل ف ــم الس ــت به ــم تقطع أنه

.)Kumm, 2003: 212,255( ولذلــك فهــم يبحثــون عــن المعنــى مــن خــالل الديــن
5.2 الجهاد اإلسامي الموجه الذي يتبنى أيديولوجية دينية متطرفة

 أحــد األســباب الحاســمة وراء اعتنــاق األفــراد لإرهــاب واالنضمــام إلــى الجماعــات اإلرهابيــة هــو أنهــم 
ــا لتحقيــق  يؤمنــون بفكــر الجهــاد اإلســالمي المتجــذر فــي أيديولوجيــة القاعــدة التــي تســتخدم الديــن دافًع
أهــداف سياســية. تــم التعبيــر عــن أيديولوجيــة القاعــدة فــي إعــالن الجبهــة اإلســالمية العالميــة للجهــاد ضــد 
اليهــود والصليبييــن )World Islamic Front Statement,1998(. هــذه األيديولوجيــة مدفوعــة بالوجــود 
ــعب  ــى الش ــي عل ــدوان األميرك ــعودية، والع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــن المقدس ــي األماك ــي ف األميرك
ــا للحــرب علــى  ــا أميركًي العراقــي، واالحتــالل اإلســرائيلي للقــدس. وتعتبــر هــذه الجرائــم المزعومــة إعالًن
اللــه ورســوله وعلــى كل المســلمين. ُينظــر إلــى هــذه الدوافــع علــى أنهــا تتويــج لقــرون مــن إذالل المســلمين 
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علــى أيــدي غيــر المســلمين. لذلــك يجــب أن يشــارك جميــع المســلمين فــي حــرب مقدســة ضــد التحالــف 
ــر  ــون وغي ــن وحلفائهــم، بمــن فيهــم المدني ــل األميركيي ــون بقت ــي فإنهــم مطالب ــي، وبالتال ــي الصهيون الصليب
 .)World Islamic Front Statement, 1998(  ــة ــنحت الفرص ــا س ــة كلم ــائل المتاح ــكل الوس ــن، ب المقاتلي

إلــى جانــب ذلــك، تريــد القاعــدة أيًضــا مهاجمــة وإســقاط األنظمــة فــي العالــم اإلســالمي التــي ال تحكــم 
وفــق الشــريعة رســمًيا. وهــي تعتقــد أن معظــم األنظمــة اإلســالمية، بمــا فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية، 

فاســدة ومتعاونــة مــع الغــرب، وبالتالــي يمكــن عّدهــا أهداًفــا مشــروعة.
ــريعة  ــا الش ــب أن تحكمه ــي يج ــالمية، الت ــة اإلس ــيع األم ــو توس ــة ه ــذه األيديولوجي ــي له ــدف النهائ اله
 (Mannes, اإلســالمية الصارمــة، إلعــادة الخالفــة فــي النهايــة والوصــول إلــى دولة إســالمية واحــدة وموحــدة
ــات  ــن الدن إعــالن الحــرب علــى الوالي ــة، أصــدر أســامة ب )17 :2004. وانســجاًما مــع هــذه األيديولوجي
ــات  ــن الهجم ــفر ع ــا أس ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــين ف ــن المقدس ــا المكاني ــدة الحتالله المتح

ــبتمبر 2001. ــي 11 س ــة ف اإلرهابي
ــراق  ــزو الع ــذ غ ــعودية من ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــود األميرك ــى الوج ــا عل ــوم حرًب ــذا الهج وكان ه
عــام Osama bin Laden, 1996) 1991(. وأعــرب فــي تصريحــه عــن واجــب فــردي علــى كل مســلم أن 
ــا، لتحريــر المســجد األقصــى والمســجد الحــرام  يقتــل األميركييــن وحلفاءهــم متــى وأينمــا كان ذلــك ممكنً
ــوا، وال  ــاس عان ــن الن ــر م ــى أن الكثي ــر إل ــالمي. بالنظ ــم اإلس ــن العال ــي م ــود الغرب ــرد الوج ــة، وط ــي مك ف
يزالــون، مــن الوجــود األميركــي فــي الشــرق األوســط، إضافــة إلــى األنظمــة الحاليــة التــي تتآمــر معهــا، فربمــا 

