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اإلرهاب اإللكتروني..
الرعب على األبواب

«الرهــاب إ ت ن
و�» بأنّــه:
يعــرف إ
اللكــر ي
َّ
«اســتخدام التقنيــات الرقميــة إلخافــة
وإخضــاع آ
الخريــن ،أو القيــام بمهاجمــة نظم
المعلومــات عــى خلفيــة دوافــع سياســية
أو عرقيــة أو دينيــة» ،ويعــد أ
مريــ� (بــول
ال
ّ
ي
نز
كوليــر) أول مــن صــاغ هــذا المفهــوم.
ومنــذ بدايــة أ
اللفيــة الثانيــة ،لــم يعــد
الجهــزة أ
ش�ء يثــر الذعــر لــدى أ
المنيــة
ي
ي
الرهــاب
واالســتخبارية ،وأجهــزة مكافحــة إ

ف
خاصــة ف ي� الغــرب وأمريــكا،
ي� العالــمّ ،
تحديــداً ث
أكــر مــن الرعــب والخــوف مــن
«الرهــاب إ ت ن
ـبك أو
إ
اللكــر ي
و�» ،ومرادفاتــه (الشـ ي
الســيب�ي).
ي
وإذا كان هنــاك مــن اتجــاه ف ي� ظاهــرة
الرهــاب يمكــن أن يكــون محتمــل الحــدوث
إ
ن
الرهــاب إ ت
و� هــو عــى
ـإن إ
والزيــادة ،فـ ّ
اللكــر ي
رأس هــذه االحتمــاالت وأك�ث هــا كارثيــة.
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«لم يعد ش
الرهاب
يث� الذعر لدى أجهزة مكافحة إ
�ء ي
ي
ف
ث
الرهاب
من
والخوف
الرعب
من
أك�
العالم
�
إ
ي
لك� ن
ال ت
و�»
إ
ي
أن هــذا
ولع ّلــه مــن المفيــد عالميــاًّ ،
آ
الرهــاب ال يــزال ،ت
حــى الن،
النــوع مــن إ
يأخــذ شــكل «إرهــاب الدولــة» ،ولــم يصــل،
ف
الرهــاب بيــد
أو يتجــذّ ر ،كأســلوب ي� تنفيــذ إ
أ
غــر الــدول مثــل؛
الطــراف الفاعلــة مــن ي
أن مــا
الجماعــات والمنظمــات إ
الرهابيــة .كمــا ّ
يرتكــب مــن قبــل أفـراد أو مجموعــات صغـ يـرة
مــن أ
الف ـراد «عصابــات» ،وهــم ينتـ شـرون ف ي�
كثــر مــن الــدول ،تي�كــز حـ تـى آ
الن ف ي� عمليــات
يٍ
أ
ـش واالحتيــال ،وتبييــض المــوال عـ بـر مــا
الغـ ّ
يعــرف بالشــبكة الســوداء.
الرهــاب
ولذلــك ،بــدأ هــذا النــوع مــن إ
أ
يحظــى بدراســة واهتمــام مــن قبــل الجهــزة
أ
المنيــة واالســتخبارية ف ي� العالــم ،كمــا
ين
والخــراء
الباحثــ�
أخــذ يحظــى باهتمــام
ب
أ
ين
ين
الرهــاب،
كاديميــ�
وال
المهتمــ� بظاهــرة إ
الرهــاب ال تقتــر
أن هــذا النــوع مــن إ
خاصــة ّ
أ
ف
آثــاره الكارثيــة فقــط عــى الخســائر ي� الرواح؛
بــل ف ي� خســائره االقتصاديــة والسياســية،
ـض النظــر أكانت
واالجتماعيــة ،والثقافيــة .وبغـ ّ
الدولــة صغـ يـرة أو كبـ يـرة ،قويــة أو ضعيفــة.
ين
الصــ� الشــعبية ،وروســيا
وتعــد
ّ
االتحاديــة ،وكوريــا الشــمالية مــن أكـ ثـر الــدول
الرهــاب ،ولعـ ّـل أهم
المتهمــة بممارســة هــذا إ

مثــال عــى إرهــاب الدولــة إ ت ن
و� ،هــو
اللكــر ي
تجســس الــروس عــى االنتخابــات أ
المريكيــة
ّ
الـ ت
ـى فــاز بهــا دونالــد ترامــب ،وال تـزال تلقــي
ي
بظاللهــا عــى العالقــات أ
المريكيــة الروســية
وتثــر جــدال ً داخليــاً ف ي� أمريــكا.
ي
إن هــذا النــوع مــن
يمكــن القــول ّ
الرهــاب العالمــي؛ هــو أ
ال ث
كــر تمثيــا ً
إ
وتجســيداً وتعبـ يـراً عــن العولمــة ،ويشـكّل هذا
المتوحــش
النــوع ،أو هــذا الــرأس الهيــدري
ّ
(نســبة إىل الوحــش أ
الســطوري ف ي� الميثولوجيــا
الغريقيــة هيــدرا) ،أحــدث وأخطــر أنــواع
إ
أ
الرهــاب فتــكاً بالطـراف الفاعلــة مــن الــدول،
إ
نظــراً إىل كثافــة اســتخدامه آليــات العولمــة
التكنولوجيــة المختلفــة ،ومــن أحدثهــا شــبكة
وســائل التواصــل االجتماعــي ،واالســتخدام
السـ تـراتيجي للتحفـ ي ز
ـر البــري ،وصــور العنف
إ
المتطفلــ�ن
الرهيبــة ،ومصفوفــة طويلــة مــن
ي
ين
الشــبكي� (والهاكــرز) ،ودون الخــوض
ف
الشــارة
بالتفصيــل ي� هــذا النــوع ،تكفــي إ
ت
تســبب
الــى
ّ
هنــا إىل الكارثــة االســتخبارية ي
مؤســس موقــع
بهــا (جوليــان بــول أســانج)ّ ،
أ
ـ�)،
(ويكليكــس) للمجمــع االســتخباري (المريـ ي
والعالمــي بشــكل عــام ،بترسيبــه آالف الوثــاق
العــام بالتعــاون مــع
الرسيــة لوســائل إ
أ
ادل ميننــغ ،عــام ،2010
الجنــدي المريـ ي
ـ� ،ب ـر ي
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صغ�ة وهم
«ما يرتكب من قبل أفراد أو مجموعات ي
ينت�ون ف
ش
كث� من الدول تي�كز ف ي� عمليات تبييض
�
ي ٍي
أ
الموال»
ـر� بعــد
ثـ ّـم الهلــع الــذي أصــاب العالــم الغـ ب ي
ترسيبــات المحلــل االســتخبار تا� أ
مريــ�،
ال
ي
ي
إدوارد ســنودن ،أواخــر .2013

وو ّظفــت ألف ـاً مــن خـ بـراء أمــن المعلومــات،
وقــوة ضاربــة عــى مــدى  24ســاعة لمواجهــة
الرهــاب إ ت ن
و�.
إ
اللكــر ي

ولذلــك ليــس من المســتغرب ،حساســية
وخــوف الساســة أ
المريــكان أـــك�ث مــن يغ�هــم
الرهــاب،
مــن خطــورة هــذا النــوع مــن إ
فقــد كان الرئيــس أ
مريــ� بيــل كلينتــون،
ال
ي
قبــل عقديــن مــن الزمــن ،عــام  ،1996قــد
قــام بتشــكيل «لجنــة حمايــة منشــآت البنيــة
التحتيــة الحساســة».

وقــد بــدأ هــذا الخــوف والتحذيــر
الرهــاب ،عقــب
الجــدي مــن خطــر هــذا إ
ّ
(ســبتم�)  ،2001وحــرب
هجمــات  11أيلــول
ب
الرهــاب ،وشــعور الساســة
أمريــكا عــى إ
أ
ـأن مصالحهــم ف ي� العالم
والخـ بـراء المريــكان بـ ّ
أصبحــت مســتهدفة ث
ش
يخــى
أكــر؛ حيــث
أ
ـا�
الخـ بـراء المريــكان أن يأخــذ ّ
أي هجــوم إرهـ ب ي
ت ن
و� ف ي� المســتقبل ،عــى أمريــكا ،أبعــاداً
إلكــر ي
أكـ ثـر خطــورة ،بحيــث يصيــب شــبكات حيويــة
بالشــلل ،خصوصــاً إذا ترافــق مــع
رئيســة ّ
هجــوم ث
أكــر كالســيكية.

وكان االســتنتاج أ
الول لهــذه الهيئــة؛ هو
أن مصــادر الطاقــة الكهربائيــة واالتصــاالت،
ّ
ض
إضافــة إىل شــبكات الكمبيوتــر� ،وريــة
بشــكل قاطــع لنجــاة أمريــكا مــن هجــوم
أن هــذه المنشــآت تعتمــد
مماثــل ،وبمــا ّ
بشــكل كبـ يـر عــى المعلومــات الرقميــة ،فإنّهــا
ســتكون الهــدف أ
الول أليــة هجمــات إرهابيــة
تســتهدف أمنهــا.
ف
و� أعقــاب ذلــك ،قامــت كافــة
ي
الــوكاالت الحكوميــة بإنشــاء هيئاتهــا ومراكزهــا
الرهــاب
الخاصــة ،للتعامــل مــع احتمــاالت إ
إ ت ن
و�؛ فقامــت وكالــة المخابــرات
اللكــر ي
المركزيــة بإنشــاء مركــز حــروب المعلوماتيــة،

فقــد ذكــر مايــكل فاتيــس ،المديــر
الســابق لوحــدة الجريمــة عـ بـر المعلوماتيــة ف ي�
ش
ـن هجمــات
ال�طــة الفدراليــةّ ،
أن إمكانيــة شـ ّ
ضــد الشــبكات المعلوماتيــة
عــر إ
ال تن�نــت ّ
ب
للواليــات المتحــدة وحلفائهــا ،تشــكل فرضيــة
ت
معلوما�
ـن هجــوم
قويــة ،وأنَّــه ثمــة خطــر شـ ّ
ي
يتســبب بـ ض
ـن هجــوم مــن
ـأ�ار كـ بـرىّ ،
وأن شـ ّ
َّ
كبــر،
حــد ي
هــذا النــوع قــد يضعــف ،إىل ّ
الشــبكات المعلوماتيــة للواليــات المتحــدة
وحلفائهــا.
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«هاريس ميلر ،المسؤول ف ي� جمعية تكنولوجيا
المعلومات أ
المريكية :العدد ت ز
الم�ايد للهجمات
المعلوماتية ،يؤكّد هشاشة وضع الواليات المتحدة»
وأوضــح هاريــس ميلــر ،المســؤول ف ي�
أ
أن
جمعيــة تكنولوجيــا المعلومــات المريكيــةّ ،
العــدد ت ز
الم�ايــد للهجمــات المعلوماتيــة ،يؤكّد
إن
هشاشــة وضــع الواليــات المتحــدة ،وقــالّ :
«الرهابيـ ي ن
ـ� يســتطيعون أن يســتعملوا البـ نـى
إ
ضدنــا ،عـ بـر شـ ّـل شــبكاتنا ،وإثــارة
المعلوماتيــة ّ
خلــل ف ي� العمليــات ف ي� شــكل مبـ ش
ـا� ،والتسـ ِّـبب
ـأ�ار للشــبكات أ
بـ ض
والفـراد».
وعــد الســيناتور أ
مريــ� روبــرت
ال
ّ
ي
أن هــذه الهجمــات يمكــن أن ت ز
ت�امــن
بينيــتّ ،
«لحــداث أقــى
مــع هجمــات أكـ ثـر أهميــة ،إ
ف
ت
و»� حــال تنفيــذ
درجــات الخــوف وال�هيــب ،ي
هجــوم عــى أهــداف ملموســة ،ســتكون
أ
ثــان
ال ض�ار ب
أكــر ،إذا ترافــق مــع هجــوم ٍ
ضــد أ
الجهــزة المعلوماتيــة الـ ت
ـى تتـ ّ
ـول تنســيق
ّ
ي
عمليــة الــر ّد عــى هــذه الكارثــة» ،وأضــاف:
تدمــر ،كمــا أنّنــا ال نســتطيع أن
«ســيحصل
ي
نقــوم ّ ش
�ء للــرد عــى الهجــوم؛ أل ّن
بــأي ي
شــبكاتنا المعلوماتيــة ســتكون مشــلولة».

