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يبدأ دار�سو الإرهاب دومًا باإزاحة اللثام عن ق�سايا 
اإ�سكالية اأ�سا�سية؛ ي�سرحون خاللها -على الأغلب- اأن الإرهاب 
عرب التاريخ مل يبد كما يبدو اليوم، واأنه موجاٌت واأنواع، تتفق 
يف التهديد بالعنف لتحقيق اأهداٍف �سيا�سية؛ ولذلك فالدرا�سات 

متباينة.

( باحث �سوداين، نائب رئي�س التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث بدبي. (



عمر البشير الترابي 

3 المسبــار

ي�ستقر  مل  وال�سيا�سية؛  االجتماعية  العلوم  يف  عديدة  م�سطلحات  مثل  ومثله 
كظاهرة  اإليه  النظر  زوايا  لتعدد  وذلك  واحد،  تعريٍف  على  بو�سوح  اليوم  االإره��اب 
لة للمتورطني يف تدري�س االإرهاب هي البداية باملغالطات التي  وكحدث. واحليلة املف�سّ
االأثناء  اإلى روؤى م�سّو�سة وتو�سيحها، ويف  التي ت�ستند  النا�س، والتوّقعات  تتن�سر بني 
يتم بناء خربٍة جّيدة حول التطّرف الفردي ودوافعه وحتّوله نحوالعنف، ثم تطرف 

اجلماعات واأنواعه، ثم الدعاية للإرهاب.

ل�سان  العام  احلاكم  اغتيال  مبحاولة  زا�سوليت�س  ف��را  الرو�سية  �سّرَحت 
بطر�سربغ يف الع�سرية قبل االأخرة من القرن التا�سع ع�سر )العام 1877م(، قائلة: 
اأنا اإرهابية ول�سُت جمرمة اأو قاتلة. كانت ُتَعربرِّ عن اإرادة احلركة الفو�سوية ورغبتها 

يف ن�سر الرعب يف ال�سفوف االأخرى.

ة االغتياالت تلك اأتت مبوجة من االإرهاب، بقَيْت قوانني الدولة  وملا كانت �ُسنَّ
تطراأ  اأن  قبل  للدولة،  ال�سيا�سية  القيادات  اغتيال  جرميُة  اأنه  على  للإرهاب  تنظر 
ْت  َ وتغرَّ النظر،  وجهات  اإزاءه��ا  فتبايَنْت  معها،  والتفاعل  الظاهرة  على  ات  تغررُّ
جتعلنا  التي  العوامل  من  وجملة  ال�سيا�سية،  والظروف  التفكر،  مدار�س  باختلف 
قادرين على االإجابة على �سوؤال: ملاذا ال يتفق الدار�سون للإرهاب عمومًا، واالإرهاب 

ثلونها؟ يف ن�سخته االأخرة ب�سكل خا�س؟ وما هي املدار�س التي مُيَ

والدولة  الجماهير؛  اإلضراب؛  اإلرهاب؛  ينتهي:  ال  جدال 
االشتراكية والرأسمالية

الفردي  االإره��اب  فيه بني  يفّرق  العام 1911،  ن�سره  تروت�سكي يف مقاٍل  يقول 
واجلماعي ويهاجم الراأ�سمالية: »تَعّود خ�سوُمنا الطَبقّيون التذّمر من اإرهابنا، بيد اأن 
لون و�سف كل اأن�سطة الربوليتاريا املوّجهة  ما يق�سدون لي�س وا�سحًا جدًا. اإنهم ُيف�سّ
�سد م�سالح اأعدائنا الطبقيني باالإرهاب. واالإ�سراب يف نظرهم هوالطريقة الرئي�سية 
للإرهاب. فالتهديد باالإ�سراب، وتنظيم حرا�سة اإ�سراب )piquet(، ومقاطعة رب 
اإرهاب،  نظرهم  يف  كله  هذا  �سفوفنا،  من  خلائن  معنوية  ومقاطعة  م�ستعِبد،  عمل 
رنا االإرهاب على هذا النحو، مبا فيه كل عمل يثر  اإ�سافة اإلى كثر غره. اإذا ت�سوَّ
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الفزع اأو ي�سر بالعدو، فطبيعي اأال يكون �سراُع الطبقات ِبُرّمته �سوى اإرهاب. ويبقى 
االأخلقي  ينفثوا �سيل �ُسخطهم  اأن  البورجوازيني  لل�سا�سة  الوحيد: هل يحق  ال�سوؤال 
على االإرهاب الربوليتاري، يف حني اأن جهاز دولتهم كله، بقوانينه و�سرطته وجي�سه، 

لي�س �سوى جهاٍز للرعب الراأ�سمايل؟«.)1(

الراأ�سمالية  »الدولة  الأن  له؛  معنى  ال  االغتيال  ب��اأن  منطقه  تروت�سكي  وي��ربر 
الدولة  تخدمها  التي  فالطبقات  بزوالهم.  اإلغاوؤها  ميكن  وال  ال��وزراء  على  ت�ستند  ال 
�ستجد دومًا بدائل، وتظل االآلة �سليمة وتوا�سل ا�ستغالها«، ويوؤكد: »االإرهاب الفردي 
ويجعلها  دوره��ا،  من  اجلماهر،  وعي  يف  يحط،  الأنه  بال�سبط  نظرنا،  يف  مرفو�س 
ت�ست�سلم لعجزها، وي�سد نظرها اإلى بطل منتقم، وُمنِقٍذ تاأمل اأن ياأتي ذات يوم وينجز 
ر�سالته«، ويف فقرة الحقة يقول: »ظَهَر االإرهاب، قبل اأن يتبّواأ مرتبة و�سيلٍة للن�سال 
ال�سيا�سي، يف �سكل اأعمال انتقامية فردية. كذلك كان االأمر يف رو�سيا اأر�س االإرهاب 
الكل�سيكية. فقد دفع َجْلد ال�سجناء ال�سيا�سيني فرا زا�سوليت�س اإلى التعبر عن �سعور 
االنتلجن�سيا  دوائر  بها  واقتَدْت  تريبوف.  اجلرنال  اغتيال  مبحاولة  العام  اال�ستياء 

الثورية التي اأعوَزها اأُي �سند جماهري.

