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ملخص:
لقد بدأ العنف مع بداية احلياة البشرية حينما قتل قابيل أخاه هابيل حبيث كانت أول حركة
قتل بشرية؛ منها بدأت العداوة بني بين البشر ،وبدأ كل طرف ينظر إىل مصاحله اخلاصة هذه املصاحل
اليت تنظر إليها بعض اجلماعات والطبقات على أنها ال تتحقق إال عن طريق العنف ال عن طريق التفاوض
والسلم ،أو كما كان يعرف يف قانون احلياة البدائية أنه" ال ميكن احلصول على احلق إال عن طريق
القوة "؛هذه القوة اليت كانت املصدر احلقيقي الذي استغلته بعض اجلماعات للتعبري عن مطالبها
باستعمال أكثر العمليات خطرا على اإلنسانية بغية التأثري على اهلدف املقصود والذي غالبا ما يكون
اجلهات الرمسية يف الدولة وصناع القرار وهو ما يعكس ماهية اإلرهاب والذي أصبح يف مواجهة مع
النظام السياسي القائم يف الدولة بطرق أشد وأكثر عنفا ،هذا اخلطر والذي أصبح من الضروري
التصدي له وحماولة إجياد احللول املناسبة من خالل خمتلف احملاوالت اليت قدمتها العديد من الدول
واملنظمات أي املواجهة املضادة هلذه العمليات اخلطرة ،وتهدف هذه الدراسة إىل حماولة إبراز مصدر قوة
اإلرهاب احلقيقية ودورها على إثارة األحداث الدولية؛
الكلمات املفتاحية :اإلرهاب ،املواجهة املواجهة املضادة ،العمليات اإلرهابية ،القوة ،األحداث
الدولية ،العنف ،اخلوف.
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جامعة حممد خيضر  -بسكرة
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Abstract :
The violence began with the beginning of human life when Cain killed his brother
Abel as the first human killing movement; the enmity began between humans. Each
side began to look at its own interests. These interests are seen by some groups and
classes only as violence. Through negotiation and peace, or as was known in the
primitive law of life that "the right can be obtained only by force"; this force, which
was the real source of exploitation by some groups to express their demands to use
the most dangerous operations against humanity in order to influence the intended
objective Which is often the inspiration Which reflects the nature of terrorism and
which has become more confrontational with the existing political system in the state
in more violent ways. This danger has become necessary to confront and try to find
appropriate solutions through the various attempts made by many countries and
organizations, Anti-hazardous processes.
The aim of this study is to try to highlight the true source of the power of
terrorism and its role in provoking international events.
Keywords: terrorism, confrontation, counter-confrontation, terrorist, operatTion, force, international events, violence.

مقدمة
يضرب اإلرهاب جبذوره يف عمق التاريخ حبيث أصبح يشكل أشد األخطار على
اإلنسانية؛ يف مواجهته واليت يعرب عليها بأكثر العمليات اإلرهابية عنفا ،هذه املواجهة واليت
بالرغم من كل املحاوالت اليت طرحت من طرف املختصني ومتخذي القرار يف األنظمة
السياسية املختلفة يف مواجهة مضادة هلا مل تأيت أكلها بل بالعكس؛ فلقد أصبحت مصدر
قوة تستند عليه وتعتمده األطراف اإلرهابية هبدف التأثري على خمتلف الفواعل على
الساحة املحلية ،اإلقليمية والدولية ،وبالتايل أصبح الوضع الدويل والعاملي يعيش يف صراع
بني طرفني ،هذا الصراع الذي يعرب على شكلني من املواجهة؛ املواجهة واليت تعرب عنها
األطراف اإلرهابية واملواجهة املضادة واليت تعرب عنها خمتلف الفواعل على الساحة
الدولية.
انطالقا مما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:
ماهو مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب ومدى انعكاسها على إثارة األحداث الدولية ؟
ملحاولة اإلجابة على اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية:
 كلما كانت العمليات اإلرهابية أكثر شدة وعنفا كلما كانت أكثر ختويفا وقوة. كلما وضعت مواجهة مضادة للقضاء على اإلرهاب كلما ازداد قوة وشدة.
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هتدف هذه الدراسة إىل:
 .1حماولة التعرف على ماهية اإلرهاب وخمتلف العمليات اإلرهابية اليت تعرب يف على
مطالبه.
 .2حماولة إبراز مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب ومدى انعكاسها على إثارة األحداث
الدولية.
 .3حماولة التعرف على ردود فعل العامل من مواجهة مضادة إزاء اإلرهاب.
وملحاولة اإلجابة على اإلشكالية مت إتباع املحاور التالية :
املحور األول :اإلرهاب كتعبري عن املطالب ( املواجهة ).
أوال :ماهية اإلرهاب؛
ثانيا :العمليات اإلرهابية كتعبري عن املطالب اإلرهابية.
املحور الثاين :مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب ودورها يف إثارة األحداث الدولية؛
أوال :مظاهر مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب؛
ثانيا :دور القوة احلقيقية لإلرهاب يف إثارة األحداث الدولية؛
املحور الثالث :ردود فعل العامل إزاء اإلرهاب ( املواجهة املضادة )؛
أوال :املواجهة املضادة القانونية؛
ثانيا :املواجهة املضادة امليدانية ( العسكرية )؛

