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المقدمات النظرّية 
في مفهوم اإلرهاب 

ومكافحته
عبده مختـار موسى 

يمكن النظر لـ»الإرهاب« على اأنه �سكل من اأ�سكال 
العنف –اأعلى درجات العنف- ل �سيما العنف ال�سيا�سي. وكذلك 
الذي  الطبيعي  القانون  هو  وال�سراع  ال�سراع.  جتليات  اأحد  هو 
عندما  �سالم.  يوجد  واحد  فـرد  يوجد  عندما  احلياة.  يحكم 
ثالثة  هناك  يكون  وعندما  �سراع.  هناك  يكون  اثنان  يوجد 
اأن  يرى  فرويد  �سيغموند  النف�س  فعامل  حتالفات..  هناك  يكون 
ال�سراع ميكن اأن يكون حتى مع النف�س. اأما ت�سارلز داروين فريى 
اأن ال�سراع هو مع الطبيعة؛ بينما يتحدث كارل مارك�س عن �سراع 

طبقي.

( اأكادميي وباحث �سـوداين, اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة اأم درمان الإ�سالمية باخلرطوم. (
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قبل النظر يف التمييز بني هذه املفاهيم )العنف, ال�سراع, الإرهاب, احلرب( 
هناك مالحظة اأ�سا�سية ل بد من الإ�سارة اإليها, وهي اأن كل هذه الظواهر ت�ستند اإلى 
ديناميات )حمركات( م�سرتكة. اأحد اأهم هذه املحركات هو ال�سراع حول امل�سالح. 
فعندما ت�سيطر فئة على امل�سالح )مثل ال�سلطة والرثوة( اأو حتتكر جماعة ما املوارد 
الآخرين, يكون هناك رد فعل حتمي. وهنا  اأو حرمان  اإق�ساء  وتعمل على  والفر�ص 
قد  اأي  التو�سيف:  الختالف يف  يكون  وبالتايل  الفعل؛  رد  و�سكل  نوع وحجم  يختلف 

يكون رد الفعل نزاعًا, اأو �سراعًا, اأو عنفًا, اأو اإرهابًا, اأو متردًا اأو ثورة.

 )Why Men Rebel?( »يف كتابه »ملاذا يثور النا�ص«؟ اأو: »ملاذا يتمرد النا�ص؟
بني  الفجوة  هو  »ال�سبب  اأن   )Ted Gurr( تيد جور الأمريكي  ال�سيا�سة  عالمِ  يرى 
الن�سبي  احلرمان  اأن  التنمية  �سو�سيولوجيا  علماء  ويرى  وحتقيقها«)1(.  احلاجات 
الع�سابات,  وحرب  والع�سيان,  التمرد,  مثل:  العنف,  حالت  معظم  عن  م�سوؤول 
وال�سغب املت�سل بالغذاء, وانتفا�سات الفالحني, والثورات. كما اأن احلرمان الن�سبي 
يخلق املناخ للعنف اجلماعي )Collective Violence( لأن احلرمان الن�سبي ي�سبب 
 .)Aggression( العدوان  اإلى  يوؤدي  –بدوره-  الذي   )Frustration( الإحباط 
ويرون اأن ال�سراع ال�سيا�سي –عادة- يندلع بني الذين ميلكون الرثوة وال�سلطة وبني 
مطالبهم  ينظم  الذي  القائد  املحرومة  اجلماعات  جتد  وحاملا  منهما.  املحرومني 

وي�سوغ م�ساحلهم ينفجر العنف ويحدث ال�سراع)2(.

الإرهاب؛  مفهوم  حول  الأول  مبحثني:  يف  املو�سوع  هذا  الدرا�سة  هذه  تناق�ص 
والآخر حول مفهوم مكافحة الإرهاب.

)1( Ted Gurr, Why Men Rebel )Princeton: Princeton University Press. 1970(.
يف: عبده خمتار مو�سى, دارفور من اأزمة دولة اإلى �سراع القوى العظمى, الدوحة: مركز اجلزيرة للدرا�سات, 2009, �ص35. 

)2(امل�سدر ال�سابق. 
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المبحث األول: اإلرهاب: المفهوم والنظريات المفسرة

اإذا كانت املفاهيم يف العلوم الجتماعية ب�سورة عامة تعاين من تعدد وتعقيد؛ 
والأيديولوجية  ال�سيا�سية  الإ�سقاطات  ب�سبب  تعقيدًا  اأكرثها  الإرهــاب  مفهوم  فاإن 
العلوم  يف  املفاهيم  تعريف  حول  التفاق  عدم  ويرجع  عليه.  املت�ساربة  والإعالمية 
الجتماعية وحتديدها اإلى اعتبارات عدة , منها: »اأن الظواهر ال�سيا�سية والجتماعية 
الدالة  املفاهيم  فاإن  ثم,  املتغريات. ومن  بة, متعددة  مركَّ ظواهر  عامة–  –ب�سفة 
اأن املفاهيم تعترب نتاجًا خلربة  د الأبعاد. كما  عليها تت�سم بالعمومية والتعقيد وتعدُّ
اجتماعية م�سرتكة«)3(. كما اأن املفاهيم الجتماعية لي�ست جامدة اأو ثابتة, بل اأغلبها 
يتغري مع مرور الزمن وتغيُّـر الظروف والبيئات, وقد تختفي اأو تندثر مفاهيم قدمية 
وتظهر مفاهيم اأخرى جديدة توؤدي وظيفتها. وقد يتخذ املفهوم نف�سه معاين خمتلفة 

من فرتة زمنية اإلى اأخرى, ومن بيئة اجتماعية وثقافية اإلى اأخرى)4(.

املالحظ اأن كثريًا من الدرا�سات التي جعلت من الإرهاب مو�سوعًا لها, اتخذت 
من درا�سة »العنف ال�سيا�سي« مدخاًل اأ�سمل لدرا�سة الإرهاب. وعلى الرغم من وجود 
بع�ص التمايزات بني مفهوم العنف ال�سيا�سي وغريه من املفاهيم كالإرهاب ال�سيا�سي 
اأ�سا�سيًا  مدخاًل  ُيعترب  ال�سيا�سي  العنف  فاإن  ال�ستقرار,  وعدم  ال�سيا�سي  وال�سراع 
لفهم هذه الظواهـر. فممار�سة العنف ُتعترب عن�سـرًا اأ�سا�سيًا لأي فعل اإرهابي. كما 
ال�ستقرار -من جانب  �سـدة عدم  ال�سيا�سي -من جانب- ودرجة  ال�سراع  اأن حـدة 
مفهومي  اأن  مالحظة  مع  هذا,  امل�ستخدم.  العنف  وكيف  كم  على  تتوقفان  اآخر- 
ال�سراع ال�سيا�سي وعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي اأكرث ات�ساعًا و�سموًل من مفهوم العنف 

ال�سيا�سي)5(.

درا�سات  مركز  بريوت:   ,)17( الدكتوراة  اأطروحات  �سل�سلة  العربية,  النظم  يف  ال�سيا�سي  العنف  ظاهرة  اإبراهيم,  توفيق  ح�سنني,   )3(
الوحدة العربية, 1992, �ص39.

ح�سنني,  يف  10؛  �ص9-   ,)1978 �سم�ص,  عني  مكتبة  )القاهرة:  العلمي  البحث  مناهج  يف  وحالت  م�سكالت  اأحمد,  يو�سف  فاروق,   )4(
امل�سدر ال�سابق, �ص39.

)5(ح�سنني, امل�سدر ال�سابق, �ص58-57.
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ال�سيا�سة.  العنيفة يف  ال�سلوكيات  الإرهاب كجزء من  الباحثني  بع�ص  ف  ي�سنِّ
ال�سغب,  باأحداث  ال�سيا�سي:  العنف  موؤ�سرات  وروزيالند  اإيفـو  الباحثان  حدد  فقد 
والتظاهرات, والإ�سرابات, والغتيالت, والإرهاب, والنقالبات, وحرب الع�سابات, 

والتمـرد, والعتقال, واإعالن حالة الطوارئ, واإعالن الأحكام العرفية)6(.

بالتظاهرات,  الداخلي  ال�سيا�سي  العنف  ظاهرة  وتانرت  رامل  حدد  كذلك 
واأحداث ال�سغب, والإ�سرابات والغتيالت, والأزمات احلكومية, والثورات, وحروب 

الع�سابات, واأعمال التطهري والنقالبات, وعدد القتلى من جراء اأحداث العنف)7(.

أواًل: الخلفية التاريخية لظاهرة اإلرهاب

الأن�سطة  واإن  الإن�سانية,  احل�سارة  تواجهه  حقيقيًا  خطرًا  الإرهاب  يعترب 
الإرهابية اأ�سبحت متار�ص على نطاق وا�سع عرب الزمان واملكان. واإن خطورة الإرهاب 
تزداد –اأي�سًا- بالنظر اإلى الأعداد الكبرية ملنظمات الإرهاب التي اأ�سبحت متار�ص 
العنف غري الأخالقي وغري املربر, وت�ستخدم اأ�سلحة ومعدات حديثة. وتزداد اخلطورة 
مع احتمال امتالك بع�ص املنظمات الإرهابية اأ�سلحة غري تقليدية. وينطبق الأمر ذاته 

على الدول التي متار�ص عمليات اإرهاب الدولة على نطاق وا�سع.

عرفها  ظاهرة  فهي  نف�سه.  الإن�سان  دم  قمِ قدمية  ظاهرة  الإرهاب  ُيعترب  كما 
الأبعاد  تلك  هو  القلق  يثري  الذي  الأمر  ولكن  بعيدة,  قرون  منذ  الب�سري  املجتمع 
اخلطرة التي اتخذتها الظاهرة منذ بداية القرن الع�سرين وحتى الآن. وقد مت تنفيذ 
اآلف العمليات الإرهابية وراح �سحيتها اآلف الب�سر, من حوادث قتل وتدمري وتفجري 
يوؤرق  الإرهاب  اأ�سبح  وبذلك  الدولرات,  مبليارات  تقدر  ج�سيمة  مادية  وخ�سائر 
املجتمع الدويل باأ�سره, وي�سكل خطرًا ج�سيمًا على احلياة الإن�سانية, وذلك ف�ساًل عن 

)6( Ivo K.Feierabend and Rosalind L.Feierabend, »Aggressive Behavior within Politics, 1952 – 1948: A 

Cross National Study,« Journal of Conflict Resolution . vol. 10. No. 3 )September 1966( pp. 271 – 249.

)7( R. J. Rummel »Dimensions of Conflict Behavior Within Nations«, 1959 – 1946,« Journal of Conflict 

Resolution, vol.  10, no. 1 )March 1966(, pp. 73 – 65. In: 80 يف ح�سنني, امل�سدر ال�سابق, �ص
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انتهاك اأهم حقوق الإن�سان الأ�سا�سية وهو حق احلياة والأمن, وبذلك اأ�سبح الإرهاب 
من التحديات املفرو�سة على واقعنا املعا�سر ورمبا لقرون قادمة)8(.

