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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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الكاتبةالكاتبة

أندي فلومستروم

باحثة سويدية من أصل سوري، باحثة في مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، متخصصة في 
البكالوريوس في اإلعالم وعلوم االتصال من  دراسة اإلرهاب والتطرف حول العالم، حاصلة على درجة 
جامعة ستوكهولم، ماجستير عالقات دولية -جامعة ستوكهولم، بكالوريوس آداب - أدب إنجليزي من 

.Al-Kompis جامعة دمشق. عملت كصحافية في اإلذاعة السويدية، قسم التحرير العربي وفي

م وحدة المقاربات السياسية دراسات وقراءات ومقاالت سياسية تتناول الواقع السياسي  تقّدِ
والحوادث السياسية في منطقة الشرق األوسط بصورة خاصة، والمنطقة العربية عموًما، إضافة 
 عن تقديم تقرير شهري يرصد تغيرات 

ً
إلى األوضاع والسياسات اإلقليمية والدولية المؤثرة، فضال

واقع وأوضاع المنطقة، السياسية والعسكرية واالقتصادية، ويمكن لوحدة المقاربات السياسية أن 
نشر  بأسماء أصحابها في حال كانت متوافقة مع معايير النشر 

ُ
تستقبل إسهامات من خارج ميسلون ت

المعتمدة. وتسعى وحدة  المقاربات السياسية أيًضا لتقديم مبادرات سياسية إلى القوى والتيارات 
السياسية وأصحاب القرار في المنطقة، تهدف إلى تقديم مقترحات لحّل إشكاالت سياسية محّددة، 

وإلى تعزيز الحوار والعمل اليموقراطي.

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

ا؟ تفسيرات لتحّول بعض البشر إلى إرهابيين، ميسلون للثقافة 
ً

أندي فلومستروم)2022(. ما الذي يجعل المرء إرهابّي
والترجمة والنشر.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة والترجمة والنشر  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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حكت لي جارتي أم ُعبيدة أّن رئيس فرع األمن العسكري في دمشق سألها حين سافرت من إدلب إلى دمشق لزيارة ابنها الذي 
ا في هذا الفرع منذ أكثر من خمس سنوات، وال يستطيع زيارة أهله في إدلب-ال ُيريد االنشقاق عن الجيش  يخدم ُمجّنًدا إلزاميًّ
العربي الّسوري- فكانت هي من يذهب لزيارة ابنها. قال لها رئيس الفرع في دهشة واستغراب، والحيرة ما تزال في تعابير وجهه، 
وقد م�ضى أكثر من عام على دخول الثوار مدينة إدلب: كيف دخلت املجموعات اإلرهابّية املسّلحة املدينة ومن ساندهم، هل 
تعاونوا مع أهل املدينة حتى دخلوا هيك فجأة »طب غم« وما أشكالهم، هل بينهم أجانب، وهل كانت أعدادهم كبيرة كما 

ُيقال؟  

اليهود املتعصبين بعد والدة  طوال تاريخ البشرية، كانت هناك دائًما موجات من الهجمات اإلرهابية العنيفة، بدًءا من 
املسيح، إلى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. هذا العنف اإلرهابي، وضع العالم أمام مواجهة العديد من األسئلة التي ال 
توجد لها إجابات سهلة. ما الدافع الذي يجعل اإلنسان مستعًدا للتخلي عن حياته لقتل اآلخرين وإحداث الدمار في املجتمع؟ 
بمعنى آخر: ما الذي يجعل املرء إرهابًيا؟ ما الذي يجعل الناس يتبنون وجهات نظر متطرفة ويلجؤون إلى اإلرهاب؟ ما العوامل 

التي تؤدي إلى تبني هذه اآلراء املتطرفة؟ 
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هناك أسباب عديدة جعلتني مهتمة بتقديم دراسة حول موضوع اإلرهاب، ويأتي في مقّدمها أنني أنتمي إلى منطقة الشرق 
األوسط املوسومة باإلرهاب عموًما أو لكونها مولدة للظواهر والجماعات اإلرهابية، وثانيها ألن اإلرهاب غدا من أهم املشكالت 
اإلنسان،  واحترام حقوق  والسالم  الديمقراطية  نحو  األوسط،  الشرق  في منطقة  العالم، خاصة  تطور  تعترض سبل  التي 
وسمها  يمكن  التي  األطراف  هي  ومن  اإلرهاب،  حول  نقاش  أي  في  تنشأ  التي  الكبيرة  والخالفات  الخلط  مستوى  هو  وثالثها 

باإلرهابية. 

كل ذلك دفعني نحو االهتمام بهذا املوضوع. وقد وجدت من الضروري في دراستي أن أتعرض لعدد من النقاط األساسية 
التي تشغل بالنا جميًعا، ومنها:

1- ينبغي إيجاد تمييز واضح وصريح بين اإلرهاب وحركات التحرر الوطني على مستوى العالم، خاصة بالنسبة إلى الدول أو 

الجماعات التي تنادي بحق تقرير املصير.

د لإلرهاب؟ وماذا عن بقية األديان  2- هناك محاولة الستكشاف العالقة بين اإلرهاب والدين، فهل اإلسالم مثاًل هو دين موّلِ

في التاريخ وعالقتها باإلرهاب؟ بل ماذا أيًضا عن الحركات اليسارية في العالم وعالقتها باإلرهاب؟

3- أيًضا ال بّد من الحديث حول أنواع اإلرهاب استناًدا إلى معايير واضحة ومحددة، فهناك اإلرهاب الفردي واإلرهاب الجماعي 

واإلرهاب الذي تقوم به بعض الدول في العالم.

لهذا اإلرهاب أسباب عديدة، إذ ال نستطيع إنكار أن العالم منذ القدم قد عانى من أخطار كثيرة مثل الحروب واالستعمار   -4

للفقر والختالل موازين  أيًضا أسباب اقتصادية منتجة  اليوم. وهناك  في حاضرنا  أثرها  التي تركت  العنصرية  والتفرقة 
الحريات  غياب  إلى  تؤدي  سياسية  وأسباب  الدول،  مستوى  على  أو  الواحد  املجتمع  داخل  سواء  االجتماعية  العدالة 
وانتهاك حقوق اإلنسان ما يدفع بعض املجموعات النتهاج سبيل التغيير بالعنف، وهناك أسباب ثقافية اجتماعية تؤدي 
في خلق  النفسية  أنماط حياة متخلفة، كما ال ننكر أهمية األسباب  في بعض املجتمعات بحكم ما ورثته من  بارًزا  دوًرا 
حاالت محبطة ويائسة من واقعها بما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العدوانية في شخصياتها والتوجه نحو العنف كشكل من 

أشكال تفريغ الطاقة السلبية.

وأخيًرا ال بد من وضع بعض املقترحات والتوصيات العامة التي تهدف إلى تحديد الكيفية األمثل ملعالجة ظواهر اإلرهاب،   -5

سواء على مستوى األفراد أو املجتمعات أو الدول.

هذه هي أهم األفكار التي سأتطرق لها في هذه الدراسة، مع العلم أنني سأستفيض في الشرح في ما يتعلق باستكشاف هذه 
الظاهرة في منطقة الشرق األوسط بوصفها املنطقة األقل استقراًرا على مستوى العالم، وبحكم أنها اليوم في صدارة املناطق 

املوسومة بإنتاج اإلرهاب.

هناك أصوات غير موضوعية في مقاربة ظاهرة اإلرهاب، خصوًصا األميركية، تركز على املجتمعات العربية واإلسالمية 
فحسب، بحكم أن أوضاعها السياسية واالقتصادية والثقافية تشكل بيئة مواتية فعاًل لنمو اإلرهاب. لكن هذه األصوات 
ال تجيب عن تساؤالت بديهية ذات عالقة بموضوع اإلرهاب؛ ملاذا هناك إرهاب أوروبي كما شهدنا في العقود املاضية، مثل 
يثار السؤال املهم: قياًسا على املجتمعات  نشاط منظمة »بادر ماينهوف« األملانية أو »األلوية الحمراء« اإليطالية؟ وهكذا 
العربية واإلسالمية املنتجة بحكم أوضاعها لإلرهاب، هل املجتمعات األميركية واألوروبية الديمقراطية حيث دول الرفاهية 

التي أشبعت الحاجات األساسية ملواطنيها، يمكن أن تنتج اإلرهاب أيًضا؟ 
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هذه التساؤالت تدفعنا إلى التأكيد أن اإلرهاب ظاهرة بالغة التعقيد، وال يمكن اختزالها في سبب واحد، فهناك أسباب 
ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية تتضافر جميعها لكي تنتج لنا أخيًرا اإلرهاب بصوره املتعددة.      

لذلك، من أجل فهم سبب اختيار بعض األشخاص لالنخراط في النشاط اإلرهابي واالنضمام الى املجموعات اإلرهابية، 
أجريت في بحثي تحلياًل باستخدام األسباب والعوامل التفسيرية السابقة الذكر كأساس للتحليل.

ر مجموعة متنوعة من األسباب الكامنة  ستتمثل نقطة البداية في هذه الدراسة بتقديم تعريف لإلرهاب يمكن أن يفّسِ
وراءه. فكلمة »اإلرهاب« كلمة مشحونة عاطفًيا وسياسًيا ما يجعل املعنى الذي تشير إليه مثيًرا للجدل، ومن الصعب العثور 
على تعريف شامل ملاهية اإلرهاب. تنبع هذه الصعوبة من عدة أسباب، لكن معظمها يأتي من طبيعة العمل اإلرهابي نفسه، 
واآلراء واملمارسات املختلفة للدول املعنية حول مفهوم مواجهة اإلرهاب، حيث إن ما يراه البعض إرهاًبا قد يراه البعض اآلخر 
مشروًعا )Yahya al-Faqih, 1993: 4(. إضافة إلى أن بعض هذه الصعوبات ترجع إلى تعقيد وتعّدد أشكال اإلرهاب وأهدافه، 

واختالف الدوافع الرتكابه. 

على الرغم من وجود تعريف خاص باألمم املتحدة لإلرهاب إال أن هناك تعاريف أخرى على املستوى اإلقليمي والدولي، 
وغالًبا ما تحكمها املعايير واملصالح السياسية، فقد صرح األمين العام لألمم املتحدة كوفي عنان في خريف 2011 أن ما يمكن 
.)Kumm, 1997: 24( أن يكون فعاًل إرهابًيا بالنسبة إلى إنسان ما يمكن أن يكون قتااًل من أجل الحرية بالنسبة إلى إنسان آخر

بعد مراجعة مجموعة واسعة من تعريفات اإلرهاب، وجدت تعريًفا واحًدا يشكل اإلطار املرجعي أو القاعدة املرجعية لهذا 
البحث الخاص حول أسباب ودوافع اإلرهاب. هذا التعريف قدمه االختصا�ضي السويدي في اإلرهاب، ماغنوس نوريل، حيث 

يعّرِف اإلرهاب على النحو التالي:

االستخدام املنهجي للعنف غير املشروع من قبل جهة فاعلة غير تابعة للدولة أو تابعة للدولة أو من قبل الدولة 
من خالل استخدام »العمالء« ]...[ من أجل تحقيق أهداف محددة، حيث يتم اختيار الضحايا عمًدا، ممن 
يسّمون »غير املقاتلين« و/ أو املدنيين. يمكن أن تكون هذه األهداف سياسية أو اجتماعية أو دينية بحسب 
بمجموعة  الخاصة  الحدود  خارج  الفعل  تنفيذ  يتم  عندما  دولًيا  يصبح  أو  اإلرهاب  ينتقل  املعنية.  املجموعة 
معينة/ فرد معين، أو عندما يكون مواطنو البلد نفسه أهداًفا لإلرهاب والقتل الذي يتم تنفيذه في دولة ثالثة 

.)Norell, 2002:5(

محتمالن  مرتكبان  أنهما  على  والدولة  الفرد  إلى  ينظر  إنه  حيث  لإلرهاب،  واسًعا  عملًيا  تعريًفا  يتبنى  نوريل  أن  هنا  نرى 
»التهديد  تعبير  يتجاهل  أنه  مالحظة  يجب  لكن  وراءه.  الكامنة  والدينية  واالجتماعية  السياسية  الدوافع  ويذكر  لإلرهاب، 
»استخدام  تعبير  إلى  مباشرة  يذهب  ذلك  من  وبداًل  اإلرهاب،  تعريف  من  جزًءا  اآلخرون  يراه  بينما  تعريفه،  في  بالعنف« 

العنف«. تكمن قوة تعريف نوريل في اتساع نطاقه، ولهذا السبب أعتقد أنه يتوافق بشكل جيد مع البحث املقّدم هنا. 