وذكــر دويــن أنــدرو ،المســؤول الســابق
ف
أن مســتوى التحضـ يـر لمكافحــة
ي� البنتاغــونّ ،
هــذا النوع مــن الهجمات ف ي� الواليــات المتحدة
ـى» ،وعــد وليام وولــف ،رئيــس أ
«سـ ي ئ
الكاديمية
ّ
أ
أن ضمــان أمــن
الوطنيــة للهندســة المريكيــةّ ،
الشــبكات يســتند إىل تقنيــة «جــدار النــار»
ت
المعلومــا�) ،وهــي
(تقنيــة لحمايــة النظــام
ي
غــر فاعلــة ،وقــال ف ي� جلســة اســتماع أمــام
ي
المريــ� :إن أ
الكونغــرس أ
«المــن المعلومــا�ت
يّ ّ
ي
الفعــ� يجــب أن يشــمل ر ّداً ناشــطاً ،ونوعــاً
ي
مــن ت
ال�هيــب ،وثمنــاً يدفعــه المعتــدي ،إىل
ت
ـذا�».
جانــب الدفــاع الـ ي
ولقــد شــهدت أمريــكا ّأول حادثــة موثقــة
لعمليــة «إرهــاب إ ت ن
و�» ،عندمــا قامــت
اللكــر ي
وزارة العــدل أ
المريكيــة ،عــام  ،2016بالتنســيق
مــع الحكومــة ي ز
المال�يــة ،باعتقــال وترحيــل،
ثــم اتّهــام المدعــو «أردت فاريــزي» ،مــن
ـول كوســوفيه ،وعمــره  20عام ـاً ،بالدخــول
أصـ ٍ
(تهك�)عــى معلومــات مهمــة لــوزارة الدفــاع
ي

«دوين أندرو ،المسؤول السابق ف ي� البنتاغون :مستوى
ف
التحض� لمكافحة هذا النوع من الهجمات ي� الواليات
ي
المتحدة ي ئ
«س�»»
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والحكومــة أ
المريكيــة ،ألكـ ثـر مــن  1351موظفـاً
حكوميــاً ،وبيــع هــذه المعلومــات لتنظيــم
ف
ف
العــام
داعــش ي� عمليــة عرفــت ي� وســائل إ
باســم «الئحــة القتــل» ،والحكــم عليــه
بالســجن لمــدة  20عامــاً.
تجــدر الشــارة إىل أن الســاحة أ
الردنيــة
إ
ّ
شــهدت ّأول حادثــة مــن هــذا النــوع ،عندمــا
نظــرت محكمــة أمــن الدولــة أ
الردنيــة ،ف ي� 13
شــباط (ف�ايــر)  ،2005وللمــرة أ
الوىل ،ف ي� قضيــة
ب
المتهــم مــراد خالــد العصيــدة ،البالــغ مــن
العمــر  18عامــاً ،عندمــا قــام بإرســال عــدة
رســائل تهديــد لدائــرة المخابــرات أ
الردنيــة،
تحضــر سلســلة
للقيــام بعمليــات ،وا ّدعــاء
ي
الرهابيــة عــى بعــض المصالح
مــن الهجمــات إ
ف� عمــان ،باســتخدام خدمــة (ال تن�نــت) �ف
إ
ي
ي
ف
أحــد المقاهــي المخصصــة لذلــك ي� مدينــة
الزرقــاء.
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اإلرهابي يف عني اآلخر

تبــدو صــورة الرهــا� أ
الوليــة ثــم
إ بي
المتشــكلة معقــدة ومشــتتة جــداً
هويتــه ُ
بــ� هويــات يصنعهــا لــه آ
ين
الخــر؛ وهويــة
ربمــا -يريدهــا لنفســه .ثــاث هويــات وصــورمكثفــة :حقيقيــة وفعليــة ومرغوبــة ،كلهــا
رهــا�.
تتصــارع عقــب تنفيــذه للعمــل إ
ال ب ي
آ
رهــا� ،وكيــف
كيــف ينظــر الخــر إىل إ
ال ب ي
عــ� آ
يبــدو ف� ي ن
الخــر بعــد أن ينفــذ عمليتــه
ي
بالرهــاب ،ثــم
الرهابيــة ويوصــم فعلــه إ
إ
العــام المختلفــة بالحديــث
تبــدأ وســائل إ
ـت؛ ومــا
عنــه وعــن عمليتــه إ
الرهابيــة؟ لقــد كنـ ُ
الرهــاب المعــارص،
أن ظاهــرة إ
زلــت أعتقــد ّ
ُ
بــكل تجلياتــه وتمظهراتــه القوميــة والدينيــة

المســيطرة آ
الن ،إحــدى أهــم تجليات سـ يـرورة
العولمــة وحاملتهــا الرئيســة التكنولوجيــا
الحديثــة ف ي� المواصــات واالتصــاالت ووســائل
العــام المختلفــة وشــبكاته المعقــدة
إ
والكثــرة للتواصــل االجتماعــي .لقــد جــذب
ي
كمتخصــص ومتابــع منــذ ثالثــة
انتباهــي،
ٍ
الرهــاب
لســرورة العولمــة وظاهــرة إ
عقــود ي
المعــارص؛ الصــورة المكثفــة والواســعة،
أ
ت
ـى يوصــف
والهويــة القــرب إىل الرومانســية الـ ي
رهــا� ،خاصــة بعــد أن ينفــذ عمليــة
بهــا إ
ال ب ي
إرهابيــة في ْق ُتــل؛ ويُق َتــل أو يُعت َقــل .يضطلــع
برســم هــذه الهويــة  ،الـ تـى تغذيهــا ش
وتن�هــا
ي
كبــر آليــات العولمــة
بتســارع وتكثيــف ي
ٍ
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والعــام،
التكنولوجيــة عـ بـر وســائل االتصــال إ
أوالً :الدائــرة الضيقــة والمحيــط القريــب
ـا�؛ عائلتــه ،أصدقــاؤه الحقيقيــون
مــن إ
الرهـ ب ي
ت
وج�انــه وزمــاؤه
واالف�اضيــون عــى الشــبكة ،ي
ف
ف
ت
و� بعــض
ي� العمــل أو الهوايــات المشــركة ،ي
أ
أ
ت
الــى تراقبــه
الحيــان الجهــزة االســتخبارية ي
ســواء بشــكل دائــم وحثيــث ،أو تضعــه عــى
الرهــاب
قائمــة المشــتبه بهــم فقــط .ظاهــرة إ
المعــارص ،بــكل تجلياتــه وتمظهراتــه القوميــة
والدينيــة المســيطرة آ
الن ،إحــدى أهــم
تجليــات سـ يـرورة العولمــة ،وحاملتهــا الرئيســة
التكنولوجيــا الحديثــة هــذه الدائــرة تضطلــع
بصناعــة ورســم هويــة أقــرب مــا تكــون إىل
«الهويــة المرغوبــة» ف ي� مقابــل الحضــور
كإرهــا�
رهــا�؛
الطاغــي للهويــة الفعليــة إ
بي
لل ب ي
ن ّفــذ عم ـا ً إرهابي ـاً عــى أرض الواقــع .تأخــذ
رهــا� وصورتــه ،كمــا تنقلهــا لنــا
هويــة إ
ال ب ي
العــام والتواصــل المختلفــة عــى
وســائل إ
ـ� هــذه الدائــرة عــى نحــو قريــب
لســان ممثـ ي
مــن الســذاجة الرومانســية عــى وقــع الصدمــة
والنــكار وعــدم التصديــق
والمفاجــأة إ
المشــوب بالحـ يـرة بنــاء عــى تجليــات متنوعــة
رهــا� ف ي�
لهويــة فعليــة كان يظهــر بهــا إ
ال ب ي
عيونهــم بأنــه :شــخص مســالم ،هــادئ
ن
ـا� مــن
ووديــع ،قليــل الــكالم واالختــاط ،يعـ ي
بعض المشــاكل النفســية ،ومشــاكل ف ي� العمل،
يصــ� وال يصــوم ،وال
لــم يكــن متدينــاً ال
ي
يذهب إىل المســجد ،وال يشــارك ف ي� المناســبات
العامــة ولــم يكــن تظهــر عليــه عالمــات
والكثــر المتنــوع مــن
التطــرف بــأي شــكل،
ي
التفصيــات الخاصــة والدقيقــة والحساســة
ت
ـى يتــوىل عرضهــا أف ـراد
جــداً ،ســيما تلــك الـ ي