الع�سرين  القرنني  يف  ظهر  احلديث  املنظم  الإرهاب  اأن  الباحثني  بع�ص  يرى 
والواحد والع�سرين ينتمي اإلى طور جديد ظهرت بوادره يف القرن التا�سع ع�سر –يف 

رو�سيا- يف ظل ظروف اأبرزها)9(:

انتهى  الذي   )1881-1878( من  الفرتة  يف  الرو�سي  الثوري  التحرك   -1
بانت�سار الثورة البل�سفية 1917. 

2- احلركات الوطنية التي عمدت اإلى ا�ستخدام اأدوات متطرفة مثل الإيرلنديني 
وال�سرب والأرمن.

والوليات  واإ�سبانيا  واإيطاليا  فرن�سا  يف  ظهرت  التي  الفو�سوية  احلركات   -3
املتحدة وخ�سو�سًا يف نهاية القرن التا�سع ع�سر.

4- انتفا�سات الطبقة العاملة �سد اأ�سحاب الأعمال واأبناء الثورة ال�سناعية 
وحتولها اإلى �سراع طبقي, واأفرزت مظاهر عنف مثل ال�سطرابات والقتل والتخريب.

5- الثورة البل�سفية التي جلاأت اإلى و�سائل قمعية قبل وبعد اإقامة الدولة, بداأت 
يف عهد لينني ثم ا�ستخدمها �ستالني ب�سكل م�ستمر لفر�ص �سيا�سة الحتاد ال�سوفيتي 
العمليات �سد  ا�ستخدمت  وقد  الدولة,  باإرهاب  ي�سمى  ارتكاب ما  تعبريًا عن  بالقوة 

اأملانيا النازية. 

كما يرى البع�ص اأن هناك حادثًا قد غري جمرى التاريخ يف يونيو )حزيران( 

ال�سودان  اأكادميية  من�سورة )اخلرطوم:  ماج�ستري غري  ر�سالة  الدولية,  العالقات  على  ال�سيا�سي  الإرهاب  اأثر  بالل,  داود  )8( عبداهلل, 
للعلوم, 2009( �ص26. 

)9( ح�سني, �سريف, الإرهاب الدويل وانعكا�ساته على ال�سرق الأو�سط خالل اأربعني قرنًا, اجلزء الثاين, الهيئة امل�سرية للكتاب, جمهورية 
م�سر العربية, القاهرة, يف: عبداهلل بالل, امل�سدر ال�سابق, �ص27. 
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1914, عندما  قام فتى �سربي باغتيال ويل عهد النم�سا, فاندلعت على اإثره احلرب 
العاملية الأولى. ويف اأغ�سط�ص )اآب( األقت القوات اجلوية الأمريكية باأول قنبلة نووية 
على اليابان )هريو�سيما, جنازاكي( فقتلت حوايل )195( األف مدين, معلنني بذلك 

الإرهاب النووي)10(.

احلديث,  ال�سيا�سي  الإرهاب  تاريخ  يرجعون  الباحثني  من  اآخر  بع�سًا  اأن  اإل 
اإلى حقبة ال�ستعمار, حينما قامت الدول الأوروبية  الدولة,  اإرهاب  والذي يتمثل يف 
ال�ستعمارية با�ستعمار �سعوب العال خارج القارة الأوروبية, وقد ارتكبوا اأب�سع اأنواع 
-باأي  تنكر  رة   امل�ستعممِ الدول  وكانت  امل�ستعمرة.  ال�سعوب  �سد  والإرهاب)11(  العنف 

حال من الأحوال- مقاومة هذا ال�ستعمار واأ�سبحت ت�سفه بالإرهاب)12(.

ثانيًا: إشكاليات تعريف اإلرهاب 

من م�سكالت تعريف الإرهاب)Terrorism( ارتباطه بالو�سف الذي تطلقه   
الذي  ال�سيا�سي  املوقف  فيه  يلعب  والذي  الإرهابية,  املنظمات  على  الإعالم  و�سائل 
لغوية خمتلفة لإطالقها على تلك  اأو�ساف  ا�ستخدام  يتبنونه دورًا كبريًا, ومن ذلك 
املنظمات منها: اإرهابيون, وخمربون وع�ساة, ومن�سقون, ومتمردون, وجنود حترير, 

ومنا�سلون, وما �سابه ذلك. وقد اأدى هذا الختالف اإلى الآتي)13(:

1- تعريف الإرهاب اأ�سبح م�سكلة يف حد ذاته.

2- وقد ت�سبب ذلك يف �سعوبة التو�سل اإلى اتفاقيات ومعاهدات دولية.

3- كما اأدى ذلك اإلى اختالط �شور العنف ال�شيا�شي امل�شروع بالإرهاب غري 
امل�سروع.

)10( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص28

)11( خمتار, �سعيب, م�سدر �سابق, �ص14.

)12( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص28.

ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية,  للدرا�سات  الرا�سد  العربي, اخلرطوم: مركز  العال  ال�سيا�سي يف  العنف  اأّبو, ظاهرة  اأّبـو ح�سن  يا�سـر,   )13(
2008, �ص27.
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ومما ل �سك فيه اأن هناك م�ساكل عديدة ب�سدد عدم التو�سل ملفهوم موحد يف 
تعريف الإرهاب وحتديد اأبعاده, حيث تختلف نظرة كل جمتمع لعملية الإرهاب, وما 
يراه البع�ص اإرهابًا, قد يكون يف نظر البع�ص الآخر ن�ساًل م�سروعًا من اأجل التحرر 
الوطني, ولذلك اأ�سبح من الع�سري اإيجاد مفهوم موحد لكلمة اإرهاب, كما اأنه اأ�سبح 
من الع�سري التوافق يف الراأي يف الأدب النظري والعملي لتحديد ما هو الإرهاب ومن 

هم الإرهابيون.

اأ- الإرهاب يف اللغة 

فه  ت�ستق كلمة »اإرهاب« من الفعل املزيد )اأرهب( ويقال اأرهب فالنًا: اأي خوَّ
عه, وهو املعنى نف�سه الذي يدل عليه الفعل امل�سعف )َرّهَب(, اأما الفعل املجرد  وفزَّ
َب  َرهمِ فُيقال  فيعني خاف,  وَرَهًبا  وَرْهًبا  َرْهَبًة  َيْرهُب  َب(  )َرهمِ وهو  نف�سها  املادة  من 
انقطع  فيعني  َب(  )َتَرهَّ وهو  بالتاء  املزيد  الفعل  اأما  خافه.  اأي  ورهبة  رهبًا  ال�سيء 
للعبادة يف �سومعته, وي�ستق منه الراهب والراهبة والرهبانية, وكذلك ي�ستعمل الفعل 
اإذا كان متعديا فيقال ترهب فالنًا: اأي توعده. وكذلك ت�ستعمل  َترهب مبعنى توعد 

َبه)14(. اللغة العربية �سيغة ا�ستفعل من املادة نف�سها فتقول )ا�سرَتهب( فالنًا اأي َرهَّ

ب- معنى كلمة اإرهاب يف القراآن الكرمي 

على  التدليل  اأنه ميكن  اإّل  مبا�سرة,  الكرمي  القراآن  الإرهاب يف  كلمة  ترد  ل 
بع�ص متعلقاتها )اأفعال, كلمات(, فهي يف موا�سع يدل معناها على الإرهاب واخلوف 
والفزع, ويف موا�سع اأخرى يدل على الرهبنة والتعبد, كما ورد يف اآيات اهلل من الذكر 

احلكيم )15(:

ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه  َباِط اْلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا ا�ْشَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ 1- )ُترِهُبوَن(: »َواأَِعدُّ
ُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن �َشْيٍء ِف  ُكْم َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اللهّ ِ َوَعُدوَّ َعْدوَّ اللهّ

)14( ل�سان العرب, املحيط, �ص1233.

)15( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص31-30. 
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يلمِ اهلّلمِ ُيَوفَّ اإمَِلْيُكْم َواأَنُتْم َل ُتْظَلُموَن« )الأنفال: 60(. �َسبمِ

َها ُهًدى  ُب اأََخَذ الأَْلَواَح َويفمِ ُن�ْسَختمِ و�َسى اْلَغ�سَ 2- )َيْرَهُبون(: »َومَلَّا �َسَكَت َعن مُّ
ْم َيْرَهُبوَن« )الأعراف: 154(. همِ َربِّ يَن ُهْم لمِ لَّذمِ َوَرْحَمٌة لِّ

َواأَْوُفوْا  َعَلْيُكْم  اأَْنَعْمُت  ي  تمِ الَّ َي  ْعَمتمِ نمِ اْذُكُروْا  يَل  اإمِ�ْسَرائمِ ي  َبنمِ »َيا  )فاْرهُبون(:   -3
« )البقرة: 40(.  اَي َفاْرَهُبونمِ يَّ ُكْم َواإمِ َعْهدمِ ي اأُوفمِ بمِ َعْهدمِ بمِ

َهُبوُهْم  َوا�ْسرَتْ ا�صمِ  النَّ اأَْعنُيَ  اأَْلَقْوْا �َسَحُروْا  ا  َفَلمَّ اأَْلُقْوْا  4- )ا�َسرْتَهُبوُهم(: »َقاَل 
َوَجاوؤوا ِب�ِشْحٍر َعِظيٍم« )الأعراف: 116(. 

ُهْم َقْوٌم لَّ َيْفَقُهوَن«  اأَنَّ َك بمِ مِ َذلمِ َن اهللَّ م مِّ همِ ُدورمِ 5- )َرْهَبًة(: »َلأَنُتْم اأَ�َسدُّ َرْهَبًة يفمِ �سُ
)احل�سر: 13(. 

َكاُنوا  ُهْم  اإمِنَّ َزْوَجُه  َلُه  َلْحَنا  �سْ َواأَ َيْحَيى  َلُه  َوَوَهْبَنا  َلُه  »َفا�ْسَتَجْبَنا  )َرَهًبا(:   -6
نَي« )الأنبياء: 90(. عمِ اتمِ َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلَنا َخا�سمِ رْيَ ُعوَن يفمِ اخْلَ ُي�َسارمِ

العقيدة  يف  مقبولة  معاين  للكلمة  اإن  حيث  عديدة,  معاين  لالإرهاب  اإن  اإذ 
وْا َلُهم  دُّ الإ�سالمية وت�سري اإلى تخويف اأعداء اهلل ا�ستنادًا اإلى الن�ص القراآين: »َواأَعمِ
ُكْم« )الأنفال: 60(.  ِ َوَعُدوَّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اللهّ َباِط اْلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا ا�ْشَتَطْعُتم مِّ مَّ
ولكن مفهوم الكلمة احلايل, والذي ت�ستعمله وكالت الأنباء ل يعرب عن مفهوم الإرهاب 

الذي ورد يف القراآن الكرمي)16(. 