هناك جانب آخر مهم ملفهوم اإلرهاب، وهو التمييز بين فئات مختلفة من اإلرهاب. أحد الفروق الرئيسة هو ما إذا كنا 
نتحدث عن إرهاب الدولة أو إرهاب األفراد والجماعات. من وجهة نظري أرى أن االثنين مرتبطان ببعضهما بعًضا، بل إنهما 

وجهان لعملة واحدة.
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1- إرهاب الدولة

من املعروف تاريخًيا أن الديكتاتوريات تستخدم اإلرهاب أداة للقمع والسيطرة. تعرض آالف األشخاص للتعذيب وفقدوا 
حياتهم على يد إرهاب الدولة، ما يعني أن إرهاب الدولة هو الشكل الرئيس لإلرهاب )Yahya al-Faqih, 1993: 21(. على سبيل 
املثال، ممارسات إسرائيل في األرا�ضي العربية في فلسطين ولبنان، واملمارسات اليومية للواليات املتحدة في كل من العراق 

.)Ibid( وأفغانستان، ودول أخرى في العالم، تشهد على إرهاب الدولة في الزمن املعاصر

إرهاب الدولة يمكن أن ترتكبه الدولة نفسها أو من خالل دعمها لألفراد أو الجماعات اإلرهابية، وهذا ما أسماه باركر 
باإلرهاب الذي ترعاه الدولة، وهو حرب بالوكالة. تختار الدولة متى تستخدم اإلرهاب أداًة ملصالح سياستها الخارجية، فهي 
نشئوا حديًثا كطريقة فعالة من حيث التكلفة تهدف إلى تقويض الدول املعادية لها من 

ُ
تدعم اإلرهابيين الحاليين أو الذين أ

.)Parker, 2006: 360( دون التعرض لخطر الحروب واملواجهة العسكرية املباشرة

بدعم  حالًيا  املتهمة  املتحدة،  الواليات  إلى  ينظر  أن  للمرء  يمكن  الدولة،  ترعاه  الذي  اإلرهاب  عن  أمثلة  على  للحصول 
الحركات االنفصالية في العديد من دول العالم ضد حكوماتها، مثل كوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية. فضاًل عن 
الحرب التي قادتها الواليات املتحدة ضد االتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات. ومن األمثلة 
األخرى للجماعات اإلرهابية التي ترعاها الدولة حزب هللا املدعوم من إيران ومنظمة أبو نضال املدعومة من سورية وليبيا 

.)Ibid( والعراق. وتورط الجيش األحمر الياباني في ليبيا

ومع ذلك، هناك اتجاه خاص في الفكر الغربي يرفض االعتراف بإرهاب الدولة. وحتى لو اعترفوا بوجودها، فهم يقصدون 
الدول  يأتي من األفراد ال من  الثالث فحسب. وهم يرون أن زيادة خطر اإلرهاب  العالم  الذي ترتكبه دول  عموًما اإلرهاب 

.)Leventhal, Alexander, 1987:7, 8(

على الصعيد املحلي، يشير إرهاب الدولة إلى الدولة التي ترتكب أعمال العنف املنظمة من أجل إثارة اإلرهاب، ومن ثّم 
تحقيق أهداف سياسية، كوسيلة للحفاظ على السلطة أو قمع املعارضة، وهذا النوع من اإلرهاب يسمى مؤسساتًيا ألنه 
يحافظ على السلطة والشرعية واملؤسسات )Yahya al-Faqih, 1993(، وهذا النوع من إرهاب الدولة متأصل بشكل واضح 
العادلة وممارستهم  التي أّدت دوًرا حاسًما في ظهور ونمو بذور اإلرهاب الحديث نتيجة ممارساتهم غير  في األنظمة العربية 

أق�ضى قدر من العنف واإلرهاب للحفاظ على سلطتهم وأنظمتهم ضد شعوبهم.

2- إرهاب األفراد والجماعات

يشير هذا النوع من اإلرهاب إلى اإلرهاب الذي ينشأ كرّدة فعل على اإلرهاب الذي ترتكبه الدولة ضد شعبها، سواء أكان 
مصدره أفراًدا أم جماعات، داخل أرا�ضي الدولة. بعبارة أخرى، هو مناهض للعنف ضد إرهاب الدولة. يمكن القول إن هذا 
النوع من مناهضة العنف، كرّدة فعل لسلطة الدولة، هو أول تجربة إرهابية في التاريخ الحديث، ويمكن وصفها باإلرهاب غير 

  .)Aziz Shukri, 1991: 105( االستبدادي

ألسباب  تحليلي  اآلن  سأقدم  املختلفة،  وفئاته  اإلرهاب  ماهية  وجه  أفضل  على  يفسر  أن  يمكن  تعريًفا  قدمت  أن  بعد 
حدوث اإلرهاب والعوامل الدافعة له.
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   العوامل التفسيرية وراء اإلرهاب

يحدث اإلرهاب في مجموعة متنوعة من الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ومن أجل إنشاء رؤية شاملة لهذه 
الظاهرة، يجب دراستها وتحليلها ضمن السياقات التاريخية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والدينية والسياسية.

1- العوامل السياسية

لتحليل الدوافع السياسية وراء انضمام بعض الناس إلى املنظمات اإلرهابية، يجب على املرء أن يفهم البيئة السياسية 
التغيير السيا�ضي، فسوف يتعامل مع اإلرهاب بوصفه  إذا ركز املرء على اإلرهاب املوجه ضد الحكومات ألغراض  املعنية. 
شكاًل من أشكال العمل السيا�ضي الناتج عن االختيار املتعمد للتغيير )Crenshaw, 1981: 379-390(.  يجادل كرينشو بأن 
األفراد ينضمون إلى املنظمات اإلرهابية كتحٍد للسلطة القائمة على املظالم، والتي ترتبط بوجهة نظر كروجر بأن اإلرهابيين 
يهدفون الى التأثير بالتأثير في النتائج السياسية )Krueger, 2007: 24(. يمتلك اإلرهابيون وجهات نظر سياسية متطرفة، 
ويحاولون فرض رؤية متطرفة بوسائل عنيفة من خالل االنضمام إلى املنظمات اإلرهابية. يالحظ كروجر أن معظم اإلرهابيين 
ال يعانون الفقر أو الحرمان االقتصادي، وليسوا ممن يعتقدون أنه ليس لديهم ما يعيشون من أجله، بل على العكس من 

.)Ibid( ذلك، فهم أناس يعتنقون بشدة قضية ما، وهم على استعداد للموت من أجلها
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1.1 املظالم والقمع

مختلفة.  دوافع  لديهم  قضية  أجل  من  بأنفسهم  للتضحية  املستعدين  األشخاص  فإن   ،)2007( كروجر  لبحث  وفًقا 
بعضهم مدفوع باملظالم التاريخية، والبعض اآلخر بدوافع قومية، وغيره بدافع االضطهاد العرقي، وما إلى ذلك.

ولعل من  اإلرهاب.  بظاهرة  لها صلة  بينها  الجسيمة  تباينها واالختالفات  املعاصرة على  السياسية  النظم  أن  في  وال شك 
التفسيرات الشائعة أن النظم السياسية املستبدة، شمولية كانت أو سلطوية، وكذلك األنظمة الدينية االستبدادية، ُتعدُّ 
هي  والتي  واإلسالمية  العربية  البالد  في  الخصوص  وجه  على  ذلك  ويصدق  اإلرهاب.  أسباب  من  سبًبا  القمعية  بممارساتها 
الحريات  وتصادر  السياسية،  بالتعددية  تسمح  وال  شعوبها،  بقمع  األنظمة  هذه  تقوم  حيث  األعم.  الغالب  في  استبدادية 

.)Ysine, 2005( املدنية. تثير هذه املمارسات القمعية التطرف وتشكل أرًضا خصبة لإلرهاب

غير أن ذلك ال يعني بالضرورة أن املجتمعات الغربية واآلسيوية التي تسودها نظم ديمقراطية ال يمكن أن يكون لها صلة 
باإلرهاب. وذلك ألن التحليل النقدي للعديد من هذه املجتمعات، وفي مقّدمها املجتمع األميركي، يشير إلى أن وراء الواجهات 
الديمقراطية البراقة تعيش أحياًنا نظم تمارس السلطوية املقّنعة في مناسبات ومحطات عديدة. وقد يكون من بين األدلة 
على ذلك شهادة مفكرين أميركيين، من بينهم عالم السياسة بيرترام غروس الذي أصدر منذ سنوات كتابا نقديا مثيرا بعنوان 
»الفاشية الودودة« )1990( وهو يقصد بها املمارسة الديمقراطية األميركية التي تمارس، في رأيه، الفاشية عملًيا ولكن بصورة 
ق بصور شتى حرية التعبير والتنظيم أمامهم. ولعل املحاكمات التي قادها  غير فجة، ألنها تراقب املعارضين للنظام، وتضّيِ
في  أسفرت  التي  الودودة  الفاشية  لهذه  بارزة  صورة  األميركيين  اليساريين  املفكرين  ضد  الخمسينيات  في  مكارثي  السيناتور 

ظروف معينة عن وجهها القبيح.

واملفكر األميركي الثاني هو الفيلسوف الشهير األملاني األصل هربرت ماركوزه صاحب الكتاب املعروف »اإلنسان ذو البعد 
الواحد« )1964( والذي أشار في مجال تحليله للحريات السياسية في املجتمع األميركي إلى أنه يسوده نوع من التسامح القمعي! 
ويعني على وجه التحديد أنه تسامح محدود في مجال حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم تحوطه خطوط حمراء 

متعددة.

على سبيل املثال، تظهر الحركات الطالبية في أوروبا وأميركا في نهاية الستينيات أن األفراد يمكن أن يتحولوا إلى إرهابيين 
بعد فشلهم في االحتجاج السلمي. وهذا ما يشير إليه يحيى الفقيه عندما يقول إن اإلجراءات الحكومية املبنية على العنف 
والقمع لها دور مؤثر في إثارة الشعور باالستياء والكراهية، والتي بدورها تعمل محفًزا لتغذية اإلرهاب، خاصة عندما تلجأ 
بأن  كرينشو  بمالحظة  مدعوم  الرأي  هذا   .)Yahya al-Faqih, 1993( السلمي  االحتجاج  على  رًدا  العنف،  إلى  الحكومات 
العديد من اإلرهابيين في املا�ضي واليوم هم طالب شبان: متعلمون جيًدا، ينتمون الى الطبقة املتوسطة، مهنيون، ولديهم 
خبرة سياسية سابقة، لكن هم محبطون من آفاق التغيير في املجتمع وال يرون سوى فرصة ضئيلة للوصول إلى أهدافهم 

وحاجاتهم في النظام القائم على الرغم من وضعهم املتميز. 

وتشير أيًضا إلى أن الكثير من اإلرهاب قد نما بسبب انسداد اآلفاق أمام االضطرابات الطالبية السلمية. كان هذا هو 
التعامل  في  الرو�ضي  القيصر  قسوة  بسبب  نشأت  والتي  روسيا،  في  فوليا  نارودنايا  حركة  في  عشر  التاسع  القرن  في  الحال 
مع الحركة الشعبوية، وكذلك الوضع بعد الحرب العاملية الثانية في أملانيا الغربية والواليات املتحدة وأوروغواي واليابان 

.)Crenshaw, 1981(
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إن قمع الحريات املدنية والحقوق السياسية في بلد ما، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، يمكن أن يدفع األفراد نحو 
املنظمات  إلى  يتبنون اإلرهاب وينضمون  الذين  كروجر أن معظم األفراد  الحرية، وجد  بيت  لبيانات مؤشر  اإلرهاب. وفًقا 
اإلرهابية ينتمون إلى دول لديها القليل جًدا من الحريات املدنية، إن وجدت. تم دعم هذه النتيجة من البحث الذي أجراه حول 
جنسيات املتمردين األجانب الذين تم أسرهم في العراق: كل هؤالء املتمردين األجانب، إلى جانب العراقيين األصليين، كانوا 
مدفوعين بالقضايا املحلية، وجاؤوا من دول ناقصة الحريات املدنية والحقوق السياسية، مثل اململكة العربية السعودية 

.)24-Krueger, 2007: 23(

أجيال  أمام  الحركة  مجال  من  ضّيقت  إن  أنماطها  كانت  مهما  املعاصرة  السياسية  النظم  أن  إلى  كله  ذلك  من  نخلص 
الشباب، وضّيقت أيًضا النطاق السيا�ضي لألجيال الشابة وحرمتها من املشاركة السياسية فإنها بال شك تدفع بجماعات منهم 

إلى اعتناق أفكار مضادة للدولة، أو أفكار دينية متطرفة قد تصل بهم إلى ممارسة اإلرهاب.