احملور األول :اإلرهاب كتعبري عن املطالب ( املواجهة ):
أوال :ماهية اإلرهاب:
لقد تعددت التعريفات اليت تناولت ماهية اإلرهاب ،فاإلرهاب ليس باجلديد؛
فيعرف على أنه" منهج للزناع ،وهجوم مقصود ضد األبرياء خارج على نطاق نظام احلرب،
مصحوبا باخلوف والرعب" 1.كما يعرف كذلك على أنه "نشاط مقصود ،فردي أو مجاعي،
بغرض التخويف والتأثري.

2

يالحظ من التعريفني السابقني بأن اإلرهاب يتصف بـــ  5صفات؛ وهي كالتايل:
 أن اإلرهاب طريقة للزناع لتحقيق مطلب معني؛ ذلك أن الزناع يكون عادة يكون بنيطرفني من أجل مصلحة معينة.
-

أنه يتصف بالعمدية؛ ذلك أنه هجوم مقصود.

-

أنه يتصف بالرببرية؛ ذلك أنه ميارس ضد األبرياء.

-

أنه إضافة إىل اثاره املادية؛ فله اثار معنوية من خوف ورعب.
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 -أن اهلدف منه هو التأثري على الطرف املقصود من اهلجوم.

من خالل ما سبق ميكن تقدمي تعريف لإلرهاب ،وهو كالتايل" :ردة فعل عنيفة
تعرب عنها فئة رافضة ألوضاع معينة؛ مستهدفة بذلك نقاط ضعف الدولة( الشعب ) واليت
تكون آ ثارها سلبية مادية ومعنوية ،بقصد التأثري على متخذي القرار لتحقيق مطالب
معينة".
وقد أشار الفقيه سالدانا إىل :أننا ميكن أن ننظر لإلرهاب وفقا ملفهومني؛ األول
واسع والثاين ضيق :بالنسبة للمفهوم الواسع؛ فهو عبارة عن" ،كل جناية أو جنحة سياسية
أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها أو التعبري عنها ما يثري الفزع العام ملا هلا من طبيعة ينشأ
عنها حظر عام" ،أما بالنسبة للمفهوم الضيق ،فاإلرهاب يعين " :األعمال اإلجرامية اليت
يكون هدفها األساسي نشر اخلوف والرعب-كعنصر شخصي -وذلك باستخدام وسائل
تستطيع خلق حالة من من احلظر العام –كعنصر مادي.

3

من املالحظ على أن هذين املفهومني يشتركان يف تفسريمها لطبيعة اإلرهاب بصفة
شاملة على كل األعمال اإلجرامية اليت من شأهنا إحلاق األذى باألفراد سواء كان معنوي أو
مادي ،هو ما ذهب إليه خبري اإلرهاب الفرنسي أندروبيري يف تفسريه لإلرهاب يف مقالته:
سياسات
اإلرهاب الدويل؛ فإنه يعين بصفة عامة" :التهديد بالعنف واستغالل عامل اخلوف
جلذب انتباه الرأي العام أو كسبه أو حتريضه أو الصغط عليه".

4

ثانيا :العمليات اإلرهابية كتعبري عن املطالب اإلرهابية:
ينتهج اإلرهاب جمموعة من األعمال من أجل التأثري على الطرف املقصود والذي
غالبا ما يكون النظام السياسي القائم يف الدولة والضغط عليه لالستجابة ملطالب معينة،
هذه األعمال تسمى بالعمليات اإلرهابية واليت متثل؛ "تلك األعمال اليت من شأهنا إحلاق
األذى والضرر باألفراد؛ كعمليات التفجري ،اخلطف وحجز الرهائن؛ تعبريا عن مطالب
ومصاحل يؤمن هبا الطرف القائم بالعملية اإلرهابية أو ما يعرف باجلماعة اإلرهابية يف
مواجهة الطرف املقصود م هذه العمليات واليت يكون هدفها الضغط والتأثري مستخدمة يف
ذلك أكثر الوسائل عنفا وأشدها ضررا على األفراد.
فقد يتمادى القابضون على السلطة يف استبدادهم من خالل إخالهلم الفاضح يف
توزيع املوارد والثروات يف البالد ،فتنعدم العدالة االجتماعية وتظهر الفوارق الطبيعية،
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فيضحى أبناء املجتمع ناقمني على ممارسات حكام البالد وتالعبهم بالسلطة عن طريق
العنف والقمع واالضطهاد ويف مقابل ذلك فإن هؤالء احلكام يربرون تلك املمارسات واألعمال
اإلجرامية حبجة تطبيق القانون أو احلفاظ على سالمة املجتمع وصيانة أمنه واحلفاظ
على مكتسبات الثروة ،فتوصد األبواب أمام الشعب وال يبقى أمامهم إال اإلرهاب املضاد املوجه
إىل رموز السلطة وسلوك طريق العنف اإلرهايب ضدها.