ر لي�سبح نظامًا قائمًا بذاته يف �سنوات  ل، تطوَّ اإن ما بداأ كعمِل انتقاٍم غر متعقرِّ
باأوربا الغربية  التي يقوم بها الفو�سويون  1879م-1881م، وكانت موجات االغتيال 
نار على  تاأتي دائما عقب فظاعٍة ما اقرتفتها احلكومة، كاإطلق  ال�سمالية  واأمريكا 
م�سربني اأو اإعدام معار�سني �سيا�سيني. اإن اأهم م�سدر ل�سيكولوجية االإرهاب هو�سعور 

االنتقاِم الباحِث عن خمرج«.

ظاهرًة  ولي�س  قدمي،  ونفَيه  باالإرهاب  االتهاَم  اأن  تروت�سكي،  حديث  يبدومن 
يبقى  نف�سي  والرمزية، هودافع  البطولة  اإلى  واجلوع  »االنتقام«،  واأن حمور  جديدة، 
املطَلِبَيّة  امل�سروعية  من  باإطار  وتغليفه  للإرهاب  الناعم  التربير  اأن  كما  حا�سرًا، 
ال�سيا�سية عن�سر رئي�س، واالأهم هو ظهوره يف اأجندة الدول، �سواء التي تتبناه اأو التي 

تتهم االآخرين به.

)1( ليون تروت�سكي؛ ملاذا يعار�س املارك�سيون االإرهاب الفردي؟ املجلة اال�سرتاكية-الدميقراطية النم�ساوية »Der Kampf«، يف نوفمرب 
1911، نقًل عن موقع االأر�سيف املارك�سي،  انظر الرابط:

 https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1911/why_do_marxists.htm 
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اأبعد قليًل مما نظن،  امل�سكلة  اأن  التدبرُّر، تدل على  هذه االإطللة، بقليل من 
ولي�ست م�سكلة »�سراع« جديد بني ثقافة بعينها والعامل كما َيتوّهم البع�س، بل منتوج 
تراكمي ُيعاد �سياغُته باأ�سكاٍل متنوعة، بيد اأن هذا ال مينح اأحدًا �سّك براءة من اإثم 
ت�ستغله لك�سب  اأن ثمة جماعات  يلغي  وال�سياقات، وال  الن�سو�س  با�ستخدام  تاأجيجه 

ر�سيد �سيا�سي.

وال�سوؤال، كيف رتَّب دار�سواالإرهاب هذه امللفات؟ 

الخلفيات الحالية: من أين يأتي دارسواإلرهاب؟

ياأتي دار�سو االإرهاب من خلفيات متعددة، ولكن يظل جمال »العلوم ال�سيا�سية«، 
حمدد  ب�سكل  َينُظرون  وهم  االأخ��رة،  الفرتة  يف  الدار�سني  من  عدد  الأكرب  هواملُنِتج 
اإنتاجه  يتم  كيف  قبيل:  من  اأ�سئلة  وَيطرحون  ال�سيا�سية،  النرُُّظم  يف  االإره��اب  لو�سع 
ر يف العملية  ر على هذه النظم، وبالتايل كيف يوؤثرِّ داخل النظم ال�سيا�سية، وكيف يوؤثرِّ
االأحداث  وتتفاعل احلكومات مع  تعمل  القرار، وكيف  اتخاذ  ال�سيا�سية وعلى عملية 

االإرهابية اأو االأحداث التي توؤدي اإلى فتح فر�ٍس لنمواالإرهاب؟

نَبَعْت من احلاجة  التي  الع�سكرية«،  والعلوم  »درا�سات احلرب  تاأتي  تاليًا  ثم   
امليدانية لهذه الدرا�سات، فهي تدخل من باب حتليل تكتيك القتال، و�سرح العقيدة 
القتالية للجماعات، و�سواًل اإلى العمليات واأنواعها، واأنواع االأ�سلحة امل�ستخدمة وتقييم 

اخل�سائر، واأغلب املن�سوين حتت هذه املدر�سة من اأبناء املدار�س الع�سكرية.

واالتهامات التي تطال هذه املدر�سة من قبيل اأنها تتو�ّسع يف تو�سيف االأحداث 
باأنها اأعمال اإرهابية، وتعمل على ت�سخيم اخلطر، كلها تنبع من نظرة موؤامراتّية تزعم 
املدر�سة  هذه  اأبناء  يت�سارع  ما  غالبًا  ولذلك  ميزانيتهم،  ت�سخيم  يف  يرغبون  اأنهم 
وي�ستاأثرون  املغلقة،  اجلل�سات  يف  باآرائهم  للإدالء  االن��زواء  لون  ويف�سرِّ االآخرين،  مع 

بالبيانات الفعلية ملا هو على االأر�س. 

 وثمة زاوية »العلقات الدولية«، وهنا يكون االهتمام مبعرفة من ي�سع االإرهاب 
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يف االأجندات وملاذا، وما هي تاأثرات مكافحة االإرهاب على العلقات بني البلدان على 
�سبيل املثال، هل تقود اإلى حتالفات اأم نزاعات؟ واأ�سئلة العلقات الدولية تنظر لهذه 
العلقات  يف  اجلديدة  النظريات  با�ستخدام  تف�سرها  وحتاول  »الدولية«،  الظاهرة 

الدولية، كما �سرنى.