2.1 االضطرابات السياسية

تبقى عوامل  لكنها  الديني،  التعصب  باإلرهاب، وكذلك  واليأس  والتهميش  السيا�ضي واالغتراب  السخط  يرتبط  ما  غالًبا 
غير كافية إللقاء الضوء على صعود اإلرهاب في أي زمان ومكان محّددين )Pilat, 2009:173(. يقصد بيالت أن هذه العوامل 
هي دوافع لألفراد للجوء إلى اإلرهاب كأداة للتعبير عن مظاملهم ورغبتهم في االنتقام من األنظمة االستبدادية. ويجادل بيالت 
الضعيف، سهولة  االقتصاد  الدينية،  أو  الثقافية  أو  العرقية  التوترات  ال�ضيء؛  الحكم  تعاني من  التي  »الدول  بأن  كذلك 
اختراق حدودها، ستكون أرًضا خصبة لإلرهاب« )Ibid: 174(. هذا ما أشارت إليه روس عندما قالت إن أشكال االضطرابات 
السياسية واالقتصادية داخل البالد قد تكون حافًزا لإلرهاب من خالل التأثير على األفراد لتبني آراء متطرفة عنيفة، ودفعهم 
إلى التنظيم اإلرهابي كوسيلة للتغلب على مظاملهم )Ross, 2006:82-85(. وبحسب البيانات التي تم جمعها حول اإلرهابيين في 
تركيا، فإن اإلرهابيين يزعمون أنهم لجأوا إلى العنف واإلرهاب ألنهم لم يتمكنوا من إيجاد حّلٍ آخر للتغلب على مظاملهم، ولو 

.)12-Schmid, 2007: 11( كانت لديهم حلول أخرى ملا اختاروا حياة اإلرهاب

وهذا يقود الكثيرين إلى اعتبار إرهاب الدولة أحد الدوافع الرئيسة إلرهاب األفراد والجماعات على حد سواء، ألن هذا 
تصعيد  جنب:  إلى  جنًبا  والجماعات  األفراد  وإرهاب  الدولة  إرهاب  يسير  املنظور،  هذا  من  األول.  ضد  فعل  رّدة  هو  األخير 
اإلرهاب من أي جانب سيؤدي إلى مزيد من اإلرهاب على الجانب اآلخر، وبالتالي لن تجد حلقة اإلرهاب طريقها إلى السالم 
)Bashir, 1992(. خالل الفترة من 1969 إلى 1970، يمكن اعتبار رّدات الفعل الحكومية على الحركات اليسارية واالحتجاجات 

إلى خلق أدوات إرهابية، خاصة الوحشية املستخدمة ضد تظاهرات الشباب ضد حرب فيتنام،  الطالبية فاشية، وتؤدي 
 The ويثرمين بادر ماينهوفBaader-Meinhof  ومنظمات مماثلة، مثل  إلى ظهور  الفعل هذه  املثال. أدت رّدات  على سبيل 

.)180-Kumm, 2003: 177( في الواليات املتحدة األميركية، التي قامت بأعمال إرهابية ضد الدولة Weathermen

3.1 االستقالل وتقرير املصير

املنظمات  إلى  لالنضمام  األفراد  دوافع  في  حاسًما  دوًرا  العرقي  والقمع  االحتالل  عن  الناتجة  السياسية  املظالم  تؤدي 
اإلرهابية واعتناق ثقافة اإلرهاب. إن الفشل في تحقيق تقرير املصير أو إنشاء دولة مستقلة ملجموعتهم العرقية أو القومية 

يدفع األفراد إلى اعتبار املنظمات اإلرهابية واألعمال اإلرهابية السبيل الوحيد لجذب االنتباه الدولي إلى كفاحهم وقضيتهم.
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املعاصرة  األمثلة  تشمل   .)361-Parker, 2006: 360( قمعية  سلطة  ضد  الحرية  أجل  من  مقاتلين  أنفسهم  يرون  إنهم 
للجماعات اإلرهابية القومية العرقية)1(: الجيش الجمهوري األيرلندي، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإيتا )حركة الباسك 
 ،)Lehiو Igrun( في الجزائر، وإيغرون وليحي )FNL( وجبهة التحرير الوطني ،)PKK( وحزب العمال الكردستاني ،)االنفصالية

)ميليشيا يهودية نشطة في األربعينيات(.

يؤدي الفشل الدراماتيكي للوسائل البديلة لتحقيق أهداف سياسية إلى أعمال إرهابية. خاصة عندما يجد األفراد أنفسهم 
في وضع أضعف كثيًرا من خصومهم: ونتيجة لليأس، غالًبا ما يلجؤون إلى اإلرهاب والعنف على أمل الحصول على السلطة من 
خالل املنظمات اإلرهابية. أدت الهزيمة العربية في حرب 1967 مع إسرائيل إلى تحول الفلسطينيين والقوميين املتشددين إلى 
 Hoffman,( األعمال اإلرهابية في كفاحهم ضد إسرائيل، على أمل الحصول على اعتراف دولي وتدخل من أجل تقرير املصير

.)2006:74; Crenshaw, 1981: 389

في بعض األحيان، أدى الفشل في جذب االهتمام الدولي لقضية وطنية إلى لجوء األفراد إلى التنظيم اإلرهابي. كمثال على 
ذلك نذكر حزب العمال الكردستاني ومنظمة التحرير الفلسطينية )Ibid(. »صرخنا من خيامنا عاًما بعد عام، لم يستمع 
بعد  املقاومة.  مقاتلي  من  جديًدا  جياًل  مثلت  التي  خالد،  ليلى  الفلسطينية  الطائرة  خاطف  كلمات  هذه  كانت  أحد«  إلينا 
سلسلة من األعمال الرائعة في أوائل السبعينيات، نجح هؤالء املقاتلون في وضع وطنهم فلسطين على الخريطة السياسية 

.)Kumm, 2003:90(

أو مجموعات  أفراد  التخويف؟ هم  السلطة من خالل  إلى  الوصول  يريدون  الذين  إجابة عن سؤال كوم: من هم  هذه 
لذلك، فإن عدم   .)Kumm, 2003:24( بالعجز ألن مركزهم أضعف من خصومهم  الشعور  يائسة ويعانون من  أجيال  أو 
دولية،  بقرارات  عليه  املصادقة  من  الرغم  على  املصير،  تقرير  في  وحقها  االستقالل  الحصول على  الدول على  بعض  قدرة 
دفع األفراد وجماعات التحرر الوطني إلى طريق اإلرهاب للفت انتباه املجتمع الدولي إلى قضيتهم. من األمور ذات الصلة هنا 
اإلرهاب  دائًما  استخدموا  قد  مباشرة  سياسية  سلطة  لديهم  ليس  الذين  والجماعات  األفراد  أن  واردالو  غرانت  مالحظة 
التكتيكات  هذه  مثل  تجذب  أكبر.  وعسكرية  سياسية  بسلطة  يتمتع  الذي  املستهدف  املجتمع  في  تأثيرات  لتحقيق  املباشر 
دعاية عاملية وتخلق حالة من الذعر على نطاق واسع بطريقة تجعل اآلخرين يستمعون إلى أصواتهم وتمكينهم من تحقيق 

.)17-Wardlaw, 1989: 3( أهدافهم السياسية

4.1 الصراعات العرقية

عندما يغض املجتمع الدولي، الذي يؤكد على الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق اإلنسان، الطرف عن املمارسات 
الوحشية املتعلقة بالعرق والصراعات العرقية وحتى اإلبادة الجماعية، فإن هذا يمكن أن يدفع األفراد والجماعات للجوء 
إلى اإلرهاب كوسيلة للبقاء والدفاع عن النفس ضد االضطهاد. ومن األمثلة على هذا العمى، اإلبادة الجماعية في رواندا عام 
1994 بين شعوب الهوتو والتوت�ضي، وأعمال العنف الرهيبة التي ارتكبها كو كلوكس كالن )KKK( في الواليات املتحدة ضد 

السود.

يمكن اعتبار عدم قدرة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة على اتخاذ إجراءات قانونية جادة ضد انتهاكات بعض األفراد 
والجماعات العرقية في جميع أنحاء العالم تفسيًرا للجوء األفراد والجماعات إلى اإلرهاب للدفاع عن أنفسهم ضد حمالت 

يسعى اإلرهابيون اإلثنيّون القوميون أو اإلرهابيون االنفصاليون إلنشاء دولة مستقلة خاصة بهم أو لجماعتهم الوطنية. يُستخدم العنف اإلرهابي لجذب االنتباه الدولي إلى النضال من أجل   1
.)Parker, 2006:360( .التحرر الوطني” و/ أو إجبار الحكومات على التعامل مع القضايا التي كان من الممكن تجاهلها لوال ذلك“
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اإلبادة الجماعية )Yahya al-Faqih, 1993(. تؤيد روس ذلك عندما تقول إن الصراع العرقي املتزايد في مناطق مختلفة من 
الدول الشيوعية السابقة قد ساهم في انضمام األفراد إلى الجماعات اإلرهابية وتبني التكتيكات اإلرهابية املسلحة كوسيلة 
للبقاء )Ross, 2006(. أحد األمثلة على هذه الصراعات العرقية هو ما حدث في جمهورية البوسنة والهرسك، بعد تفكك 
زيادة  من  يتضح  كما  أوروبا،  في  التعصب  تصاعد  أن  من  مخاوف  هناك  املنطلق،  هذا  من   .1995-1992 بين  يوغوسالفيا 
التطرف اليميني وجرائم الكراهية ضد املهاجرين، وال سّيما املهاجرين العرب، قد يؤدي إلى ظهور حركات إرهابية جديدة في 

 .)Krueger, 2007 ;258-Hertog, 2009:257( املجتمع الغربي

2- العوامل االقتصادية

تؤدي العوامل االقتصادية دوًرا مهًما في توجيه سلوك األفراد واملجتمعات. يمكن أن يؤدي الفقر واألزمات االقتصادية 
في  االقتصادي  البناء  يتسبب  آخر،  بمعنى  املجتمع.  أفراد  آثاره على  له  ما سيكون  معينة،  اجتماعية  بنية  انهيار أسس  إلى 
نمو أنماط مختلفة من العالقات االجتماعية؛ إذا كان هذا البناء مشبًعا اقتصادًيا، أي قائًما على أسس قوية، فسيجلب 

.)Benhammedi, 2009( د السلوك العدواني والعنف التماسك والصالبة االجتماعية، وإذا كان العكس، سيوّلِ

وبناًء على ذلك، يمكن حصر بعض العوامل االقتصادية التي تجعل األفراد والجماعات يحتضنون اإلرهاب على مستويين: 
داخلي وخارجي. العوامل الداخلية التي تكمن في بعض املشكالت الرئيسة التي ينتجها املجتمع، بينما تتجلى العوامل الخارجية 

في العوملة.

1.2 الفقر

بينما يجادل بعض الخبراء في مجال اإلرهاب إن الفقر ليس سبًبا لإلرهاب، كما أنه ليس سبًبا ليتخذه اإلرهابيون ذريعة 
كما يحصل في كثير من األحيان، فإنهم يزعمون أن العديد من أفراد الطبقة الوسطى املتعلمين جيًدا ينخرطون في اإلرهاب 
إفقار وتهميش شرائح كبيرة من املجتمع  النظر عن وضعهم االقتصادي. يدعي خبراء آخرون أن  ألسباب سياسية، بغض 
إنهم  حيث  اإلرهابية،  التنظيمات  إلى  واللجوء  اإلرهاب  طريق  التباع  الشباب،  بين  خاصة  الحاسمة،  املحفزة  العوامل  من 
 .)Benhammedi, 2009( مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل الوصول إلى مكانة أو التخلص من الواقع الصعب في حياتهم
الحدود  الى  يفتقرون  الذين  البشر  فيها ماليين  التي يعيش  العشوائية  الفقيرة واملناطق  اتساع األحياء  الى ذلك  واذا أضفنا 
الدنيا من نوعية الحياة الكريمة، ألدركنا ان هذ العشوائيات تربة خصبة صالحة لتفريخ الجماعات الناقمة والساخطة والتي 

قد تتحول في ظروف معينة إلى جماعات إرهابية. 

هذا ما عبر عنه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعد تفجيرات 2005 لنظام ترانزيت لندن؛ إن الحرمان ونقص التعليم 
يدفع الناس إلى تبني وجهات نظر متطرفة والتحول إلى اإلرهاب. »في نهاية املطاف، ما نعرفه اآلن هو أنه حيثما يوجد تطرف أو 
تعصب أو أشكال حادة ومروعة من الفقر في مكان ما، فإن العواقب لم تعد ثابتة في ذلك املكان« )Krueger, 2007:16(. حتى 
الرئيس جورج دبليو بوش، بعد 11 سبتمبر، ربط اإلرهاب بالفقر، قال: »نحن نحارب الفقر ألن األمل هو رد على اإلرهاب«، 
وأضافت لورا بوش، »إن النصر الدائم في الحرب ضد اإلرهاب يعتمد على تثقيف أطفال العالم« )Ibid: 12(. وهذا بدوره 
يمكن أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أن التعليم املشوه ينتج جياًل ضعيًفا قادًرا ومستعًدا الحتضان األيديولوجيات والثقافات 

التي تقف وراء اإلرهاب.



14

ا؟
ً

ما الذي يجعل المرء إرهابّي
تفسيرات لتحّول بعض البشر إلى إرهابيين

من خالل جمع بيانات شاملة حول الخلفية االقتصادية لإلرهابيين، تبين أن األغلبية العظمى ينتمون إلى الطبقات الدنيا 
ويفتقرون إلى التعليم الجيد؛ تثبت مثل هذه البيانات أن العديد من اإلرهابيين اليمينيين في الواليات املتحدة فقراء وعاطلون 
من العمل، على سبيل املثال. األمر نفسه ينطبق على املتطرفين املسلمين الذين نشأوا في الدول الغربية وانخرطوا في العنف 
الكشمان  السريالنكي  الخارجية  وزير  صرح   .)256-Hertog, 2009: 254( الدنيا  الطبقة  من  ينحدرون  فهم  واإلرهاب، 
كاديرغامار أنه »ال يمكننا في العالم النامي وال في العالم املتقدم أن نسمح للفقر املدقع واليائس، من دون أي أمل في مستقبل 
املوت  ينشروا  بأن  لهم  والسماح  والكراهية  الفتنة  لهيب  تعزيز  في  يرغبون  الذين  ألولئك  خصًبا  حقاًل  يصبح  بأن  أفضل، 
والدمار واإلرهاب والفو�ضى« )Pilat, 2009:176(. إنه يعني أن الفقر املدقع، من دون أمل في املستقبل، سيكون تربة خصبة 

لإلرهاب.