5

وهو األمر الذي يفسر على أن هناك تأثريا مباشرا بني اإلرهاب واملساس بالقيم
الدميقراطية الصحيحة من جانب واإلرهاب واملساس حبقوق اإلنسان من جانب آخر؛ حبيث
يكون املساس بتلك القيم وتلك احلقوق سببا مباشرا لنشوء اإلرهاب؛ فاإلرهاب عادة يتخذ
من الدفاع عن احلقوق واحلريات اليت تعد من ثوابت الدميقراطية مربرا ألعماله ،حىت ساد
القول " :بأن اإلرهايب يف نظر البعض مدافع عن احلرية لدى البعض اآلخر" ،وأن انتهاكات
حقوق اإلنسان قد تشكل دافعا لنشوء اإلرهاب وممارسته ،وخاصة من جانب بعض األقليات
اليت ال تعترف هلا بعض احلكومات حبقوقها وخصوصياهتا السياسية ،االجتماعية ،الثقافية
واإلنسانية ،ومن مث فقد يظهر لدى أفراد هذه األقليات الشعور بالنقص والتهميش وعدم
القبول هبم لدى الطرف اآلخر ،فيظهر نتيجة لذلك لديهم سلوك انفعايل ينتج عنه اإلرهاب
كرد فعل على تلك السياسات اخلاطئة حبقهم ،حىت يتجسد رد الفعل هذا يف هناية املطاف
بظهور ما يسمى باإلرهاب العرقي أو االنفصايل.

6

احملور الثاني :مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب ودورها يف إثارة األحداث الدولية:
أوال :مظاهر مصدر القوة احلقيقي لإلرهاب:
إن اإلرهاب الذي نعايشه اليوم هو إرهاب الالدولة؛ ويشمل هذا النوع من اإلرهاب:
"مجيع األعمال اإلرهابية ضد الدولة وكذلك إرهاب األمن القومي" ،واإلرهاب املوجه ضد
الدولة هو حمط اهتمام يف الوقت احلاضر؛ ويعرف هذا النوع من اإلرهاب بأنه" :العنف
الذي متارسه مجاعات صغرية غري مدعومة من أي دولة ضد دول معينة" ،وتكثر التعريفات
اليت وضعت لتصنيف هذا النوع من اإلرهاب لكن أغلبها حيمل املضمون نفسه وهو" :العنف
املوجه ضد املدنيني غري املقاتلني خاصة النساء واألطفال".

7

جند من ناحية أخرى أن هذا النوع من اإلرهاب والذي يطلق عليه أيضا بإرهاب
األفراد واجلماعات ،جاء كرد فعل على إرهاب السلطة أو الدولة( الذي ميارس ضد األفراد
املدنيني ) ،ويسمى باإلرهاب غري السلطوي ويوجه ضد الدولة من جانب اجلماعات املناوئة
هلا ،ويطلق عليه البعض بإرهاب الضعفاء باعتباره صادرا عن بؤس الذين ميارسونه؛
فيترمجون هذا البؤس مبوقف متشنج شديد اخلطورة دون تفرقة بني األهداف والوسائل
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األخرى مهما بلغت حدا من العنف اجلنوين والالعقالين لذا يتصف إرهاهبم بالصفة
االنتحارية ؛ ألهنم ميارسونه عن بؤس فيخاطرون بأنفسهم من أجل زعزعة النظام القائم
وما ميثله 8لذلك فإن القوة احلقيقية لإلرهاب هي ":اخلوف من خالل العنف" 9،فيكون اهلدف
من ذلك إما إحداث تغيري شامل وكامل يف التركيبة السياسية واالجتماعية للنظام القائم؛
وقد يكون يف إطار حركة عاملية مثل :املاركسية ،أو يف إطار داخلي كاإلرهاب الثوري ،وقد
يكون اهلدف إحداث بعض التغيريات البنائية يف نظام سياسي معني؛ كاإلرهاب شبه الثوري،
أو قد يستهدف القضاء على النظام القائم دون وجود تصور لنظام بديل؛ فهو ال يستهدف
التغيري فقط بل التدمري كاإلرهاب ألعدمي الذي وجد إبان الثورة الفرنسية ( ال يوجد له
أمثلة معاصرة) ،وقد يكون اهلدف كذلك حتقيق مصاحل شخصية؛ اقتصادية واجتماعية
والذي يكون بعيد عن اهلدف السياسي؛ ويتمثل يف أعمال اخلطف ،احتجاز الرهائن واهلدف
منه طلب فدية مالية كاإلرهاب العادي.

