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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.
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مراجعات وعروض كتب 

عرض كتاب العنف السياسي؛ العوامل المادية واأليديولوجية 
والسيكولوجية للدكتور طارق رشاد محمود

عرض: ليلى عبد الحميد

ــات  ــا الحري ــة بقضاي ــام 2010، مهتم ــق ع ــالم بدمش ــة اإلع ــي كلي ــت ف ــورية، تخرج ــة س كاتب
والديمقراطيــة.

ليلى عبد الحميد

ــة والدوليــة مجيعهــا،  ــة واملجتمعي هيــدف الكتــاب إىل معرفــة أســباب العنــف الســيايس، يف مســتوياته الفردي
ــل األول  ــول. يف الفص ــة فص ــاب إىل ثالث ــم الكت ــيكولوجية. يقس ــة والس ــة واأليديولوجي ــتويات املادي ويف املس
ــة إىل  ــرصاع املؤدي ــل ال ــرى أن عوام ــيايس، وي ــف الس ــى العن ــض ع ــي حت ــة الت ــل املادي ــب العوام ــاول الكات يتن

ــا: ــن القســمن مًع ــى تنشــب، جيــب أن حتــوي هذي ــات، حت العنــف تقســم إىل قســمن، وأن الرصاع
عوامــل أساســية كامنــة: وهــي عوامــل طويلــة األََجــل، ختلــق الــرشوط العامــة للعنــف الســيايس، مثــل   -1

ــة. ــة واالجتامعي ــاع االقتصادي ــخ واألوض ــا والتاري اجلغرافي
ــة، أو  ــات العام ــة اخلدم ــل نوعي ــة، مث ــل الدول ــرش داخ ــع الب ــن صن ــوٌر م ــي أم ــارشة: وه ــباب املب األس  -2
ــٍع ومفاجــٍئ يف احلكــم أو تدخــٍل خارجــٍي... إلــخ.  شــدة القمــع الــذي متارســه الدولــة، أو تغيــرٍي رسي

ــة. ــا احلكوم ــي تتخذه ــراءات الت ــية اإلج ــارة وحش ــأهنا إث ــن ش ــذه م وه

اسم الكتاب: العنف السياسي؛ العوامل 

المادية واأليديولوجية والسيكولوجية 

اسم المؤلف: طارق رشاد محمود

الناشر: مؤسسة ميسلون للثقافة 

والترجمة والنشر

مكان وتاريخ النشر: إسطنبول – تركيا، 

كانون األول/ ديسمبر 2018

عدد الصفحات: 222

  :ISBN

محتويات الكتاب

مقدمة

فصل تمهيدي

الفصل األول: األسباب المادية

الفصل الثاني: العوامل 
األيديولوجية

الفصل الثالث: العوامل 
السيكولوجية

خاتمة واستنتاجات
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كــام يســتعرض الكاتــب يف هــذا الفصــل أهــم املــدارس التــي هلــا بــاٌع طويــٌل يف تفســري موضــوع الــرصاع، 
ــاٌت تشــرك يف االعتــامد عــى عــدٍد مــن الفرضيــات، أمههــا: أن اجلهــات  ــة، وهــي نظري مثــل املدرســة الواقعي
الفاعلــة الرئيســة يف العــامل هــي الــدول ذات الســيادة التــي تعمــل بعقالنيــٍة مــن أجــل األمــن والقــوة والثــروة، يف 
نظــاٍم دويٍل تســوده الفــوىض. والفــوىض ال تقــود إىل احلــرب بصــورٍة آليــٍة، ولكنهــا ختلــق بيئــًة تســاعد يف ذلــك. 
ومتيــل الواقعيــة إىل التشــكيك والنظــرة املتشــائمة، يف مــا يتعلــق باخلطــط اهلادفــة إىل إنشــاء نظــاٍم دويٍل ســلمٍي 
واملحافظــة عليــه. يف هــذه احلــال، فــإن مــا حيــدد النتائــج الدوليــة يف األزمــات والنزاعــات، بــام يف ذلــك احلــرب 

والســلم، هــو توزيــع القــوة يف النظــام الــدويل.
وحــول األســباب املاديــة يــورد الكاتــب: ينظــر الراغامتيــون إىل الــرصاع ومــا ينتــج منــه مــن عنــٍف بوصفــه 
رصاًعــا عقالنًيــا مادًيــا، فاملحافظــة عــى البقــاء إىل جانــب احلصــول عــى أعــى املنافــع، هــي األهــداف احلقيقيــة 
للــرصاع، بينــام املحافظــة عــى بقــاء الدولــة وقوهتــا يف املســتوى الــدويل، وفًقــا للواقعيــن، واملحافظــة عــى البقــاء 
يف الســلطة يف املســتوى الداخــي، إضافــًة إىل املــوارد االقتصاديــة واجليوسياســية واجليوســراتيجية، تعــد عوامــل 