يمكن آلثار الفقر على األفراد أن تجعلهم ضحايا للمتطرفين الراديكاليين، ويمكن رؤية أدلة جيدة على هذه العملية في 
الشرق األوسط خالل التسعينيات، حيث أدى اليأس والفقر الذي نشأ من مخيمات الالجئين إلى تدفق مستمر للمجندين 
املستعدين للتضحية بأنفسهم مقابل املال ألسرهم التي تعيش في فقر مدقع في هذه املخيمات. ثم بدأ اإلسالميون باستخدام 
االنتحار سالًحا، وقاموا بتجنيد العديد من الرجال اليائسين والفقراء من مخيمات الالجئين في غزة ولبنان، على سبيل املثال، 
حيث دمر الفقر حياة السكان وأحالمهم املستقبلية. إن موت الشباب ال يجعلهم فحسب شهداء في عيون اآلخرين، بل يجلب 
 Norell, 2002:( أيًضا الدعم املالي لعائالتهم املتبقية من السلطة الفلسطينية والعراق الذي يدعم القضية الفلسطينية

.)16-15

2.2 البطالة

طبيعية  حياة  ممارسة  في  آمالهم  على  وقضت  الشباب،  ماليين  ضربت  والتي  البطالة،  ظاهرة  استفحال  أن  في  شك  ال 
كغيرهم من املواطنين العاملين، يمكن أن تكون لها صلة ما بظاهرة اإلرهاب. 

د الشعور بالعجز واليأس من جهة، والغضب واإلحباط من جهة أخرى. عالوة  يمكن للبطالة، خاصة بين الشباب، أن توّلِ
على ذلك، فإن االفتقار إلى اإلحساس ب�ضيء يعيش من أجله اإلنسان، يمكن أن يلعب دوًرا كبيًرا في جعل هؤالء الشباب هدًفا 
سهاًل ملجموعات مختلفة، متطرفة دينًيا أو سياسًيا )Benhammedi, 2009:4-5(. هؤالء الشباب الذين يعيشون مع شبح 
الفقر واليأس من دون أي أمل في املستقبل يصبحون ضحايا الجماعات اإلرهابية االنتهازية، وهدًفا سهاًل للتجنيد من خالل 
منحهم حوافز مادية وأحياًنا دفع رواتب شهرية. وبالتالي، فإن الفقر والبطالة، مع الشعور باليأس، من الدوافع الرئيسة 
ألولئك الشباب الذين يبحثون عن املعنى في حياتهم ومستعدون لفعل أي �ضيء يجعلهم يشعرون بقيمة أنفسهم، حتى لو 

كانت األعمال التي يشاركون فيها أعمال عنٍف أو دموية.

ويمكن القول إن بعض الشباب ممن ينضمون إلى الجماعات اإلرهابية يكون دافعهم إحساس الفرد بقيمته، وأنه يمكن 
أن يشغل وضعا اجتماعيا متميزا داخل التنظيم اإلرهابي الذي عادة ما يقوم على أساس تراتبي تتدرج فيه مكانات أعضاء 
التنظيم، فهناك في الجماعات اإلسالمية اإلرهابية أمراء التنظيم الذين يحظون في العادة بمكانة عليا وينالون احتراًما عميًقا 
بل وتوقيًرا من قبل أعضاء التنظيم العاديين. غير أنه بين األمير واألتباع العاديين هناك مراتب وسطى مهمة مثل املسؤول عن 
تخطيط العمليات، والخبير العسكري، والقادة الفرعيين. شغل هذه الناصب وتبّوء املكانات املتنوعة في التنظيم من شأنه 
أن يشبع لدى العديد من شباب اإلرهاب الحاجة إلى االعتراف بقيمته، وتقدير مواهبه، حتى ولو كانت تصب في الحوادث 

اإلرهابية.     



15

ا؟
ً

ما الذي يجعل المرء إرهابّي
تفسيرات لتحّول بعض البشر إلى إرهابيين

 ويشير شميد إلى أن التعليم من دون فرص للعمل هو مزيج انفجاري يمكن أن يؤدي إلى اإلحباط واالكتئاب لدى الشباب، 
خاصة في املجتمعات العربية حيث يظهر هذا املزيج املتفجر في توسع التربية اإلسالمية التقليدية التي توفر مهارات قليلة 
للمشاركة في املجتمعات العصرية. ولكنها تسمح بنمو الفكر األصولي الديني املناهض للحداثة والعلمنة. يؤدي غياب الفرص 
الظهور  على  قادر  غير  متطرًفا  دينًيا  جياًل  بدوره  ينتج  الذي  الديني  التعليم  مجاالت  في  التوسع  إلى  للشباب  العمل  وفرص 

واالندماج في عصر الحداثة )شميد، 2007: 26(. 

الشباب  تجند  والفلسطينية  الشيشانية  والجماعات  الكردستاني  العمال  وحزب  هللا  حزب  أن  بيداهزور  بحث  ُيظهر   
العاطلين عن العمل الذين لم يجدوا مكانهم في املجتمع، بداًل من القوميين املتحمسين امللتزمين بالتغيير السيا�ضي. وباملثل، 
جندت الجماعات اإلرهابية املاركسية تاريخًيا شباًنا عاطلين من العمل بحياة شخصية غير متحققة، ويفتقرون إلى التوجيه 
السيا�ضي )Abraham, 2008:100(. وباملثل، يقترح جريجوري جونسون أن القاعدة، على األقل في اليمن، ال تركز في تجنيدها 
أن  إلى  أشير  كما   .)Jonson, 2007( كبير  حّدٍ  إلى  اجتماعًيا  املهمشين  واملسلمين  الشباب  على  بل  امللتزمين،  الجهاديين  على 
.)Schmid, 2007:26( معظم التنظيمات اإلرهابية تتكون من رجال غير متزوجين أو أرامل لم يعملن بأجر قبل التحاقهن بها

3.2 االضطرابات االقتصادية

وفًقا لروس، فإن االضطرابات االقتصادية تعمل كمحفز بين األفراد والسكان على نطاق أوسع للجوء إلى اإلرهاب واالنضمام 
إلى الجماعات اإلرهابية. على سبيل املثال، تعرضت كولومبيا وأيرلندا الشمالية لجميع أنواع صعوبات العمل والعنف اإلجرامي؛ 
يؤثر عدم الوصول إلى التعليم والوظائف الجيدة على قدرة الفرد على امل�ضي قدًما، اجتماعًيا واقتصادًيا.  االضطرابات العمالية 
هي أيًضا موضع خالف بالنسبة إلى الفلسطينيين، الذين غالًبا ما يتقاضون القليل من املال، وينظر إليهم على أنهم مصدر 

 )Ross, 2006: 131-136(. Labor unrest للعمالة الرخيصة من قبل الشركات اإلسرائيلية التي تهتم بتوظيفهم

ا على النظام الرأسمالي وعواقبه، مثل  لقد أثر ظهور األيديولوجيات الثورية التي تمثلها املنظمات اليسارية الشيوعية ردًّ
النظام  هذا  ضد  ذاتها  الفعل  ورّدات  نفسها  األيديولوجيات  لديهم  الذين  األشخاص  في  املساواة،  وعدم  والظلم  االحتكار 
الجديد، وعملوا مًعا للنضال ضده والقضاء عليه. وقد تم تبني هذه األيديولوجيات من قبل الحركات الطالبية في مختلف 
دول أوروبا وأميركا في ستينيات القرن املا�ضي. لجأت هذه الحركات إلى األعمال اإلرهابية بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها في 

.)Yahya al-Faqih, 1993: 32, 34( تغيير البنية السياسية واالقتصادية الجديدة

إضافة إلى ذلك، أثارت عملية التحول االشتراكي في نهاية الستينيات، خاصة في العالم الثالث، إحساًسا باملخاوف الفردية 
والتشتت االجتماعي؛ ظهور نماذج اجتماعية جديدة أنشأها املجتمع الصناعي ال يمكن أن يقلل من التعقيد املتزايد للمعيشة. 

.)Ibid( أنتجت هذه النماذج أزمات اقتصادية قد تساعد في ظهور بعض الحركات التي تمارس العنف واإلرهاب

إلى جانب كل هذا، فإن أزمة االقتصاد الداخلي الذي يفتقر إلى العدالة االجتماعية ويحفز الصراع الطبقي تؤدي دوًرا 
حاسًما في خلق شعور بالغضب واالستياء لدى طبقة معينة يمكن أن يتجلى في ردة فعل متطرفة مصحوبة بأعمال إرهابية. 
يؤدي  ما  والفقراء،  األغنياء  بين  الفجوة  ويوسع  يخلق  التنمية  أجل  من  واملوارد  للثروة  العادل  والتوزيع  العدالة  غياب  إن 
بدوره إلى نظام اجتماعي مختل يتميز بالحرمان االجتماعي الجماعي الذي قد يحرض األفراد على اعتناق اإلرهاب كردة فعل 
على مظاملهم )Benhammedi, 2009:5(. بعبارة أخرى، أدت الفجوة املتزايدة بين الطبقات وتزايد عدم املساواة إلى انضمام 
.)26-Schmid, 2007: 25( األفراد إلى املنظمات اإلرهابية التي ترتكب أعمااًل إرهابية باسم توزيع أكثر إنصاًفا للثروة والعدالة
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األفراد  انحراف  إلى  تؤدي  عوامل  كلها  االجتماعية  العدالة  وغياب  والتهميش  واإلقصاء  والقمع  والبطالة  الفقر  إن   
والجماعات إلى داخل طريق اإلرهاب واالنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية. إلى جانب هذه املعادلة، هناك عدد من العوامل 

الخارجية التي يجب أخذها في الحسبان. أحد هذه العوامل هو العوملة ونتائجها على املستويين الوطني والدولي.

4.2 العوملة

إذا كنا نضع النظم السياسية املعاصرة في بؤرة الضوء في ما يتعلق بعملية إنتاج اإلرهاب، فإن األسباب االقتصادية ال 
يمكن عزلها عن سببية الظاهرة. واألسباب االقتصادية ال تكمن فقط في الفقر املتقع الذي اتسعت دوائره بشكل سرطاني 
نتيجة سياسات العوملة التي أطلقت العنان للرأسمالية املتوحشة، ولكن أيًضا الزدياد الفجوة الطبقية بين األغنياء والفقراء 

في عديد من البالد املتقدمة والنامية على السواء.

كان لظهور العوملة كنظام عالمي جديد العديد من النتائج السلبية: فقد أطلق العنان للرأسمالية في أعلى مستوياتها، ما 
أدى إلى زيادة التقسيم الطبقي بين الشمال العالمي الغني والجنوب العالمي الفقير، األمر الذي أدى بدوره إلى تأجيج السخط 
 .)Benhammedi, 2009:5( والكراهية بين البلدان الغنية التي أصبحت أكثر ثراًء، والبلدان الفقيرة التي أصبحت أكثر فقًرا
لقد أدى الظلم وعدم املساواة على املستوى الدولي إلى زيادة الفقر والتخلف في الدول الفقيرة نتيجة لنظام جديد يقوم على 
مصالح الدول الغنية. تصبح الدول الفقيرة غير مؤهلة وغير قادرة على اإلبحار في هذا النظام غير املتكافئ. وبعبارة أخرى، 
فإن التفاوت املتزايد نتيجة للعوملة االقتصادية وسياستها غير العادلة يعمل كمحفز للفرد لالنضمام إلى املنظمات اإلرهابية 
التي تتبنى ثقافة اإلرهاب باسم توزيع أكثر إنصاًفا للثروة على املستويين الوطني والدولي )Schmid, 2007: 21(. واستناًدا إلى 
املنطق نفسه، جادل مروان بشارة بأنه »عندما يشعر الناس بالدونية عسكرًيا واقتصادًيا، فإنهم يتبنون وسائل غير متكافئة 

.)Johnston, 2001( »وليس الوسائل املعتادة - للحصول على ما يريدون -

حيث  اإلرهاب.  مثل  متطرفة،  ردوٍد  لخلق  عرضة  وأكثر  لالستقرار  زعزعة  أكثر  الحديث  العالم  إن  الفقيه  يحيى  يقول 
اإلرهاب هو مقاومة للتغيير الجذري الناتج عن العوملة، إذ يشعر الناس أنها خارجة على سيطرتهم، وال تجلب سوى املزيد من 
الظلم والفقر إلى بلدانهم. هذا هو السبب في أن الجهاديين يهاجمون االستيالء املتصور على مجتمعاتهم من قبل الشركات 
العاملية، كرّدة فعل عنيفة ضّد العوملة )Schmid, 2007: 181 ;34-Yahya al-Faqih, 1993: 33(. وبكلمات أخرى؛ إن نجاح 
الرأسمالية في معظم أنحاء العالم، بقوة الشركات العاملية، قد أثر في حياة مليارات األشخاص الذين يتناثرون على هوامش 
التغيير االقتصادي الجذري، أولئك الذين عانوا من هذه التغييرات على أنها تهديد لهوياتهم الذاتية، هم الذين ينجذبون إلى 

املنظمات اإلرهابية، مثل القاعدة.