االإرهابية  الر�سالة  اأن  باعتبار  الدار�سني،  ملجموعة  »االإعلم«  اأُ�سيف  موؤخرًا 
ده تعامل املجتمع وكيفية و�سول الر�سالة اإليه، وهنا  تقوم على »ن�سر الذعر«، وهذا يحدرِّ
يتم درا�سة االإرهاب من باب كيف يتم التعامل مع احلادث االإرهابي، وكيف ُيعَلن عنه، 
واأهمية الو�سول اإلى ال�سمود املجتمعي، والتعايف، والتوعية. ولعل هذه املدر�سة تزدهر 
اأهدافها  بع�س  حقَقْت  والتي  داع�س،  جتربة  مع  العامل  عا�سها  التي  االإخفاقات  بعد 
با�ستخدام »الدعاية« االإعلمية امل�سادة، وتعتمد هذه املدر�سة االإعلمية على قيا�سات 

اآراء املواطنني، وتقييم اآرائهم وخماوفهم ومقارنتها مع التحديات احلقيقية.   

القرن  من  ال�سبعينيات  يف  ح��اول  النف�س«  »علم  ف��اإّن  املا�سي،  يف  وباحلفر 
املا�سي اال�ستحواذ على »تف�سر االإرهاب«، حينما حاول �سنع منط معني لل�سخ�سية 
م اعرتافات وتف�سرات، تنطلق  االإرهابية، وف�سل يف ذلك، قبل اأن يعود قبل اأعوام ليَقدرِّ
من الت�صليم بال�صلمة العقلية للإرهابيني، وتعيد اإ�صقاط التف�صريات ال�صخ�صية على 
اعتباره  من  فبداًل  للإرهابي.  العام  الت�سرف  ات�ساق  يف  تطعن  ال  مقتطعة  مراحل 
وا�سطراب  واالنحراف  االأمرا�س  علم  يف  م�ساألة  االإره��اب  اأ�سبح  اإجراميًا،  �سلوكًا 
علقٍة  اأ�سا�س  على  الت�سنيف،  نظم  من  كاملة  جمموعة  َعْت  ُو�سِ وقد  ال�سخ�سية، 
مزعومة بني االإرهاب وال�سذوذ. ثم، يف االآونة االأخرة، حَتّول احلديث يف علم نف�س 
اإلى  العقلنيون  االأف��راد  يتحول  ملاذا  ر  ُتف�سرِّ نة  معيَّ اأحداث حياٍة  تعيني  اإلى  االإره��اب 
�سلوك اإرهابي، ولكن مت ا�ستبعاد اأغلب الفر�سيات التي كانت ت�سر اإلى اعتلٍل نف�سٍي 
بتف�سر ظواهر  اأي�سًا  يهتمون  االإرهاب  نف�س  وعلماء  امل�سوؤولية))(.  يعفيهم من  دائم 
ِفَرٍق فدائيٍة منتمية لنمور التاميل  مثل العمليات االنتحارية، واأهمها الدرا�سات عن 

االإرهابية وغرها.

)(( Verena Erlenbusch How (not) to study terrorism  Critical Review of International Social and Political Philoso-
phy  Volume 17, 2014 - Issue 4
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واالإدارة  الدويل«،  و«القانون  ال�سراع«،  »درا�سات  مثل  اأخرى،  هناك جماالت 
العامة«، و«العلوم ال�ُسَرطية«؛ وا�سلت هي االأخرى تقدمي طروحات تنطلق من زواياها 
»الدولة«  واالأفراد على حٍد �سواء، انطلقًا من منظور  التي تف�سر حركَة اجلماعات 

واحلرب االأهلية وغرها. 

 ،EDWIN BAKKER باكر  اإدون  يقول  املدار�س،  هذه  حول  مقاربته  ويف 
االأولى هي  اأ�سا�سية؛  »ثمة ثلث مقاربات  االإره��اب ومكافحته:  كتابه عن  يف عر�س 
كاأفعال  واالإره��اب��ي��ني  االإره���اب  فهم  حت��اول  وه��ي  االأدوات��ي��ة،  اأو  العقلنية  املقاربة 
عقلنية، واأ�سخا�س فاعلني عاقلني يريدون حتقيق اأهداف �سيا�سية حمددة، فاأفعالهم 
االإرهابية وهجماتهم هي اأدواتهم لذلك، وغالبًا ما يتم تنفيذها بعد حتليل للثمن اأو 
مه ال�سيدة مارثا كرين�سو  -التكلفة- والفائدة«، وما قاله بيكر هنا هوما حاوَلْت اأن ُتقدرِّ
تف�سر  وحماولتها  االإره��اب،  الأ�سباب  درا�ستها  يف  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  منذ 
اأن  ا�ستطاعت  وقد  منها،  خروجه  اأو  فيها  بقائه  ثم  اإرهابية  جلماعة  فرد  ان�سمام 
ت�سع بع�س امللمح يف الثمانينيات لعلم نف�س االإرهاب، ولكنها ظّلت تنظر للإرهاب 
كفعل عقلين، ونظرت للإرهابيني كفاعلني عقلنيني، يتحّركون تعبرًا عن ظواهر 

اجتماعية و�سيا�سية، لتحقيِق لفِت نظِر القيادة اأو املجتمع.

الدينية  االإرهاب مبوجته  اأن حت�سم وجهتها حيال  ا�ستطاعت كرن�سو  وموؤخرًا 
و�سكله املنبعث من القاعدة وداع�س وحزب اهلل، وُتِقّر باأّن هذا النمط جدير باأدوات 
جديدة غر تلك التي كانت اإبان املوجة الي�سارية للإرهاب؛ فاحلرب على االإرهاب، 
هّياأ  راديكايل  ابتكار  اإلى  اأدت  كلها  اجتماعية،  عوامل  وجمموعة  الفكرية،  والعزلة 

جليل جديد من االإرهاب.