)16( عبداهلل, بالل, �ص32.
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ج- الإرهاب يف الإجنليزية

ويرجع  �سيوعًا,  الأكرث  وهي   )Terror( الإجنليزية  يف  الإرهاب  كلمة  يقابل 
الفرن�سية  الهول, ويف  اأو  الرعب  اأو  الرتويع  وتعني   )Ters( اإلى كلمة لتينية اأ�سلها 
كلمة )Terreur( وهذه الكلمات ترادفها بالعربية كلمة »رعب« اأو »زعر« اأو »رهبة«, 
وقد اأدت التطورات التاريخية اإلى بروز ال�سيغة امل�ستخدمة حديثًا يف الأدب ال�سيا�سي 

وهي )Terrorism( وقد اأ�سبح لها مدلولها الجتماعي وال�سيا�سي احلايل)17(.

تتكون كلمة »اإرهاب« يف اللغة الإجنليزية باإ�سافة الالحقة )ism( اإلى ال�سم 
)Terror( مبعنى فزع ورعب وهول, كما ي�ستعمل منها الفعل )Terrorize( مبعنى 

ع)18(. ب وُيفزمِ ُيرهمِ

يعرف الإرهاب باأنه »ا�ستخدام غري م�سروع للعنف اأو التهديد به بوا�سطة فرد 
اأو جمموعة اأو دولة �سد فرد اأو جماعة ينتج عنه رعب يعر�ص للخطر اأرواحًا ب�سرية, 
ال�سغط  منه  الغر�ص  ويكون  اأو خا�سة,  عامة  اأو ممتلكات  اأ�سا�سية  يهدد حريات  اأو 
بق�سد تغيري �سلوك ما اأو حتقيق مكا�سب معينة. اإل اأن الدافع وراء ممار�سة مثل هذه 

الأعمال قد يكون دافعا �سيا�سيا اأو مذهبيا اأو املنفعة البحتة«)19(.

اإلى  يهدف  القوة  وا�ستخدام  العنف  »نوع خا�ص من  باأنه  الإرهاب  يعرف  كما 
اجلمهور.  من  جمموعة  اأكرب  بني  والزعر  والرتويع  والإرعاب  اخلوف  من  جو  خلق 
من  يكونون  قد  لأنهم  الفعليني  عليهم  املجني  اأو  ال�سحايا  –فقط-  لي�ص  فاملق�سود 
اأخرى  –اأي�سًا- لأغرا�ص  اأنه قد يكون  اإل  الأبرياء, وعادة يكون لأغرا�ص �سيا�سية, 

كالبتزاز«)20(.

)17( اأدوني�ص, عكرة, الإرهاب ال�سيا�سي, بحث يف اأ�سول الظاهرة واأبعادها الإن�سانية, دار الطليعة, بريوت, 1993, �ص60, يف: عبداهلل 
داود بالل, امل�سدر ال�سابق, �ص33.

)18( امل�سدر ال�سابق, �ص33.

)19( حممد, حميي الدين, تعريف الإرهاب, اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية, اململكة العربية ال�سعودية, الريا�ص, 1998, �ص2.

القاهرة,  جامعة  م�سر,  الأفريقية,  الدرا�سات  ملركز  مقدمة  ورقة  والتطبيق,  الأ�سل  بني  الإرهاب  مفهوم  عبداملبدي,  يحيى,   )20(
.2001/11/25
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اأو التهديد با�ستخدامه ب�سكل ق�سري وغري  كما يعرف باأنه »ا�ستخدام للعنف 
م�سروع خللق حالة من اخلوف والرعب, بق�سد حتقيق التاأثري على فرد اأو ال�سيطرة 
عليه, اأو على جمموعة اأفراد, اأو على املجتمع كله, و�سوًل اإلى هدف معني«. اإن هذا 
املفهوم يت�سمن عدة عنا�سر اأبرزها اأن العمل الإرهابي ي�ستخدم العنف غري امل�سروع 
اأو التهديد با�ستخدامه. ويقوم به فرد اأو جمموعة اأفراد اأو دولة, ويوجه الإرهاب �سد 
فرد اأو جمموعة اأو �سد املجتمع كله. ويهدف اإلى خلق حالة من الرعب والفزع لدى 
من ا�ستهدفهم العمل الإرهابي وبثِّ ر�سالة حمددة وخْلقمِ تاأثري نف�سي معني ي�ساعد يف 

حتقيق الهدف من الإرهاب)21(. 

التحرر  مثل  امل�سروعة,  واملقاومة  الإرهاب  بني  التمييز  ال�سروري  من  لكن 
�سد  املقاومة  م�سروعية  املتحدة  الأمم  اأقرت  فقد  ال�ستعمار.  وحماربة  الوطني 

الحتالل وامل�ستعمـر.

ثالثًا: النظريات المفسرة للعنف السياسي

مفردة  يف  ت�سرتك  بالإرهاب  اخلا�سة  التعريفات  معظم  اأو  كل  اأن  املالحظ 
»العنف« وخ�سو�سًا العنف ال�سيا�سي. وهناك نظريات عدة مف�سرة للعنف ال�سيا�سي, 

ميكن تلخي�ص اأهم م�سامينها يف الآتي:

الطبقي  ال�سراع  اأن  فحواها  مارك�سية  نظرية  هي  ال�سراعية:  النظرية   -1
يحدث يف مرحلة معينة من تطور املجتمعات, وتظهر التناق�سات بني القوى الجتماعية 
يوؤدي  املطاف-  نهاية  -يف  الطبقي  التناق�ص  وهذا  الإنتاج.  و�سائل  ملكية  على  بناء 
اإلى عنف �سيا�سي يتمثل يف ثورة الربوليتاريا على الطبقة الربجوازية املالكة لو�سائل 
الإنتاج. وتوقع مارك�ص حدوث العنف ال�سيا�سي املتمثل يف الثورة )الثورة الربوليتارية 

احلمراء(.

)21( جملة الدرا�سات الأمنية, جملة اأمنية, علمية, دورية, ت�سدر عن اأكادميية امللكية الأردن, عمان, العدد اخلام�ص, �سبتمرب )اأيلول( 
2005, �ص119.
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الن�سق  يكون  عندما  تاأتي  الثورية  الأو�ساع  اأن  ترى  الوظيفية:  النظرية   -2
من  املجتمع  يعاين  عندما  يحدث  وهذا  املجتمع,  مع  مت�سق  غري  مبجمله  ال�سيا�سي 
حالت العجز الوظيفي املتعدد؛ وبالتايل ل ي�ستطيع القيام بوظائفه مما يرتتب عليه 
التعر�ض ل�شغوط متعددة من اأجل التغيري، ورمبا تاأتي من داخل املجتمع اأو خارجه. 
اإلى  يوؤدي  اإلى عدم ال�ستقرار, وبالتايل  اأداء وظائفه, فاإن ذلك يقود  واإذا ف�سل يف 

العنف)22(.

ال�شغوط  حول  النظرية  هذه  منطق  يرتكز  الن�شبي:  احلرمان  نظرية   -3
الجتماعية اأو ال�سدائد, التي تتمثل يف التهجري وحتويل ملكية الأر�ص واجلوع والفقـر 
�ض املبا�شر والنهائي  والإحباط وال�شخط. وهذه ال�شغوط ينظر اإليها على اأنها املحـرِّ
الدولة  يف  الطاغية  امل�ستبدة  احلكومة  اأو  ال�ستعماري,  النظام  �سد  العنف  لأعمال 
وما  النا�ص  عليه  يح�سل  ما  بني  الفجوة  اإلى  الن�سبي  احلرمان  وي�سري  امل�ستقلة)23(. 

كانوا يتوقعونه. 

بني  جي  منحنى  نظرية  تربط   :)The J. Curve( جي  منحنى  نظرية   -4
العنف بعد  املتزايدة, حيث يحدث  التوقعات  املتغريات مثل  ال�سيا�سي وبع�ص  العنف 
فرتة طويلة من الزدهار القت�سادي, تتزايد خاللها توقعات املواطنني. تعقبها فرتة 
ق�سرية من التدهور احلاد وال�سريع, ي�سعر املواطنون خاللها باأن توقعاتهم واآمالهم 

مهددة)24( فيندلع العنف.

5- نظرية النمـو القت�سادي ال�سـريع: تقوم على افرتا�ص وجود تاأثري متبادل 
هو  القت�سادي  والنمو  الدولة.  يف  ال�سيا�سي  وال�ستقرار  القت�سادية  الأو�ساع  بني 
ثراًء,  اأقلية غنية فتزداد  تفيد منها  الزيادة قد  اأن هذه  اإل  الإنتاج.  زيادة يف حجم 

)22( Charles Johnson, Revolutionary Change. Boston: Little Brown and Company 1966, pp. 26 – 24.
يف: يا�سر اأّبو, امل�سدر ال�سابق, �ص18.

)23( اأحمد, ال�سو, ظاهرة العنف ال�سيا�سي يف ال�سودان: درا�سة اإح�سائية حتليلية مقارنة )1956-1996(, ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة, 
كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية, جامعة اخلرطوم, 1998, �ص5.

)24( امل�سدر ال�سابق, �ص22.
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بينما تفقر الأغلبية. وهذا موؤ�سـر لنعدام العدالة يف توزيع الدخل قد يوؤدي اإلى ثورة 
ب�سبب ال�سعور بالظلم واحلرمان. وتربز املطالب ال�سعبية ب�سبب الفجوة الكبرية بينها 

وبني ال�سعارات التي يرفعها القادة لأ�سباب �سيا�سية)25(.

6- النظرية ال�سيا�سية ال�سراعية: ترى هذه النظرية اأن ال�سيا�سة هي جمال 
للتناف�ص بني املجموعات املختلفة, ت�سعى من خاللها لمتالك ال�سلطة ومن ثم الرثوة 
واملكانة الجتماعية. وتتحدد نتيجة هذا التناف�ص بناء على توازن املوارد املتاحة لكل 
جمموعة. ويخلط هنتنغتون بني العنف واأ�سكال ال�سطرابات الأخرى يف املجتمع؛ اإذ 
اأنه عندما تكون هنالك عمليات تغيري اجتماعي واقت�سادي دون اأن ت�ساحبها  يرى 
وهي  الثورة,  اإلى  يوؤدي  اخللل  وهذا  الو�سع,  ي�سطرب  رمبا  �سيا�سية  تنموية  عملية 

بذاتها نتيجة لالنفجار يف امل�ساركة ال�سيا�سية)26(.