بعد دراسة الحجج القائلة إن االنخراط في اإلرهاب ينبع من االضطرابات االقتصادية والفقر والبطالة واآلثار السلبية 
للعوملة، أود أن أذكر وجهة نظر معارضة يمثلها الخبير االقتصادي آالن كروجر الذي طبق تحلياًل إحصائًيا صارًما لإلرهاب 
االقتصادية  والظروف  اإلرهابيين  النتائج من خلفيات  اإلرهاب، واستخالص  في  املشاركة  األفراد على  ز  تحّفِ التي  والعوامل 
واالجتماعية والسياسية للمجتمعات التي أتوا منها. فهو يذكر أن الحرمان االقتصادي واالفتقار إلى التعليم ال يدفعان الناس 
إلى تبني وجهات نظر متطرفة والتحول إلى اإلرهاب. وذكر أن نصف سكان العالم يعيشون على 2.00 دوالر في اليوم أو أقل، 
أميون  بالغ  أقل، وأن نحو 785 مليون  أو  ابتدائي  تعليم  العالم حاصلون على  أنحاء  في جميع  مليار شخص  أكثر من  وأن 
)Krueger, 2006: 3(. لذلك إذا كان الفقر وعدم كفاية التعليم سببين لإلرهاب، فستكون النتيجة أن العالم سيكون مكتًظا 

باإلرهابيين. ويجادل بأن اإلرهابيين تحركهم أهداف سياسية قوية، وأنهم يحاولون فرض رؤيتهم املتطرفة بوسائل عنيفة.
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نحو  أن  عن  كشفت  أفغانستان،  في  القاعدة  إرهابيي  عن  دراسة  خالل  من  نفسها  النتيجة  إلى  ساغمان  مارك  توصل 
35 في املئة من أعضائها كانوا من املتعلمين، ومن الطبقة املتوسطة )ساغمان، 2004(. لكن هذا يطرح السؤال: ماذا عن 
هذه  إلى  لالنضمام  األفراد  يدفعا  أن  يمكن  التعليم  ونقص  االقتصادي  الحرمان  أن  على  دلياًل  هذا  أليس  املئة؟  في   65 الـ 
املنظمات اإلرهابية؟  أليس هناك احتمالية ألن يتم استغالل هؤالء األشخاص املحرومين اقتصادًيا من قبل فئة الـ 35 في 
املئة، واستخدامهم أداًة لتحقيق أهدافهم ذات الدوافع السياسية أو الدينية؟ أليس من الواضح أن كل هذه اآلراء املتضاربة 

ز فكرة تعّقد ظاهرة اإلرهاب على املستويين الوطني والدولي؟ حول األسباب والدوافع وراء انحراف الفرد تعّزِ

3- العوامل االجتماعية والثقافية

السياسية  العوامل  تختلط  حيث  اإلرهاب،  ظاهرة  إنتاج  في  عدة  عوامل  تضافر  السابق  العرض  من  يتضح  وهكذا 
باالقتصادية، غير أنه ينبغي أال نن�ضى العوامل الثقافية واالجتماعية.

1.3 الروابط االجتماعية

يتحدى ماكس أبراهام النموذج االستراتيجي - النموذج السائد في دراسة اإلرهاب - الذي يفترض أن اإلرهابيين هم فاعلون 
عقالنيون يهاجمون املدنيين ألغراض سياسية، وأن األشخاص العقالنيين يشاركون في املنظمات اإلرهابية لتحقيق أهدافهم 
السياسية املعلنة )Abraham, 2008:78, 84(. باستخدام األدلة التجريبية، قدم إبراهيم نظرية منافسة خالصتها أن الغايات 
االجتماعية هي التي تحفز اإلرهاب حًقا: يجادل بأن الدافع لألشخاص الذين يشاركون في املنظمات اإلرهابية ليس ارتباًطا 
تكون جزًءا من  أن  في  الهوية والرغبة  الفردي عن  البحث  نوع من  بل هو  األيديولوجية،  أو  السياسية  بأجندتهم  شخصًيا 
 »condition of communion« املجتمع. بعبارة أخرى؛ الشعور بالتضامن من خالل املشاركة في جماعة اجتماعية تسمى

.)ibid: 95(

واملعزولين  املنفصلين  األشخاص  تجتذب  اإلرهابية  التنظيمات  هذه  أن  اإلرهاب  مجال  في  الدراسات  من  العديد  تظهر 
اجتماعًيا، الذين يعانون من الشعور بالوحدة والرفض واالستبعاد من مجتمعاتهم. نتيجة لذلك، يسعى األفراد للحفاظ على 
الروابط االجتماعية أو تطويرها مع زمالئهم اإلرهابيين، وفي الوقت نفسه تقليل إحساسهم بالغربة عن املجتمع. وتؤكد هذه 
الحجة أن »الروابط االجتماعية سبقت االلتزام اإليديولوجي الذي كان نتيجة وليس سبًبا لالنضمام إلى عضوية إرهابية« 
)Ibid: 98(، وقد ثبت ذلك أيًضا من خالل دراسة جونسون حول تنظيم القاعدة في اليمن، والتي تبين أن مجموعة من القادة 

.)Johnsen, 2007( ذوي الخبرة تركز تجنيدها على الشباب املسلمين املهمشين اجتماعًيا بال توجه

والحزب  وإيتا،  األيرلندي،  الجمهوري  الجيش  مثل  مختلفة،  إرهابية  منظمات  من  أعضاء  على  دراسات  أبراهام  أجرى 
الشيوعي االيطالي، وفصيل الجيش األحمر، والكتائب الحمراء، إضافة إلى Weather Underground، وأخيًرا حزب العمال 
الكردستاني، وأظهر أن معظم أعضاء هذه الجماعات قد انضموا إلى هذه املنظمات ليس بسبب ارتباطها بأجندات سياسية 
أو أيديولوجية، ولكن للتواصل وتطوير العالقات االجتماعية مع أعضاء إرهابيين من مجموعات أخرى. وفًقا لدراسة جديدة 
حول تنظيم القاعدة وحماس والجهاد اإلسالمي، فإن اإلرهابيين ينضمون أيًضا إلى هذه املنظمات ألنه يوجد مسبًقا أصدقاء 
وأفراد من العائلة في داخلها )Abraham, 2008:97(. وقد دعمت ذلك أيًضا دراسة تستند إلى مقابالت مع منظمات إرهابية 
 .)Schmid, 2004:11( تركية، حيث ينضم اإلرهابيون إلى املنظمات ألن أفراد العائلة أو األصدقاء موجودون بالفعل هناك
وقد أسفرت دراسة سيجمان عن 114 مجاهًدا سلفًيا عن نتيجة مماثلة، حيث تعّد روابط األلفة والصداقة مهمة جًدا في 
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إلى الجماعات  تجنيد اإلرهابيين )Sageman, 2004:79(. وهذا يؤكد أن االنتماء االجتماعي يؤدي دوًرا مهًما في ضم األفراد 
اإلرهابية.

تبرز أهمية االنتماء االجتماعي أيًضا من خالل ظاهرة اإلرهاب الدولي، حيث توافد اإلرهابيون إلى األماكن التي يتجمع فيها 
اإلرهابيون اآلخرون، على الرغم من أن وجودهم مًعا ال عالقة له بتوجهاتهم السياسية. في عام 1970، التحق آالف اإلرهابيين 
من العديد من املنظمات من دول مختلفة بمعسكرات تدريب تديرها منظمة التحرير الفلسطينية، وحدث ال�ضيء نفسه 
خالل الحرب في أفغانستان في عام 1980 ومنتصف 1990: تحول نشاط اإلرهابيين أواًل إلى أفغانستان للتدريب مع األفغان 
املجاهدين ثم إلى معسكرات القاعدة )Abraham, 2008:100(. وما نالحظه اآلن دولًيا بعد صعود الربيع العربي هو دليل على 
أن اإلرهابيين قد حولوا تركيزهم إلى حيث بدأت الحرب. يمكن رؤية مثال على ذلك هو تنظيم الدولة اإلسالمية )IS( في العراق 

وسورية. وقد توافد عدة آالف من اإلرهابيين من أنحاء كثيرة من العالم إلى معسكرات التدريب.

التضامن والجماعة االجتماعية وشغف التحدي وحب املغامرة كلها تجارب جذابة للشباب الذين يبحثون عن الصداقة 
يو�ضي  ذلك،  وبناًء على   .)7-Stern, 2003:4( اآلخرين  لإلرهابيين  السياسية  الخلفيات  الحسبان  في  األخذ  واإلثارة من دون 
أبراهام بأن تركز عمليات مكافحة اإلرهاب جهدها على تقليص الفوائد االجتماعية للمنظمات اإلرهابية، وهي أكثر ما يقّدره 

.)ibid: 105( .هؤالء األفراد

2.3 االغتراب الثقافي

يعّد االغتراب الثقافي من أهم املشكالت التي تشكل سبًبا حاسًما في انحراف الشباب نحو العنف. يمكن ألولئك الذين 
يعيشون على هامش املجتمع أن ينظروا إلى املنظمات اإلرهابية على أنها ملجأ للعثور على هوية االنتماء. هذا هو الحال بشكل 
تركوا  الذين  الغربية  الدول  في  الشباب  املسلمين  املهاجرين  أوروبا، خاصة  في  املندمجين  املهاجرين غير  إلى  بالنسبة  خاص 
وطنهم األصلي وانفصلوا عن عائالتهم وأصدقائهم، يشعرون أيًضا بأنهم منفصلون عن املجتمع املضيف الذي يعيشون فيه 
)Sageman, 2004:92(. يشعر عدد كبير من املسلمين األوروبيين بأنهم محرومون وأن املجتمع املضيف ال يقبلهم. ونتيجة 

لذلك، أصبح العديد من الشباب متطرفين على يد رجال الدين املسلمين الذين حذروهم من االندماج، وقدموا لهم بداًل من 
ذلك رؤية سلفية أو جهادية لإلسالم.

وفًقا لـ ساغمان، فإن معظم اإلرهابيين الذين يشاركون في حركة الجهاد اإلسالمي السلفية العاملية هم مهاجرون من شمال 
إفريقيا )املغرب والجزائر وتونس( وغيرها من دول الشرق األوسط، نشأوا في املجتمعات الغربية بمشاعر العزلة واالغتراب. لم 
يكونوا متدينين بشكل عام، لكن إحساسهم الشخ�ضي بالظلم واإلذالل زاد من خالل عدد من التجارب: الشعور بالوحدة وما 
يترتب على ذلك من اغتراب عاطفي في هذه املجتمعات الفردية الجديدة؛ االفتقار إلى الروحانية في الثقافة النفعية؛ وكذلك 
العمالة الناقصة والتمييز داخل املجتمع املحلي. وبسبب الوحدة، سعوا إلى املساجد املحلية التي تمنحهم الصداقات املجتمعية 
والراحة العاطفية )Sageman, 2004:73-80(. وأّدت هذه املساجد دوًرا حاسًما في تحول هؤالء الشباب املسلمين املنعزلين أو 
املستبعدين من املجتمع والذين يعيشون على هامش املجتمع في الضواحي ذات األغلبية من املهاجرين إلى مجاهدين سلفيين 
عامليين، وتحويلهم إلى متعصبين يتوقون إلى القتل واالستشهاد. هذا ما وجده شميد في بحثه: إن العديد من املهاجرين املسلمين 
في أوروبا الغربية يبحثون عن هوية ودور في الحياة واملجتمع نتيجة لوجودهم بين ثقافتين. هؤالء الشباب املسلمون املهمشون 
الذين يشعرون بالعجز واإلهانة في الغرب، تتم توعيتهم بمعاناة ومظالم املسلمين اآلخرين في أجزاء أخرى من العالم، مثل 
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العراق وكشمير والشيشان، من خالل األئمة وأشرطة الفيديو ومواقع اإلنترنت، ويوجهون غضبهم باتجاه مصدر الظلم، حيث 
 .)Schmid 2007, 15( قد يقودهم هذا الغضب إلى تنظيم إرهابي جهادي

3.3 العقول املغلقة

ال شك أن العوامل الثقافية تؤدي أحياًنا دوًرا حاسًما في إنتاج اإلرهاب، خاصة عندما تتبنى هذه العوامل الثقافية رؤية 
في إطار  للعالم  املنغلقة  الرؤية  يتم تكوين هذه  النف�ضي )Ysine, 2005(. وغالًبا ما  الفكري والركود  باالنغالق  للعالم تتسم 

الجماعات اإلرهابية اإلسالمية كحصيلة لعملية نقد عنيفة للدولة واملجتمع والثقافة.

أما الدولة فقد شاع في أدبيات هذه الجماعات، نعتها بالكفر ألنها دولة علمانية تطبق القوانين الوضعية وال تطبق شرع 
استخدام  الى  ويحتاج  الخطيئة  في  غارق  جاهلي  مجتمع  قطب،  سيد  طروحات  وراء  انسياًقا  لديهم،  فهو  املجتمع  أما  هللا. 
العنف لتقويمه. ويبقى أخيًرا نقد الثقافة السائدة والتي هي في عرفهم ثقافة مخترقة باألفكار الغربية الفاسدة، وال بّد من 

خالل استخدام فئات الحرام والحالل تعديل مسارها ولو باستخدام القوة املسلحة.

إن السمة األساسية للعقول التي يتم غزوها بهذا الفكر املسموم هي أنها تصبح عقواًل مغلقة، ال يمكنها قبول اآلخر، وال 
تتسامح مع تنوع اآلراء، وترفض الحوار مع اآلخر بشكل مطلق. يسعى أصحاب تلك العقول لتغيير الواقع بالقوة املسلحة، 
حتى لو أهدرت دماء املسلمين، سعًيا وراء املثل األعلى الذي صاغته أفكار أمراء الجماعات اإلرهابية. يريدون إقامة دولة دينية 
تقوم على الشريعة. هؤالء األفراد ذوو العقول املغلقة هم ضحايا هذه الرؤية التي ترفض الثقافة »الحديثة« وتحاول محاربتها 

بالوسائل كافة، بما فيها الصراع املسلح، ألنهم يرون أنها ثقافة غزتها الثقافة الغربية الفاسدة.