 املقاربة النظرية الرئي�سية الثانية تخ�س علماء النف�س االجتماعيني، وتركز 
ب�سكل اأ�سا�سي على تفكر وفعل االأفراد واجلماعات االأ�سغر، وهذا هوالفارق االأ�سا�سي 
اأو�سع،  �سيا�سية  اأنظمة  على  ترتكز  التي  االأدواتية  اأو  العقلنية  املقاربات  وبني  بينها 

و�سلوك �سيا�سي وعمليات �سيا�سية.
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وثالث مقاربة اأكادميية اأو نظرية رئي�سية، هي املقاربة متعددة املجاالت، وهي 
تت�سع قبل اأن ت�سيق اأمام ماأزق التاريخ؛ هذا عو�سًا عن نا�سطي حقوق االإن�سان الذين 

يهتمون االآن باالآثار اجلانبية حلملت مكافحة االإرهاب.

وبرزت موؤخرًا دعوات لدرا�سة االإرهاب الذي متّثله داع�س والقاعدة واالإخوان 
وغرها، من باب »االأخلق ال�سيا�سية«، وهي دعوة َتْدُر�س نظرية احلرب يف االإ�سلم، 

وحتاول ربطها بالواقع.

كيف ال َتْدُرس اإلرهاب: إرهاب الدولة والفاعل الخفي

 Verena ف��ري��ن��ا  االإره������اب«، ح��اول��ت  ت��در���س  »ك��ي��ف )ال(  يف درا���س��ت��ه��ا  
موجة  ظهرت  فلما  احلقب؛  عرب  االإره��اب  درا�سات  تطّور  تَتَتّبَع  اأن   Erlenbusch
والن�سال  الوطني  التحرر  فرتة  يف  املا�سي،  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  االإره��اب 
معار�سة  حركات  ل  وَت�َسكرُّ جهة،  من  امل�ستعمرات  ك  َتَفكرُّ اإب��ان  اال�ستقلل،  اأجل  من 
اإيديولوجية للدميوقراطية الليربالية من جهة، ن�ساأَْت حاجة لدرا�سة العنف ال�سيا�سي 
فُوِجَدت  املتطرفة،  االجتماعية  واحلركات  الدولة  مُتثرِّل  ال  جماعات  متار�سه  الذي 
القانون الدويل،  اأجزاء من حقول  االإن�سانية، ويف  الدرا�سات  الدرا�سات �سمن حقل 

لو�سع فهم وتدابر لهذه الظاهرة.

اغتيال  جلرائم  االإره��اب  ل�سرف  متحم�سًا  كان  بدايته  يف  ال��دويل  القانون 
كمهاجمة  »االأدوات«،  �سد  ليتوجه  تدريجيًا  تو�ّسع  ثم  وتهديدهم،  واأ�سرهم  الزعماء 
رة، ح�سبما ر�سدها �ساحب  و�سائل النقل العامة، وجاءت التعريفات االأكادميية املبكرِّ
باأنها كانت تدور حول  »األيك�س �سميد«،  التجربة االأو�سع يف حماولة تعريف االإرهاب 
»اال�ستخدام الع�سوائي للعنف �سد ال�سكان املدنيني، بهدف ن�سر الذعر، وال�سغط على 
الباب الإدخال  اإلى فتح  اأدى  الوا�سع  التعريف  اأو �سلطٍة �سيا�سيٍة دولية«. هذا  حكومٍة 
االأولى  املئوية  اإرهابية؛ من )الزيلوت( يف  لتكون  التاريخ وو�سفها  حركات من بطن 
من ميلد امل�سيح، ثم بعد األف عام منهم )احل�سا�سيني(  يف القرن ال�سابع ع�سر، اإلى 
لة تنمو يف رحم تاأجيل بحث امل�ساألة،  )الفو�سويني االأناركيني(؛ وكانت اإ�سكالية موؤجَّ
وهي اإغفال اإرهاب الدولة، اأو التعامي عنه ب�سكل موؤ�س�سي؛ فعلى الرغم من اأن ع�سر 
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ك�سنوان  واالإره��اب  الف�سيلة  َيدِمج  كان  1794م(  )1793م–  فرن�سا  يف  االإره��اب 
للدولة، وميار�س االإرهاب حلماية الدميوقراطية، اإال اأّن الدرا�سات التي تتناول عنف 
ره منتقدو مدار�س االإرهاب. الدولة جتّنَبْت تناول االإرهاب اإلى اليوم، االأمر الذي �سُيكررِّ

 الطفرة اللحقة يف الدرا�سات جاءت ب�سبب تدويل االإرهاب يف ال�سبعينيات، 
كنتيجة  ملنعه.  بل  االإرهابي،  العنف  للرد على  لي�س فقط  ال�سيا�سي،  ال�سغط  فازداد 
 )profile( �سخ�سي  ملف  و�سع  اأو  االإره��اب��ي��ني،  بتنميط  يعرف  ما  ظهر  لذلك، 
القيام  من  يتمكنوا  اأن  قبل  متييزهم  ميكن  االإرهابيني  اأن   باعتبار  ل�سخ�سياتهم، 
باأعمال اإرهابية، وانتقل االجتهاد بهذا يف جمال العلوم االجتماعية، اإلى الرتكيز على 
هوية  بتحديد  ت�سمح  التي  باخل�سائ�س  قائمة  لتحديد  االإرهابية  ال�سخ�سية  درا�سة 
االإرهابيني الفعليني اأو املحتَملني؛ وكما �سيبني الحقًا، ف�سل هذا احلقل يف تف�سر اأو فهم 
اأو تقليل الإرهاب. وا�صتجابة لهذه النك�صة، دّب الن�صاط من جديد لفهم »احلركات 
فعًل  االإرهاب  اعتبار  اإمكانية  ال�سوؤال حول  االإرهابية« واجلماعات وحركتها، فظهر 