رئيســة يف الــرصاع، ومــا ينتــج مــن ذلــك مــن عنــٍف ســيايس.
ويف مــا يتعلــق بالعامــل االقتصــادي، يقــول الكاتــب: يعــد عنــرًصا اســراتيجًيا يف احلــرب )....( وهنــاك أدلــٌة 

مــن تاريــخ أمــريكا، تظهــر مــن خالهلــا جدليــة العالقــة بــن السياســة واالقتصــاد، كاحلــرب عــى العــراق.
يشــري الكاتــب إىل أن هنــاك عــدة دراســات نظريــة وجتريبيــة أكــدت وجــود رابــٍط بــن الفقــر والــرصاع؛ حيث 
ُ هــذه الدراســات أن الفقــر وعــدم املســاواة ونــدرة املــوارد تتضافــر مــع بعضهــا بعًضــا، ليكــون هلــا أثــر  ُتبــنِّ
مزلــزل لالســتقرار الســيايس. ويــورد الكاتــب أمثلــًة عــن دور العالقــة بــن العامــل االقتصــادي والديموغــرايف 
ــة للحكومــة دور يف الــرصاع  مــن جهــٍة، والعنــف الســيايس مــن جهــٍة أخــرى. كــام أن للسياســات االقتصادي

الداخــي.
عــن العامــل اجلغــرايف يــورد الكاتــب: تعــد الســيطرة عــى األرايض واألقاليــم مــن أكثــر العنــارص أمهيــًة يف 
إشــعال احلــروب يف القرنــن أو القــرون الثالثــة املاضيــة. ويعــود ذلــك إىل أســباٍب أو ســامٍت ماديــٍة حتوهيــا، مثــل 
ــم  ــة األقالي ــود أمهي ــد تع ــر، وق ــول إىل البح ــر الوص ــة، أو أراٍض توف ــاه واألرايض اخلصب ــط واملي ــادن والنف املع
بســبب احتوائهــا عــى جمموعــٍة عرقيــٍة أو دينيــٍة حتــت ســيادة دولــٍة أخــرى جمــاورة، أو إســهامها يف تعزيــز األمــن 

والدفــاع، مثــل مرتفعــات اجلــوالن.
يف الفصــل الثــاين مــن الكتــاب، يتنــاول الكاتــب األســباب األيديولوجيــة املوّلــدة للعنــف الســيايس، وكيــف 
تســتغل النخــب السياســية امُلُثــل اإلنســانية، مثــل األديــان وحقــوق اإلنســان والقوميــة، هبــدف زج املجتمــع أو 

الدولــة برمتهــا يف العنــف الســيايس.
ــادئ  ــزم أي مب ــدو أن الســيايس يف الغالــب ال يلت ــا، يب ــة، يقــول الكاتــب: عموًم عــن العوامــل األيديولوجي
أو فكــر، وهــؤالء الذيــن يصنفــون بوصفهــم أيديولوجيــن ويرافقــون عــادًة بدايــة الثــورات، وعندمــا يتولــون 
ــن  ــال يمك ــاميت، ف ــل الراغ ــة العم ــم ملصلح ــن مبادئه ــم ع ــم أو خلفاؤه ــع، ه ــدؤون بالراج ــور يب ــام األم زم
ــالم  ــاء اإلس ــد ج ــم، ولق ــاؤوا بعده ــن ج ــالم بم ــادئ اإلس ــد )ص( بمب ــول حمم ــة الرس ــق صحاب ــاس تعّل قي
بثــورٍة اجتامعيــٍة حارهبــا ســادة العــرب ودافــع عنهــا املســلمون دفاًعــا مســتميًتا، غــري أن الذيــن جــاؤوا بعدهــم، 
اشــتغلوا بالعمــل الســيايس عــى أســس حددهتــا املصلحــة عــى حســاب الديــن، كــام أن تعّلــق لينــن بمبــادئ 
املاركســية كان أكــر ممــن جــاؤوا بعــده مــن القــادة املاركســين؛ فكلــام ابتعدنــا عــن الثــورة زمنًيــا، اجتــه العمــل 
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ــة إىل  ــت احلاج ــقفه وق ــع س ــا يرتف ــادًة م ــا ع ــوء إىل األيديولوجي ــر، إال أن اللج ــورٍة أك ــة بص ــو الراغامتي نح
اســتعامل العنــف، فاإلقــدام عــى عمــٍل عنيــٍف حيتــاج غالًبــا إىل مســّوٍغ دينــٍي أو أخالقــٍي يضفــي عليــه الرشعية. 
ــع  ــواع الول ــر أن ــد وأكث ــوى وأش ــة أق ــة والديان ــروي: القومي ــد اهلل الع ــر عب ــارٍة للمفك ــب بعب ــهد الكات ويستش