ــة بعــض الصــدى. ــا أن تجــد هــذه األيديولوجي ال يكــون غريًب
 يمكــن أن يســاهم الديــن فــي ثقافــة العنــف، حيــث يصبــح العنف ســمة مميــزة لهويــة األفــراد والجماعات. 
علــى ســبيل المثــال، تــرى القاعــدة أن المشــاركة فــي العنــف اإلرهابي نــوٌع مــن الضرائــب المدفوعــة لمعالجة 
ــب  ــته )Stern, 2003: 4(. وبحس ــرب وسياس ــة الغ ــلمون نتيج ــا المس ــى منه ــي عان ــة الت ــم الجماعي المظال
رمــزي بــن الشــيبة، منســق هجمــات ســبتمبر علــى الواليــات المتحــدة فــي 11 أيلــول/ ســبتمبر، فــإن العنــف 
هــو الضريبــة التــي يجــب علــى كل مســلم دفعهــا »لكســب الســلطة علــى األرض«. ويقــول: »ال بــّد مــن دفــع 
ــة جــًدا. ال تكتســب بالراحــة، بــل يجــب أن يكــون الثمــن بالــدم  ــة، غالي ــة، فــإن ســلعة اللــه غالي ثمــن الجن
واألطــراف الممزقــة« )Ibid(. وهــذا يعنــي أن واجــب الجهــاد األخالقــي ال يقــّل أهميــة عــن واجبــات الصــالة 
والصدقــة الواقعــة علــى كل مســلم، ويحــث جميــع المســلمين علــى الجهــاد باســم اللــه، بدعــوى أن الذيــن 
تركــوا هــذا الواجــب ينتظرهــم عــذاب إلهــي. بينمــا الوعــد بالمكافــآت الســماوية ألولئــك الذيــن يشــاركون 

فــي العنــف اإلرهابــي.
5.3 التلقين

 تــؤدي المــدارس والمســاجد دوًرا حاســًما فــي تلقيــن أيديولوجيــة إســالمية متطرفــة قائمة علــى المعتقدات 
المتعصبــة التــي ترفــض كل مــا هــو جديــد، وتعتــز بــكل مــا هــو تقليــدي، وبذلــك تغلــق عقــول النــاس أمــام 
التحديــث والعلمنــة. يحــدث هــذا التلقيــن مــن خــالل عمليــة تثقيــف يكــون فيهــا الشــخص مقتنًعــا بأهميــة 
القضيــة أو الهــدف والوســائل الالزمــة لتنفيــذ هــذا الهــدف. النــوع الثانــي مــن التلقيــن هــو اإلقنــاع الموجــه 
نحــو الرســالة وإغــراء األفــراد المســتهدفين باالنتحــار. عــادة مــا يقــود هــذه العمليــة قائد عســكري أو سياســي 
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.)Reich, 1998: 199; Kumm 2003: 245( أو دينــي ذو شــخصية كاريزميــة
تحــدث عمليــة التلقيــن بشــكل عــام فــي ســن مبكــرة، وتغــرس فــي األفــراد أهميــة العالــم الروحــي والحياة 
بعــد المــوت: يجتمــع هــذان االثنــان إلقنــاع الفــرد باألهميــة الروحيــة للتبــرع بحياتــه للحــرب المقدســة مــن 
خــالل االستشــهاد. يــؤدي هــذا النــوع مــن التلقيــن دوًرا حاســًما فــي تجنيــد األفــراد فــي الجماعــات الدينيــة 

. فة لمتطر ا
ــادة، وفــي الوقــت نفســه يوفــر الهــروب مــن معضــالت  ويعــّد االستشــهاد الفعــل النهائــي للبطولــة والعب
الحيــاة، خاصــة ألولئــك الذيــن يشــعرون بالغربــة واليــأس واإلذالل )stern, 2003:6(. بعبــارة أخــرى، ينتــج 
الحرمــان االقتصــادي والنفســي شــخصيات ذات نزعــة عدوانيــة ضــد اآلخريــن. هــذا مــا يقولــه حســن نصــر 
اللــه، زعيــم حــزب اللــه اللبنانــي، عــن الفلســطينيين الذيــن ولــدوا فــي األراضــي المحتلــة ويعانــون اإلذالل 
ــة  ــاة كريم ــوا حي ــى أن يعيش ــن عل ــود القادري ــتوطنين اليه ــرائيلي والمس ــش اإلس ــب الجي ــن جان ــتمر م المس
ومحترمــة، بينمــا هــم أنفســهم ال يســتطيعون ذلــك. البيئــات القاســية التــي نشــأ فيهــا هــؤالء األفــراد تجردهــم 
ــم  ــبِّه وضعه ــو يش ــوت. وه ــان بالم ــن االفتت ــا م ــبب نوًع ــك تس ــن ذل ــداًل م ــتقبل، وب ــي المس ــم ف ــن أمله م
بالســاونا: الجــو حــار للغايــة، لكنــك تعلــم أنــه يوجــد فــي الغرفــة المجــاورة تكييــف هوائــي وكرســي مريــح 
وموســيقى كالســيكية وكوكتيــل، ومــن ثــّم مــن الســهل الدخــول إلــى الغرفــة المجــاورة. بهــذه الطريقــة يمكن 

  .)Kumm, 2003: 256( للمــرء أن يشــرح لغربــي كيــف يفكــر الشــهيد
الخاتمة

ــي يرتكــز عليهــا اإلرهــاب بعــد  ــة شــاملة للعوامــل الت ــم رؤي كان هــدف االســتعراض فــي الدراســة تقدي
أن اســتفحل أمــره واتخــذ غطــاءات دينيــة ومذهبيــة فــي المجتمعــات العربيــة واإلســالمية. فاإلرهابــي حيــن 
يمــارس أعمــال العنــف والقتــل والتدميــر يخضــع لعــدة مؤثــرات داخليــة وخارجيــة تســاهم فــي اتخــاذه قــرار 