ـا� ف ي�
ـا� .هنــا تظهــر هويــة إ
عائلــة إ
الرهـ ب ي
الرهـ ب ي
غايــة التعقيــد والتمــزق بـ ي ن
ـ� هويــة حقيقيــة،
وأخــرى فعليــة ،وهويــة مرغوبــة قريبــة مــن
«هويــة متخيلــة» ،حســب بندكــت أندرســون،
أن هــذه الهويــة الحديثــة
لكــن باختــاف ّ
ت ض
ا�  -بــرزت كأحــد
هويــة العالــم االفــر يســرورة العولمــة وآلياتهــا
أهــم تجليــات ي
ّ
ف
التكنولوجيــة ي� االتصــاالت والتواصــل عــى
مواقــع مثــل؛ فيســبوك وتويـ تـر ،وواتــس أب،
وتيليج ـرام .ثانيــا :الدائــرة أ
الوســع والمحيــط
البعيــد مــن الرهــا� .أعتقــد أن أ
الكـ ثـر أهميــة
ّ
إ بي
أ
ف ي� هــذه الدائــرة هــي الجهــزة االســتخبارية
والرهــاب
ووحــدات مكافحــة التطــرف إ
العــام ورجــال الديــن،
فيهــا ،ثــم وســائل إ
ـ� والمحللـ ي ن
والصحفيـ ي ن
ـ� والخـ بـراء ف ي� مختلــف
ت
الرهــاب
الــى تهتــم بظاهــرة إ
التخصصــات ي
المعــارص اليــوم .وأرى أنّــه بفعــل العولمــة
التكنولوجيــة يحــدث نــوع مــن التماهــي بـ ي ن
ـ�
الدائرتـ ي ن
ـ�؛ حيــث يغــدو مــن الصعــب الفصــل
بينهمــا؛ ألن أهــم تجليــات العولمــة اليوميــة
هــو ذوبــان صمــغ الحــدود ي ن
بــ� الفضــاء
العــام والخــاص حـ تـى أن هــذا التماهــي يؤدي
ف ي� النهايــة إىل تشــكيل صــورة واحــدة لكنهــا
رهــا� .وســوا ًء أكانــت
هجينــة لصــورة إ
ال ب ي
ف
عــر� أو أي مــكان ف ي�
صــورة إ
رهــا� ي� بلــد ب ي
ال ب ي
ـإن هنــاك عــدداً
ـ� فـ ّ
العالــم؛ ب ي
أورو� أو أمريـ ي
أ
ت
ـى تبــدأ
مــن المالحظــات الرسيعــة والوليــة الـ ي
رهــا�
بالظهــور لوصــف وتعريــف هويــة إ
ال ب ي
آ
العــام،
مــن قبــل الخــر .تنقــل لنــا وســائل إ
ـا� عــى وقع
صــورة ســاذجة ورومانســية إ
للرهـ ب ي
والنــكار بنــاء عــى تجليــات متنوعــة
الصدمــة إ
لهويــة فعليــة كان يظهــر بهــا مــع ض�ورة
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أن الكثـ يـر مــن هــذه المالحظــات
إ
الشــارة إىل ّ
أ
أ
مريــ�
ورو� وال
رصدتهــا مــن الفضــاء ال ب ي
ي
ت
ال�
خاصــة بعــد سلســلة العمليــات إ
الرهابيــة ف ي
نُ ّفــذت عــن طريــق مــا بــات يُتعــارف عليــه ي�
الرهــاب المعــارص بإرهــاب «الذئــاب
أدبيــات إ
المنفــردة» والــذي تب ّنــاه تنظيــم داعــش منــذ
العــام 2014م .وهــذه المالحظــات هــي:
الشــعور الســاذج بالمفاجــأة والصدمــة مــن
الجهــزة أ
قبــل أ
المنيــة .وهــو مــا ســبق وصفتــه
متالزمــة (الذئــب
ف ي� مناســبات أخــرى تحــت
ّ
ن
بمعــى أن الراعــي
المنفــرد والراعــي النائــم)
يعــرف ّأن الذئــب ال يحـ تـرم الراعــي الب ّتــه ،كمــا
أنّــه ال يشــفق عــى النعــاج وبهمهــا الصغـ يـر
الوديــع ،مــع ذلــك ينــام الراعــي قريــر العـ ي ن
ـ�
حـ تـى يعــدو الذئــب ويوغــل ت
اف�اسـاً ف ي� القطيع
ثــم يصحــو متفاجئــاً متفجعــاً مــن هــول
بشــكل
المتالزمــة تجلــت
مــا حــدث .هــذه
ّ
ٍ
ف
ت
الــى
واضــح وواســع جــداً ي�
كل العمليــات ي
ٍ
أ
ف
ف
جــرت ي� الســنوات الخـ يـرة ي� أمريــكا وأوروبــا،
ت
ـى أعلــن تنظيــم داعــش
وفرنســا تحديــداً ،الـ ي
مســؤوليته عنهــا .ويكفــي للتدليــل عــى ذلــك
العــودة للترصيحــات والخطابــات والمؤتمـرات
الصحفيــة للساســة ورجــال أ
المــن الفرنسـ ي ن
ـي�
أن
بعــد كل عمليــة إرهابيــة؛ حيــث نجــد ّ
ت
ـى تـ تـردد عنــد
الجملــة المرعبــة والصادمــة الـ ي
رهــا�
أن هــذا إ
الــكل منهــم هــي :يبــدو ّ
ال ب ي
قــد تطــرف دينيــاً ف� ت
يز
وجــرة بفعــل
فــرة
ي
دعايــة تنظيــم داعــش – أو غـ يـره  -مــن خــال
شــبكات التواصــل االجتماعــي! وأمــام تجليــات
أن
العولمــة التكنولوجيــة المذهلــة مثــل؛ ّ
هنــاك ( )100مليــون ســاعة مشــاهدة فيديــو
عــر موقــع فيســبوك وحــده عــام 2016م
ب

النســان العــادي ،والخبـ يـر ،والمحلــل،
يقــف إ
ورجــل أ
المــن مشــدوهاً وســط هــذا العالــم
الــذي يتشــكل ويصنــع وتنغمــس بــه الهويــات
وتتمــزق ي ن
الفعــ� والحقيقــي والمرغــوب
بــ�
ّ
ي
فــا يجــد بـ ّـداً مــن اللجــوء اىل حيلــة «الخــداع
ف
رها�
ـر�» ،والركــون إىل تحديــد هويــة إ
ال ب ي
المعـ ي
الخفــاق
الفعليــة وكفــى ،ليهــرب مــن وزر إ
أ ن
ـى -االســتخباري ف ي� فهــم الهويــة
والفشــل المـ ي
أي
الحقيقيــة إ
رهــا� ،والهــروب مــن رســم ّ
لل ب ي
ـا� ســواء أكانــت إيجابيــة
هويــة مرغوبــة إ
للرهـ ب ي
أو ســلبية.
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املفاهيم املختلطة :كيف نفصل بني
اإلرهاب وجرائم الكراهية؟

تحديــد المفاهيــم وتعريفهــا؛ طريقــة
ت
ويفــرض أن
فكريــة غرضهــا التوضيــح،
تكــون محايــدة ،يلجــأ إليهــا الباحثــون
ن ش
ش
�ء مبهــم ،أو غـ يـر
لــرح وإيصــال معــى ي
معــروف ،أو غـ يـر متفــق عليــه؛ عــن طريــق
محاولــة ربــط الكلمــات أو الرمــوز أ
بالشــياء
أو أ
الحــداث ،ربطــاً موضوعيــاً ،مبنيــاً عــى
والخــرة والتجــارب ،ويكــون
المشــاهدة
ب
عــادة مبنيــاً مــن تصــورات تحصــل مــن
خــال الحــواس الخمــس ،ومــن الذكريــات

الخيــال
والتخيــات ومــن نتــاج الفكــر
ي
ت
الــى كانــت متوفــرة
ّ
التأم ي
ــ� ،خاصــة تلــك ي
لــدى الباحــث وقــت إجــراء البحــث.
ن
معــى مفهــوم
يصعــب تحديــد
الرهــاب ،وذلــك الختــاف تعريــف النــاس
إ
وفهمهــم لــه ،وعليــه؛ فليــس لــه تعريــف
موحــد؛ لذلــك يلتبــس
َّ
محــدد ،أو فهــم ّ
مفهومــه بمنطوقــه.
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«تبدو الحاجة ملحة إىل إعادة النظر ف
الرهاب
مفهوم
�
إ
ّ
ي
خط�ة جداً»
التقليدي وتعريفه لتجريم ظواهر ي
أن تعقّــد الظواهــر والتباســها،
ي
غــر ّ
ال ن
يعــى النكــوص عــن دراســتها وتحليلهــا؛
ي
بــل تحطيمهــا بمعــاول البحــث والدراســة،
والرصار ،الكتشــاف كنههــا ومآالتهــا؛
والســهر إ
وإال تعطلــت الحيــاة.
وقــد أثــار مفهــوم إالرهــاب جدال ً متشــعباً
وواســع النطــاق (معولــم) ،ســواء مــن حيــث
تأثــره ف ي�
تحديــد المفهــوم ،أو الخلفيــات ،أو ي
أ
يز
الممــر
لكــن
الدولــة ،أو مــن حيــث الســبابّ ،
هــو ّأن الجــدل اتخــذ طابعــاً سياســياً ،بعــد
رصح
هجمــات  11أيلــول
ب
(ســبتم�) 2001؛ لذلــك ّ
الرئيــس أ
ـ� ،جــورج بــوش االبــن ،قائ ـاً:
ـ
مري
ال
ي
«إن الحــرب عــى إالرهــاب :نضــال مــن أجــل
ّ
الحضــارة ،وحــرب ت
س�ســم مســار القــرن الحادي
ش
ـكري،
والع�يــن ،وهــي أكـ بـر مــن الـراع العسـ ّ
ـتحدد مصـ يـر الماليـ ي ن
ـ� عـ بـر العالــم».
وسـ ّ
لقــد فتحــت تلــك الهجمــات البــاب عــى
مرصاعيــه إلعــادة فتــح هــذا الملــف؛ الــذي
ـص فئــة أو
بقــي لفـ تـرة مــن الزمــن وكأنــه يخـ ّ
منطقــة جغرافيــة بعينهــا ،إضافــة إىل أنّهــا
هـ ّزت واقــع النظــام العالمـ ّـي ،وزعزعــت عدداً
مــن المبــادئ المســتقرة لمــا يســمى «بالنظــام
وبدلــت
غــرت ّ
الويســتفال» للــدول ،كذلــك ي ّ
ي
كثــراً مــن المفاهيــم والمســ ّلمات،
وخ ّلفــت ي
السياســية والثقافيــة ،وســط تصــادم عوالــم
والرهــاب والحــوار.
القــوة والقانــون إ

وعنــد النظــر ف ي� التعريفــات المختلفــة
للرهــاب؛ يبــدو التعريــف الفرنــ� ي ز
ممــراً
إ
ي
الرهــاب بأنــه« :عمــل
وفريــداً؛ إذ
يعــرف إ
ّ
مســتهجن ،يتــم ارتكابــه عــى إقليــم دولــة
أخــرى ،بوســاطة
ضــد شــخص ال
أجنــىّ ،
بي
يحمــل جنســية الفاعــل نفســه ،بهدف ممارســة
الضغــط ف ي� نـزاع ال يعـ ّـد ذا طبيعــة داخليــة».
ف
الرهــاب
التنــوع
إن
الكبــر ي� تعاريــف إ
ي
ّ
ّ
ف
ين
الباحثــ� ي� القســم الفيــدر يال
دفــع ببعــض
أ
الشــارة
ـ� ،مثالً ،إىل إ
بمكتبــة الكونغــرس المريـ ي
أن هــذا التنـ ّـوع يبــدو غـ يـر مالئــم؛ لذلــك
إىل ّ
ـإن كثـ يـراً مــن الباحثـ ي ن
ـ� يهملــون تعريــف هذا
فـ ّ
المصطلــح أو المفهــوم ،الــذي تبــدو ســلبياته
ت
ـأ�:
وإشــكالياته فيمــا يـ ي
محدد.
وغ� ّ
أ ـ المفهوم غامض ي
ب ـ التباين واالضطراب ف ي� تحديد المفهوم.
تعدد تعريفات المفهوم وتضاربها.
جـ ّ
د ـ نســبية التعريفــات الموجــودة مــا يحتمــل
وجــود بعــض التبايــن واالختــاف بينهــا.
ن
للمعا� الداخلة فيه.
هـ ـ عدم وفاء اللفظ
ي
الرهــاب بفاعليــة
تعمــل ضغوطــات إ
آ
كبـ يـرة ،تتجــاوز ر ّد الفعــل ال ي ّل التجزي ـئ ي  ،إىل
كل تجــاه ّكل سياســات «مكافحــة
ر ّد فعــل ّ ي
ت
ـى اتخــذت شــكال ً عولميـاً ،وبات
إ
الرهــاب» ،الـ ي
الرهابيـ ي ن
الغربيـ ي ن
ـ�
بعــض
أن شــبكات إ
ـ� يــرون ّ
ّ
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ظل وجود الكث� من أ
ف
ّ
الدبيات السطحية
«�
ي
ي
يز
الرهاب ماثلة
المتح�ة بقيت مشكلة تعريف مفهوم إ
ومستمرة»
تشــكّل اليــوم نوعــاً جديــداً مــن العولمــة
العســكرية أ
–المنيــة.
الرهــاب عــى أنّــه حقــل
ــدرس إ
لــم يُ َ
ّ
مســتقل للدراســة ( ،)Disciplineولــم يَحــظ
الباحثــ� ،ســواء ف� الغــرب أو �ف
ين
باهتمــام
ي
ي
الســامي ،إال بعــد هجمــات  11أيلــول
العالــم إ
ـبتم�) العــام  ،2001أمــا قبــل ذلــك؛ فقــد
(سـ ب
كانــت هنــاك محــاوالت متفرقــة ،خاصــة ف ي�
الدراســات أ
المنيــة الحكوميــة ،لك ّنهــا لــم تكــن
حق ـا ً معرفي ـاً (إبســتمولوجيا) مســتقالً ،وقــد
كان هــذا أ
المــر مبعــث شــكوى لــدى بعــض
ين
الباحثــ� ف ي� هــذا الحقــل.
وبعــد هجمــات  11أيلــول ،بــرزت مفاهيــم
جديــدة ،زادت صعوبــة الدراســة ف ي� هذا الحقل؛
المســ َّلمات والمفاهيــم؛
حيــث ي
تغــرت بعــض ُ
أ
مثــل المفهــوم الــذي اســ ُتخدم للمــرة الوىل
ف
ـ� القاعــدة وطالبــان،
ي� التاريــخ ،لوصــف مقاتـ ي
وجــاء عــى لســان جــورج بــوش االبــن ،وهــو:
ال� ي ن
غــر ش
عيــ�» ،وذلــك يك
«المقاتلــون ي
يتهـ ّـرب مــن اعتقالهــم خــارج أمريــكا ،ف ي� خليــج
غوانتنامــو ،وقــد أكّــد بــوش االبــن ،أيضــاً ،ف ي�
رسيــةّ ،أن «أمريــكا ،بعــد أحــداث 11
مذكــرة ّ
ت
تحــدد السياســة
ب
الــى ّ
ســبتم� لــم تعــد هــي ي
العالميــة؛ بــل إالرهابيــون»!