الســيايس بقــاًء واحتــاماًل.
يتنــاول الكاتــب يف الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب، األســباب الســيكولوجية التــي حتــّض عــى العنــف 
الســيايس، حيــث يتنــاول الكاتــب ويســتعرض أهــم املــدارس التــي تناولــت هــذا املوضــوع؛ كالغريــزة ونظريات 
التعلــم والنظريــة اإلنســانية وتأثــري النواحــي الســيكولوجية يف العقالنيــة. كــام يتنــاول الكاتــب يف هــذا الفصــل، 

تفســري احلــروب األهليــة ذات البعــد املعــريف، وظاهــرة اإلرهــاب، مــن خــالل البعــد الســيكولوجي.
ــة  ــة الغريزي ــب: النظري ــتعرضها الكات ــي يس ــيايس الت ــف الس ــّرة للعن ــيكولوجية املف ــات الس ــن النظري م
ــف  ــرض أن العن ــب: تف ــول الكات ــة يق ــة الغريزي ــن النظري ــيس. ع ــل النف ــة التحلي ــة، ونظري ــة البدائي والنظري
ــوان/  ــلوك احلي ــم س ــا عل ــة، ولعــل أمهه ــذه النظري ــاٍت تدعــم ه ــدة اجتاه ــاك ع ــان، وهن ــدى اإلنس ــزٌي ل غري
ــواين الــذي  ــا هــي علــم الســلوك احلي ــا الــذي عممــه دارســوه عــى الســلوك البــرشي. اإليثولوجي اإليثولوجي
ــد  ــكيالته، ورائ ــه وتش ــعب ومزاج ــا روح الش ــدرس أيًض ــة، وت ــا الطبيعي ــات يف بيئته ــلوك احليوان ــدرس س ي
هــذا النهــج هــو كونــراد لورنتــس الــذي قــدم الفكــرة القائلــة إن العــدوان يظهــر يف الوجــود بفعــل احلاجــات 
البيولوجيــة الرئيســة لإنســان، وإن الغريــزة القتاليــة تتطــور وتتكيــف مــع تطــور اإلنســان. ويتشــكل التعبــري 

ــا. ــل معه ــا والتفاع ــش فيه ــي يعي ــة الت ــرض للبيئ ــالل التع ــن خ ــور م ــدوان ويتط ــذا الع ــن ه ع
النظريــة البدائيــة: تدعــي أن تراكــم الكراهيــة بــن األمــم يعــود إىل أصــٍل بدائــٍي، وأن رفــض اآلخــر يعــود إىل 
عزلــة اإلنســان البدائــي وأســالفه مــن احليوانــات. وبحســب هــذه النظريــة، عندمــا يتــم ختفيــف قبضــة الســيطرة 
املركزيــة يلجــأ الفــرد إىل هويتــه اإلثنيــة أو القوميــة أو إىل أي عــرٍق ينتمــي إليــه، بوصــف ذلــك ردة فعــل طبيعيــة 
أو غريزيــة، وتفــرض هــذه النظريــة أيًضــا أن النــاس بطبيعتهــم يلجــؤون إىل عــدم التســامح وكراهيــة األجانب، 

أي إىل السياســة غــري الليراليــة.
ــرش  ــدى الب ــدوان ل ــرة أن الع ــن فك ــق م ــذي ينطل ــد ال ــيغموند فروي ــا س ــيس: ورائده ــل النف ــة التحلي نظري

ــان.  ــي لإنس ــور الطبيع ــاء التط ــو يف أثن ــو ينم ــرٌي، وه فط
نظريــات التعلــم االجتامعــي: وتفــر الســلوك العــدواين العنيــف عــى أنــه ناتــٌج عــن التفاعــل بــن الفــرد 
واملحيــط الــذي يعيــش فيــه، وأن ســلوك العنــف يــأيت مــن خــالل التعلــم بصــورٍة عامــٍة. ويتبــع هلــذه النظريــة: 