القتــل.
ــة  ــة المعرفي ــكيل البيئ ــي تش ــاس ف ــل األس ــه العام ــي بوصف ــل السياس ــة العام ــي البداي ــتعرضت ف ــد اس وق
لمعنــى ومفهــوم اإلرهــاب، بعــد االنفتــاح الكبيــر ودخــول الشــعوب فــي عصــر العولمــة وتحديــات مــا بعــد 
الحداثــة بمــا يعــرف بـــ النيوليبراليــة. ثــم من حيــث األهميــة، كان للعامــل االقتصــادي تأثيــره الخــاص والمهم 
فــي تضخيــم الــدور اإلرهابــي، فقــد ظــل االقتصــاد، بوصفــه العنصــر األســاس فــي تلبيــة حاجــات األفــراد 
والمجتمعــات، يــؤدي دوًرا رئيًســا فــي بــزوغ الثــورات واالحتجاجــات، ومــن ثــم لديــه القــدرة علــى صناعــة 
ــيوع  ــل ش ــي ظ ــة ف ــة، خاص ــمالية المتوحش ــش والرأس ــاء الفاح ــراد ذوي الغن ــة واألف ــد األنظم ــاب ض اإلره
الفقــر وعــدم العدالــة االجتماعيــة وتوســع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء، وعــودة نظــام االســتعباد بشــكله 

الحديــث فــي العمــل والصناعــة واالنتــاج.
ــع  ــى دواف ــرة، عل ــن كثي ــي أحايي ــا، ف ــى احتوائه ــًرا إل ــة نظ ــة الثالث ــي المرتب ــة ف ــة المجتمعي ــي الثقاف وتأت
موروثــة وعــادات متأصلــة فــي التعليــم والمعابــد واإلعــالم، قــد تدعــم التوجهــات اإلرهابيــة، وتعمــل أحياًنــا 

ــا. ــا وأخالقًي علــى تشــريعها دينًي
ســة لإرهــاب، نظــًرا إلــى ما تشــكله  وتــؤدي العوامــل النفســية دوًرا ال يقــل أهميــة عــن بقيــة العوامــل المؤسِّ
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مــن دوافــع كامنــة فــي النفــس البشــرية تجــاه المغايــر، وتجــاه الثقافــات والحضــارات المختلفة.
وقد انتهت الدراسة إلى أهمية إيالء االهتمام بالقضايا الرئيسة التالية:

إعادة دراسة الدين االسالمي وفق التاريخية الزمكانية.  -
ســة للعنــف، بمــا فيهــا بعــض النصــوص الدينيــة والفقــه  الحفــر األركيولوجــي للنصــوص الدينيــة المؤسِّ  -

ــالمي. ــخ اإلس ــالل التاري ــكل خ ــالمي المتش اإلس
ــراث  ــة الت ــرب لتنقي ــن الع ــض المثقفي ــا بع ــوم به ــي يق ــة الت ــادرات اإلصالحي ــم المب ــجيع ودع تش  -

والتكفيــر. العنــف والكراهيــة  مــن  االســالمي 
دعــم المؤسســات التعليميــة بمــواد األخــالق وإلغــاء تدريــس األديــان فــي المــدارس، فــي مقابــل فتــح   -

ــة. ــان المقارن ــفة واألدي ــج الفلس ــة مناه ــاب لدراس الب
ضرورة إنشاء المراكز التنويرية في المجتمعات العربية واالسالمية.  -

ــداول  ــيد وت ــم الرش ــاريع الحك ــم مش ــي ودع ــول العلمان ــة والتح ــدي بالديمقراطي ــكل ج ــام بش االهتم  -
ــاواة. ــات والمس ــان والحري ــوق اإلنس ــى بحق ــي تعن ــع مدن ــات مجتم ــاء مؤسس ــلطة وبن الس

ــا وكرامتهــا  ــي تتعــارض مــع حقوقه ــريعات الت ــرأة ودعــم مســاواتها بالرجــل وإلغــاء التش تشــجيع الم  -
وإنســانيتها.

تشجيع األطفال على التفكير النقدي وإطالق األسئلة وحماية حقوقهم اإلنسانية.  -
احترام الحريات الفردية للمواطنين.  -

ــة تتخــذ  ــة واقتصادي علــى أن يكــون لجميــع هــذه التوصيــات برامــج عمــل ومتابعــات سياســية واجتماعي
ــة  ــة تكاملي ــغ تعاوني ــى صي ــول إل ــي للوص ــم المحل ــي والدع ــون الدول ــوة القان ــذ بق ــة والتنفي ــع المراقب طاب

ــة. ــات اإلرهابي ــر والممارس ــن الظواه ــد م ــى الح ــدف إل ته
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