ف
و�
وإىل جانــب صعوبــة البحــث ،ي
ظـ ّـل وجــود الكثــر مــن أ
الدبيــات الســطحية
ي
يز
المتحــرة ف ي� دراســة الظاهــرة بشــكل عــام،
بقيــت مشــكلة تعريــف المفهــوم ماثلــة
حــى آ
ومســتمرة؛ إذ ال يوجــد ،ت
الن ،تعريــف
للرهــاب يكتســب القبــول العالمــي،
واحــد إ
ســواء لــدى أ
الطـراف الدولية ،أو المؤسســات،
أو أ
اســتمر الجــدل والخــاف
الفــراد؛ لذلــك
ّ
ألســباب متعــددة؛ دينيــة وسياســية،
وأيديولوجيــة ،وقانونيــة ،وكذلــك تاريخيــة
وتبدل
مفاهيميــة؛ فاســتخدام المفهــوم تغـ ي ّـر ّ
إن إرهــاب «فـ تـرة الرعــب»
عـ بـر الزمــن؛ حيــث ّ
إبــان الثــورة الفرنســية ( ،)1793يختلــف -شــكال ً
الرهــاب المعــارص،
ومضمونـاً -عــن اتجاهــات إ
والتباســه مــع مفاهيــم فضفاضــة أخــرى؛
مثــل الذئــاب المنفــردة ،و»جرائــم الكراهيــة»
بشــكلها المعــارص.
مهمــون ف ي� هــذه
ويجــادل باحثــون ّ
أ
ـ�
ـياس المريـ ي
الظاهــرة ،مثــل المــؤرخ والسـ ي
ولـ تـر الكويــر ( ،)Walter Laqueurبأنّــه مهمــا
الرهــاب فإنــه سـ ي ُـرفض
كان تعريــف مفهــوم إ
وبــأن
مــن بعضهــم ألســباب أيدولوجيــة،
ّ
للرهــاب؛ هــي اشــتماله عــى
الصفــة الرئيســة إ
العنــف ( ،)Violenceوالتهديــد باســتخدام
هــذا العنــف.
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«تع ّقد الظواهر والتباسها ،ال ن
يع� النكوص عن
ي
دراستها وتحليلها بل تحطيمها بمعاول البحث
والدراسة»
كمــا يجمــع معظــم الباحثـ ي ن
ـ� ،ومعظــم
للرهــاب عــى وجــود
التعريفــات الرســمية إ
ثالثــة معايــر ت ف
الرهــاب،
مشــركة ي� تعريــف إ
ي
تســاهم ف ي� عمليــة التفريــق ،و(ربّمــا) إزالــة
ال ّلبــس ،هــي:
( )1العنــف واســتخدامه :يــرى ت
ولــر
أن هــذا المعيــار هــو الوحيــد ،بشــكل
الكويــر ّ
ين
الباحثــ�.
عــام ،الــذي يحظــى بإجمــاع
ّ
النفــ� والخــوف :أل ّن
التأثــر
()2
ي
ي
الرهابيــة تنفَّــذ لهــدف تعظيــم
الهجمــات إ
هــذا التأثـ يـر ،وإطالــة أمــده قــدر المســتطاع،
خاصــة مــن خــال ض�ب بعــض الرمــوز
الوطنيــة المهمــة ،سياســياً أو اقتصاديــاً،
ـبتم�)  2001ضـ ّـد
ولعـ ّـل هجمــات  11أيلــول (سـ ب
العالمــي والبنتاغــون ،كانــت
مركــز التجــارة
ّ
حيــاً عــن ذلــك.
مثــاال ً ّ
أ
إن التكتيــك
( )3الهــداف السياســيةّ :
الرهابيـ ي ن
ـ�،
ـياس ( )Political Tacticلــدى إ
السـ ي ّ
ببســاطة ،هــو مــا ي ز
الرهــاب عــن بقيــة
يمــر إ
الجرائــم أ
والفعــال (الحــرب التقليديــة،
وحــرب العصابــات ،وجرائــم الكراهيــة،
...إلــخ) ،والفشــل ف ي� اســتخدام هــذا التكتيــك
ين
رهابيــ� ،أســوأ مــن
ال
عــد ،بالنســبة إىل إ
يُ ّ

مــوت أ
البريــاء ،كاالســتهداف المتعمــد لغـ يـر
ين
المشــارك� ف ي� المعــارك.

بالرهاب
مفاهيم تختلط إ

المعايــر المذكــورة أعــاه؛
بنــا ًء عــى
ي
الرهــاب يختلــف عــن
أن إ
تجــدر إ
الشــارة إىل ّ
مفاهيــم أخــرى ،قــد تبــدو قريبــة منــه
ين
للمهتم�
وملتبســة معــه ،حـ تـى
ومختلطــة بــهُ ،
وخ�ائهــا ،وأبــرز هــذه المفاهيــم:
بالظاهــرة ب
الرهــاب وجرائــم الكراهيــة (Hate
( )1إ
ق
 :)Crimesال تــر� مهاجمــة شــخص بســبب
اهيتــه ،ألســباب تتعلــق بقوميتــه ودينــه،
كر ّ
أ
رهــا�؛ لنّهــا ال تتضمــن
لفعــل العمــل إ
ال ب ي ّ
ت
الــى تقــف وراء
النيــة السياســية والنفســية ي
رهــا�.
العمــل إ
ال ب ي
ونشــر هنــا إىل الجــدل المعــارص
ي
ف
والمحتــدم اليــوم ي� أمريــكا ،حــول هــذه
المســألة ،خاصــة بعــد حادثــة إطــاق النــار ف ي�
معبــد «شــجرة الحيــاة» اليهــودي؛ إذ وصــف
المحقّقــون الحادثــة بأنّهــا «جريمــة كراهيــة
وليســت إرهابــاً!» ،وقــد وقعــت الحادثــة ف ي�
مدينــة بتسب�غ-بنســلفانيا ،يــوم أ
الربعــاء 27
ي
شت�يــن أ
الول (أكتوبــر)  ،2018وأ ّدت إىل وفــاة
 11شــخصاً وجــرح آخريــن وذلــك عــى يــد
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كث�ة يمكن أن يستخدمها الفرد لتحقيق
«توجد وسائل ي
والمس�ات واالحتجاجات
هدفه أهمها؛ االنتخابات
ي
ال ي ن
رهابي� ال يؤمنون بهذه الوسائل»
لكن إ
السلمية ّ
ومعــاد للســامية واليهــود
متطــرف
شــخص
ٍ
ّ
والمهاجريــن ،يُدعــى روبــرت بــاورز.
الرهــاب والرصاعــات العســكرية
( )2إ
المســلحة :قــد تتشــابه ف� أ
الهــداف ،وذلــك
ي
حينمــا يكــون الهــدف هــو إحــداث «الصدمــة»
ـن االختــاف يكمن
و»الرعــب» عنــد العــدو ،لكـ ّ
ف
أن الرصاعــات العســكرية المســ ّلحة شــكل
ي� ّ
مــن أشــكال الحــرب التقليديــة.
الرهــاب وحــرب العصابــات
( )3إ
( :)Guerrilla Warfareيكمــن التشــابه بينهمــا
ف
«� حجــم المشـ ي ن
أن مجموعــات
ـارك�»؛ بمعـ نـى ّ
ي
كب�ة،
صغـ يـرة نســبياً تســعى لتحقيــق أهــداف ي
ضــد
وذلــك باســتخدام العنــف المنظــم
ّ
أهــداف عســكرية ،مــا يمكــن اعتبــاره شــكال ً
موجهـاً ضـ ّـد
مــن أشــكال «الحــرب التقليديــة»ّ ،
القــدرات العســكرية للخصــم.
فــإن حــرب العصابــات
ومــع ذلــك؛ ّ
ت
غــر التقليديــة،
تقــرب أيضــاً مــن الحــرب ي
وذلــك مــن ناحيــة اعتمادهــا تكتيــك التخريــب
والجبــار ،فمــن ناحيــة
الكــراه إ
والتدمــر ،أو إ
ي
رسيــة ضـ ّـد
مــا تقــوم بدعــم أطـراف بطريقــة ّ
نظــام ســياس ي ن
الكــراه
معــ� ،ومــن ناحيــة إ
يّ
والقهــر والتخويــف (،)Coercive Context