10

ميكن القول أن اإلرهاب يف العصر احلديث ونتيجة لتطوره ،أصبح صاحلا
لالستخدام كبديل للحروب التقليدية؛ ذلك أن اإلرهاب قد يستخدم إلثارة األحداث الدولية
والتوتر وحالة االستعداد والترقب لدى الدول املعادية ،ومبا أن احلرب" :ظاهرة مجاعية
تتواجد فيها مجاعتان متنازعتان أو أكثر" ،وهذا الوصف ال يتوفر يف طبيعة اإلرهاب؛ ألن
اإلرهاب "ال يكون مبواجهة مباشرة بني األطراف؛ إنه نزاع سري ومستتر أو مقنع ،فاإلرهاب
يضرب ضربته بطريقة أحادية اجلانب فيكون هو وحده سيد املوقف أثناء العملية ألنه
يضرب حيث ال يكون اخلصم مسلحا أو قادرا على استعمال السالح ،كما يتميز اإلرهاب عن
احلرب التقليدية؛ بأنه" :الطرف الوحيد املسلح بني األطراف املتنازعة خالل العملية
اإلرهابية" ،وهو ما يفسر :عدم حصول مواجهة مباشرة ومسلحة بني األطراف املعنية أي
املواجهة باملعىن احلريف للكلمة.

11

ثانيا :دور القوة احلقيقية لإلرهاب يف إثارة األحداث الدولية:
مل يقتصر اإلرهاب على املستوى الداخلي فقط للدول بل تعدى ذلك بكثري؛ فلقد
أصبح ظاهرة عاملية أي أهنا ال ترتبط مبنطقة أو مجاعة أو ثقافة أو جمتمع أو مجاعات
دينية أو عرقية معينة ،فقد شهدت السنوات األوىل من القرن الواحد والعشرين امليالدية
تصاعدا ملحوظا يف العمليات اإلرهابية كان أشدها أحداث احلادي عشر من سبتمرب 2001م؛
املتمثل باالعتداءات غري املسبوقة يف خطورهتا على الواليات املتحدة األمريكية واليت كانت
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األعنف يف التاريخ املعاصر ،حيث بلغ عدد املوتى فيها ما يناهز أربعة أالف شخص يعودون
إىل إحدى وسبعني جنسية ،ويرى الكثري من الكتاب واملفكرين والسياسيني أن التاريخ السابق
ميثل عالمة فارقة يف تاريخ اإلرهاب واألفكار املتطرفة وحتوال بارزا يف طبيعة وأمناط
التخطيط لألعمال اإلرهابية وطرق ارتكاهبا.

12

واحلقيقة أن اإلرهاب مل يقتصر على الدول الغربية فقط وإمنا هبت رياحه على
الدول العربية ومنها اململكة العربية السعودية؛ حيث استهدفت اعتداءات إرهابية خطرة،
مراكز سكنية لألجانب ومنها التفجريات اآلمثة يف ثالث جممعات سكنية يف شرق الرياض
بتاريخ2003/05/12 :م ،وبعدها التفجري اآلمث يف شهر رمضان املبارك يف مدينة الرياض
مبجمع املحيا بتاريخ2003/11/09 :م ،ومل تتوقف االعتداءات اإلرهابية عند ذلك بل
امتدت إىل تفجري جممع املرور بالوشم وحوادث اختطاف األجانب وقتلهم وغريها من
احلوادث اإلجرامية اليت ترتكبها هذه األطراف اإلرهابية.

13

من املالحظ أن اإلرهاب يستخدم أشد وأخطر العمليات عنفا وضررا يف مواجهته؛
هذه املواجهة اليت تكون رافضة لوضع سائد غري مقبول بالنسبة للجماعة اإلرهابية ،سواء
كان ذلك يعكس اجلانب األيديولوجي والعقائدي أو اجلانب االجتماعي أو السياسي كلها
أوضاع تعرب عن سخط هذا الطرف وما حيمله من أخطار على األفراد بصفة خاصة وعلى
النظام السياسي القائم بصفة عامة ،لذلك كان من الضروري على املجتمع الدويل العمل من
أجل التصدي هلذا اخلطر يف تقدميه ملواجهة مضادة لإلرهاب وما حيمله من خطر كبري على
اإلنسانية.