7- نظرية التاريخ املقارن: ترى اأن الثورات ل حت�سر يف دوافع امل�ساركني, بل 
اأو ال�سداقات بني الدول  اأو الهيكلية, واأمنوذج العالقات  توجد يف احلالت البنائية 
وبني اجلماعات داخل املجتمع. واأن ال�سبب املبا�سر للثورات هو عجز دويل وحملي؛ 
بجانب عدم فاعلية النظام القائم, ثم يتبع ذلك تغيري دينامي يحدث عندما تنجح 

اجلماعات املنظمة يف اإحكام قب�ستها على الدولة وتوؤ�س�ص نظامًا جديدًا)27(.

رابعًا: أنواع اإلرهاب

ومقا�سدها  الإرهابية  املنظمات  باختالف  واأ�سكاله  الإرهاب  اأنواع  تختلف 
واأهدافها, وح�سب اجتاهات الظاهرة عامليًا واإقليميًا وحمليًا, وقد برزت اآراء عدة يف 
اإيجاد تق�سيم لظاهرة الإرهاب ح�سب اأنواع العمليات. وميكن الإ�سارة لهذه التق�سيمات 
ح�سب اآراء الباحثني على �سبيل املثال, ل على �سبيل احل�سر. فمن الباحثني من يرى 
تق�سيم الإرهاب اإلى نوعني, ومن ثم يدرج حتت كل نوع عددًا من الأعمال التي ُتعد 

)25( نف�سه, �ص25.

)26( يا�سر, اأبو, م�سدر �سابق, �ص 24-23.

)27( اأحمد, ال�سو, م�سدر �سابق, �ص30.
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عمليات اإرهابية. ومنهم من يرى تق�سيم الإرهاب ح�سب اأ�سكال العمليات الإرهابية 
والأ�ساليب املتبعة)28(.

الأعمال  من  عدد  نوع  كل  حتت  ويندرج  نوعني  اإلى  الإرهاب  البع�ص  م  يق�سِّ
والعمليات الإرهابية كما يلي:

)اأ( اإرهاب الدولة 

من  عدد  يف  دائمًا  يت�سبب  الذي  الإرهاب  اأ�سكال  من  �سكل  الدولة  اإرهاب 
ال�سحايا يفوق عدد �سحايا الإرهاب الدعائي, ولي�ص هدفه �سكل ال�سحية, بل اإ�ساعة 
الرعب والفزع والقتل املكثف ملعار�سني قائمني اأو حمتملني. وتتولى الدولة هذه املهمة, 
واأحيانًا ترتكها جلهات �سبه حكومية. ويدخل يف اإطار اإرهاب الدولة التعذيب الذي 
متار�سه دول عدة , والتعذيب كما و�سفه املخت�سون الربيطانيون يف جمال الإرهاب 

هو: اأق�سى مراحل الرتهيب الفردي)29(.

اأداة �سيا�سة  الإرهاب, وهو  اأ�سكال  »اأخطر  الدولة هو  اإرهاب  اأن  البع�ص  يرى 
القوة والبط�ص والعدوان وال�سيطرة والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول, وهي �سيا�سة 
ترمي اإلى فر�ص اإرادة الأقوى با�ستخدام اأكرث التقنيات تطورًا بالنتقام وقتل النا�ص 
ت�سكل  ا�ستخدامها  وب�سوء  القوة  باحتكار  تتمتع  التي  الدولة  فاإن  ولهذا؛  الأبرياء. 
تهديدًا لالأمن وال�سلم الدوليني. وبذلك تعترب اأخطر من الأعمال التي يرتكبها اأفراد 
اأو جماعات اإرهابية, وهي تتخذ اأ�سكاًل �ستى مثل تهديد الدول ال�سعيفة ع�سكريًا اأو 
اقت�ساديًا, اأو ا�ستخدام املرتزقة للقيام باأعمال تخريبية, وبذلك يعني اإرهاب الدولة 
»اأن ت�ستخدم الدولة نف�سها اأو جماعة تعمل با�سمها و�سائل من اأجل اإرهاب الآخرين 
اأفرادًا. كما  اأو  اأو جماعة  باأكملها  اأو داخلها, وقد يكون الآخرون دولة  الدولة  خارج 
ي�سمل اإرهاب الدولة اأ�سكاًل عديدة, منها توفري الدعم للجماعات امل�سلحة التي تقوم 

)28( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص63. 

العربية  الإمارات  واملتابعة,  للتن�سيق  زايد  مركز  والعقل,  الإرهاب  موؤمتر  اأوراق  والإرهابيني,  الإرهاب  عقالنية  �ساليناد,  جريار,   )29(
املتحدة, 2003, يف: عبداهلل داود, م�سدر �سابق, �ص64.
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بثورة م�سادة �سد حكومات وطنية«)30(.

وي�سف البع�ص اإرهاب الدولة تبعًا لالأ�سباب التي تدعو اإلى مقاومته, فهناك 
اأنواع عدة حتت مظلة اإرهاب الدولة كما يلي)31(:

القوة  ا�ستعرا�ص  طريق  من  تهدد  الدولة  كانت  اإذا  الع�سكري:  الإرهاب   -1
اأو لدى طائفة  اأو ت�ستخدمها لإحداث الرعب والفزع لدى اجلمهور بعامة  باأ�سلحتها 
التحرر  اإلى  ترنو  التي  ال�سعوب  لدى  اأو  امل�ست�سعفة  ال�سعوب  خ�سو�سًا  منه  معينة 

والتخل�ص من عمليات الحتالل.

امتيازات  واإعطاء  ال�سعوب  ثروات  باحتكار  ويكون  القت�سادي:  الإرهاب   -2
اقت�سادية وت�سهيالت ملن ُيوؤيدون ال�سلطة وحرمان الفئات الأخرى, الأمر الذي يوؤدي 
اإلى خلل اقت�سادي واجتماعي وخلق �سعور بالغ�سب والقلق من الفئة احلاكمة, مما 
يوؤدي اإلى ت�سافر جهود الفئات املغلوبة على اأمرها على املقاومة فتقوم ال�سدامات, 

وقد يوؤدي ذلك اإلى حرب اأهلية.

3- الإرهاب ال�سيا�سي: ومن اأمثلته تزويد املنظمات العاملية بالأ�سلحة املتطورة 
وا�ستخدام  امل�سلح,  العنف  ا�ستخدام  من طريق  واإرعابهم  ال�سعوب  بع�ص  ل�سطهاد 

القمع كو�سيلة لتحقيق اأهداف �سيا�سية. 

لوجود  وين�ساأ  القت�سادي,  بالإرهاب  مرتبط  وهو  الجتماعي:  الإرهاب   -4
الأخرى  الفئات  مع  بالت�ساوي  الفقرية  الفئات  فتطالب  ال�سعب  طبقات  بني  تفاوت 

وت�سعل الثورة �سد ال�سلطة.

جغرافية,  اأو  وعرقية  اإثنية  اأ�سباب  اإلى  يعود  الذي  النف�سايل:  الإرهاب   -5
وا�ستخدام  بال�سطهاد  وت�سعر  املركزية,  الدولة  بالنف�سال عن  معينة  فئة  فتطالب 

)30( عبداهلل, داود, امل�سدر ال�سابق, �ص64.

)31( حممد, حميي الدين عو�ص, مرجع �سابق, �ص77-79, يف: عبداهلل, داود, مرجع �سابق.
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بني  التفرقة  اإلى  الدولة  ت�سعى  اأن  اأو  احلاكمة,  الأكرثية  جانب  من  �سدها  العنف 
الأجنا�ص, وت�سعر بع�ص الأقليات الإثنية باملهانة وال�سطهاد. مثال ذلك: �سعب منطقة 
البا�سك يف اإ�سبانيا الذي يطالب بالنف�سال وال�ستقالل عن �سلطة مدريد. وكذلك ما 

يطالب به الأكراد يف العراق وتركيا من النف�سال.

اإلى  اأن ي�سل  وال�سيوعية: وقد كاد  الراأ�سمالية  الأيديولوجي بني  الإرهاب   -6
حرب اأيديولوجية, وي�سعى كل فريق اإلى تدمري النظام القائم وا�ستبداله بنظام اآخر 
ح�سب معتقداته. ومثال ذلك: الألوية احلمراء يف اإيطاليا, ومنظمة بادرماينهوف يف 

اأملانيا. 

7- الإرهاب الديني الذي يرجع لأ�سباب دينية: من هذا القبيل احلروب بني 
اأيرلندا  يف  ال�سعب  ميثلون  الذين  والكاثوليك  ال�سلطة,  ميثلون  الذين  الربوت�ستانت 
ال�سمالية, حيث قتل الآلف يف اأيرلندا ال�سمالية, ثم و�سع اجلي�ص اجلمهوري الأيرلندي 

املتفجرات والقنابل التي اأودت بحياة الكثريين وخا�سة يف اأواخر الثمانينيات.

)ب( اإرهاب الأفراد واجلماعات واملنظمات اخلا�سة

جماعات  جانب  من  يحدث  وهذا  وامل�سروعات,  ال�سركات  اإرهاب  به  يق�سد 
الإجرام املنظم التي تزاول جتارة اإجرامية يف ال�سلع واخلدمات غري امل�سروعة, فقد 
املناف�سني يف جمال الأعمال  العنف والرتهيب حيال  اأعمال  متار�ص هذه اجلماعات 
لإرعابهم, والهيمنة على ال�سوق. كما اأنها قد ت�ستخدم العنف �سد ال�سلطات احلكومية 
و�سلطات اإنفاذ القوانني التي حتاول عرقلة اأن�سطة هذه اجلماعات, وقد تزاول ذلك 

�شد الق�شاة واأقربائهم وحرا�شهم لإحباط مالحقتهم ق�شائيًا.

اإرهاب مادي  وتنوعه ما بني  الإرهاب,  اأ�سكال  تعدد  الباحثني  كما يرى بع�ص 
واإرهاب معنوي واإرهاب فكري. وتتنوع اأ�سكال الإرهاب املادي كالغتيالت, واملذابح 
بالعبوات  والتفجريات  الرهائن  واحتجاز  الطائرات  واختطاف  اجلماعية  الب�سرية 
النا�سفة اإلى التفجري بالطائرات. وهناك عدد من اأ�سكال الإرهاب على �سبيل املثال 
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كما يلي)32(: 

الظاهرة  ال�سيا�سية  الغتيالت  عمليات  لزمت  ال�سيا�سية:  الغتيالت   -1
الإرهابية منذ ميالدها. وتعددت و�سائل تنفيذها وتطورت عرب الع�سور, ابتداًء من 
و�سادي  الرابع  هرني  اغتيال  حتى  بروما,  كوري  ميدان  يف  قي�سر  يوليو�ص  اغتيال 
الإ�سكندر )ملك يوغو�سالفيا(,  الثاين يف رو�سيا, وامللك  الإ�سكندر  كورنو والقي�سر 
اإلى اأ�سهر عمليات الغتيال ال�سيا�سى يف القرن الع�سرين, ومن اأهمها: حادث اغتيال 
اإرهابي �سربي, وكان �سببًا ل�ستعال  الأمري رودلف ويل عهد النم�سا, والذي ارتكبه 
احلرب العاملية الأولى, واغتيال الرئي�ص الأمريكي جون كيندي يف ال�ستينيات, واغتيال 
الرئي�ص امل�سري اأنور ال�سادات يف 6 اأكتوبر )ت�سرين الأول( عام 1981 باأ�سلحة نارية, 
وقد ا�ستخدمت يف عمليات الغتيال العبوات النا�سفة, كما يف حالة اغتيال ع�سابة 
ال�سراع  يف  الدويل  )الو�سيط  برنادوت  فولك  ال�سويدي  للكونت  اليهودية  �سترين 
و�سائل  الدول  بع�ص  وطورت   .1948 )اأيلول(  �سبتمرب   17 يف  الإ�سرائيلي(  العربي- 
تنفيذ عمليات الغتيالت با�ستخدام الطائرات وال�سواريخ املوجهة, كما ا�ستخدمت 
الإرهابية  ت�ستخدم يف عمليات الغتيالت  واأي�سًا  البيولوجية,  الأ�سلحة  الدول  بع�ص 

الو�سائل التقليدية ومنها اخلناجر ال�سغرية.