تســعى مجموعــات حــرب العصابــات إىل زيادة
شــعور الدولــة المعنيــة بالخــوف ،والخطــر
المحــدق.
الرهــاب والمجرمــون المختلــون
( )4إ
عقليــاً (:)Mentally Ill Criminals
أن
تُجمــع الدراســات المتخصصــة عــى ّ
رهابيــ� ،مقارنــة أ
ين
ين
العاديــ�،
بالشــخاص
ال
إ
ال يعانــون عــادة مــن أيّــة مشــكالت نفســية
النفــ�،
رسيريــة ،أو مشــكالت االضطــراب
يّ
الرهابيــة
إن الخاليــا إ
بــل عــى العكــس؛ ّ
تتطلــب اســتعداداً نفســياً عــى درجــة عاليــة
ن
وبــد�
نفــ�
مــن اليقظــة ،واســتعداد
يّ
يّ
متــوازن ،كمــا تتط ّلــب القــدرة عــى العمــل
فــإن المنظمــات والشــبكات
الــري ،كذلــك ّ
ّ
الرهابيــة تــدأب وبشــكل مســتمر عــى مراقبــة
إ
أ
أي عضــو غـ يـر
وفحــص أعضائهــا؛ ل ّن وجــود ّ
مســتقر أو مضطــرب نفســياً ،يمكــن أن يعـ ّـرض
أمنهــا وعملياتهــا للخطــر.
الفــردي (Lone
الرهــاب والعمــل
( )5إ
ّ
أ
الــدول والجهــزة
 :)Wolvesال تســمح بعــض ّ
أ
المنيــة والجماعــات السياســية ف ي� العالــم،
بإمكانيــة اعتبــار «العمــل الفــردي» إرهاب ـاً ،أو
أن يكــون فاعلــه إرهابيـاً ،فعــى ســبيل المثال؛
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ال ي ن
رهابي� رغم استخدامهم الجرائم التقليدية
«إن إ
ف
بحد ذاتها بل
ائم
ر
الج
ليس
المهم
فإن
نشاطاتهم
�
ّ
ّ
ي
النظرة إىل الجرائم باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف
محددة»
ـر مكتــب التحقيقــات الفدراليــة ( )FBIعــى
يـ ّ
أن العمــل حـ تـى يكــون إرهابياً ،يجــب أن تنفّذه
ّ
جماعــات متشــابهة ( ،)Like-Mindedال أف ـراد
يعملــون وحدهــم ،وبالطبــع؛ توجــد إشــكالية
عميقــة ف ي� مقاربــة ظاهــرة إرهــاب الذئــاب
الرهــاب المعــارص
خاصــة موجــة إ
المنفــردةّ ،
بعــد عــام  ،2014الــذي يم ّثلــه تنظيــم داعــش،
وهــو مــا يحتــاج إىل بحــث خــاص قــد نتطـ ّـرق
إليــه الحق ـاً.
الرهــاب والجرائــم التقليديــة
( )6إ
يتضمــن المصطلحــان
(ّ :)Traditional Crime
ين
اختالفــات جوهريــة؛ أل ّن المجرمـ ي ن
التقليدي�
ـ�
يســعون لتحقيــق أهــداف شــخصية:
كالحصــول عــى المــال ،والســلع الماديــة،
أو القتــل أو جــرح ضحايــا محدديــن ،وهــم
ين
معنيــ� بكســب الــرأي العــام ،عــى
ليســوا
الرهابيـ ي ن
ـ�؛ الذيــن يســعون للحصــول
عكــس إ
عــى دعــم الـرأي العــام ،وينظــرون إىل فوائــد
بحــد ذاتــه.
العمــل ّ
الرهابيـ ي ن
ـ� يســعون إىل
أن معظــم إ
كمــا ّ
تغيـ يـر النظــام ،أو عنــارص ف ي� هــذا النظــام،
ين
إرهابيــ�؛ بــل
لك ّنهــم ال يــرون أنفســهم
أ
بــأن المجتمعــات ورجــال المــن
يجادلــون ّ
الرهابيــون.
الذيــن يطاردونهــم هــم إ

الرهابيـ ي ن
ـ�
أن إ
وتجــدر إ
الشــارة هنــا؛ إىل ّ
رغــم اســتخدامهم الجرائــم التقليديــة ف ي�
ـإن المهــم ليــس الجرائــم بحـ ّـد
نشــاطاتهم ،فـ ّ
ذاتهــا لتميـ ي ز
ـا� عــن الجريمــة
ـر العمــل إ
الرهـ ب ي
التقليديــة؛ بــل النظــرة إىل الجرائــم باعتبارهــا
وســيلة لتحقيــق أهــداف محــددة ،وهــو مــا
يش ـكّل الفــرق بينهمــا.
مثــاً :توجــد ف ي� الــدول الديمقراطيــة
كثــرة يمكــن أن يســتخدمها الفــرد
وســائل ي
(أو الجماعــة) لتحقيــق هدفــه ،ومــن أهمهــا:
والمســرات ،واالجتماعــات،
االنتخابــات،
ي
والمظاهــرات ،واالحتجاجــات الســلمية،
وغ�هــا مــن وســائل
ووســائل إ
العــام الحـ ّـرة ،ي
الرهابيـ ي ن
ـ� ال يؤمنون
ـن إ
التعبـ يـر عــن الـرأي ،لكـ ّ
بهــذه الوســائل الســلمية؛ وهــذه إشــكالية
أخــرى ،ألنّهــم يــرون ف ي� العنــف ()Violence
وســيلة مناســبة لتحقيــق أهدافهــم.
ملحــة إىل إعــادة
إذاً ،تبــدو الحاجــة ّ
ف
الرهــاب التقليــدي
النظــر ي� مفهــوم إ
وتعريفــه ،وتوســيعه ليشــمل تعديــل القوانـ ي ن
ـ�
ش
خطــرة
والت�يعــات لتجريــم ظواهــر
ي
جــداً ،مرشــحة للزيــادة واالنتشــار ف ي� العالــم
ـر� ،مثــل :خطــاب الكراهيــة ،والتحريــض
العـ ب ي
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ـزي ،خاصــة عــى
ـ� والرمـ ّ
عــى العنــف ،الفعـ ي
ّ
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وذلــك ف ي� ظـ ّـل
الرهــاب العالمــي ،والتطــرف
انتشــار ظاهــرة إ
ن
الديــى العنيــف ،وخطــاب الكراهيــة،
ي
والتحريــض عــى العنــف ،المعولــم ،خاصــة
والســامي.
ف ي� العالــم
العــر� إ
بي
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أين تكمن مشكلة
دراسة اإلرهاب املعاصر؟

ين
الباحث� اســتعراض
ليس من الســهل عــى
أ
ت
الــى تــدرس حقــل إالرهــاب؛ ألنــه
الدبيــات ي
يتمـ ي ز
ـر بتداخــل كثـ يـر مــن حقــول المعرفــة مثــل:
علــم االجتمــاع والديــن وعلــم النفــس والعلــوم
السياســية واالقتصــاد والتكنولوجيــا ،أ
المــر الــذي
ع ّقــد مــن دراســته ،ثــم زاد مــن هــذا التعقيــد
قلــة الدراســات المتخصصــة بالظاهــرة.
الرهــاب ،عــى أنّــه
ولــم تحــظ دراســة إ
كبــر ف ي� العالــم
حقــل مســتقل ،باهتمــام ي

(ســبتم�) ،2001
إال بعــد هجمــات  11أيلــول
ب
ت
ـى أدت إىل ثــورة ف ي� حركــة البحــث والكتابــة
الـ ي
والتأليــف ت
وال�جمــة والمراجعــات حــول هــذه
ت
ـى صــدرت
الظاهــرة ،حـ تـى ّ
أن عــدد الكتــب الـ ي
عقــب الهجمــات بعقـ ٍـد مــن الزمــن يُقــدر بأك�ث
مــن  1742كتاب ـاً ف ي� الغــرب.
لكــن ،أ
وللســف الشــديد ،معظــم مــا
ش
ينــر مــن كتــب ودراســات اليــوم يتمحــور
كطــرف فاعــل ،ويتنــاول
حــول «الدولــة»
ٍ
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«أدت هجمات  11أيلول إىل ثورة ف ي� حركة البحث والكتابة
والتأليف ت
الرهاب»
وال�جمة والمراجعات حول ظاهرة إ
ف� أ
ش
ش
مبــا�،
غــر
الســاس ،بشــكل
مبــا� أو ي
ي
«الرهــاب»
الرهــاب» وليــس إ
«مكافحــة إ
كظاهــرة إنســانية ّكلنيــة.
الرهــاب ظاهــرة عولميــة،
لقــد أصبــح إ
تتخطــى الحــدود الجغرافيــة والقوميــة
والثقافــات وال تختــص بمنطقــة جغرافيــة أو
قوميــة أو جنســية أو ديانــة محــددة ،وينشــط
اليــوم مســتفيداً مــن فضــاءات العولمــة.
أ
الســياس يهــدف
العنــف
مــن
نــوع
نــه
ول
ي
لتحقيــق أغـراض وأهــداف متعــددة ومختلفة؛
فقــد أصبــح أداة مــن أدوات تنفيــذ السياســة
الداخليــة والخارجيــة للــدول والجماعــات
مســتفيداً مــن منظومــة واســعة مــن أ
الســباب
والمحــركات المختلفــة والمتعــددة ،لكنــه
يزدهــر ف� مناطــق أ
الزمــات والرصاعــات
ي
السياســية والحــروب ،وتقــوم بــه «أطــراف
فاعلــة مــن غـ يـر الــدول» لتمـ ي ز
ـره عــن إرهــاب
الدولة؛ إذ تشـ يـر إحصائيــات «معهد االقتصاد
والســام» ف� ن
أن
سيد�-أسـ تـراليا لعام  2017اىل ّ
ي
ي
ت
ـى تشــهد رصاعــات عســكرية عنيفــة
الــدول الـ ي
وأن
تعرضــت لخطــر إ
الرهاب أكـ ثـر من يغ�هــاّ ،
ت
ـى تأثــرت أكـ ثـر بموجــات مــا
الــدول العربيــة الـ ي
ـر�» بعــد  2011تعرضــت
يســمى بـ»الربيــع العـ ب ي
وأن  %99مــن مجمــوع
لعمليــات إرهابيــة أكـ ثـرّ .
الرهابيــة ،و %96مــن مجمــوع
قتــى العمليــات إ
ف
الرهابيــة عالميـاً ،حدثــت ي� الــدول
العمليــات إ
ن
ت
ـا� مــن رصاعــات عســكرية ،والــدول
ـى تعـ ي
الـ ي