الســلوكية، التعلــم االجتامعــي، التعلــم االجتامعــي املعــريف.
النظريــة اإلنســانية: تعــد هــذه النظريــة احلاجــات البرشيــة مصــدًرا قوًيــا لتفســري الســلوك اإلنســاين، فلــدى 
األفــراد حاجــات يســعون إىل تلبيتهــا، إمــا عــن طريــق النظــام أو بطرائــق إصالحيــٍة أو ثوريــٍة، لذلــك جيــب أن 
تســتجيب النظــم االجتامعيــة هلــا أو ســتكون عرضــًة لعــدم االســتقرار والتغــري القــري. ويــرى ماســلو، رائــد 
هــذه النظريــة، أن اإلنســان يتأثــر عــى نحــٍو واضــٍح بسلســلٍة مــن الدوافــع التــي تتجــاوز احلاجــات الغريزيــة 
ــد  ــا يفتق ــج عندم ــف- ينت ــه العني ــام في ــرصاع -ب ــإن ال ــك ف ــوذج، ولذل ــم بالنم ــب والتعل ــلوك املكتس والس
اإلنســان احلاجــات الرئيســة، أو عندمــا حيتــاج إىل تفهمهــا واحرامهــا. وهــذا احلاجــات الرئيســة عنــد ماســلو 
هــي: احلاجــات الفســيولوجية كاألكل والــرشب والنــوم والســكن واجلنــس. األمــن النفــيس والبــدين والصحــي 
ــامء إىل مجاعــات.  ــة واالنت ــة والصداق ــة واألرسي ــة كالعالقــات العاطفي وأمــن املمتلــكات. احلاجــات االجتامعي
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احلاجــة إىل التقديــر وكســب احــرام اآلخريــن. وأخــرًيا، احلاجــة إىل حتقيــق الــذات.
 وخيتم الكاتب كتابه هذا بجملٍة من االستنتاجات، نذكر منها:

الديــن بحــد ذاتــه ال يوّلــد العنــف، بــل إن األوضــاع املاديــة هــي التــي ترشعــن ذلــك. فهنــاك أديــان جتيــز   •
ــا. ــان ترفــض العنــف رفًضــا تاًم ــاك أدي العنــف ضمــن رشوٍط حمــدٍدة، وهن

ــٍة ســيكولوجيٍة مــن الصعــب االنفــكاك عنهــا، ومــع  ــا إىل حال مــع مــرور الوقــت تتحــول األيديولوجي  •
ــًة ازداد  ــر دموي ــت أكث ــام كان ــل. وكل ــرد املقات ــة للف ــاة الطبيعي ــا احلي ــرب كأهن ــح احل ــٍة تصب أول رصاص

ــف. ــد العن ــف يول ــل، والعن ــه ردة فع ــٍل ل ــكل فع ــٍن، ف ــد ح ــو بع ــام، ول ــى االنتق اإلرصار ع
يعــود العنــف الســيايس بمعظمــه، يف املســتويات الفرديــة واجلمعيــة والدوليــة مجيعهــا، إىل عوامــل ماديــٍة   •
غالًيــا مــا تكــون غــري معلنــٍة. وال بــد للطــرف الــذي يبــادر إىل العنــف أن يســتند إىل أيديولوجيــا ذات قيــٍم 

ة مــن الديــن أو القوميــة أو األخــالق أو الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.  عليــا، مســتمدَّ
ال بــد أن يســتند العنــف الســيايس إىل ســيكولوجية تدفــع باجتــاه العنــف، وهــذه الســيكولوجية تتشــكل   •