2- املذابح والإبادة الب�سرية: ويطلق عليها –اأحيانًا- عمليات الإبادة الب�سرية, 
وهي ل توجه �سد فرد معني, واإمنا متار�ص �سد جمموعات ب�سرية كبرية احلجم من 
قبل تنظيمات اإرهابية وع�سكرية متطرفة اأو اأجهزة تابعة للدولة, عند عمليات اإرهاب 
الدولة, وت�ستخدم يف تنفيذها جميع و�سائل القتال التي عرفها العال, كما ا�ستخدمت 
الثورة الفرن�سية يف عهد روبي�سبري ال�سيوف والآلت احلادة يف قطع راأ�ص )140( األف 
فرن�سي, كما اأباد املهاجرون الأوروبيون يف اأمريكا ال�سمالية الهنود احلمر )ال�سكان 
الأ�سليني( بالأ�سلحة النارية التقليدية, وهو وما تكرر اأي�سًا يف الت�سعينيات من القرن 
الع�سرين. ومنها –اأي�سًا- مذابح رواندا وبوروندي. كما ا�ستخدمت بع�ص الدول يف 
رار ما  تنفيذ عمليات الإبادة الب�سرية اجلماعية املواد الكيميائية والبيولوجية على غمِ
اأقدمت عليه بع�ص الدول يف احلربني العامليتني الأولى والثانية, كاليابان التي األقت 

)32( خمتار, �سعيب, مرجع �سابق, �ص105-98.
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املتحدة  الوليات  ا�ستخدمت  بينما  ال�سينية,  نانكينج  مدينة  على  بيولوجية  قنابل 
وناغازاكي  هريو�سيما  مدينتي  �سد  الب�سري  التاريخ  يف  مرة  لأول  النووية  القنبلة 

اليابانيتني عام 1945, مما اأدى اإلى م�سرع )195( األف مدين.  

3- اختطاف واحتجاز الرهائن:  )abduction( وهي تعترب اإحدى اأهم �سور 
العمليات الإرهابية التي عرفها العال, وُيعرف هوؤلء اخلاطفون يف القانون الدولى 
خاطفو  بينما  اجلو«,  »قرا�سنة  عليهم  يطلق  الطائرات  فخاطفو  القرا�سنة,  با�سم 
اأول حادث اختطاف لطائرة مدنية يف  ال�سفن يطلق عليهم »قرا�سنة البحر«, وكان 

البريو عام 1930. 

اأحد  الطائرات, وهي  اإلى  النا�سفة  العبوات  وقد تطورت من  التفجريات:   -4
زرع  اأ�سلوب  من  تنفيذها,  اأ�ساليب  بتطور  العال,  يف  الإرهابية  العمليات  �سور  اأهم 
القنابل والو�سائل امللغومة, اإلى زرع املتفجرات وا�ستخدام ال�سيارات امللغومة, و�سوًل 
اأو  املتفجرات  وا�ستخدام  الهائلة,  التفجريات  اإحداث  يف  الطائرات  ا�ستخدام  اإلى 

العبوات النا�سفة التي يتم تفجريها بجهاز التحكم عن بعد. 

هذه  تطورت   )Sabotage and Subversion( التخريب:  عمليات   -5
العمليات –اأي�سًا- بتطور و�سائل تنفيذها والتكنولوجيا امل�ستخدمة فيها, من اأعمال 
احلرق واإ�سعال املواد احلارقة وتعدد عمليات التخريب, وهي اأكرث عمليات الإرهاب 
تنظيمات  اأيدى  على  الباردة  اأوروبا يف مرحلة احلرب  و�سهدتها  العال,  انت�سارًا يف 
الألوية احلمراء يف اإيطاليا التي وقع فيها يف الفرتة )1981–1986( حوايل )1100( 
عملية تخريب, ومن اأ�سهر تلك العمليات اأحداث بيان�سافونتا يف مدينة ميالنو يف 12 
دي�سمرب )كانون الأول( عام 1969 والعمليات التي قامت بها منظمة بادرماينهوف يف 
اأملانيا, ولواء الغ�سب الربيطانية, والعمل املبا�سر الفرن�سية, وكانت عمليات تخريب 
حركة  الآن-  -حتى  متار�سه  ما  وكذلك  للدولة.  العامة  املرافق  �سد  النطاق  وا�سعة 
الإيرلندي  اجلمهوري  اجلي�ص  ميار�سه  وما  الإ�سبانية,  احلكومية  امل�سالح  �سد  اإيتا 
يف بريطانيا, وعمليات التخريب التي قامت بها اجلماعات اليمينية والعن�سرية يف 
�سد  والفا�سية  النازية  التنظيمات  مار�سته  ما  ومنها  الأخرى,  الأقليات  �سد  اأوروبا 

الأكراد والأتراك وامل�سلمني وغريها, وهذه جمرد اأمثلة.  
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الإرهاب  مثل  عدة:  اجتاهات  يتخذ  قد  الإرهاب  اأن  الباحثني  بع�ص  ويرى 
الأيديولوجي الذي ميكن اأن تتبناه دولة اأو اأفراد اأو منظمات وخاليا اإرهابية وميكن 
يكون  �سيا�سيًا, وقد  اأو  اأو اجتماعيًا  اقت�ساديًا  اأو  دينيًا  اأن يحمل يف داخله م�سروعًا 
ذات طابع اإثني اأو عرقي اأو م�سروعًا فكريًا, قوميًا كان اأو فرديًا. وقد يكون الإرهاب 
هو اإرهاب الطغاة )Tyrants( وهذا الجتاه ميكن اأن ُيعرب عن اإرهاب الدول الكربى 
ال�سركات  اإرهاب  اأو  العال,  دول  بقية  على  الإرهابي  العمل  متار�ص  التي  والعظمى, 
واملوؤ�س�سات الدولية الكربى, واملوؤ�س�سات املانحة باحتكار �سبل احلياة ومنحها للدول 
بطرق م�سروطة, اأو جتويع بع�ص ال�سعوب التي ل تتما�سى و�سيا�سات وتوجهات الدول 

الكربى, وذلك بق�سد الهيمنة وال�ستغالل)33(. 

والخصائص  ــع  ــدواف ال حيث  مــن  اإلرهــــاب  خــامــســًا: 
واألهداف

)اأ( دوافع الإرهاب

هناك دوافع متعددة ومتنوعة ينبثق منها الإرهاب, وتختلف باختالف الزمان   
واملكان وتعدد اآراء الباحثني فيما يتعلق بدرا�سة وحتليل دوافع الإرهاب, ومنهم من 
يرى اأنها تختلف من منظمة لأخرى, واأحيانًا تختلف دوافع املنظمة الواحدة من عملية 

لأخرى.

يرى بع�ص الكتاب من دوافع العمليات الإرهابية الآتي)34(:

1- الدافع العقائدي.

2- الدافع الوطني.

3- الدافع ال�سيا�سي.

)33( عبداهلل, داود, م�سدر �سابق, �ص70-69. 

)34( فكري, عطا اهلل املهدي, الإرهاب الدويل, القاهرة: دار الكتاب احلديث, �ص18. يف: عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص70.
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4- الدافع املادي.

5- الدافع العاطفي.

6- دوافع الأخذ بالثاأر.

طابع  ذات  اإرهاب  »دوافع  هما:  م�ستويني  اإلى  تق�سيمها  يرى  الكتاب  وبع�ص 
وطني«, و»دوافع ذات طابع دويل«, كما يلي:

اأ- )1(: دوافع الإرهاب على امل�ستوى الوطني

الواحدة,  الدولة  م�ستوى  اأي  الوطني,  امل�ستوى  على  الإرهاب  دوافع  تتنوع   
وتختلف هذه الدوافع باختالف الظروف التاريخية والدميوغرافية للمجتمع. وعليه, 
اإرجاع الإرهاب على امل�ستوى الوطني لعوامل اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية  ميكن 

ودينية وعرقية واجتاهات انف�سالية وثورية كما يلي )35(: 

املجتمع  فئات  من  كثري  تعاين  قد  والقت�سادي:  الجتماعي  احلرمان   -1
احلرمان الجتماعي بدرجة اأو باأخرى وب�سبب اأو باآخر. وقد يكون لأ�سباب عرقية اأو 
لغوية اأو دينية اأو مذهبية. وهذا احلرمان الجتماعي الذي يعني عدم قدرة املجتمع 
اإلى نوع من العزلة  على ا�ستيعاب تلك الفئات ا�ستيعابًا كاماًل يف املجتمع, قد يوؤدي 
حمدودة  اأماكن  يف  وتنعزل  تنكم�ص  حيث  الفئات,  تلك  على  املجتمع  يفر�سها  التي 
ي�سودها ال�سعور بالدونية, وحني ي�سود الوعي بهذا الو�سع املرتدي اأفراد هذه الفئات, 

يقومون بت�سكيل جماعات اإرهابية منظمة ملواجهة النظام.

ال�سيا�سية: وتاأتي هذه الدوافع نتيجة لعدم وجود تنظيم �سيا�سي  2- الدوافع 
داخلي ميكن للمجتمع التعبري من خالله عن اآرائهم. ويف الوقت نف�سه يزداد التطرف 
ال�سيا�سي عندما يفقد املجتمع القدرة التي يرى فيها م�ستقبله, وذلك ف�ساًل عن تبلور 

)35( جالل, عبداهلل معو�ص, جملة امل�ستقبل العربي, يونيو )حزيران( 1995, �ص107.
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املبادئ  واآراءها من  اأفكارها  ت�ستمد  والتي  املجتمعات,  بع�ص  الثورية يف  الجتاهات 
الالاإن�سانية  املواجهة  اإ�سافة  وميكن  النظام,  على  الثورة  ب�سرورة  املنادية  الثورية 
لالإرهاب من قبل بع�ص الدول, كالت�سفيات اجل�سدية والتخريب املتعمد والتعذيب, 
واإهانة املعتقلني والعتقال التع�سفي من قبل الدولة لالأفراد دون توجيه تهم, واإلقاء 
التطرف  عمليات  من  يزيد  الذي  الأمر  طويلة)36(,  ل�سنوات  ال�سجن  يف  ال�سخ�ص 

ال�سيا�سي وزيادة موجة العنف الإرهابي.