ن
ت
الرهــاب
الــى
تعــا� مــن ارتفــاع معــدالت إ
ي
ي
الســياس.
ي
الرهــاب المعــارص
إن مشــكلة دراســة إ
ّ
ف
أن هنــاك فـ ض
ـو� مفاهيميــة
تكمــن ي� حقيقــة ّ
عميقــة تتجــى ف� عمليــة الخلــط بـ ي ن
ـ� الدراســة
ي
كحقــل مســتقل لظاهــرة
للرهــاب؛
العلميــة إ
ّ
ٍ
ن
اجتماعيــة إنســانية مــن جهــة ،وبـ يـ� مكافحــة
ت
ـى تركــز عــى
إ
الرهــاب وأس أــاليبه المختلفــة الـ ي
الجوانــب المنيــة والعســكرية مــن جهــة
وج ّ
ــل مــا يتحــدث عنــه اليــوم ف ي�
أخــرىُ .
أ
العــام
وتروجــه وســائل إ
الدراســات والبحــاث ّ
ف
الرهــاب» وأســاليبه
ينــدرج ي� إطــار «مكافحــة إ
المختلفــة.
ف
و�
وإىل جانــب صعوبــة البحــث ،ي
ظــل وجــود الكثــر مــن أ
الدبيــات الســطحية
ي
يز
المتحــرة ف ي� دراســة الظاهــرة بشــكل عــام،
بقيــت مشــكلة تعريــف المفهــوم عقبــة ف ي�
وجــه المهتمـ ي ن
ـ� بالظاهــرة؛ إذ ال يوجــد حـ تـى
آ
للرهــاب اكتســب القبــول
الن تعريــف واحــد إ
العالمــي ،ســواء لــدى أ
الطــراف الدوليــة،
ّ
أ
أو المؤسســات ،أو الفــراد .لذلــك اســتمر
الجــدل والخــاف ألســباب متعــددة منهــا:
دينيــة وسياســية ،وأيديولوجيــة ،وكذلــك
إن اســتخدام
تاريخيــة مفاهيميــة ،مــن حيــث ّ
المفهــوم تغـ يـر وتبــدل عـ بـر الزمــن ،فإرهــاب
ت
«فــرة الرعــب»  1790إبــان الثــورة الفرنســية،
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«إن أهمية تعريف الظاهرة ليس بهدف معرفة الفعل
ّ
رها� وتحديده فقط بل لمعرفة كيفية التعامل مع
إ
ال ب ي ّ
تبعات الظاهرة»
يختلــف ،شــكال ً ومضمونــاً ،عــن اتجاهــات
الرهــاب عــادة
الرهــاب المعــارص ،وينظــر إىل إ
إ
مــن زاويــة الكــره والرفــض لــه ،بمعـ نـى ،غيــاب
ف
والغـراق بعيــداً
العلميــة ي� الدراســة ،إ
النظــرة ّ
أ ق
خــا� للظاهــرة.
باتجــاه الجانــب ال ي
إن أهميــة تعريــف الظاهــرة ليس بهدف
ّ
ـا� وتحديــده فقــط ،بــل
معرفــة الفعــل إ
الرهـ ب ي ّ
لمعرفــة كيفيــة التعامــل مــع تبعــات الظاهــرة
ن
ن
يز
المعــى
فــإن
«تــو�
وكمــا يقــول
ديفــر» ّ
ي
أص ـا ً هــو «شــكل مــن أشــكال الهيمنــة ،غـ يـر
ف
(الرهــاب) بــل ن ز
مــروع
متأصــل ي� الكلمــة إ
منهــا ف� رصاع ال ينتهــي ي ن
بــ� التعريفــات».
ي
الشــارة وإعــادة التذكـ يـر
وهــذا مــا يســتدعي إ
بــأن التعريفــات الغربيــة ،أ
والمريكيــة ،تنظــر
ّ
وتعرفــه كأســلوب مــن أســاليب
إىل إ
الرهــاب ّ
الحــرب التقليديــة ،أو حــرب العصابــات ،أو
المتمرديــن.
ين
الباحثــ� ف ي� أدبيــات
لكــن معظــم
الرهــاب هــو
ـأن إ
إ
الرهــاب العالمــي يؤكــدون بـ ّ
ـياس ،ويعــود
شــكل مــن أشــكال العنــف السـ ي
ت
ـى
ذلــك إىل الجــذور التاريخيــة للمفهــوم ،والـ ي
تعــود إىل ت
فــرة الرعــب الــذي رافــق الثــورة
الفرنســية ( )1795-1793كمــا أنــه أســلوب
مــن أســاليب الــراع ،ويمكــن أن يشــكل
ت
ين
للقائمــ� بــه.
إســراتيجية خاصــة

ف
يشــر الباحثــون
و� نفــس الوقــت،
ي
ي
البــارزون مثــل؛ المــؤرخ والمنظــر أ
مريــ�
ال
ي
ف
الرهــاب والعنــف
المعــروف ي� أدبيــات إ
ـياس ،ولـ تـر زئيــف الكويــر ،إىل أنــه مهمــا
السـ ي
كان تعريــف الباحثـ ي ن
ـ� للمفهــوم فإنّه سـ ي ُـرفض
وبــأن
مــن بعضهــم ألســباب أيدولوجيــة،
ّ
للرهــاب هــي اشــتماله عــى
الصفــة الرئيســة إ
العنــف ،والتهديــد باســتخدام هــذا العنــف.

مناظرات متضاربة

مــا تــزال النظريــة الواقعيــة هــي
ف
الرهــاب حاليــاً؛
المســيطرة ي� حقــل دراســة إ
ف
ث
ومعر�،
ـدرس
ي
اس بحـ ي مـ في
وأقصــد كحقــل در ي
وأيضـاً كفعــل عمليـ ت ت
أدا� يتجــى ي� تكتيكات
ـا� ي
ي
الرهــاب الخشــنة ،والــىت
وأســاليب مكافحــة إ
ي
تســتند ف� أ
الســاس إىل إيمان النظريــة الواقعية
ي
ـأن الدولــة هــي وحــدة
العميــق بــكل فروعهــا بـ ّ
التحليــل الرئيســة ف ي� السياســة الدوليــة رغــم
التغــرات العميقــة ت
ســرورة
ي
الــى أحدثتهــا ي
ي
ف
تغــر وحفــر ي� بنيــة وســلوك
العولمــة؛ مــن ي
ف
يز
تركــر النظريــة عــى
و�
الــدول اليــوم ،ي
أ
غــر
دراســة إرهــاب «الطــراف الفاعلــة مــن ي
الــدول» كالجماعــات والمنظمــات ،ف ي� مقابــل
الرهــاب
إهمــال دراســة «إرهــاب الدولــة»؛ أي إ
الــذي تمارســه الــدول ســواء ضــد يغ�هــا مــن
الــدول ،أو ضــد الجماعــات والمنظمــات أو
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ح� آ
«ال يوجد ت
الن تعريف واحد ل إلرهاب اكتسب
القبول العالمي سواء لدى أ
الطراف الدولية أو
أ
المؤسسات أو الفراد»
الباحثــ� أ
حــى أ
ت
ين
ين
يز
كاديميــ�
وال
وتركــر
الفــراد.
المر ي ن
تبطــ� بهــا عــى الدراســات االنطباعيــة
وقلــة الدراســات المعتمــدة عــى المصــادر
أ
الوليــة والدراســات الكميــة ،ثــم االرتبــاط
أ
والبحــاث
العضــوي لهــذه الدراســات
بالدولــة ألنهــا القــادرة عــى تمويــل الدراســات
أ
والبحــاث.

ال ي ن
رهابي�
أن إ
العمليــات إ
الرهابيــة؟ وهــل حقـاً ّ
أن هنــاك أســباباً
يكرهــون الغــرب لحريتــه؟ أم ّ
أن
ودوافــع سياســية أخــرى؟ والتأكيــد عــى ّ
الرهــاب «أنطولوجيــا» حقيقــة اجتماعيــة
إ
وليــس رغبــة إنســانيه متوحشــة .ومــن أشــهر
منظريهــا اليــوم ريتشــارد جاكســون ،ي ن
كــ�
بــوث ،وريتشــارد وويــن جونــز.

ف ي� منافســة «النظريــة الواقعيــة» نشــطت
«النظريــة النقديــة» والدراســات النقديــة ف ي�
دراســة إالرهــاب (Critical terrorism studies
(ســبتم�) ،2001
 (CTSإثــر هجمــات  11أيلــول
ب
وإعــان الحــرب عــى إالرهــاب مســتندة
ماركــ� تقليــدي مــن مدرســة
إىل تــراث
ي
«فرانكفــورت» والدراســات أ
المنيــة النقديــة ف ي�
«أب�يســتوث ويلــز» ف ي� محاولة لتشــييد
جامعــة ي
كبنــاء
مقاربــة مختلفــة لدراســة إالرهــاب
ٍ
كشــعار
اجتماعــي وتعريــة مفهــوم إالرهــاب
ٍ
يطبــق ف ي� ممارســات عنيفــة محــددة مــن خــال
مســتويات مختلفــة مــن العمليــات السياســية
والقانونيــة أ
والكاديميــة ،والتأكيــد ف ي� المقابــل ّأن
ـا� يتــم تطويرهــا بالتنســيق مــع آ
ن
الخريــن
المعـ ي
وليــس بشــكل منفصــل داخــل كل فــرد.

ـأن النظريــة النقديــة
شــخصياً؛ ال أظــن بـ ّ
قــادرة عــى منافســة الواقعيــة ،عــى أ
القــل
ت آ أ
كثــرة يطــول ش�حهــا.
حــى الن ،لســباب ي
وســعت مــن مداركنــا
لكــن المفيــد فيــه أنّهــا ّ
وأدواتنــا التحليليــة أبســتمولوجياً وأنطولوجي ـاً
ف
الرهــاب
ي� فهــم الظاهــرة خاصــة دراســة إ
ف
اس
ـكل معـ ي
بشـ ٍ
ـر� ،علمــي وكمــي ،كحقــل در ي
مســتقل ،وليــس فقــط كإجــراءات وعملياتيــة
تكتيكيــة جامــدة كمــا تتجــى ف ي� «مكافحــة
الرهــاب» اليــوم.
إ

مــن هنــا تركــز هــذه المدرســة عــى
ض�ورة طــرح أســئلة «كيــف» و»لمــاذا» تحــدث

ف ي� النهايــة ؛ ينبغــي التأكيــد عــى أنّــه
ليــس هنــاك مجتمــع معــارص محصــن ضــد
الرهــاب ،لكــن مكافحتــه ال تتــم فقــط عــن
إ
أ
والجــراءات
طريــق الســاليب العســكرية إ
أ
المنيــة والمقاربــات الخشــنة؛ بــل عــن طريــق
ـرن والــذك بـ ي ن
الدمــج المـ ت ز
ـ� المقاربات الخشــنة
ي
والناعمــة معـاً ،والتعــاون والتشــارك بـ ي ن
ـ� كافــة
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«تنظر التعريفات الغربية أ
الرهاب
إىل
مريكية
وال
إ
كأسلوب من أساليب الحرب التقليدية أو حرب
العصابات أو المتمردين»
أ
الطـراف الفاعلــة ف ي� المجتمــع ،وتعميــق ثقافة
الحــوار والتواصــل والتفاهــم ،وتقبــل آ
الخــر،
واالهتمــام بقطاعــات النســاء والشــباب ف ي�
المــدارس والجامعــات الذيــن يشــكلون اليــوم
الرهابيــة
العمــود الفقــري لكافــة الجماعــات إ
ف ي� العالــم .وتوجيــه الحكومــات والــدول
ن
المــد� ،وعــى رأســها
ومؤسســات المجتمــع
ي
مراكــز البحــث والدراســات ،نحــو االهتمــام
أ
ت
ـى تبحــث
بالدراســات النظريــة والكاديميــة الـ ي
الكميــة
الظاهــرة مــن كافــة جوانبهــا المعرفيــة ّ
والكيفيــة .وعــدم االقتصــار عــى دراســة
الرهــاب» وأســاليبه فقــط.
«مكافحــة إ
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ازدواج املعايير ..كيف يفهم الغرب
ظاهرة اإلرهاب؟

ش
�ء ف ي� الكــون مــزدوج ،والطبيعــة
ال ي
والحيــاة قائمــة عــى هــذا االزدواج ،ولقــد خطا
الول خطوتــه أ
النســان أ
الوىل ف ي� هــذه الحيــاة
إ
ـ� الرسمديـ ي ن
ـ� هذيــن الخطـ ي ن
يتخبــط بـ ي ن
ـ�.
هــذا االزدواج شــق طريقــه عـ بـر التاريــخ
البــري ليســتقر ف� كافــة ن
ش
البــى
والتطــور
ي