عقلنيًا من عدمه.)3( 

مدارس نقدية

تتقّوى  اأمركا اجلنوبية  الت�سعينيات، كانت حملت مكافحة املخدرات يف  يف 
ملكافحة  وت�سمه  االإره��اب  مكافحة  متويل  لتاأخذ  التعريفات،  ع  وُتو�سرِّ العنا�سر،  بكل 
وراثة  باالإمكان  �سار  ع�سكريًا،  �سُعَفت  الي�سارية  احلركات  كانت  وملا  امل��خ��درات، 
اأعاد االإرهاب  ميزانية مكافحتها، وت�سابكت عنا�سر التمويل للمكافحة، للحد الذي 
املخدرات  مَرّوجي  يكافحون  الذين  املحققون  وازده��ر  املنّظمة،  اجلرمية  حقل  اإلى 

واللذين يلحقون روؤ�ساء اجلماعات االإرهابية هناك.

كانت اآثار مرحلة ما بعد احلرب الباردة باردة؛ فظهر االإرهاب الوريث للي�سار 
كظاهرة ميكن درا�ستها بعنٍي ناقدة، وربطها باإيديولوجية حمراء، لذلك حينما جاءت 
واملخدرات،  الي�صار  �صد  حربهم  من  القادمون  انخرط  الإرهابية،  �صبتمرب  اأحداث 

)3( Verena Erlenbusch How (not) to study terrorism  Critical Review of International Social and Political Philoso-
phy  Volume 17, 2014 - Issue 4
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لي�سروا هم خرباء مكافحة االإرهاب اجلديد؛ فقد كانت كلمة الرئي�س بو�س وتو�سيفه 
للعملية االأكرب يف تاريخ البلد، بابًا جديدًا لرزق خرباء مكافحة االإرهاب واملخدرات، 

اأ�سحاب اخلربة البعيدة عن ال�سرق االأو �سط.

والية  نظرية  بني  حينها،  للإرهاب  ت  ت�سدَّ التي  الدرا�سات  ق  ُتفررِّ اأاّل  َغْرو  ال 
الفقيه والوالء والرباء، وبني �سيعية حزب اهلل واأ�سولية القاعدة!

قامت جمموعة Critical Terrorism Studies يف العام 1996م، على يد 
 William( وويليام دوغل�س )Joseba Zulaika( االأنرثوبولوجيَّني جو�سيبا زواليكا
A. Douglass(، وك�رّدة فعٍل نقدية، باقرتاٍح وو�سٍف بديٍل للإرهاب؛ كخطاٍب يبني 
االإرهابي كمو�سوع �سيا�سي، فاأ�سبحت �سورة االإرهاب حقيقة هيكلية وقوة تاريخية، 
ر  َوَجَدت منذ ذلك احلني مكانتها �سمن امل�سهد االأكادميي، الذي يتزايد اهتمامه مبرِبرِّ
وال�سيادة  ال��دويل،  والقانون  بينه  كة  امل�سكرِّ والعلقة  االإره��اب،  على  العاملية  احلرب 

الوطنية، والقوة االإمربيالية.

كانت اجلداالت تنتهي اإلى تاأكيد احلاجة اإلى نهٍج منهجيٍّ جديد ومنظور حا�سم 
يف املجال، وكانت االنتقاداُت تعي�ُس على الهام�س، قبل اأن تتيَح لها االألفية اجلديدة 
ه لدرا�سات االإرهاب، وهي  وما حَمَلته من اأحداث، ما يزيد من اأهميتها كناقٍد موجرِّ
التي  االأمنية،  ويلز  ومدر�سة  النقدية،  الفل�سفية  فرانكفورت  مدر�سة  على  حم�سوبٌة 
الأنها  االإرهابيني؛  روؤية  »لفهم«  الباب  تفتح  اأن  وتريد  الدولة،  قبل  الَفرد  الأمن  تنظُر 

ح�سيلة خطاأ النظام!

ميكن هنا انتقاد التناول املبتور للتاريخ، اأو اإهمال تاريخ الدرا�سات االإرهابية، 
االإرهاب  تناول  عن  للتاريخ،  التجاهل  هذا  ونتج  املجال،  هذا  يف  االأهم  وهواالنتقاد 
تداخَلْت  جمتمعيٍة  لِبْنَيٍة  نتيجة  اأو  جمتمعي،  كرتاكٍم  ال  وم�ساهد،  حلظيٍّ  كواقٍع 
كنتيجة  التكتيكية؛ ال  اأدواته  اأو  العنِف  اأنواع  كنوٍع من  االإرهاب،  اأ�سبابها؛ فقد ظهر 
ُتِطل م�ساألة »ماأزق تربئة الدولة من االإرهاب«، فل يوجد تف�سر  حلالة م�سبقة؛ ثم 
لتربئة الدولة وت�صمية جهات اللدولة الفاعلة كعن�صر وحيد للإرهاب و�صرط لزم يف 
اأغلب التعاريف، وحتديد ال�سحايا باملدنيني فح�سب. هذه النقطة َترُقد جذورها يف 
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التاريخ البعيد، وال ميكن فهمها اإال من املنظور الفل�سفي الحتكار الدولة للعنف، وقد 
تعر�ست لنقٍد عنيف.