احملور الثالث :ردود فعل العامل إزاء اإلرهاب ( املواجهة املضادة ).
أوال :املواجهة املضادة القانونية:
عمل املجتمع الدويل على إجياد أجنع وأحسن األساليب يف تقدميه ملواجهة مضادة
لإلرهاب؛ فلقد قدمت الكثري من االجتهادات وطرحت العديد من القرارات على طاولة
املسئولني وصناع القرار سواء على املستوى الداخلي للدولة وما يتخذه النظام السياسي فيها
من قرارات إزاء اإلرهاب ،وما حيمله من هتديدات على أمن الدولة واستقرارها أو على املستوى
اخلارجي للدول من مواثيق ،معاهدات واتفاقيات ملنع هذه الظاهرة .
لقد أبرمت العديد من االتفاقيات الدولية ملنع ومعاقبة األعمال اإلرهابية املوجهة
ضد الدولة ،وتعترب "اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة اإلرهاب"؛ املوقعة يف جنيف بتاريخ 16
نوفمرب  1937م ،أول حماولة جادة ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب على املستوى الدويل ،وتتميز
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هذه االتفاقية بأهنا تتناول بالتحديد "جمموعة األعمال املكونة لإلرهاب واليت تشكل
جرائم معاقب عليها طبقا لنصوصها ،كما توضح االتفاقية "طبيعة ومالمح جرمية اإلرهاب
" من وجهة نظر القانون الدويل مع حتديد حمل هذه اجلرمية والتدابري الوقائية
واإلجراءات اجلنائية اليت تلتزم الدول باختاذها ملنع اإلرهاب ومعاقبة مرتكبيه ،ويف نفس
السياق أبرمت "االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب"؛ عام 1977م واليت هتدف إىل:
"املسامهة يف قمع أفعال اإلرهاب عندما تشكل اعتداء على احلقوق واحلريات األساسية
لألشخاص واختاذ تدابري فعالة لتأكيد عدم إفالت مرتكيب األعمال اإلرهابية من اإلدانة،
وتأمني خضوعهم للمحاكمة وتطبيق عقوبات رادعة عليهم".

14

وتعترب هذه االتفاقيات االنطالقة األوىل إلبرام العديد من االتفاقيات واليت
كانت كلها تدعو إىل منع أعمال اإلرهاب مع تغري الطرف املتضرر من هذه األعمال ،منها:
اتفاقيات منع أعمال اإلرهاب املوجهة ضد األفراد واألشخاص املتمتعني حبماية دولية؛
كاتفاقية منع ومعاقبة أعمال اإلرهاب اليت تأخذ شكل اجلرائم ضد األشخاص وأعمال
االبتزاز املرتبطة هبا ،ذات األمهية الدولية املوقعة يف واشنطن عام 1971م ،واتفاقية منع
ومعاقبة أعمال اإلرهاب اليت تأخذ شكل اجلرائم ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية
ومن يف حكمهم ،واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن املوقعة يف نيويورك عام
1989م15،األمر الذي تبناه البيان اخلتامي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لوزارة خارجية الدول
عام 2001م وهو" :الدعوة للحوار بني احلضارات"؛ بعدما أبدى املؤمتر إدانته للهجمات اليت
تعرضت هلا الواليات املتحدة األمريكية ،وضرورة التمييز بني اإلرهاب واملقاومة وعدم جواز
اهتام دين باإلرهاب؛ ألن الدين اإلسالمي كشريعة ال يقر باستهداف املدنيني ،وعدم اعتبار
الصراع وكأنه صراع ديانات ألن احلضارة اإلسالمية هلا إسهامها احلضاري ،واملطلوب التفاعل
مع احلضارات األخرى.

16

هذا ما سبقه من جهود عربية واليت اختذت التدابري األمنية ملنع ومكافحة
اجلرائم اإلرهابية يف "االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب" عام 1998م؛ واليت قسمت إىل
قسمني :تدابري املنع وتدابري املكافحة؛ األوىل تتعهد فيها الدول املتعاقدة بعدم تنظيم أو
متويل أو ارتكاب أعمال إرهابية أو االشتراك فيها بأي صورة من الصور والتزاما منها مبنع
ومكافحة اجلرائم اإلرهابية ،والثانية كالقبض على مرتكيب اجلرائم اإلرهابية وحماكمتهم
وتأمني التعاون بني األجهزة املعنية واملواطنني ملواجهة اإلرهاب.
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يالحظ مما سبق أن اجلهود الدولية تعكس اجلانب القانوين أو الناحية القانونية
ملنع اإل رهاب على املستوى الدويل إال أن هذه الظاهرة وصلت خطورهتا إىل ذروهتا حىت
حتولت املواجهة املضادة لإلرهاب مواجهة ميدانية ،أو ما تسمى باملواجهة العسكرية امليدانية
العاملية لإلرهاب؛ واليت اختذت على مستوى النظام السياسي للدولة واعتبار اإلرهاب هتديد
لألمن القومي.
ثانيا :املواجهة املضادة امليدانية ( العسكرية ):