الفكريــة والدي ّنيــة والفلســفية ف ي� العالــم،
متجليـاً عــى ســبيل المثــال ف ي� :الليــل والنهــار،
الســود أ
أ
ش
والــر ،الجنــة
الخــر
والبيــض،
ي
والنــار ،نحــن وهــم ،الحــرب والســام،
التطــرف واالعتــدال ..والقائمــة تطــول.
ف
أن نتيجــة ت
المعــر�
ال�اكــم
المالحــظ ّ
ي
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«ضمن قائمة االزدواجات الناشئة ف ي� عالم اليوم
الرهاب مقابل جريمة الكراهية»
مفهوم إ
ش
للب�يــة والتســارع الحاصــل ف ي� التكنولوجيــا؛
ن
ـا� مــن التشــويش حــول الحــدود
أصبحنــا نعـ ي
ت
الــى تقــف عندهــا «االزدواجــات التقليديــة»
ي
القــارة ف ي� وعينــا الجمعــي ش
كبــر؛ فكلمــا زاد
ّ
التطــور البـ شـري الــذي تجــره قاطــرة التســارع
تغــرت
التكنولوجــي ق ّلــت أو تالشــت أو ي
الحــدود بـ ي ن
ـ� هــذه االزدواجــات كمــا اســتقرت
ف
الشــكالية
ي� أفكارنــا الســابقة .وهنــا؛ تبقــى إ
ضمــن حــدود مجــادالت ونقاشــات الفلســفة
أ
الكــرى ،وليــس لــه مــن ســاحة
والفــكار ب
أفضــل مــن رصاع الحضــارات.
المشــكلة هــي ف ي� «االزدوجــات الناشــئة»
ت
ـى أرى أنّــه تــم تصنيعهــا حديثـاً
أو الفرعيــة الـ ي
مــن خــال تســارع التطــور التكنولوجــي،
ش
الب�يــة وتعقــد
وزيــادة المعــارف
الــدول ورصاعــه المحمــوم مــع
المجتمــع
ي
ســرورة العولمــة ،ولذلــك يمكــن أن أصــف
ي
«االزدواجــات الناشــئة» بأنّهــا مــن مخرجــات
سـ يـرورة العولمــة المعــارصة ،وأهمهــا عنــدي
مفاهيــم التطــرف ،التطــرف العنيــف ،جرائــم
الــدول،
الرهــاب
«الرهــاب» ،إ
الكراهيــة إ
ي
المحــ�،
الرهــاب
الرهــاب العالمــي ،إ
إ
ي
الرهــاب.
ومكافحــة إ
ومــن ضمــن قائمــة االزدوجــات الناشــئة
أريــد ت
ال� ي ز
كــر ف ي� هــذا المقــال عــى مفهــوم

الرهــاب مقابــل جريمــة الكراهيــة كمــا
إ
أ
أ
ف
تســتخدم ي� الدبيــات المريكيــة لدراســة
المحــ� المعــارص.
الرهــاب
إ
ي

الرهاب؟
ما إ

ين
هنــاك اتفــاق ي ن
المؤرخــ� وعلمــاء
بــ�
الرهــاب
أن إ
االجتمــاع والسياســة عــى ّ
ظاهــرة ضاربــة ف� التاريــخ إ ن
ـا� ،ومرافقــة
النسـ ي
ي
ف
النســانية
للمقــدس ي� كافــة الحضــارات إ
أن هنــاك اتفاقــاً عــى
والديانــات ،مثلمــا ّ
ف
الرهــاب المعــارص تفجــر ي� قلــب
أن إ
ّ
الثــورة الفرنســية وعــى هوامشــها الفكريــة
ت
الــى و ّلــدت مــا يُطلــق عليــه ف ي�
والسياســية ي
أدبيــات العنــف الســياس واالرهــاب ت
«فــرة
ي
ت
ـى بــدأت خــال الثــورة الفرنســية،
الرعــب» الـ ي
مــن شــهر تمــوز (يوليــو) عــام  1793واســتمرت
لمــدة ثــاث ســنوات تقريب ـاً ،وتزعمهــا القائــد
ـب� الــذي
ـياس الثــوري مكســيمليان روبسـ ي
السـ ي
ف
ذهــب ضحيتهــا هــو نفســه ي� النهايــة!
ومنــذ هــذا التاريــخ يمكــن للمتابــع أن
الرهــاب
يالحــظ بســهولة كيــف كان مفهــوم إ
عــر الزمــن؛ ســواء مــن
إ
رهــا� يتطــور ب
وال ب ي
ـ� أو
حيــث التوالــد اللغــوي أو الفعــل التواصـ ي
التأويــ� ،أوال ً مــن اللغــة الالتينيــة ف ي� القــرن
ي
ن
ش
ـا� عــر ميــادي ،ثــم إىل الفرنســية حينمــا
الثـ ي
اســتخدمها ألول مــرة العــام  1794الفيلســوف
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«معظم العمليات ت
ال� ارتكبها عرب ومسلمون تصنف
ي
مبا�ة إرهاباً إسالمياً بخالف ما يرتكبه ي ن
ش
اليم� المتطرف»
ـ� فرنســيس نويــل -بابيــوف الــذي تــم
الفرنـ ي
إعدامــه بتهمــة التآمــر عــى الثــورة لوصفــه
ـب� بالدكتاتوريــة ،ثــم إىل اللغــة
نظــام روبسـ ي
ال ي ز
نجل�يــة حينمــا اســتخدمها الفيلســوف
إ
ف
اليرلنــدي أدمونــد بـ يـرك ي� كانــون
ـياس إ
والسـ ي
أ
(ديســم�)  ،1795لوصــف أعمــال
الول
ب
الحكومــة الفرنســية الحاكمــة آنــذاك.
وهكــذا بــدأت متواليــة التوليــد
والتأويــات للمفهــوم ،بدايــة مــن التعريــف
والســباب أ
الصــول التاريخيــة أ
اىل أ
والشــكال
أ
والنــواع ،حـ تـى تجــاوزت التعريفــات المعروفة
للمفهــوم أكـ ثـر مــن  200تعريــف ليــس بينهــا
تعريــف واحــد متفــق عليــه ،وهــذا مــا أكــده
ن
ـا� ريتشــارد جاكســون ُمنظــر
ال�فســور ب
ب
ال�يطـ ي
ف
الرهــاب ي� كتابــه
الدراســات النقديــة لظاهــرة إ
«الرهــاب :مقدمــة نقديــة» عندمــا
القيــم إ
ّ
ف
ف
الرهــاب أصبــح ي� كل مــكان ي� القرن
«إن إ
قــال ّ
أ
ف
ش
والع�يــن ،والخـ بـر الول ي� وســائل
الواحــد
العــام ،ويشــغل الــدول والحكومــات ،مــن
إ
أ
أ
ورو� ،إىل
المــم المتحــدة إىل االتحــاد ال ب ي
الجهــزة أ
حلــف الناتــو ،إىل أ
المنيــة ش
وال�طــة ف ي�
العالــم».
أن
كل هــذا يحــدث عــى الرغــم مــن ّ
الرهــاب المعــارص تعــود اىل مئــات
ظاهــرة إ
ين
الســن� ،إىل حقبــة الثــورة الفرنســية ،كمــا

أســلفنا ،إال أنّهــا بقيــت ت
حــى الســبعينيات
الع�يــن بعيــدة عــن أ
مــن القــرن ش
الضــواء
واالهتمــام؛ إذ لــم يكــن هنــاك أفــام أو
مسلســات أو روايــات أو كتــب أو باحثــون
بالرهــاب مقارنــة بمــا نشــهده اليوم.
مهتمــون إ
فــإن صعوبــة الكتابــة والبحــث
كذلــك ّ
ف
الرهــاب مازالــت تفــرض نفســها
ي� ظاهــرة إ
لســبب� :أ
ين
الول؛ قلــة الدراســات والنصــوص
ين
والدارســ� مقارنــة
المتوفــرة للطــاب
بالحقــول أ
الخــرى مثــل :العالقــات الدوليــة،
أ
ن
ـا�؛
علــم الجريمــة ،الدراســات المنيــة .والثـ ي
الرهــاب ليــس حقــا ً أكاديميــاً مجــرداً؛
أن إ
ّ
ألنــه -كمــا ســبق أن شأ�ت -هــو حقــل يتمـ ي ز
ـر
كثــر مــن حقــول المعرفــة.
بتداخــل ي

المعاي� المزدوجة
ي

ســرورة العولمــة ف ي� تحطيــم
ســاهمت ي
ف
«الحكمــة التقليديــة» ي� كل جوانــب الحيــاة
المعايــر
المعــارصة ،وتضخيــم وانتشــار
ي
المزدوجــة ،وإنتــاج االزدواجــات القاتلــة؛
أ
النســانية ،ثــم
لنّهــا ســ ّطحت المعرفــة إ
ســ ّهلت طــرق الحصــول عليهــا ومشــاركتها
والتعبــر عنهــا بأقــل قــدر مــن الرقابــة
ي
ت
الرســمية ،حــى أصبــح الفــرد المجــرد
بهاتــف نقــال محطــة بــث متنقلــة،
المــزود
ّ
ٍ
أ
وأصبــح «الصدقــاء» و»المجموعــات» عــى
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ين
السن�
الرهاب المعارص تعود إىل مئات
«ظاهرة إ
وتحديداً إىل حقبة الثورة الفرنسية»
وال تن�نــت
وســائل التواصــل االجتماعــي إ
بديــا ً للعائلــة والقبيلــة وجماعــات ضغــط
اللوبيــات أ
والحــزاب والنقابــات .وهــي ف ي� كل
ذلــك تحفــر عميقـاً ف ي� البنيــة القديمــة للدولــة
والمجتمــع والمؤسســات كمــا تعارفنــا عليهــا،
ف ي� نفــس الوقــت الــذي تســاهم فيــه ف ي� توليــد
الفلســفات والمفاهيــم أ
والمعايــر
والفــكار
ي
الجديــدة ،وزيــادة حجــم المخاطــر والخــوف
ش
والرهــاب.
ونــر التطــرف إ
لقــد أصبــح النــاس ف ي� الحقبــة المعارصة
ســرورة العولمــة يقتلــون كل اليــوم ف ي�
مــن ي
أ
الشــوارع والســاحات والســواق والمــدارس
والجامعــات وأماكــن العبــادة؛ ليــس بســبب ما
يفعلــون ،أو يم ّثلــون؛ بــل ألنهــم كانــوا غالباً ف ي�
المــكان والزمــان غــر المناسـ ن ف
ـع لــم
ي
ي
ـب� ،ي� وضـ ٍ
ف
ن
ـا� ،وأظنــه
يســبق لــه مثيــل ي� التاريــخ إ
النسـ ي
أخطــر تجـ ٍّـل لسـ يـرورة العولمــة المعــارصة.
ت
الــى تواجهنــا ش
كبــر عــى
المشــكلة ي
ٍ
هــذا الكوكــب اليــوم؛ هــي أنّــه عــى الرغــم
مــن فداحــة ش
المجســد الــذي نلمســه
الــر
ّ
عــر وســائل وآليــات
ونشــاهده ونســمعه ب
العولمــة التكنولوجيــة حــول كل هــذه
ت
ـى تزهــق برسعــة وبــرود وأح ـزان
الحيــوات الـ ي
مؤقتــة أو متضامنــة أحيانــاً ،إال أنّنــا نختلــف
ف ي� توصيــف هــذا الـ شـر المجســد؛ هــل ينطبــق