لالأن�سطة  مهمًا  دافعًا  واملذهبية  الدينية  الختالفات  متثل  دينية:  دوافع   -3
الأفراد ممن يكون لديهم  اأو�شاط بع�ض  والتع�شب ف  التعنت  ي�شود  الإرهابية، وقد 
اأنظمة  اأو  جماعات  �سد  يكون  قد  الإرهابية,  الأن�سطة  ملمار�سة  للجوء  ومربر  دافع 
التعاليم  البع�ص  لتف�سري  وذلك  اإ�سالمية,  غري  اأنظمة  اأو  جماعات  �سد  اأو  اإ�سالمية 
الدينية وكتاب اهلل و�سنة ر�سوله تف�سريًا خاطئًا, اإما بغري علم, اأو لتحقيق اأغرا�سهم, 
لتوظيف  الأفكار  وامل�سيحية بع�ص  اليهودية  الدين يف  ن�سر بع�ص رجالت  ف�ساًل عن 
الدين يف خدمة الإرهاب وتوطينه يف قلوب املجتمعات, وما مت ذكره من مثال يف هذا 
البحث للمفكر امل�سيحي دين �سريمان خري دليل على حماولة البع�ص توظيف الدين 
وتنفيذ  الدين  ن�سرة  با�سم  جدد  موؤيدين  ك�سب  ل�سمان  والإرهاب,  العنف  خلدمة 

الأوامر الإلهية.

ذات  دوافع  الإرهاب,  وراء  تكمن  التي  الدوافع  بني  من  عن�سرية:  دوافع   -4
عنا�سر  �سد  املجتمع  طوائف  بع�ص  لدى  الكراهية  لتولد  وذلك  عن�سرية,  طبيعة 
عرقية اأو دينية معينة, لعتقادهم باأن هنالك حماولت لت�سييق جمال اأن�ستطهم اأو 
ا�ستئ�سالهم واقتالع جذورهم من املجتمع, مما يجعل مثل هذه الطوائف واجلماعات 

املتكتلة لتكوين اأنظمة, متار�ص اأن�سطة اإرهابية لإعالء اأ�سواتها.

)36( ح�سني, �سريف, الإرهاب الدويل وانعكا�ساته على ال�سرق الأو�سط, مرجع �سابق, �ص87-877.
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اأ- )2(: دوافع الإرهاب على امل�ستوى الدويل 

هنالك عديد من دوافع الإرهاب على امل�ستوى الدويل, منها رعاية بع�ص الدول 
وتوتر يف  بوؤر �سراع  وجود  مع  ذاتية  لالإرهاب, حتقيقًا مل�سالح  ال�سيا�سية  والأنظمة 
خمتلف مناطق العال, وقد ينتج الإرهاب على امل�ستوى الدويل نتيجة لأو�ساع دولية 
التمييز  واإن  ثقافية.  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  تكون  قد  عادلة  غري 
العن�سري على امل�ستوى الدويل, وا�ستخدام القوة من جانب بع�ص الدول, والتدخل 
بع�ص  على  لل�سيطرة  والعنف  القمع  اأعمال  اأو ممار�سة  للدول,  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
اأو اإجبار بع�ص ال�سكان للنزوح من اأرا�سيهم, كما هو احلال يف فل�سطني,  ال�سعوب, 
للقوى  العادلة  اأوروبا, وا�ستمرار احلروب غري  واحلروب ال�سربية �سد امل�سلمني يف 

العظمى �سد ال�سعوب امل�ست�سعفة, تعد من اأهم دوافع ميالد الإرهاب)37(.

المبحث الثاني: مكافحة اإلرهاب

لالإرهاب  م�سادة  دفاعية  تدابري  مثل  اأفعاًل  ت�سمل  الإرهاب  مكافحة 
ردودًا  ت�سمل  كذلك  الإرهابية.  الأعمال  خماطر  لتقليل  تتخذ   )Antiterrorism(
للوقاية  ُتتَّـخذ  التي  الدفاعية  التدابري  الإرهاب )Counterterrorism( مثل  �سد 
 Oppose( الإرهاب  لعرتا�ص  تتخذ  تدابري  وكذلك  وقوعه؛  ملنع  اأو  الإرهاب  من 

Terrorism( خالل كل مدى التهديد)38(. 

اأكرث  مكانًا  اأ�سبح  قد  اليوم  فيه  نعي�ص  الذي  العال  اأن  اجلميع  اأدرك  لقد 
من  كثافتها  يف  وترتاوح  كثرية  اأوجه  لها  العنف  اأ�سكال  اإن  واخلطر.  للعنف  تعر�سًا 
احلرب النووية اإلى الو�سائل التقليدية. ويف امل�ستوى الأكرث تخلفًا تظل هذه الأعمال 
فاإن  جديدًا  لي�ص  الإرهاب  اأن  من  الرغم  وعلى  الإرهابيون.  بها  يقوم  التدمريية 
اأمرًا  مكافحته  عملية  من  املتطورة, جعال  التقنيات  وا�ستخدام  اأ�ساليبه,  التغيري يف 
�سعبًا  )Extremely Difficult to Combat(. ومن ثم ينبغي ملكافحة الإرهاب 

)37( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص76.

)38( Free Dictionary of Farlex =«http://www.thefreedictionary.com/combating+terrorism
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)counter-terrorism(  تطوير املمار�سات والأ�ساليب والتقنيات والإ�سرتاتيجيات 
التي ت�ستخدمها القوات امل�سلحة, واإدارات ال�سرطة, و�سركات الأمن اخلا�ص ردًا على 

التهديدات الإرهابية.

نفهم  ل  اأننا  هو  �سعبًا  الإرهاب  مكافحة  اأمر  يجعل  ما  اأن  الباحثون  ويرى 
دوافع وتفكري الذين يلجوؤون لالإرهاب. اإنهم يهدفون اإلى لفت العال اإلى ق�ساياهم 

ومطالبهم. الإرهاب مثل ال�سرطان, يجب ا�ستئ�ساله قبل ا�ست�سرائه.

على الرغم من عدم مقدرة الأمم املتحدة على التو�سل لتعريف �سامل لظاهرة 
وقد   .2006 لعام  الإرهاب  ملكافحة  اأممية  لإ�سرتاتيجة  تو�سلت  قد  فاإنها  الإرهاب, 
حددت عددًا من الأفعال والأعمال التي تعترب اإحدى �سور واأ�سكال العمليات الإرهابية, 
العربية عام 1998, وقد عقدت لها موؤمترات دولية عدة لقمع  ومن قبلها التفاقية 

الإرهاب وهي)39(: 

1- اجلرائم والأفعال التي ترتكب على منت الطائرات, وقد عقدت لها اتفاقية 
طوكيو بتاريخ 1963/9/14.

اتفاقية  لها  وقد عقدت  الطائرات,  على  امل�سروع  ال�ستيالء غري  مكافحة   -2
لهاي بتاريخ 1970/12/16.

3- الأعمال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سالمة الطريان املدين, وعقدت لها 
اتفاقية مونرتيال بتاريخ 1971/9/23. والربوتوكول امللحق بها واملوقع يف مونرتيال 

.1984/5/10

4- اجلرائم املرتكبة �سد الأ�سخا�ص امل�سمولني باحلماية الدولية, مبن فيهم 
املمثلون الدبلوما�سيون, وعقدت لها اتفاقية نيويورك بتاريخ 1973/12/14.

بتاريخ  الدويل,  بالإرهاب  اخلا�سة  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  وثائق  راجع:  الإرهاب,  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اإ�سرتاتيجية   )39(
    .1979/2/29
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5- اختطاف واحتجاز الرهائن, وعقدت لها اتفاقية بتاريخ 1979/12/17. 

ل�سنة  البحار  لقانون  اتفاقية  املتحدة  الأمم  عقدت  البحرية,  القر�سنة   -6
.1982

اأوًل: اجلهود الإقليمية والدولية ملكافحة الإرهاب

التفاقية  تعريف  الإرهاب  قمع  على  عملت  التي  الإقليمية  اجلهود  اأبرز  من 
يف  الأمريكية  الدول  ومنظمة  الأوروبي  الحتاد  وجهود  الإرهاب,  ملكافحة  العربية 

تعريف الإرهاب كما يلي)40(:

1- تعريف الإرهاب يف التفاقية الإفريقية ملكافحة الإرهاب:

يعترب »عمال اإرهابيًا«:

)اأ( اأي عمل اأو تهديد به يعد خرقًا للقوانني اجلنائية لدولة طرف اأو لأحكام 
اأو  اجلماعات,  اأو  الأفراد  حياة  للخطر  يعر�ص  اأن  �ساأنه  من  والذي  التفاقية,  هذه 
من  جمموعة  اأو  �سخ�ص  باأي  وفاة  اأو  اإ�سابة  اأحلق  اأو  احلرية,  اأو  البدنية  ال�سالمة 
اأو  اأو اخلا�سة  العامة  باملمتلكات  اإحلاق �سرر  يت�سبب يف  قد  اأو  ي�سبب  اأو  اأ�سخا�ص, 

املوارد الطبيعية اأو البيئية اأو الرتاث الثقايف, واأن يتم ارتكابه بق�سد:

1- تهريب اأو اإثارة حالة من الهلع, اأو اإجبار اأو اإقناع اأو حمل اأي حكومة اأو هيئة 
اأو موؤ�س�سة اأو عامة ال�سعب اأو جزء منه, على املبادرة بعمل اأو المتناع عنه اأو اعتماد 

موقف معني اأو التخلي عنه, اأو العمل على اأ�سا�ص مبادئ معينة. 

الأ�سا�سية  اخلدمات  توفري  اأو  العمومية,  للمرافق  العادي  ال�سري  اإعاقة   -2
للجمهور اأو خلق و�سع عام متاأزم.

)40( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق. 
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3- خلق حالة مترد عامة يف البالد.

اأو تت�سجيع  اأو اإ�سدار اأوامر اأو م�ساعدة اأو حتري�ص  )ب( اأي ترويج اأو متويل 
اأو حماولة اأو تهديد, اأو تاآمر اأو تنظيم اأو جتهيز اأي �سخ�ص بق�سد ارتكاب اأي من 

الأعمال امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من )1( اإلى )3(.