تعترب أحداث  11سبتمرب 2001م؛ االنطالقة األوىل للمواجهة امليدانية لإلرهاب

واليت متثلت يف االعتداء على مركز التجارة العاملي بنيويورك ومبىن وزارة الدفاع األمريكية
قد شجع املبادرة األمريكية للقضاء على اإلرهاب واليت دعى إليها وزير اخلارجية األمريكي
"كولن باول" ،للقضاء على جذور اإلرهاب واملتمثلة يف منطقة القاعدة وحركة طالبان
وأسامة بن الدن ،وقد أسست الواليات املتحدة األمريكية حكمها يف هذا السياق على اعتبار
املناطق اإلقليمية يف العامل خاصة منطقة الشرق األوسط هي اليت خططت على عدوان 11
سبتمرب 2001م؛ وأن هذه املناطق تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل18 ،من هنا بدأت
اجلهود الفكرية ،خاصة منها اجلهود الغربية من مهتمني والسياسيني ومتخذي القرار حنو
الدراسة امليدانية حول ظاهرة اإلرهاب ،ويف هذا اإلطار ظهرت جمموعة من اآلراء الفكرية
من أجل القضاء على اإلرهاب؛ فهناك من يرى" :أن اإلرهابيني حتركهم العقيدة،فإذا متكنت
من إسقاط هذه العقيدة تستطيع هزمية اإلرهابيني"19،وهل هذا بالسبيل السهل أن حتاول
حمو فكر وأيديولوجيا تقتنع هبا مجاعة معينة ؟ .ليس بالسبيل السهل؛ فاإلميان بالعقيدة
والتمسك بالفكر والقناعة املتشددة قامت على أنقاضها حروب  ،وهناك من يرى أيضا بأن:
"التعرف على سبل متويل اإلرهاب وسدها أو "اتبع النقود" ،هي الطريقة األكثر فعالية
للقضاء على اإلرهاب".

20

من هذا املنظور إحتج البعض بأن" :شر اإلرهاب مطلق وأنه يستحق سياسة متاثله
يف اإلطالق للرد عليه ،يعين هذا كأنه هجوما عسكريا وحشيا"،

21

فهل هذا عادل بأن تنشر

قوات عسكرية مثال مبنطقة معينة بالعامل بذريعة القضاء على اإلرهاب وهي تستهدف
املدنيني غري املقاتلني ؟.
األمر الذي يفسر اخلطوة اليت خطتها اإلدارة األمريكية للرد على هجمات 11
سبتمرب 2001م وهي" :اللجوء إىل القوة"؛ وإنزال القصاص القانوين ملرتكيب ومدبري



03

02

 2019

171

اإلرهاب :املواجهة واملواجهة املضادة؛ (دراسة حتليلية حول :مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب ومدى انعكاسها
على إثارة األحداث الدولية )  .ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلجمات ويف الوقت نفسه إنقاذ العامل من حماوالت "إرهابية" أخرى يف املستقبل ،وكان ذلك
اهلدف املعلن للعملية العسكرية األمريكية على أفغانستان والعراق؛

22

وعليه أعلنت الواليات املتحدة األمريكية أن أفغانستان هي املرحلة األوىل
للعمل العسكري األمريكي ،وستعقبها مراحل أخرى وعلى رأسها العراق 23،مستندة يف ذلك
إىل القرار الثاين رقم 1373؛ الصادر عن جملس األمن2001م والذي يعيد فيه جملس
األمن تأكيد" :احلق الراسخ للفرد أو اجلماعة يف الدفاع عن النفس" ،كما هو معترف به يف
ميثاق األمم املتحدة ( مما اعتربته الواليات املتحدة ضوءا أخضرا كافيا لتشريع عملياهتا
العسكرية ) ،ويعيد املجلس يف القرار تأكيد" :ضرورة التصدي جبميع الوسائل ووفقا للميثاق
للتهديدات اليت توجهها األعمال اإلرهابية للسلم واألمن الدوليني".

24

يف هذا اإلطار انتقد البعض الشعار األمريكي القائل" :احلرب على اإلرهاب"؛
حيث قالت :جيسيكا ماسيوس؛ رئيس منظمة كارينجي للسالم العاملي بواشنطن واملحللة
السياسية بأن هذا الشعار مضلل؛ ألنه ال ميكن أن حتارب اإلرهاب كفكر بالسالح ؟ ،كما أنه
جيب أوال أن نعرف اإلرهاب ؟ ومن هو اإلرهايب ؟ ،وقالت :أعتقد أن األمريكان كان لديهم
اعتقاد خاطئ بوجود صلة بني صدام والقاعدة وحوادث  11سبتمرب 2001م ،وأن احلرب
ضد اإلرهاب فكرة مضللة ألن اإلرهاب فكرة وال ميكن قهرها باحلرب ألنه يف احلروب البد
أن حتدد عدوك متاما لكي تقتله.

25

يعترب هذا الرأي موفق إىل حد بعيد؛ ذلك بأن الواليات املتحدة األمريكية مل
حتدد عدوها بالضبط واملتمثل باإلرهاب لكي تقوم بالقضاء عليه بل أعلنت احلرب على
دولة أو دول بكاملها.
كذلك ويف نفس السياق فإن الرئيس األمريكي األسبق كارتر احلائز على جائزة
نوبل للسالم عام 2002م ،أكد أن احلرب على العراق جرمية غري مسبوقة يف التاريخ وغري
عادلة وأن كل املحاوالت الكبرية اليت بذلتها اإلدارة األمريكية إلثبات العالقة بني صدام
والقاعدة وأحداث  11سبتمرب اإلرهابية ،باءت بالفشل ،وأضاف أن هذه احلرب ستكون هي
املحفزة لإلرهاب ضدنا ومن عوامل القضاء على التنظيم الدويل واألمم املتحدة.