ما نراه من األعمال اإلرهابية العنيفة في املنطقة العربية في العقود املاضية هو حصيلة انقسامات أيديولوجية وثقافية 
حادة بين تيارين فكريين مختلفين في العالم اإلسالمي. أحدها يدعو إلى بناء حياة قائمة على الشرعية العلمانية، ويرفض 
التقاليد والعادات االجتماعية والدين، معتبًرا إياها عقبات في طريق التقدم الحضاري. واآلخر تيار ديني متطرف معارض 
للحضارة الحديثة، وكل ما يتعلق بأفكار التقدم الحضاري: فهم يرون أن الحضارة الحديثة مفسدة لألخالق وسبٌب لتفكك 
األسرة )Al-Hussein, 2011(. وهذا االنقسام في التفكير ناتج عن وجود خطأ فكري وديني لدى بعض الجماعات الدينية التي 

تؤمن بالدفاع عن اإلسالم والجهاد باسم الدين نتيجة شعورهم بالدونية والتهميش من قبل الدولة.

يمكن لهذه املجموعات تجنيد األفراد الضعفاء الذين يكونون ضحايا نظام تعليمي يفتقر إلى الحوار الفكري مع اآلخر 
ومحدود في أساليب التعلم. تدور هذه األساليب حول الحفظ والتعلم عن ظهر قلب للمواد الدراسية، حيث يغيب التفكير 
النقدي والحوار البناء من قبل املربي واملؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم. كل هذا له دور في شّل فكر األفراد وجعلهم 
عرضة لثقافة اإلرهاب والتوجهات الفكرية الراديكالية التي تتبنى العنف )Ibid(. وهذا يدعم ويقوي دور العوامل الفكرية في 
تكوين السلوك والفكر اإلرهابي، حيث يرفض األفراد الواقع ويسعون ملحاربة املبادئ واملعتقدات الحديثة من خالل قتل 

وتدمير اآلخرين، ما يعكس عدم قدرتهم على التفكير الفردي.
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4- عوامل نفسية

إلى طريق اإلرهاب بهدف ارتكاب أعمال عنف،  النفس دوًرا حاسًما في سلوك اإلرهابيين، فاألفراد ينجذبون  يؤدي علم 
رات ألفعالهم العنيفة  م لهما املبّرِ وهذا يصبح منطقهم الخاص الذي يرتكز على سيكولوجيتهم وينعكس في خطابهم، ويقّدِ
)Reich, 1998: 25(.  يقوم خطاب اإلرهابيين على االستقطاب واالستبداد. إنه خطاب )نحن ضد الـ هم(، حيث ال توجد ظالل 

رمادية. إنهم يرون أن اآلخر )الـ هم(، أصل الشر، وينظرون إلى أنفسهم، )الـ نحن( بوصفهم مناضلين من أجل الحرية، فاآلخر 
هو مصدر مشكالتهم وفًقا ملنطقهم النف�ضي الخاص، ولهذا السبب يجب تدميره )Ibid: 26(. هذا الخطاب مدفوع ببحث 

اإلرهابيين عن الهوية، ما يساعد في تفسير انضمامهم إلى حياة اإلرهاب.

1.4 فرضية العدوان النرج�سي

في  لسلوكهم.  املبكر  التطور  منذ  لإلرهابيين  العقلية  الرفاهية  الحسبان  في  يأخذ  نهج  هي  العدوانية  النرجسية  فرضية   
األساس، »إذا لم يتم تحييد النرجسية األولية في شكل )الذات العظيمة()2( عن طريق التجربة الواقعية، فإن هذا ينتج أفراًدا 
يمكن  التي  النرجسية  الهزيمة  ينتج عن هذا حالة من  اآلخرين«.  احترام  إلى سمة  ويفتقرون  اجتماعًيا ومتعجرفين  معتّلين 
أن تؤدي إلى ردة فعل من الغضب، والرغبة في تدمير مصدر األذى النرج�ضي)Hudson, 1999: 20( ، وكمظهر من مظاهر 
الغضب النرج�ضي، يحدث اإلرهاب في سياق األذى النرج�ضي، حيث يكون اإلرهاب محاولة للحصول على السلطة أو الحفاظ 

   .)Ibid( عليها عن طريق التهديد

»التخارج«  لـ  النفسية  اآلليات  على  »االعتماد  وهي  اإلرهاب  إلى  ينجذبون  الذين  لألشخاص  شخصية  سمة  هناك   
الشخصية  اضطرابات  أو  النرجسية  يعانون  الذين  األفراد  في  موجودة  النفسية  اآلليات  وهذه   ،)Ibid: 21( و«االنقسام« 

.)Ibid( الحدّية، والتي تساهم، بشكل كبير، في توحيد األسلوب الخطابي لإلرهابيين ومنطقهم النف�ضي الخاص

الذين يتشكل نمو شخصيتهم من خالل نوع معين من الضرر  آلية مميزة لألفراد  بوست Post أن »االنقسام«   يوضح 
النف�ضي )اإلصابة النرجسية( أثناء الطفولة. هؤالء األفراد الذين يعانون من فهم متأّذٍ للذات قد فشلوا في تحّمل الجوانب 
السيئة ألنفسهم وبيئتهم ودمجها مع األشياء الجيدة في كّلٍ واقعي. بمعنى آخر، فشلوا في دمج األجزاء الجيدة والسيئة من 

.)Post, 1986:678( »الذات، وبداًل من ذلك قاموا بتقسيم الخير والشر إلى »أنا« و »لست أنا

 الفرد الذي يتمتع بهذه الشخصية يجعل »ذاته العظيمة« مثالية، وينسب كل الضعف املكروه إلى اآلخرين. إنهم يعتمدون 
اعتماًدا كبيًرا على آليات االنقسام والتخارج، ويتطلعون إلى الخارج بحًثا عن مصدر الصعوبات، وبالتالي فهم في حاجة إلى 
عدو خارجي يلومونه، وهذا يعكس اآللية املهيمنة للكاريزما املدمرة التي ال تستطيع مواجهة العيوب الذاتية. هؤالء األفراد، 
مثل هتلر، يحتاجون إلى عدو خارجي يلومونه ويهاجمونه بسبب عيوبه وضعفه )Ibid: 681(. هذا البيان: ليس نحن - بل هم؛ 

هم سبب مشكالتنا، يقدم تفسيًرا نفسًيا ملا حدث من خطأ في حياتهم.

 تشير البيانات التي تم اختبارها من قبل بوست )Post, 1986(، بما في ذلك البيانات الخاصة بإرهابيي أملانيا الغربية، إلى 
أنهم يتميزون بجروح نرجسية واعتماد مسيطر على اآللية النفسية لالنقسام والتخارج )Reich, 1998:29(. إنهم إرهابيون 

2  تُوصف الذات العظيمة كتكوين نرجسي طبيعي. تعتبر وفقًا لـ Kohut )1971( جزًءا طبيعيًا من العملية التطورية للبنية الذاتية أو بنية األنا الواقعية. تحدث الذات العظيمة عندما يضّل 
 .)Klein, 1987: 222( هذا األخير، ما ينتج عنه انقسامات رأسية بين “أنا عظيم” و”أنا بائس” مع القليل جدًا من التواصل بينهما من شأنه أن يحدث اضطرابًا نرجسيًا
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لديهم صراع حاد خاصة مع اآلباء، وفي الوقت نفسه يظهر أنهم فشلوا على الصعيدين التعليمي واملنهي في حياتهم. وبالتالي، 
فهم ينجذبون إلى الجماعات اإلرهابية التي لديها وجهات نظر على أساس »نحن« في مقابل »هم«. لكن يبدو أن هذه الدراسة 
تتناقض مع العدد املتزايد لإلرهابيين املهنيين املتعلمين جيًدا، مثل املهندسين والفيزيائيين والكيميائيين، كما كان الحال مع 

.)Hudson, 1999:21( حيث كان جميع األعضاء تقريًبا محترفين متعلمين ،Aum Shinrikyoأوم شينريكيو

طور شاو )1986:365( Shaw ما أسماه »نموذج املسار الشخ�ضي«)3(، معتبًرا أن السلوك اإلرهابي هو نتيجة إلصابات 
نرجسية لم يتم حلها ونكسات شخصية مؤملة، ما يتسبب في إصابة األفراد بجروح نفسية عميقة تفسر سبب انخراطهم في 
أعمال إرهابية، يمكن عزوها إلى املعاناة من األضرار املبكرة التي لحقت بتقدير الذات والهوية املضطربة وعدم القدرة على 
التعامل مع اإلحباطات الكبيرة في الحياة )Arena & Arrigo, 2005:486(. في هذا الصدد، أشار  )Post )1984إلى أن الحاجة 

األساسية للفرد إلى االنتماء إلى جماعة إرهابية هي نتيجة لهوية نفسية اجتماعية غير مكتملة أو مجزأة.

2.4 فرضية العدوان واإلحباط

 هناك أسباب كامنة وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنف، وهي البؤس واإلحباط والشعور بالظلم واليأس، ما يدفع بعض 
األفراد للجوء إلى اإلرهاب إلحداث تغييرات جذرية )Yahya al-Faqi, 1993(. تتبنى روس حجة بعض العلماء بأن اإلرهاب يمكن 
أن يكون سببه اإلحباط. يجادلون بأن بعض اإلحباط يمكن أن يظهر أو يعبر عن نفسه بصيغة العدوان، وسيعتمد اإلحباط 
بأنفسهم.  إحباطهم  أهداف  على  بالهجوم  األفراد  قيام  في  واإلحباط  العدوان  يتسبب  واملظالم.   املتراكم  الرضا  عدم  على 
يعاني العديد من اإلرهابيين من اإلحباط والحاجة إلى تعويض نقص املعنى في حياتهم املهنية السابقة أو الرغبة في تعديل أو 
معالجة املظالم التي يحملها اآلخرون )Ross, 2006: 83-89(. قد تكون فكرة العدالة أو اإلنصاف أكثر ارتباًطا باملواقف تجاه 
العنف واإلرهاب من الشعور بالحرمان االقتصادي )Crenshaw, 1981:383(. كرينشو تعني أن الظلم امللحوظ الكامن وراء 
الحرمان هو الذي يسبب الغضب واإلحباط لإلرهابيين، ويجب أن ُيلقى حدوث اإلرهاب على عاتق الحكومات التي تتحمل 

املسؤولية عن مظالم ومعاناة الناس.

يمكن مالحظة ذلك في عهد روسيا القيصرية عام 1870، حيث لم يجد الطالب الشباب واملتحمسون طريقة أخرى سوى 
إلقاء القنابل لتغيير الوضع السيا�ضي. وفي أملانيا ما بعد الحرب، قامت الحكومة الوحشية التي لم ترغب في االستماع بضرب 
احتجاجات جيل الشباب املحبط. من هذا اإلحباط، ُولد فصيل الجيش األحمر، بالتوازي مع املنظمات اإلرهابية األملانية 

.)Kumm, 2003:25( الغربية التي كانت مأوى لألفراد املحبطين الذين رفضوا االستسالم

3.4 الهوية السلبية
 وفًقا لنظرية إريكسون في تكوين الهوية، وال سّيما مفهومه عن »الهوية السلبية«)4(، يرى كنوتسون )1981( أنه في حال 
حدوث أزمات متفاقمة، قد ييأس الفرد من القدرة على احتواء هذه العناصر السلبية في هوية إيجابية. يقترح أن اإلرهابي 
السيا�ضي يتخذ بوعي هوية سلبية. يعطي مثااًل إلرهابي كرواتي ينتمي إلى أقلية عرقية مضطهدة أصيب بخيبة أمل بسبب فشل 
 .)Hudson, 1999:20( طموحه في الحصول على تعليم جامعي، ونتيجة لذلك اتخذ هوية سلبية من خالل تحوله إلى إرهابي

يشير “نموذج المسار الشخصي” إلى أن اإلرهابيين يأتون من مجموعة مختارة من السكان المعرضين للخطر، والذين يعانون من الضرر المبكر  بتقديرهم واحترامهم  لذاتهم ]...[ الحاجة   3
.)Shaw, 1986: 365( األساسية إلى االنتماء إلى جماعة إرهابية هي نتيجة لهوية نفسية اجتماعية غير مكتملة أو مجزأة

تنص “الهوية السلبية” وفقًا لـ Erikson )1975( على أن “كل شخص وكل مجموعة تحمل هوية سلبية كمجموع لكل تلك الهويات وشظايا الهوية التي يجب على الفرد أن يغمرها في   4
نفسه لكونها غير مرغوب فيها أو ال يمكن التوفيق بينها أو بسبب ما تعلمه من مجموعته أن يعتبرها عالمة على )االختالف القاتل في دور الجنس أو العرق، في الطبقة أو الدين(”.