يف  ي�سرتطون  من  على  َينَق�سرُّ  مثًل،  �سلوكا(  )جيفري  االأمركي  االأكادميي 
االإرهاب اأن ال يكون مرتكبه دولة، في�سمي رعاة هذا التعريف ب�»داعمي اإرهاب الدولة«، 
وياأخذ عليهم اأنهم يرف�سون النظر اإلى االأمور من اجلهة التي يتبناها االإرهابيون، اأو 

املجتمعات التي توؤيدهم، ح�سب زعمهم. 

ال�سيا�سية،  العملية  حمور  اأنها  على  للدولة  للنظر  انتقادهم  اإل��ى  باالإ�سافة 
اأثر التمويل ال�سيا�سي لدرا�سات االإرهاب، فهويجعل الهدف من  اإلى  ح املنتقدون  ُيَلمرِّ
الدرا�سات حمددًا، ويوحي باأن النتائج موجهة؛ فغالب الدرا�سات املنطلقة من خلفية 
�سيا�سية تعتمد على منهجية حل امل�سكلت، وهي منهجية اإيجابية تهدف اإلى تب�سيط 
ال�سيطاين«  »االآخر  االإرهابي« من منظور  »االآخر  اإلى  تنظر  وتفكيكها، فهي  امل�ساكل 
االإرهابيني ومنحهم  با�ست�سافة  املطالبات  تاأتي  الطيبة«.)4( وهنا  »االأنا  تقابله  الذي 

فر�سة للتعبر، لفهم امل�سكلة كجزء من النظام، ال كلعنة حّلْت من خارجه.

وهذه االنتقادات قريبة من انتقادات مدر�سة فرانكفورت الفل�سفية، كما فعل 
)هابرما�س( حني حتدث عن »عدم اإمكانية حتقيق احلياد يف جمال املعرفة العلمية، 
ه �سرورات املعرفة العلمية«. وما يعنيه بامل�سلحة،  الأن امل�سلحة هي التي اأ�سبَحت ُتوجرِّ
ر املعرفة لغر�ٍس ما، يتمثل يف امل�سلحة التقنية، والتي تتجلى  هواأن املجتمع دائمًا يطورِّ
يف العلوم الو�سعية التي تهدف اإلى ال�سيطرة االأداتّية على الطبيعة، والتي انتقلت اإلى 
االإن�سان نف�سه، الذي حتول اإلى اأداة اأو �سيء، ولهذا اأ�سبَحت املعرفة العلمية والتقنية 

هي التي قادت دائمًا اإلى حتكم متوا�سل واأكرث فاعلية))(. 

)4( Lee Jarvis.,Critical Terrorism Studies After 9/11 from: Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies 
Routledge, 29 Apr 2016.

))( بومنر، كمال، النظرية النقدية ملدر�سة فرانفكورت، من ماك�س هوركهامير اإلى اأك�سل هونيت، الدار العربية للعلوم نا�سرون، من�سورات 
الختلف، ط1، ٠1٠)، �س 49.
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ثم  واإلره��اب،  الباردة،  الحرب  لغز  الدولية:  العالقات 
الثورات

الدولية، من حيث ا�ستخدامه  االإرهاب لي�س مفهوما جديدًا لعلماء العلقات 
للعنف اجلماعي املنظم �سد الدولة اأو رموزها اأو املواطنني العاديني، ولكن ما يجعل 
ِكنه بلوغه  اإرهاب القرن احلادي والع�سرين خمتلفًا هو ح�سوله على مدى اأو�سع، مُيْ
التي  والتكنولوجية  واالقت�سادية  املالية  واالأدوات  احلديثة،  الو�سائل  با�ستخدام 
رافقتها العوملة؛ لذلك، فاإن الفاعل »غر احلكومي« القادم من خارج نظام الدولة، 
والذي ي�ستطيع -بطريقة ما- الو�سول اإلى اأدوات الدولة، يجعل درا�سة االإرهاب اأكرث 
اأن نظريات العلقات الدولية التقليدية التي تركز  تعقيدًا واإ�سكالية، ذلك، يف حني 
على الدولة، يبدو اأن لديها العديد من نقاط ال�صعف يف �صرح العلقة بني الدولة وِبْنَيِة 

االإرهاب.

مل تنجح النظرياُت الكل�سيكية يف العلقات الدولية يف تف�سر انتهاء احلرب 
اجلديدة  النظريات  من  ِلَطيف  احلاجة  فظهَرت  بذلك،  التنبوؤ  يف  وف�سَلت  الباردة، 
)النظرية  بينها  من  ُكلرِّّية،  نظرّياٌت  ظهَرت  وعليه،  الواقعّية،  النظرّية  تتجاوز  التي 

البنائية(، والتي بف�سلها �سعد الُبعد الثقايف يف نظريات العلقات الدولية.

وعلى الرغم من اأن التحليل البنائي ال ي�ستبعد متغر القوة )الواقعي(، اإال اأن 
البنائية ترتكز باالأ�سا�س على كيفية ن�سوء االأفكار والهوّيات، والكيفية التي تتفاعل بها 
ل الطريقة التي َتنُظر بها الدول ملختلف املواقف، وت�ستجيب  مع بع�سها البع�س، لُت�َسكرِّ
لها تبعا لذلك)6(؛ فاأبرزت البنائّية ق�سايا االأقلّيات، واالإرهاب والتنظيمات االإرهابية، 
فمن  التحّول؛  اأو  التغررُّ  مب�سدر  واهتّمت  اخلفي،  بالفاعل  ُيعرف  ما  تو�سيف  حتت 
وجهة نظر بنائية، فاإن الق�سية املحورية يف عامِل ما بعد احلرب الباردة، هي كيفية 
اإدراك املجموعات املختلفة لهوياتها وم�ساحلها، ومدى قدرة اخلطاب على �سياغة 
بتعديل  يقومون  َث��ّم  وم��ن  وم�ساحلهم  هوّيتهم  الفاعلون  بها  د  يحدرِّ التي  الكيفّية 
�سلوكاتهم. �سحيح اأنها تعتمد على فكرة اأن الدول هي الوحدات االأ�سا�سية للتحليل، 