26

يعد هذا الرأي موفق وصحيح؛ ذلك أن إطالق حكم على الغري دون وجود أدلة
قوية وإثبات كاف يعترب جرمية يف حق ذلك الطرف ،كما أن القضاء عليه باستخدام القوة




172

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباحثة :ميموني سليمة

يولد الكراهية واحلقد وحب االنتقام ،وبالتايل :زيادة شدة العنف وفعاليته دون القضاء
عليه.
كما أن اللجوء للقوة واستخدام أكرب دولة هلا دون مراعاة املبادئ القانونية
والتقاليد واألعراف السياسية املستقرة عامليا كوسيلة لالنتقام إمنا يفتح املجال لدول أخرى
وللتنظيمات اإلرهابية يف استخدام نفس اآللية ،وهو أمر يعمل على إشاعة الفوضى يف
النظام العاملي بالدخول يف حلقة مفرغة من العنف والعنف املضاد 27.أي" :القوة يف مقابل
القوة".
إضافة إىل أن اللجوء للقوة لضرب األبرياء من الشعوب أو حماصرهتا ومعاقبتها
بشكل مجاعي بأي شكل إمنا يكسب تلك التنظيمات احنيازا شعبيا ويثري مشاعر اإلحباط
واليأس والظلم لدى تلك الشعوب ،ويغذي مشاعر الكراهية لديها إزاء من يستخدم هذه
الوسائل االنتقامية والعنيفة -وهي يف حالتها الواليات املتحدة -ومن مث تزداد العمليات
اإلرهابية ضد مصاحلها انتقاما من سياساهتا العنيفة ضد الشعوب.

28

يالحظ من خالل كل اجلهود اليت بذلت من الناحية امليدانية اليت تفسر
استخدام القوة العسكرية يف سبيل القضاء على اإلرهاب أن األمر الوحيد الذي يسجل هو؛
"سلبية العالج" ،وهو ما يفسر زيادة شدة وفعالية اإلرهاب وزيادة خطورته على عكس تثبيط
هذه الظاهرة واحلد منها ،وأن إشكالية هذه الظاهرة مل حتل بعد؟ ،وكأنه داء مل جيد له
دواء؟ ،أليس ذلك الدواء يغذي ذلك الداء ويزيد من فعاليته بدال من أن يتم معاجلته
والقضاء عليه.

اخلامتة:
من خالل ما سبق ميكن أن نستخلص بأن مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب هو :اخلوف
من خالل العنف هذا األخري الذي يتصف بالفجائية واليت يستمد منها قوته حينما يكون
الطرف املقصود من هذا العنف غري مسلح ،هذه املواجهة اليت انعكست بدورها على إثارة
األحداث الدولية اليت تفسر ا ملواجهة املضادة من أجل القضاء على اإلرهاب سواء منها
املواجهة املضادة القانونية من خالل اجتهادات املجتمع الدويل أو املواجهة املضادة امليدانية
واليت تفسر استخدام القوة العسكرية مثل ما صدر عن الواليات املتحدة األمريكية واليت
مل تأيت بأكلها بل بالعكس كلما قدمت مواجهة لإلرهاب كلما زادت فعالية هذه الظاهرة
وتفاقمت أخطارها مما جعل العامل يتخبط يف إجياد احلل املناسب للقضاء على اإلرهاب.
انطالقا مما سبق ميكن التوصل إىل النتائج الرئيسية التالية:


03

02

 2019

173

اإلرهاب :املواجهة واملواجهة املضادة؛ (دراسة حتليلية حول :مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب ومدى انعكاسها
على إثارة األحداث الدولية )  .ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنَّ اإلرهاب يعرب عن ردَّة فعل عنيفة تعرب عليها مجاعة معينة رافضة لوضع معني،هذه ردة الفعل اليت تكون آثارها سلبية معنوية ومادية.
-

أنَّ مصدر القوة احلقيقية لإلرهاب هو اخلوف من خالل العنف ،األمر الذي انعكس
على إثارة األحداث الدولية.

-

أنَّ اإلرهاب ويف تعبريه عن ردة الفعل العنيفة هذه هو يف إطار مواجهة لطرف
معني من أجل الضغط والتأثري عليه مما كان وجوبا على املجتمع الدويل التحرك
يف سبيل القضاء على هذه الظاهرة وهو ما يفسر املواجهة املضادة القانونية
واملواجهة املضادة امليدانية واليت تفسر استخدام القوة العسكرية.

-

أنه وبالرغم من كل املحاوالت واالجتهادات اليت وضعت من أجل القضاء على
اإلرهاب سواء منها االجتهادات القانونية أو حىت التدخل العسكري.أي" :القوة يف
مقابل القوة" ،أن ما يالحظ ويسجل يف هذا اإلطار هو زيادة شدة العنف وقوته.