ــع. ــرد واملجتم ــا الف ــن هب ــي يؤم ــا الت ــتناًدا إىل األيديولوجي اس
ــا، بحــد ذاهتــا، أن تكــون ســبًبا للعنــف الســيايس. فتكــون يف هــذه احلالــة عنــرًصا  يمكــن لأليديولوجي  •
ــا  ــع األيديولوجي ــين، ووق ــد السياس ــا أداًة بي ــا بوصفه ــن األيديولوجي ــق ب ــب التفري ــا جي ــتقاًل، وهن مس
عــى املحكومــن. وأن معظــم القيــادات تلجــأ إىل األيديولوجيــا كأداٍة لتحقيــق أهــداف ماديــة براغامتيــة. 
ــًدا كل  ــة، بعي ــباب أيديولوجي ــف ألس ــامر العن ــون غ ــادٍة خيوض ــود ق ــن وج ــع م ــك ال يمن ــري أن ذل غ
البعــد عــن الراغامتيــة، وهــذه األيديولوجيــا مــن وجــه نظــر معتنقيهــا أفــكار ســامية. أمــا املحكومــون 
ــة األوىل  ــتند بالدرج ــم يس ــإن عنفه ــة، ف ــة احلاكم ــن النخب ــكار م ــب األف ــر وأغل ــون األوام ــن يتلق الذي
ــام أو العــراق، فعــل ذلــك مــن أجــل دحــر  ــا، فاجلنــدي األمريكــي الــذي قاتــل يف فيتن إىل األيديولوجي
الشــيوعية امللحــدة الشــمولية يف حــال فيتنــام، ومــن أجــل نــرش الديمقراطيــة والعدالــة يف حــال العــراق، 
ويف احلالتــن ظــن اجلنــدي أنــه يناضــل مــن أجــل أهــداف نبيلــة ترّشهبــا بــدل التعبئــة العســكرية. هــذه 
التعبئــة تشــكل ســيكولوجيًة مندفعــًة باجتــاه العنــف. وهــذا النــوع الــذي يكــون أساســه أيديولوجًيــا ال 
ــا مــن أهــداف العنــف. وإذا طــال الــرصاع  ــه هدًف يــدور يف الفــراغ، بــل تصبــح أرايض اخلصــم وثروات
ــري  ــول املتغ ــٍة. فيتح ــورٍة واضح ــراتيجي بص ــيايس وجيوس ــول إىل رصاٍع جيوس ــل أن يتح ــن املحتم فم

ــًة بــن أســباب العنــف. ــٌح، وبذلــك تبقــى العالقــة جدلي ــٍع والعكــس صحي املســتقل إىل تاب
مــن املمكــن أن تكــون العوامــل الســيكولوجية ســبًبا يف انــدالع العنــف الســيايس، لقــد مّثلــت حــروب   •
األرس احلاكمــة يف العصــور الوســطى هــذا النــوع مــن احلــروب، ومثيالهتــا كثــرية يف العــرص احلديــث. 
ــا  ــر »أملاني ــة هتل ــعب. كصيح ــا الش ــن هب ــا يؤم ــيكولوجيا إىل أيديولوجي ــذه الس ــل ه ــهل حتوي ــن الس وم
ــٍد،  ــيكولوجيا يف آن واح ــا والس ــن األيديولوجي ــة ب ــعب اآلري« اجلامع ــوق الش ــع« و»تف ــوق اجلمي ف

ــس. ــر والياب ــت األخ ــرٍة أكل ــرٍب مدم ــاين إىل ح ــعب األمل ــع الش ليندف
ال توجــد دالــة قــادرة عــى اجلمــع بــن العوامــل املاديــة واأليديولوجيــة والســيكولوجية، بحيــث تفــر   •

ــا. ــكاله مجيعه ــه وأش ــيايس بأطياف ــف الس العن
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يمكــن العنــف الســيايس أن ينفجــر بــإرادة فئــٍة معينــٍة، كــام هــو احلــال يف احلــروب أو العمليــات اإلرهابية   •
أو عمليــات االغتيــال املعتمــدة عــى التخطيــط. ويمكــن أن ينفجــر بســبب عوامــل هيكليــة ليــس ألحــد 
القــدرة عــى التحكــم فيهــا، كــام هــو احلــال يف كثــرٍي مــن الثــروات بفعــل العوامــل االقتصاديــة والتعليــم. 
ــتعل،  ــث أن يش ــا يلب ــف م ــري أن العن ــودة. غ ــري املقص ــد غ ــات التصعي ــل عملي ــر بفع ــن أن ينفج ويمك
ــدون ســعريه، فالنخــب السياســية يف احلكــم أو املعارضــة، بفعــل  ــه أو يزي ــرون دفت ــى جتــد مــن يدي حت
ــم  ــاب حك ــل غي ــار، ويف ظ ــى الن ــت ع ــون الزي ــد يصب ــة، ق ــم االقتصادي ــلطة واملغان ــى الس ــة ع املنافس
القانــون تدخــل العصابــات اإلجراميــة يف جتــارة الســلع املهربــة واملتاجــرة بالبــرش، كــام قــد تدخــل دوٌل 
خارجيــٌة يف العنــف لتصفيــة حســاباٍت، أو دعــم فئــٍة مــن دون أخــرى، األمــر الــذي يشــعب الــرصاع.
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