1- تعريف الإرهاب يف التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب:

 ورد التعريف على اأن الإرهاب هو: »كل فعل من اأفعال العنف اأو التهديد به, اأيًا 
كانت بواعثه اأو اأغرا�سه, يقع تنفيذًا مل�سروع اإجرامي فردي اأو جماعي, ويهدف اإلى 
اإلقاء الرعب بني النا�ص اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�ص حياتهم اأو اأمنهم للخطر, 
اأو اإحلاق ال�سرر بالبيئة اأو باأحد املرافق اأو الأمالك العامة اأو اخلا�سة اأو احتاللها 
اأو ال�ستيالء عليها, اأو تعري�ص اأحد املوارد الوطنية للخطر«)42(, كما اأوردت التفاقية 

ذاتها يف بندها الثالث تعريفًا باجلرمية الإرهابية.

2- جهود الحتاد الأوروبي يف تعريف الإرهاب: 

الإرهاب هو »عبارة عن عمل متعمد عدواين يقوم به اأفراد اأو جماميع, ويكون 
باأن  احلكومات  على  ال�سغط  ممار�سة  لغر�ص  دولة  من  اأكرث  اأو  دولة  �سد  موجهًا 
تغري �سيا�ساتها الدولية اأو الداخلية, اأو القت�سادية«, كما خل�ست اجلهود الأوروبية 
اأفعال  �ستة  اأوردت عدد  الإرهاب, حيث  لقمع  اأوروبية  اتفاقية  اإلى  للو�سول  -اأي�سًا- 

�سمن اجلرائم الإرهابية)41(.

3- جهود منظمة الدول الأمريكية يف تعريف الإرهاب: 

عرفت منظمة الدول الأمريكية الإرهاب �سمن بنود اتفاقيتها التي اأبرمت يف 
وا�سنطن يف 2 فرباير )�شباط( 1971. وقد عّرفت املادة الأولى اجلرائم الإرهابية 

)41( حممد, حمي الدين, مرجع �سابق, �ص 58.
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باأنها »متثل جرائم اخلطف والقتل التي ترتكب �سد اأ�سخا�ص تلتزم الدولة بحمايتهم 
حماية خا�سة يقرها القانون الدويل. وكذلك العتداءات على حياة و�سالمة هوؤلء 

الأ�سخا�ص, واأفعال البتزاز املرتبطة بهذه اجلرائم«)42(.

وقد طرح دليل املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( حول التعاون يف 
جمال مكافحة الإرهاب الدويل الذي قدمه مدير الت�سال والإعالم اجلنائي مبنظمة 
اأن املخاطر تكمن يف املهارة العالية يف جمال الإرهاب, الذي  الإنرتبول, حيث يرى 
بكل  الإرهابي  العمل  اإجناز  يتمكن من  اأن  للهاوي  العموم. وميكن  متناول  اأ�سبح يف 
وقد يربر  باأكمله,  تهدد باخلطر جمتمعًا  اأن  فرقًا غري معروفة ميكن  اأن  كما  ي�سر. 

البع�ص اأعمالهم مببادئ اأيديولوجية مزعومة)43(.

وعلى ال�سعيد ذاته يرى فرع الإرهاب مبنظمة الإنرتبول اأنه قد وردت )1046( 
ر�سالة من اأوروبا و)157( ر�سالة من اأمريكا و)78( من اأفريقيا و)69( من ال�سرق 
اإلى  اأوروبا  الواردة من  الر�سائل  ن�سبة  اآ�سيا, حيث بلغت  الأو�سط و)68( ر�سالة من 
 )496( وكذلك  الواردة,  الر�سائل  جمموع  من   )%64( لالإنرتبول  العامة  الأمانة 
الأمانة  بها  اأبلغت  التي  احلالت  ومن  دولة,   )24( طلب  على  بناًء  حمراء,  ن�سرة 
العامة لالإنرتبول لوحظ اأن )68%( من �سحايا الإرهاب عام 1997 قتلوا اأو جرحوا 
ال�سحايا  ون�سبة )13%( من  الإرهابيني,  لدى  املف�سل  ال�سالح  التي ظلت  بالقنابل, 
قتلوا اأو جرحوا نتيجة اأعمال اإرهابية ا�ستهدفت و�سائل نقل عامة, اأو كوارث طريان 
�سحايا  منهم   )%6( بينما  النارية,  بالأ�سلحة  جرحوا  اأو  قتلوا  و)%7(  قطارات,  اأو 
اختطاف و)4%( �سحايا حوادث اإرهابية ا�ستخدمت فيها املتفجرات, كما بلغت ن�سبة 
القتلى واجلرحى يف �سياق عمليات قوى الأمن )2%( من �سحايا العمليات الإرهابية. 
حيث تتابع الإنرتبول وقائع الأحداث يوميًا عرب وكالت الأنباء, وتتم مرا�سلة البلدان 
الوحدة  اأحالت  وقد  الإعالم,  و�سائل  ذكرتها  التي  الوقائع  تاأكيد  لأغرا�ص  املعنية 

)42( عبداهلل, داود بالل, م�سدر �سابق, �ص45. 

)43( نف�سه, �ص46.
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املخت�سة )958( طلبًا يف هذا النوع على البلدان املعنية وذلك عام 1997 )44(.

الأمريكية  واملجالت  ال�سحف  بع�ص  بها  قامت  التي  الدرا�سات  اأ�سفرت  لقد 
عن وجود )370( منظمة اإرهابية يف العال ترتكز يف )63( دولة وتبا�سر اأن�سطتها 
الإرهابية يف )120( دولة. وتختلف هذه املنظمات فيما بينها, فمنها منظمات تنطلق 
من منطلق عرقي, ومنها ما تنطلق من منطلق ديني, ومنها �سيا�سي, ومنها ما اأ�س�ص 
من اأجل اجلرمية فقط. وقد �سنت هذه املنظمات الإرهابية خالل عام 1982 )794( 
عملية اإرهابية دولية, ووقع �سحيتها )954( �سخ�سًا. وقد وقع )43%( منها يف اأوروبا 
و)6%( يف  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  و)15%( يف  الالتينية  اأمريكا  منها يف  و)%22( 
الوليات املتحدة الأمريكية. اإل اأن معظم احلوادث الإرهابية التي وقعت يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط –اآنذاك- ذات �سلة بالحتالل ال�سهيوين يف املنطقة)45(.

املتحدة  بالوليات  الإرهاب  ملكافحة  الوطني  للمركز  ال�سنوي  التقرير  اأو�سح 
ذلك  وميثل   ,2007 عام  العال  اأنحاء  خمتلف  يف  اإرهابيًا  هجومًا   )14.499( وقوع 
انخفا�سًا طفيفًا من )14.570( هجومًا اإرهابيًا عام 2006, وذكر التقرير اأنه عام 
2007 ا�ستهدفت جمموعات )72.066( مدنيًا يف هجمات يف خمتلف اأنحاء العال, 
 )75.211( ا�ستهدف   2006 عام  اإنه  املركز  وقال  وفاة,  حالة   )22.685( وقوع  مع 

مدنيًا يف هجمات اإرهابية, مما اأدى اإلى وقوع )20.872( حالة وفاة.

وقال املركز الوطني: اإنه كما يف عام 2006, بقي العراق املرتع الرئي�ص لالإرهاب 
م�سكاًل )43%( من الهجمات الإرهابية و)60%( من الوفيات املت�سلة بالإرهاب عرب 
العال, وقد انخف�ص –قلياًل- العدد الإجمايل للهجمات من )6.628%( عام 2006 
اإلى )6.212%( عام 2007, وقد ارتفع عدد العراقيني املدنيني الذين قتلوا, اأو جرحوا 
اأو خطفوا من قبل اإرهابيني من )38.863( عام 2006 اإلى )44.000( عام 2007, 
ووجد التقرير زيادة قدرها )16%( يف الهجمات الإرهابية يف اأفغان�ستان, من )969( 

)44( املجلة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول(, مرجع �سابق, �ص13.

)45( نا�سر بن عقيل الطريفي, حما�سرة عن ظاهرة الإرهاب وخماطرها والعوامل املوؤدية لها, اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية, 
.1998/12/29
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اإنه عام 2006 »حتمل  اإلى )1.127( عام 2007. ويقول التقرير:  حادثا عام 2006 
اإرهابية عام 2007«, حيث �سكلوا  امل�سلمون العبء الرئي�ص بكونهم �سحايا هجمات 
حوالى )50%( من جمموع عدد املدنيني الذين قتلوا اأو جرحوا على اأيدي اإرهابيني 
للتقرير  ووفقًا  الإرهاب,  ملكافحة  الأمريكي  الوطني  املركز  لتحليل  وفقًا   2007 عام 
فاإن الأطفال كانوا ب�سورة متزايدة �سحايا الإرهاب عام 2007, حيث قتل اأو جرح 

)2.400( يف هجمات, وهي زيادة قدرها )25%( عن ال�سنة ال�سابقة)46(.

ثانيًا: جهود جلنة مكافحة الإرهاب )الأمم املتحدة(

واحدة من ال�سعوبات الرئي�سة املتمثلة يف تنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب هي 
ت�ساوؤل احلريات املدنية واخل�سو�سية الفردية التي –غالبًا- تنتهك هذه احلريات 
ب�سبب مكافحة الإرهاب, مثل كامريات لندن التي تراقب )24( �ساعة مدينة لندن. 
وردت �سيغة الأمن يف القراآن يف ثمانية واأربعني مو�سعًا, خالل اأربع وع�سرين �سورة, 

لتبني اأهمية الأمن والرتبية الأمنية للمجتمع والفرد)47(.

وقد ركز البع�ص على الدور املهم لالأزهر ال�سريف يف مكافحة الأفكار املتطرفة, 
حماربة  على  والعمل  ال�ساأن,  هذا  يف  الدعاة  ودور  ال�سمحة,  الإ�سالم  مبادئ  ون�سر 
تنامي  الإرهاب مع  وتزداد خطورة ظاهرة  الإرهاب من جذوره.  واقتالع  الطائفية, 
الأهمية  جديد-  -من  لتتاأكد  التنظيمات,  هذه  يف  الأوروبي  ال�سباب  جتنيد  ظاهرة 

البالغة لدور الأزهر ال�سريف.

اإن »التنظيمات الإرهابية املختلفة تتبنى الأهداف امل�سرتكة نف�سها, ف�ساًل عما 
يجمع بينها من تن�سيق عملياتي على اأر�ص الواقع, ومن ثم يتعني التعامل معها باحلزم 
اأفكارها  ومواجهة  عنها,  التمويل  قطع  على  العمل  اإلى  بالإ�سافة  ذاتهما,  والقوة 
الإ�سالم  ومبادئ  قيم  ن�سر  يف  ال�سريف  الأزهر  دور  خالل  من  ودح�سها  املتطرفة, 

)46( ن�سرة وا�سنطن عن مكتب برامج الإعالم اخلارجي بوزارة اخلارجية الأمريكية, على الرابط التايل:
http://usinfo.state.gov

)47( انظر: ويكيبيديا )مكافحة الإرهاب(.
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املعتدلة وال�سمحة«)48(.