استنادًا لكل ما تقدم ميكن وضع املقترحات التالية:
أوال -قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أالا واإنا يفي اجلاسادي مُضْغاة إذاا صالُحاتْ صالاحا اجلاسادُ كُل ُه
واإذاا فاساداتْ فاسادا اجلاسادُ كُلاهُ ألاا وهيي القالْب" صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
نعلم بأن قلب العامل هي الدول الكربى ،هي اليت تتحكم يف زمام األمور وطبيعة
السياسات واإلستراتيجيات واملتحكمة يف "طبيعة دورة حياة العامل" حىت ميكن القول أهنا:
"هي اآلمرة وهي الناهية"؛ أليس هذا ما يفسر أن هذه الدول هي القلب النابض للعامل؛
أوليس هذا ما يفسر بأن بصالح هذا القلب يصلح هذا العامل وبفساد هذا القلب يفسد هذا
العامل؟ ،وهو ما يفسر قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ أنه بصالح القلب يصلح اجلسد
وبفساد القلب يفسد اجلسد"؛ ما يعين أنه إذا كان القلب صاف ونظيف وصاحل فإن هذا كله
يعكس طبيعة اجلسد بالصالح والفالح ،والعكس صحيح؛ إذا كان القلب غري صاف وغري نظيف
وغري صاحل فإن اجلسد طبيعيا سوف يتسم بالضياع والفساد.
وعليه إذا كان القلب واملتمثل يف الدول الكربى واجلسد واملتمثل يف العامل؛ أليس
هذا ما يعين" :أن بصالح هذه الدول الكربى يصلح العامل وبفسادها يفسد ،فإذا كان من بني
هذه الدول من حتمل يف سياساهتا وإستراتيجياهتا تطبيقا للقوة والعنف والظلم وإطالق
أحكام مسبقة على الغري؛ باهتام دول وأنظمة سياسية ليس هذا فحسب بل تعدى ذلك
باملساس بالديانات واهتام الدين اإلسالمي بأنه دين إرهاب وأن الدول اإلسالمية هي دول
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مولدة لإلرهاب مث إطالق احلرب عليها حبجة القضاء على هذا اإلرهاب ،أوليست هذه كلها
صورا للفساد؟ ،فكيف ميكن صالح العامل؟ ،أوليست هذه الصور تُغدي روح االنتقام وتُقوي من
شرارة العنف وتزيد من شدَّته ؟ ،وإذا كان اإلرهاب فسادا ؟ ،فكيف ميكن القضاء على الفساد
بالفساد؟.
لذلك البد من إعادة النظر يف العديد من األمور والسياسات واإلستراتيجيات اليت
تصنع وتنفذ يف هذا العامل ،والبد من إصالح النفس قبل إصالح الغري ،وهنا يقول اهلل تبارك
سهيمْ" صدق اهلل
وتعاىل يف سورة الشعراء" :الا ُيصْليحُ اهلل ماا يفي اقوْ ٍم حاتاى يُصْيلحوُا ماا بيأنْفُ ي
العظيم.
ثانيا :ثنائية السبب والنتيجة:
أليس لكل نتيجة سبب؛ أليس السبب يفرز النتيجة؛ واإلرهاب كنتيجة من الطبيعي
أنه تولد عن أسباب واليت أفرزت يف النهاية هذه النتيجة ،وعليه هنا تتكون لنا " ثنائية
السبب والنتيجة" إذا "لكي ال تتحصل على النتيجة البد من التخلص من األسباب املولدة
هلذه النتيجة"أو "بالتخلص من السبب تنعدم النتيجة"؛ فاإلرهاب هو نتاج لعدة أسباب واليت
ختتلف يف مضموهنا واجتاهاهتا ،فمنها اليت تعود جذورها إىل األوضاع االجتماعية أو
األوضاع السياسية أو األوضاع الدينية كلها أوضاع يعيشها الفرد واليت تتميز بطبيعتها على
بأهنا :حالة سلبية يعيشها أو يواجهها الفرد واليت اختلفت وتباينت فكان اإلرهاب نتاج هلا،
وعليه هنا تتكون لنا ثنائية "اإلرهاب واألوضاع اليت يواجهها الفرد املختلفة"؛ إذا لكي ال
نتحصل على اإلرهاب البد من التخلص على األوضاع السلبية أو "بالتخلص من األوضاع
السلبية ينعدم اإلرهاب" ،لذلك البد من التغلغل داخل املحيط الذي حيتضن الفرد واألوساط
اليت يتغذى منها واليت تعد أهم وظيفة من وظائف النظام السياسي ومعاجلة كل ما هو
سليب ،فبدال من أن نعمل ألنفسنا جيب أن نعمل لغريينا ،يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه
ب لي انفْسيكا" صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فبدال من أن
وسلم" :حبا ليأاخييكا كاماا تُحي ُ
يعمل كل طرف لصاحله دون مراعاة األوضاع اليت يعيشها الطرف اآلخر؛ جيب أن نعمل
بروح اجلماعة وتقبل األخر من أجل التخلص من األسباب اليت أدَّت إىل هذه الظاهرة
والبدءي من جديد يف عدم التحصل ملثل هذه النتيجة.
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