)6( خالد امل�سري؛ جملة جامعة دم�سق للعلوم االقت�سادية والقانونية – املجلد 3٠ -العدد الثاين-٠14). 
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اإذ  الِبنائيني،  لدى  التحليل  يف  ومركزيتها  ال��دول  وحدوية  حول  النقا�س  ولكن ُيثار 
لي�س كل الِبنائيني يتبّنون هذا الطرح؛ فباالإ�سافة للدول كفواعل اأ�سا�سية يف النظام 
الدويل، ُتعترَب املنظمات الدولية احلكومية والغر حكومية، وباقي الفواعل غر الدول 
)Non-state actors(، مبثابة فواعل اأ�سا�سية اإلى جانب الدولة، ولكن تختلف يف 
مدى تاأثرها على فعاليات ال�سيا�سة الدولية و�سياغتها، وُيعترب هذا مبثابة تنويع على 

الطرح الواقعي يف هذا املجال)7(.

باالإ�سافة اإلى هذا، فالدولة عند الِبنائيني ال يتم معاجلتها من منطلق الطرح 
بفعل  تتكون  اجتماعية  ظاهرة  اعتبارها  خ��لل  من  بل  ُم�سَبق،  كمعطًى  الواقعي 
ال�سرورة التاريخية. اإذًا نحن اأمام اعرتاف باأهمية االأفكار، اإلى جانب القوة املاّدية 
بني  تداخل  وثمة  الدول؛  �سلوك  على  يوؤّثر  للهوّيات  مكتِمٍل  ودوٍر  الِبنيات،  ت�سكيل  يف 

الهيكل، واملوؤ�ّس�سات، والِبْنَية، وبني الفاعل.

َيعترب الِبنائيون اأن الفو�سى )التي هي بدهية النظريات االأخرى( اأقرب من اأن 
هون ويتحّكمون  تكون مزيجًا ُمَهيكًل ناجًتا عن ممار�سة الفاعلني اأنف�سهم، والذين يوجرِّ

)ح�سب م�ساحلهم وهوياتهم( يف القواعد وامل�سادر املتاحة من ِقَبل ِبنية ُمعّينة)8(.

العاملية،  ال�سيا�سة  مهمًا يف  دورًا  تلعب  عنا�سر  والثقافة  واملعاير  الهويات  اإن 
وتوؤكد الِبنائية على اأن درا�سة االإرهاب ت�ستلزم و�سعه يف اإطاره االجتماعي والثقايف 

والتاريخي، ال مناق�سته بعيدًا عن اأُُطِرها التي تطورت يف ظلها.

مناقشات ثم: كيف نسهم؟ 

من الوا�سح اأن اجلدال العاملي حول االإرهاب يتحّرك يف مناطق ال تتطابق مع 
ما يعانيه ال�سرق اليوم، اأو ما نعي�سه من املوجة اجلديدة للإرهاب، كما اأّن درا�سات 
االإرهاب، حتى تلك التي تتخ�س�س يف دور التطّرف والراديكالية ومكافحتها، وعلج 

)7( Burak KÜRKÇÜ2; HOW TO STUDY TERRORISM: COMPARISON OF CONSTRUCTIVISM WITH TRADITIONAL IR 
THEORIES1 , https://goo.gl/d3S82r

)8( Burak KÜRKÇÜ2; HOW TO STUDY TERRORISM: COMPARISON OF CONSTRUCTIVISM WITH TRADITIONAL IR 
THEORIES1 , https://goo.gl/d3S82r
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االإيديولوجية، والرتويج، تتمحور يف خل�ستها العلمية على اعتبار »الغرب« هو مكان 
التهديد وال�سحية، وهنا ميكن ا�ستلف ما قاله عبد الغفار مكاوي يف نقده ملدر�سة 
من  والتنوير  العقلنية  اإلى  »نظرت  اإنها  يقول  اإذ  الثلث،  موجاتها  يف  فرانكفورت 
منظور غربي وح�سب، وبذلك وقعت يف التمركز حول الذاتية الغربية، التي ت�سّوَرت 

وال زالت تت�سور اإلى حد كبر اأن تاريخها هو التاريخ العاملي«)9(.

البناء  يف  تظهر  عميقًا،  َبت  ت�سرَّ ف��روع��ًا  امل�سكلة  ج��ذور  حَت��ِم��ل  ال�سرق  يف 
املوؤ�ّس�سي للدولة، والتي نبت هيكلها بعيدًا عن خربة املجتمع يف بع�س االأحيان، وحتى 
وحدث  للوعي  الرتاكمية  العملية  عن  حتييدهما  مّت  النخبة  ونه�سة  امل�ستنر  تراُثها 
التحديثية  العمليات  وزادت  متوترة،  اجلديدة  املجتمعات  فن�ساأت  عليهما؛  االنقلب 
العلج �سعبًا؛  اأمرا�س م�ساحبة وخطرة جعلت  ن�سختيها جملة  التاأ�سيلية، ويف  اأو 
�سحيح اأن علجها ممكن بالبحث، والنظر البعيد عن التوتر واملوؤمن ب�سياق املجتمع 
اإطار العلج وجذر امل�سكلة مت عزلهما عن ظاهرها، حتى �سار  واملعرِتف به، ولكّن 
االإرهاب  اآخر من اجل�سم. فم�سكلة  َعَر�ٍس  ه يف  َعَر�سُ َيظَهر  االأمر كمر�س يف ع�سو 
اأّن اأعرا�سه و�سلت اأوروبا، ف�سار التفكر فيها خارج جذوره، وحماولة علجه تهتم 

باالأعرا�س اأو الفروع التي توؤذي هذا الطرف اأو ذاك. 