22

ا؟
ً

ما الذي يجعل المرء إرهابّي
تفسيرات لتحّول بعض البشر إلى إرهابيين

يعتقد كنوتسون أن اإلرهابيين ينخرطون في اإلرهاب نتيجة مشاعر الغضب والعجز بسبب عدم وجود بدائل، والتي يبدو 
أنها تتزامن مع فرضية اإلحباط والعدوان. أبو نضال، على سبيل املثال، كان قادًرا على تجنيد الشباب املغتربين والفقراء وغير 
املتعلمين الذين يسعدهم أن يكونوا قادرين على التعريف عن أنفسهم بكونهم ضمن مجموعة يقودها شخصية معروفة، 

.)Hudson, 1999:25( لكن غامضة

للجماعات اإلرهابية واملتطرفة  الجماعية  الهوية  باتجاه الحصول على  التحول  إلى  السلبية هؤالء األفراد  الهوية  وتدفع 
من أجل اختبار الهدف واملعنى في حياتهم. أثبتت دراسة مبنية على فحص اإلرهابيين املسجونين أن األفراد يتبنون الهوية 
السلبية عندما يدركون أنهم يعيشون في مجتمع مهمش، فهم يعيشون على هامش املجتمع من دون أي دعم، وفي الوقت 
 Crenshaw يقدم كرينشو .)Arena and Arrigo, 2005:486( نفسه يشعرون أنهم محرومون من يكونوا أعضاء في مجتمعهم
إلى  أو الحركات املتطرفة ألنهم يفتقرون  املنظمات اإلرهابية  إلى  إلى أن األفراد ينجذبون  )1986( استنتاًجا مشابًها، مشيًرا 
إحساس قوي بالهوية، ويجدون الراحة في العقيدة االستبدادية للمنظمة. األمر نفسه ينطبق على بوست Post الذي وجد 
أن هؤالء اإلرهابيين يعانون من تشظي الهوية النفسية واالجتماعية، وأن العنف السيا�ضي مدفوع ببحث الفرد عن الهوية 

)املرجع نفسه: 488(. 

4.4 أزمة الهوية واكتساب القوة

 تؤدي أزمة الهوية، أي الفشل في تحقيق هوية األنا خالل فترة املراهقة، دوًرا حاسًما عند األفراد في إيجاد طريقهم إلى 
إلى الجماعات املتطرفة واإلرهابية.  مجموعة إرهابية. إن فقدان الهوية وضرورة االنتماء يدفعان معظم األفراد لالنضمام 
ما  غالًبا   .)Hudson,1999:35; Reich,1998:31( باألهمية  والشعور  باالنتماء  الشعور  مرة  ألول  املجموعات  هذه  تمنحهم 
يكون  التي  الشخصيات  لتلك  االجتماعية  واملوافقة  واالنتماء  واملعنى  بالهوية  إحساًسا  إرهابية  جماعة  في  العضوية  توفر 
إحساسها الضمني ناقًصا. إنهم على وجه الخصوص شباب معزولون ومنفصلون يعيشون على هامش املجتمع. لذلك، فإن 
هذه الجماعات اإلرهابية توفر لهم الهوية واألهمية الذاتية، وتحقق دوًرا تقليدًيا في املجتمع، وإن كان دوًرا سلبًيا تعويضًيا 
منها  يعانون  التي  امللحة  الشخصية  اإلرهابية هي حلٌّ لجميع حاجاتهم  الهوية  فإن  وبالتالي،  كأفراد.  املاضية  عن خسائرهم 
)Hudson,1999:13; Shaw,1986:366; Borum, 2004:25(. هذا هو السبب في أن اإلرهابيين الذين يأتي إحساسهم الوحيد 

بذلك سيفقدون سبب  منها، ألنهم  االنسحاب  أو  اإلرهابية  الجماعات  التخلي عن  يمكنهم  إرهابيين ال  كونهم  بأهميتهم من 
.)Reich, 1998:38( وجودهم

املا�ضي  بين  للشباب املحاصرين  تمرد  أكثر من  الدينية، خاصة األصولية اإلسالمية، فهي  باألصولية  يتعلق  ما  في  لذا،   
التقليدي والتعليم الغربي العلماني )Hudson, 1999:42(. غالًبا ما يؤدي الوقوع بين ثقافة إسالمية توفر القيم األخالقية 
والرضا الروحي وثقافة غربية حديثة توفر الوصول إلى التحسين املادي، إلى القلق والعزلة واالرتباك، وقد تؤدي هذه بأصحابها 

إلى الوصول إلى طريق الجماعات اإلرهابية.

تدمير  على  مصمم  األول  تماًما:  مختلفة  العرقيين  واالنفصاليين  الفوضويين  للمنظرين  االجتماعية-النفسية  الدوافع 
مجتمعه، عالم آبائه الذين يمثلون النظام واملؤسسة؛ والثاني يحمل رسالة آبائه. لكن فعل االنضمام إلى جماعة إرهابية 
يمثل محاولة لترسيخ هوية نفسية مضطربة ومشتتة لحل االنقسام والتوحد مع الذات، ومع املجتمع، واألهم تحقيق االنتماء. 
واألمر ذاته ينطبق على الجماعات اإلرهابية في الشرق األوسط، حيث ينحدر أعضاؤها من هوامش املجتمع، ويساهم االنتماء 
 Hudson, ;31-Reich, 1998:30( إلى هذه الجماعات اإلرهابية في ترسيخ الهوية النفسية في زمن عدم االستقرار املجتمعي

.)1999:28
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5.4 الخصائص الشخصية

أو  في سمات  اإلرهابيون  اإلرهاب؟ هل يشترك  في طريق  بالسير  والبدء  املجتمع  االنفصال عن  األفراد  ر بعض  يقّرِ ملاذا   
خصائص مشتركة؟ هل هناك شخصية إرهابية؟

روس، فقد بذلت محاوالت ملعرفة خصائص الناس التي يمكن أن تفسر سبب تحولهم إلى إرهابيين. االفتراض  لـ   وفًقا 
يلي  فيما  إرهابية.   منظمة  إلى  االنضمام  أو  إرهابية  بأعمال  للقيام  ميااًل  الفرد  تجعل  السمات  بعض  أن  هو  هنا  األسا�ضي 
مجموعة مختارة من الخصائص األكثر بروًزا، من األكثر أهمية إلى األقل أهمية: االغتراب، والشهية للمخاطرة، واالنبساط 
بالذنب،  والشعور  االستبداد،  ومناهضة  للرجولة،  امللحوظ  واالفتقار  الذات،  على  والتركيز  الشديد(،  )التحّفز  الشديد 

.)Ross, 2006: 87( واالكتئاب، والعداء، والخوف

6.4 الحاجات واملكافآت النفسية

 يمكن لحياة اإلرهاب أن تلبي حاجات مثل الدعم واملوافقة من األعضاء اآلخرين في الجماعات اإلرهابية، وفرص العنف، 
ويمكن للفرد الحصول على الثروة والسلطة والهيبة واالمتياز. كل هذه األشياء يمكن أن تكون جذابة للشباب الذين يأتون 
العاملية وتجميع  للشهرة  االنضمام فرصة  مكافآت  توفر  أن  ويمكن  اإلرهابية.  الجماعات  إلى  لالنضمام  فقيرة  من خلفيات 

.)Reich, 1998:271( الثروة، وطريقة إلظهار شجاعة الفرد وحتى وسيلة لتحسين الحياة، وفرصة للتألق

7.4 االنتقام

 .)Schmid 2007, 26( إن الكراهية والرغبة في االنتقام من أعمال القمع من سمات مشاعر ودوافع العديد من اإلرهابيين 
والنتيجة الخطرة لذلك هي أن املستويات العالية من العنف في املجتمع قد تكون دائمة. وهذا يعني أنه إذا تمت تربية األطفال 
اجتماعًيا على الكراهية وأنماط العنف، كما هو الحال في أيرلندا الشمالية والتاميل، فإن السلوكيات املدمرة تصبح جزًءا 
من النسيج االجتماعي، وتنتقل من جيل إلى جيل من خالل العائالت واملدارس، والدين. وبالتالي، قد تصبح الهجمات اإلرهابية 
على املدنيين روتينية ومألوفة بدافع االنتقام والكراهية )Reich, 1998: 256; Hudson, 199: 28, 33(. إضافة إلى ذلك، فإن 
تجربة التعذيب التي يتعرض لها األفراد من قبل األنظمة الديكتاتورية املحلية واملمارسات الالإنسانية في السجون السياسية 

.)Schmid, 207: 16( يمكن أن تخلق مشاعر انتقامية شديدة

5- العوامل الدينية

 خالل التسعينيات، يمكن للمرء أن يالحظ ظهور اتجاه جديد: األصوليون الدينيون والجماعات الدينية الجديدة التي 
تتبنى خطاب إرهاب الدمار الشامل. هذا اإلرهاب الديني له أهداف سياسية، لكنه مصمم لخدمة أهداف دينية بالدرجة 
األولى. إنه يستخدم آلية اإلرهاب سعًيا للدعاية لقضيتهم، وللحصول على االعتراف بهذه القضية على أنها عادلة، وبالتالي 
ر ومتجدد )Reich, 1998: 264(. وهذا يبدو أنه عودة بمقدار دائرة كاملة  إحداث أو إقامة نظام ديني واجتماعي جديد، مطهَّ
Zealots منذ ألفي عام. يرى اإلرهاب  إلى بدايات تاريخ اإلرهاب، في تلك الزاوية املضطربة من العالم عندما بدأ املتطرفون 
الديني العنف واجًبا إلهًيا، ويرى اإلرهابيون الدينيون أن استخدامهم للعنف مبرر من قبل قوة أعلى تفرض عقوبات غير 

.)Parker, 2006: 361( محدودة تقريًبا من العنف ضد أهداف مفتوحة
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 ومن األمثلة على هذا اإلرهاب شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن الدن، ومنظمة حماس اإلسالمية السنية الفلسطينية، 
وجماعة حزب هللا الشيعية اللبنانية، والجماعات اليهودية املتطرفة املنتمية إلى الحاخام الراحل مئير كاهانا، والجماعات 
العنصرية األميركية البيضاء، طائفة أوم شنريكيوAum Shinrikyo  في اليابان )املرجع نفسه(. أخطر أنواع هذا اإلرهاب هو 
إلى ظهور أيديولوجية سلفية عاملية مدفوعة بالضرورات  األصولية اإلسالمية، أي اإلحياء اإلسالمي الراديكالي الذي يؤدي 

.)Hudson, 1999: 1,6( »الدينية، وتقسم العالم بشكل مبسط إلى »هم« و«نحن

1.5 املظالم التي تؤدي إلى الجهاد

 املظالم السياسية واالقتصادية هي األسباب األساسية أو املحفزات لألفراد لالنضمام إلى اإلرهاب، ويصبح الدين وسيلة 
أو أداة لتعبئة األفراد. يلجأ األفراد إلى الدين خاصة في األوقات واألماكن التي تعاني فيها املجتمعات من عدم اليقين، وتتعرض 
 .)Schmid, 2007:21, 27( لصدمات نفسية من جراء العنف، وبالتالي يبحثون عن الراحة والسالم واألمان من خالل الدين
بينما يسعى البعض إلى السالم والشراكة في الدين؛ يقوم اآلخرون بإساءة استخدام الدين لتجنيد األفراد الضعفاء وتلقينهم 
أفكارهم املتطرفة لتنفيذ مشاريع عنيفة وتحقيق مصالح معينة. هذا ما يعنيه فريدريك جيمسون )2002:301( عندما صرح 
بأن دور الدين في املجتمع اليوم مبالغ فيه، ويقترح أن »الدين اليوم هو حًقا سياسة تحت اسم مختلف ]...[ في الواقع، ربما 
كان الدين دائًما كذلك«. تنكر هذه الحجة الوجود الجوهري السامي للدين وهدفه اإلنساني، وهو البحث عن جذور ومعاني 
البشرية، وأن جميع األديان تقريًبا تحتوي عنصر عنف شديد أيًضا، وأنه ال يمكن فصل الدين عن املجاالت األخرى للحياة 

.)Coetzee, 2010: 2( البشرية مثل السياسة والثقافة

غالًبا ما ترتبط مظالم االغتراب واإلذالل والتهميش بالتعصب الديني ألنها تجعل املوت والجنة أكثر جاذبية: هناك دائًما 
.)Stern, 2003: 38( متطوعون لالستشهاد بسبب االعتقاد بأنه من األفضل املوت في القتال بداًل من العيش من دون أمل

 تظهر دراسة إحصائية أن املتطرفين الدينيين في جميع أنحاء العالم لديهم هذه املظالم املشتركة. إن شكوى القاعدة من 
النظام العالمي الجديد تشبه تلك الجماعات الدينية في الواليات املتحدة التي تقاتل هذا العالم الجديد القائم على اإلنسانية 
واملادية. يعتقد التطرف الديني في الواليات املتحدة أن استئصال وتطهير العالم من اليهود والسود واملخطئين سيسهالن نهاية 
العالم وعودة املسيح، بينما تنظر القاعدة إلى هذا النظام العالمي الجديد بقواته الغربية التي توظف مؤسسات دولية مثل 
األمم املتحدة. والشركات متعددة الجنسيات كأسلحة في »حملتها الصليبية الجديدة« للسيطرة على العالم اإلسالمي. إنهم 

.)Ibid: introduction( يعتبرون هذا النظام العالمي الجديد مهيًنا للمسلمين كما عبر أيمن الظواهري

العلمانية والتركيز على الحريات الفردية. ويتهمون  القيم الغربية، مثل   يرى املتدينون املتطرفون أنفسهم تحت هجوم 
الحياة  أن طريقة  يرون  إلى ذلك،  والتحرير. إضافة  التقدم واإلصالح  »الفجور« تحت شعارات  بنشر  الجدد«  »الصليبيين 
الديني، مثل  التطرف  آخر،  بمعنى  للبشر.  الشيطان والشر كتهديد  بماديتها وفردانيتها وعلمانيتها، مدفوعة من  األميركية، 

شبكة القاعدة، يتحدى العلمنة بوصفها تمايًزا. 