وت�سعى جلنة مكافحة الإرهاب, بهدي من قراري جمل�ص الأمن )1373( ل�سنة 
2001, و)1624( ل�سنة 2005, اإلى تعزيز قدرة الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة على 
منع وقوع اأعمال اإرهابية داخل حدودها, ويف املناطق التي تقع فيها, على حد �سواء. 
وقد اأن�سئت اللجنة عقب الهجمات الإرهابية التي حدثت يف الوليات املتحدة يف 11 

�سبتمرب )اأيلول( 2001)49(.

للجنة  التنفيذية  املديرية  من  م�ساعدة  على  الإرهاب  مكافحة  وحت�سل جلنة 
وجتري  بال�سيا�سات,  املتعلقة  اللجنة  قرارات  تنفيذ  تتولى  التي  الإرهاب,  مكافحة 
اإلى  التقنية  امل�ساعدة  تقدمي  وتي�سر  بوا�سطة خرباء,  دولة ع�سو  لكل  فنية  تقوميات 

البلدان يف جمال مكافحة الإرهاب.

�سبتمرب   28 يف  بالإجماع  اتخذ  الذي   ,2001 ل�سنة   )1373( القرار  واأهاب 
)اأيلول( 2001, بالدول الأع�ساء, تنفيذ عدد من التدابري الرامية اإلى تعزيز قدرتها 
القانونية واملوؤ�س�سية على الت�سدي لالأن�سطة الإرهابية, ومن بينها اتخاذ خطوات من 

اأجل جترمي متويل الإرهاب:

وتت�سمن التدابري الآتية:

العمل على -وب�سورة عاجلة- جتميد اأي اأموال لأ�سخا�ص ي�ساركون يف اأعمال . 1
الإرهاب.

منع اجلماعات الإرهابية من احل�سول على اأي �سكل من اأ�سكال الدعم املايل.. 2

عدم توفري املالذ الآمن, اأو الدعم اأو امل�ساندة لالإرهابيني.. 3

)48( امل�سري اليوم, القاهرة, 2014/12/1.

)49( )جلنة مكافحة الإرهاب( التابعة لالأمم املتحدة.
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اأعماًل . 4 متار�ص  جماعة  اأية  عن  الأخرى  احلكومات  مــع  املعلومــات  تبــادل 
اإرهابية اأو تخطط لها.

الإرهابية, . 5 الأعمال  تلك  يف  التحقيق  يف  الأخرى  احلكومات  مع  التعاون 
واكت�سافها, واعتقال امل�سرتكني فيها وت�سليمهم وتقدميهم للعدالة.

املحلية . 6 القوانني  يف  �سلبية  اأو  فعلية  م�ساعدة  الإرهابيني  م�ساعدة  جترمي 
اأقرب  يف  الن�سمام,  اإلى  الدول  –اأي�سا-  القرار  ويدعو  للعدالة.  خمالفيها  وتقدمي 

وقت ممكن, اإلى ال�سكوك القانونية الدولية ذات ال�سلة التي تكافح الإرهاب.

اأعمال  ارتكاب  على  بالتحري�ص  املتعلق   ,2005 ل�سنة   )1624( القرار  ويدعو 
الإرهاب, الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة اإلى اأن حتظر بن�ص القانون التحري�ص, 
واأن متنع مثل هذا الت�سرف واأن حترم من املالذ الآمن اأي اأ�سخا�ص »توجد ب�ساأنهم 
معلومات موثوقة وذات �سلة ت�سكل اأ�سبابا جدية تدعو اإلى اعتبارهم مرتكبني لذلك 

الت�سرف«.

أساليب العمل

ي�سمل عمل جلنة مكافحة الإرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب 
ما يلي:

الزيارات القطرية: التي ُيجرى القيام بها بناء على طلب الدول املعنية, لر�سد 	 
التقدم املحرز ف�ساًل عن تقومي طبيعة وم�ستوى امل�ساعدة التقنية, التي قد حتتاجها 
دولة ما لكي تنفذ القرار )1373( ل�سنة 2001؛ امل�ساعدة التقنية -للمعاونة يف ربط 
وكذلك  املتاحة,  والت�سريعية  والتنظيمية  واملالية  التقنية  امل�ساعدة  بربامج  البلدان 
باملانحني املحتملني؛ تقارير الدول- لتوفري ملحة �ساملة عن حالة مكافحة الإرهاب يف 
كل بلد, وتعد و�سيلة للحوار بني اللجنة والدول الأع�ساء؛ اأف�سل املمار�سات -لت�سجيع 
اأخذ ظروفها  مع  املعروفة,  واملعايري  والقوانني  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  الدول 

واحتياجاتها اخلا�سة يف العتبار.
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الجتماعات اخلا�سة -لإقامة عالقات اأوثق مع املنظمات الدولية والإقليمية 	 
ودون الإقليمية ذات ال�سلة- وامل�ساعدة على جتنب ازدواج اجلهود وتبديد املوارد من 

طريق حت�سني التن�سيق.

ل  اأهميتها–  –مع  الإقليمية  املكافحة  واأ�ساليب  القانونية  اجلهود  هذه  لكن 
تكفي وحدها بدون تكامل اجلهـد ال�سعبي والر�سمي على امل�ستوى الوطني والدويل.

خاتمـة

اأكرب مع�سلة تواجه املجتمع الدويل هي التفاق على تعريف مفهوم الإرهاب. 
وبالتايل ل بد من:

يقع  ل  حتى  الإرهاب  مفهوم  لتحديد  مو�سوعية  معاييـر  على  التوافق  اأوًل: 
البع�ص يف اخللط–ق�سدًا اأو تخليطًا غري متعمد– بني الإرهاب من ناحية, واملقاومة 
الأمن  وحماية  النف�ص  عن  الدفاع  من  بها  يرتبط  وما  اأخرى.  ناحية  من  امل�سروعة 

وال�سلم الجتماعيني واأمن املجتمع وعقائده وممتلكاته.

من  وذلك  )احلكومي(  والر�سمي  )املجتمعي(  ال�سعبي  اجلهد  تكامل  ثانيًا: 
مكافحة  يف  دور-  اأداء  -اأو  الإ�سهام  على  املدين  املجتمع  منظمات  ت�سجيع  خالل 
الإرهابيني  وك�سفها يف مهدها, وعزل  الإرهابية  متابعة اخلاليا  الإرهاب من خالل 
اجتماعيًا حتى ن�سحب من هذه اخلاليا احلا�سنة الجتماعية اأو البيئة املواتية لنموها 
باأ�ساليب  احتواوؤها  ي�سعب  ب�سورة  وتنت�سر  ال�سباب  عقول  يف  فتوؤثر  وت�ساعدها, 

املواجهة اأو املعاجلة التقليدية.

مهمة  ر�سالة  ليفهم  ونخبًا-  واإعالمًا  -حكومات  الغرب  مع  احلوار  ثالثًا: 
فحواها اأن الإرهاب لي�ص له وطن اأو دين اأو طائفة معينة, بل هو �سرطان ا�ست�سرى 
اأن  كما  الآخرون.  منه  يعاين  مثلما  منه  تعاين  الإ�سالمية  الدول  واأن  العال,  كل  يف 
الإرهابيني واملتطرفني واملت�سددين هم اأقلية, ولكنهم يوؤثرون على عقول ال�سباب من 
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خالل ا�ستغالل عاطفة الغرية على الدين فيتم ا�ستقطابهم وت�سليلهم وجتنيدهم. 

–جزئيًا– نتاجًا لردة  اأن الإرهاب قد يكون  رابعًا: يرتبط بالنقطة ال�سابقة 
اأو ال�سماح بال�ستهزاء وال�سخرية  فعل ملا ي�سفه البع�ص با�ستفزاز »الغرب« للعقيدة 

من الر�سول الكرمي حممد )�سلى اهلل عليه و�سلَّم(.

خام�سًا: جتفيف منابع الإرهاب من خالل: )اأ( ك�سف م�سادر متويله. )ب( 
ا�ستخدام »القوة الناعمة« يف مواجهته. 

الثالثة,  الألفية  يف  الإرهاب  حتدي  الإ�سالمية  الدول  تواجه  ولكي  �ساد�سًا: 
ال�سيا�سي/  للتعاون  اآلية  خالل  من  الأبعاد  املتعدد  الأمن  وبناء  القدرات  بناء  عليها 
الديني,  والتطرف  الإرهاب  حماربة  على  تتعاون  واأن  الإ�سرتاتيجي,  القت�سادي/ 
والطائفي, وتطوير ال�سناعات احلربية واحلد من انت�سار الأ�سلحة النووية, والعمل 
التطرف,  منابع  الإ�سالم, وجتفيف  وتقدمي �سورة �سحيحة عن  النزاعات  على حل 

وتطوير اآليات من اأجل تعاون متعدد الأبعاد وحت�سني �سورة العال الإ�سالمي.

وال�سالم  الت�سامح  دين  باعتباره  الإ�سالم  �سورة  حت�سني  على  العمل  �سابعًا: 
الدعوة  على  يح�ص  فالإ�سالم  ال�سلمي.  والتعاي�ص  والو�سطية  والعتدال  والتوازن 

م قتل النف�ص اإل باحلق. باحلكمة واملوعظة احل�سنة, ويرف�ص القتل والدماء ويحـرِّ

والعنف  الت�سدد  وبالتايل  التطرف,  اأ�سباب  من  والفقـر  الظلم  اإن  ثامنًا: 
التعبري  يجب  والروحية.  واملادية  الفكرية  احلقوق  من  احلرمان  وكذلك  والإرهاب, 
واأن  اجلميع,  فيها  ي�سرتك  معركة  هي  والت�سدد  الإرهاب  �سد  احلرب  باأن  بو�سوح 

جوهر الإ�سالم يدعو اإلى حماربة التطرف والإرهاب. 

لدرا�سات علمية  القطري  امل�ستوى  ودعم بحوث على  درا�سات  رعاية  تا�سعًا: 
متار�ص  التي  والجتماعية  ال�سيا�سية  القوى  وديناميات  اأبعاد  وحتليل  لفهم  عميقة 
العنف, بالرتكيز على القيادة ودورها يف توجيه حركة العنف لدى هذه القوى, واأطرها 
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اإلى  اإ�سافة  العنف وتربيره.  الدافعية ملمار�سة  واأثرها يف خلق  والتنظيمية,  الفكرية 
واخللفيات  والطبقية  والفكرية  الثقافية  والنتماءات  الجتماعية  الأ�سول  حتليل 

التعليمية لأع�سائها, واأثـر كل ذلك يف حتريك نزعة العنف.