ابتداء من  االأخ��ر؛  القرن  تف�سرها خلل  يتم  اأح��داث مل  لقد ظهرت جملة 
الفكرة  ثم  والدينية،  القومية  فكرة  �سعود  ثم  اال�ستعمار،  وجه  يف  ال�سرق  انهيار 
الوطنية وفكرة الدولة، واالنقلبات الع�سكرية يف اخلم�سينيات، وما رافقها من ثورات 
اجتماعية، م�سنوعة كانت اأم طبيعية، وكان راأ�سمال الوعي ينهزم ب�سكٍل مواٍز لها، 
ار  وكل هزمية مل�سروع �سيا�سي كانت ُت�ساف لر�سيد »�سهوة العودة للما�سي«، وثمة جُتّ

بَرعوا يف الرتبرُّح من هذا الر�سيد املا�سوي.

وملا كان عطب النظريات ال�سيا�سية يف العامل العربي ونظريات علم االجتماع 
واإره��اب،  وغ�سب  متّرد  حركات  اإلى  الهام�س  بتحّول  التنبوء  اأحد  ي�ستطع  مل  نًا،  بيرِّ
اإ�سارات  توِجد  الدينية يف عمقها  لغته  اأن   اأن يدركوا  ومل ي�ستطع »دار�سو« اخلطاب 

)9( مكاوي، عبدالغفار، النظرية النقدية ملدر�سة فرانكفورت، �س ))
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تتوا�سع  اأن  الغربية ومدار�سها  العلمية  االآلة  ت�ستطع  �سيا�سية، ومل  جمتمعية ور�سائل 
جيل  انقرا�س  بعد  خا�سة  االأع��را���س،  درا�سة  عن  عو�سًا  العربي  املجتمع  لدرا�سة 

امل�ست�سرقني الكبار. 

اإذن، فتناول االإرهاب يف ال�سرق مبتور؛ اإما هو تراثي ي�ستدعي ن�سو�سًا ميتة 
توارت  النف�سي، يف حني  التحليل  بلغة  تائهة  اأو ع�سري يخاِطب عبارات  ويحاكمها، 
يها، ل�سالح نظريات  النظريات ال�سلبة التي حاول جيُل النقِد الفكري الفل�سفي تَبنرِّ
ها  مة متنازعة، وال يِلفرُّ ق�سرة النَف�س حُتاول ملحقة االأحداث ال�سريعة، فتبدو ُمَنجرِّ

كتاب كامل.

املفكرون يعملون يف جزر، ودوائر االأمن تعمل يف عزلة، يف بلد ال يّتحد فيها اإال 
هم الديني اجلديد، رغم خلفاتهم  االإرهابيون؛ اإذ يناق�سون اأفكارهم وي�سنعون ن�سّ
الداخلية، يف عزلة عن »جمتمع الدولة« الذي ينذوي با�ستمرار، حتت اأخطاء نخبته 

وقادته معًا.

اأبواب التعاون املطلوبة حتتاج اأن ُتطرق لننتهي. فمثًل، ُجَمل املثقفني املعتادة 
االأمن  رج��ال  لها  يفتح  اأن  يجب  ينجح«،  اأن  ميكن  ال  االأمني  »احل��ل  ب��اأن  تقول  التي 
اأذرعهم، فيتعاونوا مع باحثي العلوم ال�سيا�سية، ومينحوا �سجلت العمليات للمراكز 
التاأثر  حجم  وتعيني  الواقع،  اأر�س  على  العملية  م�سار  متابعة  لي�ستطيعوا  البحثية، 
ن من تف�سر الظاهرة؛ فالتف�سر هو  كرِّ الديني وال�سيا�سي واالجتماعي ب�سكل علمي مُيَ

الذي يجعل احلكم عليها ممكنًا.

يف املحافل الدولية، دائمًا ما يخو�س الباحثون العرب حربهم الإدخال اإرهاب 
ولهذا  يحرجونها،  اأو  اإ�سرائيل  تفعله  ما  َي��ُرّدون  ع�ساهم  النقا�سات،  �سمن  الدولة 
ُتِطل املطالبة بالنظر اإلى اإرهاب الدولة يف غالب اخلطابات العربية. وتبدو املطالبة 
االإرهابية،  اجلماعات  وبني  التحرر  بني جبهات  اخللط  اأي�سًا يف  وا�سحة  ال�سيا�سية 
بيد اأن هذا له تف�سره الوا�سح، ويربز بجلء حينما نرتّفع عن التوجهات ال�سيا�سية، 

وندرك اأّن املطلوب هو«فهم« هذه الظاهرة، و�سياقها االجتماعي، ومداها ال�سيا�سي.
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خاتمة

ٍد  حَتَ اأنه  الثابت  ولكن  اإليها،  النظر  وزواي��ا  ودوافعها  االإره��اب  مدار�س  تتنوع 
يقع داخل »املنظومة احل�سارية« اجلديدة، ولي�س لعنة جاءت من ال�سماء، فهويحتاج 
اإلى علج َيرِجع اإلى جذور التطّرف، ويجعل على اأ�سحاب الهوّياِت املنغلقِة م�سوؤولّيَة 
فتِحها، لتكون اأكرث تقبرًُّل للآخر، واأقل رغبة يف االنتقام، ولتعزيز العدالة والت�سامح، 

ومنح االآخر فر�سة، وحما�سرة العنف باأدوات جديدة؛ كاحلب وال�سلم والتفهم.