يأخذ هذا التمايز شكل ثنائية الذات واآلخر، وفيه يخلق اإلسالم اإلحيائي الراديكالي هويته من خالل وصف العالم الغربي 
بأنه من صور »الجاهلية«؛ حالة البربرية الوثنية التي ترغب في فرض فسادها على اإلسالم من خالل قوتها املتفوقة. إن صور 
الشرور هذه هي أدوات دعائية فعالة لتعبئة األعضاء الجدد، الذين يدعمون خطاب العنف والحرب املقدسة ضد الجاهلية 
الحديثة، حيث تحكم الشريعة بشكل غير كاف والدين محصور في املجال الخاص )Philpott, 2002:68- 87(. بعبارة أخرى، 

يريدون إعطاء الديمقراطية الغربية ُبعًدا إسالمًيا، واستخدام الشريعة أساًسا للشرعية السياسية.
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االقتصادية  الظروف  عن  تنتج  التي  الهوية  وفقدان  والحرمان  واإلذالل  االغتراب  مشاعر  الديني  اإلرهاب  يستغل   
والسياسية، لخلق مقاتلين مقدسين من األفراد. على سبيل املثال، انتشرت طائفة أوم شنريكيو Aum Shinrikyo الدينية 
بعد سقوط جدار برلين وانهيار االتحاد السوفياتي من خالل تجنيد أفراد سعوا وراء معنى في الحياة. معظم أعضاء حماس 
هم من الشباب املسلمين، الذين يشعرون أنهم تقطعت بهم السبل في عالم تفكك فيه املجتمع القديم، وأبعدهم العالم 

.)Kumm, 2003: 212,255( املعولم الجديد، ولذلك فهم يبحثون عن املعنى من خالل الدين

2.5 الجهاد اإلسالمي املوجه الذي يتبنى أيديولوجية دينية متطرفة

 أحد األسباب الحاسمة وراء اعتناق األفراد لإلرهاب واالنضمام إلى الجماعات اإلرهابية هو أنهم يؤمنون بفكر الجهاد 
اإلسالمي املتجذر في أيديولوجية القاعدة التي تستخدم الدين دافًعا لتحقيق أهداف سياسية. تم التعبير عن أيديولوجية 
القاعدة في إعالن الجبهة اإلسالمية العاملية للجهاد ضد اليهود والصليبيين )World Islamic Front Statement,1998(. هذه 
األيديولوجية مدفوعة بالوجود األميركي في األماكن املقدسة في اململكة العربية السعودية، والعدوان األميركي على الشعب 
العراقي، واالحتالل اإلسرائيلي للقدس. وتعتبر هذه الجرائم املزعومة إعالًنا أميركًيا للحرب على هللا ورسوله وعلى كل املسلمين. 
جميع  يشارك  أن  يجب  لذلك  املسلمين.  غير  أيدي  على  املسلمين  إذالل  من  لقرون  تتويج  أنها  على  الدوافع  هذه  إلى  ُينظر 
املسلمين في حرب مقدسة ضد التحالف الصليبي الصهيوني، وبالتالي فإنهم مطالبون بقتل األميركيين وحلفائهم، بمن فيهم 

 .)World Islamic Front Statement, 1998(  املدنيون وغير املقاتلين، بكل الوسائل املتاحة كلما سنحت الفرصة

إلى جانب ذلك، تريد القاعدة أيًضا مهاجمة وإسقاط األنظمة في العالم اإلسالمي التي ال تحكم وفق الشريعة رسمًيا. وهي 
تعتقد أن معظم األنظمة اإلسالمية، بما فيها اململكة العربية السعودية، فاسدة ومتعاونة مع الغرب، وبالتالي يمكن عّدها 

أهداًفا مشروعة.

الهدف النهائي لهذه األيديولوجية هو توسيع األمة اإلسالمية، التي يجب أن تحكمها الشريعة اإلسالمية الصارمة، إلعادة 
األيديولوجية،  هذه  مع  وانسجاًما   .)Mannes, 2004: 17( وموحدة  واحدة  إسالمية  دولة  إلى  والوصول  النهاية  في  الخالفة 
أصدر أسامة بن الدن إعالن الحرب على الواليات املتحدة الحتاللها املكانين املقدسين في اململكة العربية السعودية، ما أسفر 

عن الهجمات اإلرهابية في 11 سبتمبر 2001.

 Osama bin(  1991 عام  العراق  غزو  منذ  السعودية  العربية  اململكة  في  األميركي  الوجود  على  حرًبا  الهجوم  هذا  وكان 
ذلك  كان  وأينما  متى  وحلفاءهم  األميركيين  يقتل  أن  مسلم  كل  على  فردي  واجب  عن  تصريحه  في  وأعرب   .)Laden, 1996
ممكًنا، لتحرير املسجد األق�ضى واملسجد الحرام في مكة، وطرد الوجود الغربي من العالم اإلسالمي. بالنظر إلى أن الكثير من 
الناس عانوا وال يزالون يعانون من الوجود األميركي في الشرق األوسط، إضافة إلى األنظمة الحالية التي تتآمر معها، فربما ال 

يكون غريًبا أن تجد هذه األيديولوجية بعض الصدى.

 يمكن أن يساهم الدين في ثقافة العنف، حيث يصبح العنف سمة مميزة لهوية األفراد والجماعات. على سبيل املثال، 
ترى القاعدة أن املشاركة في العنف اإلرهابي نوٌع من الضرائب املدفوعة ملعالجة املظالم الجماعية التي عانى منها املسلمون 
نتيجة الغرب وسياسته )Stern, 2003: 4(. وبحسب رمزي بن الشيبة، منسق هجمات سبتمبر على الواليات املتحدة في 11 
أيلول/ سبتمبر، فإن العنف هو الضريبة التي يجب على كل مسلم دفعها »لكسب السلطة على األرض«. ويقول: »ال بّد من 
دفع ثمن الجنة، فإن سلعة هللا غالية، غالية جًدا. ال تكتسب بالراحة، بل يجب أن يكون الثمن بالدم واألطراف املمزقة« 
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الواقعة على كل مسلم، ويحث  )Ibid(. وهذا يعني أن واجب الجهاد األخالقي ال يقّل أهمية عن واجبات الصالة والصدقة 

باملكافآت  الوعد  بينما  إلهي.  ينتظرهم عذاب  الواجب  الذين تركوا هذا  الجهاد باسم هللا، بدعوى أن  جميع املسلمين على 
السماوية ألولئك الذين يشاركون في العنف اإلرهابي.

3.5 التلقين

 تؤدي املدارس واملساجد دوًرا حاسًما في تلقين أيديولوجية إسالمية متطرفة قائمة على املعتقدات املتعصبة التي ترفض 
كل ما هو جديد، وتعتز بكل ما هو تقليدي، وبذلك تغلق عقول الناس أمام التحديث والعلمنة. يحدث هذا التلقين من خالل 
عملية تثقيف يكون فيها الشخص مقتنًعا بأهمية القضية أو الهدف والوسائل الالزمة لتنفيذ هذا الهدف. النوع الثاني من 
التلقين هو اإلقناع املوجه نحو الرسالة وإغراء األفراد املستهدفين باالنتحار. عادة ما يقود هذه العملية قائد عسكري أو 

.)Reich, 1998: 199; Kumm 2003: 245( سيا�ضي أو ديني ذو شخصية كاريزمية

تحدث عملية التلقين بشكل عام في سن مبكرة، وتغرس في األفراد أهمية العالم الروحي والحياة بعد املوت: يجتمع هذان 
االثنان إلقناع الفرد باألهمية الروحية للتبرع بحياته للحرب املقدسة من خالل االستشهاد. يؤدي هذا النوع من التلقين دوًرا 

حاسًما في تجنيد األفراد في الجماعات الدينية املتطرفة.

ويعّد االستشهاد الفعل النهائي للبطولة والعبادة، وفي الوقت نفسه يوفر الهروب من معضالت الحياة، خاصة ألولئك 
الحرمان االقتصادي والنف�ضي شخصيات  ينتج  بعبارة أخرى،   .)stern, 2003:6( بالغربة واليأس واإلذالل الذين يشعرون 
ذات نزعة عدوانية ضد اآلخرين. هذا ما يقوله حسن نصر هللا، زعيم حزب هللا اللبناني، عن الفلسطينيين الذين ولدوا في 
األرا�ضي املحتلة ويعانون من اإلذالل املستمر من قبل الجيش اإلسرائيلي واملستوطنين اليهود القادرين على أن يعيشوا حياة 
كريمة ومحترمة، بينما هم أنفسهم ال يستطيعون ذلك. البيئات القاسية التي نشأ فيها هؤالء األفراد تجردهم من أملهم في 
ه وضعهم بالساونا: الجو حار للغاية، لكنك تعلم أنه  املستقبل، وبداًل من ذلك تسبب نوًعا من االفتتان باملوت. وهو يشّبِ
يوجد في الغرفة املجاورة تكييف هوائي وكر�ضي مريح وموسيقى كالسيكية وكوكتيل، ومن ثّم من السهل الدخول إلى الغرفة 

  .)Kumm, 2003: 256( املجاورة. بهذه الطريقة يمكن للمرء أن يشرح لغربي كيف يفكر الشهيد

الخاتمة

التي يرتكز عليها اإلرهاب بعد أن استفحل أمره واتخذ  في الدراسة تقديم رؤية شاملة للعوامل  كان هدف االستعراض 
العنف والقتل والتدمير يخضع  العربية واإلسالمية. فاإلرهابي حين يمارس أعمال  في املجتمعات  غطاءات دينية ومذهبية 

لعدة مؤثرات داخلية وخارجية تساهم في اتخاذه قرار القتل.

وقد استعرضت في البداية العامل السيا�ضي بوصفه العامل األساس في تشكيل البيئة املعرفية ملعنى ومفهوم اإلرهاب، بعد 
االنفتاح الكبير ودخول الشعوب في عصر العوملة وتحديات ما بعد الحداثة بما يعرف بـ النيوليبرالية. ثم من حيث األهمية، 
كان للعامل االقتصادي تأثيره الخاص واملهم في تضخيم الدور اإلرهابي، فقد ظل االقتصاد، بوصفه العنصر األساس في 
تلبية حاجات األفراد واملجتمعات، يؤدي دوًرا رئيًسا في بزوغ الثورات واالحتجاجات، ومن ثم لديه القدرة على صناعة اإلرهاب 
ضد األنظمة واألفراد ذوي الغناء الفاحش والرأسمالية املتوحشة، خاصة في ظل شيوع الفقر وعدم العدالة االجتماعية 

وتوسع الفجوة بين األغنياء والفقراء، وعودة نظام االستعباد بشكله الحديث في العمل والصناعة واالنتاج.
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في  متأصلة  وعادات  موروثة  دوافع  على  كثيرة،  أحايين  في  احتوائها،  إلى  نظًرا  الثالثة  املرتبة  في  املجتمعية  الثقافة  وتأتي 
التعليم واملعابد واإلعالم، قد تدعم التوجهات اإلرهابية، وتعمل أحياًنا على تشريعها دينًيا وأخالقًيا.

سة لإلرهاب، نظًرا إلى ما تشكله من دوافع كامنة في  وتؤدي العوامل النفسية دوًرا ال يقل أهمية عن بقية العوامل املؤّسِ
النفس البشرية تجاه املغاير، وتجاه الثقافات والحضارات املختلفة.

وقد انتهت الدراسة إلى أهمية إيالء االهتمام بالقضايا الرئيسة التالية:

إعادة دراسة الدين االسالمي وفق التاريخية الزمكانية.  -

سة للعنف، بما فيها بعض النصوص الدينية والفقه اإلسالمي املتشكل  الحفر األركيولوجي للنصوص الدينية املؤّسِ  -
خالل التاريخ اإلسالمي.

تشجيع ودعم املبادرات اإلصالحية التي يقوم بها بعض املثقفين العرب لتنقية التراث االسالمي من العنف والكراهية   -
والتكفير.

لدراسة مناهج  الباب  في مقابل فتح  املدارس،  في  األديان  تدريس  وإلغاء  بمواد األخالق  التعليمية  املؤسسات  دعم   -
الفلسفة واألديان املقارنة.

ضرورة إنشاء املراكز التنويرية في املجتمعات العربية واالسالمية.  -

االهتمام بشكل جدي بالديمقراطية والتحول العلماني ودعم مشاريع الحكم الرشيد وتداول السلطة وبناء مؤسسات   -
مجتمع مدني تعنى بحقوق اإلنسان والحريات واملساواة.

تشجيع املرأة ودعم مساواتها بالرجل وإلغاء التشريعات التي تتعارض مع حقوقها وكرامتها وإنسانيتها.  -

تشجيع األطفال على التفكير النقدي وإطالق األسئلة وحماية حقوقهم اإلنسانية.  -

احترام الحريات الفردية للمواطنين.  -

على أن يكون لجميع هذه التوصيات برامج عمل ومتابعات سياسية واجتماعية واقتصادية تتخذ طابع املراقبة والتنفيذ 
بقوة القانون الدولي والدعم املحلي للوصول إلى صيغ تعاونية تكاملية تهدف إلى الحد من الظواهر واملمارسات اإلرهابية.
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