الرهــاب ،أم هــو جريمــة
عليــه تعريــف إ
ـ�؟
كراهيــة؟ وهــل هــو إرهــاب ي
دول أم محـ ي
وأيهمــا أهــم :إرهــاب الجماعــات والمنظمــات
االســاموية الناشــطة حاليــاً مثــل :داعــش
والقاعــدة وبوكــو ح ـرام وطالبــان ،أم إرهــاب
جماعــات اليمـ ي ن
ـ� المتطــرف ف ي� أمريــكا وأوروبــا؟
ين
الجهتــ� (الجماعــات
المالحــظ عــى
ين
اليمــ�
الســاموية /جماعــات
والمنظمــات إ
أن «نظريــة المؤامــرة الكونيــة»
المتطــرف) ّ
هــي المســيطرة عــى تفكـ يـر هــذه الجماعــات
ف
الســاموية
ومؤيديهــا ي� العالــم؛ فالجماعــات إ
أن هنــاك مؤامــرة عالميــة مــن الغــرب
تــرى ّ
الســام ،وجماعــات
وإرسائيــل
لتدمــر إ
ي
ين
وأن هنــاك
اليمــ� المتطــرف تــرى العكــسّ ،
مؤامــرة مــن المسـ ي ن
ـلم� واليهــود وغـ يـر البيــض
عــى تدمــر تفــوق العــرق أ
البيــض وحضارتــه
ي
ّ
العريقــة.
لقــد أســهمت آليــات العولمــة
ض
ـا� ف ي� تعميــق
التكنولوجيــة منــذ العقــد المـ ي
هــذه االنطباعــات والنظريــات الســوداوية؛
حيــث تــم تصديــر وتصويــر الهجمــات
ت
الــى شــ ّنها تنظيــم القاعــدة منــذ
إ
الرهابيــة ي
العــام  ،2001وهجمــات تنظيــم داعــش منــذ
العــام  2014داخــل المــدن أ
الوروبيــة وأمريــكا
عــى أنّهــا هجــوم عــى الحضــارة الغربيــة
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ين
واليم� المتطرف
السالمية
«المفارقة ّ
أن كال الجماعات إ
تسيطر عليهما نظرية المؤامرة الكونية»
البيضــاء ،وكمحــركات لــرد فعــل عنيــف مــن
قبــل جماعــات اليمـ ي ن
ـ� المتطــرف أو مــا يُطلــق
آ ف
ين
«اليمــ�
الرهــاب
عليــه الن ي� أدبيــات إ
البديــل» اعتمــاداً عــى االزدواجــات الناشــئة
ش
والــر» ،و»نحــن
«الخــر
مثــل؛ محــور
ي
ت
الــى اتخــذت شــكال ً مؤسســياً بعــد
وهــم» ي
ـبتم�)  2001خــال رئاســة
هجمــات  11أيلــول (سـ ب
جــورج بــوش االبــن ،ت
والــى انبعثــت مــرة
ي
أخــرى وبقــوة بوجــود دونالــد ترامــب بهــدف
الــرد عــى هجــوم آ
«الخريــن» عــى هــذه
الحضــارة.
ويالحــظ أن آ
«الخريــن» توســعت هنــا
ّ
ين
والمســلم�
لتشــمل ليــس فقــط الغــرب
(الســامي�) ،بــل كافــة أ
ين
العــراق
واليهــود
أ
أ
والجنــاس غـ يـر البيضــاء ،وضمن هــذه الجواء
بــرزت «المعايـ يـر المزدوجــة» ومشــكلة تعريــف
الرهــاب خاصــة ف ي�
الرهــاب ،والنظــرة اىل إ
إ
أ
الواليــات المتحــدة المريكيــة ،وتحديــداً بعــد
ت
الــى
سلســلة عمليــات القتــل واالســتهداف ي
ين
اليمــ� المتطــرف
قــام بهــا أشــخاص مــن
ـلم� أ
ضــد اليهــود والمسـ ي ن
والقليــات؛ إذ تشـ يـر
ـر» أ
إحصائيــات «رابطــة عــدم التميـ ي ز
المريكيــة
أن اليمـ ي ن
ـ� المتطــرف كان مســؤوال ً أو متهمـاً
اىل ّ
اليديولوجــي وبنســبة
بــكل عمليــات القتــل إ
الــكل للعمليــات العــام
 %59مــن المجمــوع
ي
2017م.

لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك؛ قلــل
الرئيــس ترامــب مــن خطورتهــم مدعيـاً «أنهــم
أقليــة مــن النــاس لديهــم مشــاكل جديــة وال
يشــكلون تهديــداً عالميــاً» ،وتــم تصنيــف
معظــم عملياتهــم عــى أنّهــا «جرائــم كراهية»
وليســت إرهابــاً!
الشــكالية
عــى خلفيــة هــذه العمليــات إ
أثـ يـرت مؤخ ـراً ف ي� الواليــات المتحــدة نقاشــات
حــادة وجلســات اســتماع ف ي� الكونغــرس ،مــن
ت
الــى جــرت بتاريــخ
أهمهــا جلســة االســتماع ي
 17أيــار (مايــو)  2019وشــاركت فيهــا أصغــر
أ
ف
ـ� عــن
نائــب ( 29عام ـاً) ي� الكونغــرس المريـ ي
الحــزب الديمقراطــي والمعارضــة القويــة
تل�امــب ،ألكســاندريا أوكاســيو-كور ي ز
ت� ،مــع
جــورج ســليم مديــر وحــدة «مكافحــة التطــرف
ف
ت
الــى قامــت
العنيــف» ي� إدارة بــاراك أوبامــا ي
إدارة دونالــد ترامــب بإلغائهــا ،لمحاولــة البــت
ف ي� إشــكالية المعايــر المزدوجــة ف ي� تعريــف
«الرهــاب» و»جريمــة الكراهيــة»؛ حيــث
إ
ت
الــى ارتكبهــا
يالحــظ ّ
أن معظــم العمليــات ي
ش
مبــا�ة وبرسعــة
عــرب ومســلمون تصنــف
عــى أنّهــا «إرهــاب إســامي» ،بينمــا معظــم
العمليــات العنيفــة الـ ت
ـى قــام بهــا أعضــاء مــن
ي
ـ� المتطــرف وتفــوق أ
اليمـ ي ن
المــة البيضــاء لــم
تصنــف إرهابيــة بــل جرائــم كراهيــة ،مــع أن
تعريــف «مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة» )FBI
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للرهــاب ينطبــق عليهــا!
إ
للرهــاب تاريخــاً طويــا ً ف ي�
أن إ
صحيــح ّ
المجتمــع إ ن
تحول بعــد هجمات
ـا�؛ لكنــه ّ
النسـ ي
ـبتم�)  2001ضــد أمريــكا ،إىل قضية
 11أيلــول (سـ ب
تحظــى باهتمــام عالمــي ،أمــا الحــرب عــى
ت
ـى تبعــت ذلــك فقــد أثّــرت عــى
إ
الرهــاب الـ ي
مختلــف القضايــا لحياتنــا المعــارصة ،ومــا
حــى آ
زالــت تؤثــر علينــا ت
الن ،خاصــة وأنّهــا
أصبحــت منجم ـاً إلنتــاج االزدوجــات الناشــئة
فــإن
وتوليــد
ي
المعايــر المزدوجــة ،ولذلــك ّ
للرهــاب أصبــح أكـ ثـر أهميــة
الفهــم الدقيــق إ
مــن أي وقــت مـ ضـى.
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األصولية اإلسالموية املتطرفة والفكر
التكفيري اإلرهابي :محاولة للفهم

ن
ّ
الديــى ف ي� حياتنــا
يتجــى المقــدس
ي
ّ
يتجــى
المعــارصة ،بنفــس القــدر الــذي كان
فيــه للبـ شـر منــذ بــدأ الخليقــة .وكان المقــدس
ش
ويتــرب ف ي� عقــول وأحاســيس
يتغلــل
ش
البــر ثــم يتجــى ف ي� أعمالهــم وترصفاتهــم
ونظرتهــم للكــون والخلــق عــى مــدار التاريــخ.
ـى ف ي� مجــاالت مختلفــة
ولقــد ظهــر هــذا التجـ ّ ي
مــن الرســم والتصويــر والنحــت والشــعر
أ
الملحميــة (الســاغا)،
ســاط� والقصــص
وال
ي
ّ
ســرورة التاريــخ
عــر ي
ومــع تطــور الفكــر؛ ب

الطويلــة اندمــج المقــدس ف ي� بنيــة الخطــاب
الســياس (الرســمي).
ي
ومنــذ زمــن موغــل ف ي� القــدم ش
البــري
أصبــح المقــدس أهــم مكونــات خطــاب
ف
و� كافــة الحضــارات (حضــارة مــا
الســلطة ي
ين
ين
الصــ�،
بــ� النهريــن ،الفرعونيــة ،الهنــد،
الغريقيــة ،اليونانيــة)  .إن آ
اللهــة ،وأنصــاف
إ
أ
آ
اللهــة والربــاب ،والســحرة والشــامانات،
حــى أ
أ
والنبيــاء والرســل وصــوال ً ت
الباطــرة
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س�ورة التاريخ الطويلة اندمج
«مع تطور الفكر؛ بع� ي
المقدس ف
السياس (الرسمي)»
الخطاب
بنية
�
ي
ي
ين
العســكري� ،اعتمــدوا
والملــوك والقــادة
ن
الديــى المقــدس للحصــول
الرهــاب
عــى إ
ي
ف
و� الوقــت
عــى :الرعــب ،الخــوف ،الطاعــة؛ ي
ال�غيــب أ
نفســه ت
والمــل بالخــاص والفــردوس
أو الجنــة للحصــول ف ي� النهايــة عــى القبــول
ت
ـى تُم ّكــن من
والخضــوع ،والســلطة ّ
القهريــة الـ ي
إحــكام الســيطرة عــى بقيــة البـ شـر .ليتشــكل
أول انعطــاف تاريخــي النغمــاس الفضــاء
الديـ نـى ف
ـياس ،وتشــكيل الدولــة
ـ
الس
ـاء
ـ
الفض
�
ي
ي
ي
القوميــة الحديثــة.
وعــى مــدار التاريــخ والتطــور البـ شـري
تعــرض هــذا المقــدس للخلخلــة والتحليــل
وبمســتويات مختلفــة؛ حيــث يمكــن
والنقــد
ٍ
إن أهــم مثــال هــو
القــول  -لالختصــارّ -
الصــاح الديـ ن أ
ورو� (فصــل الديــن عــن
إ
ـى ال ب ي
ي
الدولــة) وتجليــات العلمانّيــة وظهــور الدولــة
القوميــة أ
الوروبيــة بعــد معاهــدة (وســتفاليا)
1648م .
إن عمليــة نقــد وتفكيــك ملــف التطــرف
ّ
ن
والرهــاب يمكــن أن يكــون المدخــل
الديــى إ
ي
ن
الديــى العــام؛ ألنــه الملــف
للصــاح
إ
ي
الــذي أحــرج وكشــف عــورة إيديولوجيــا
وكثــر مــن أشــكال
الســياس»،
«الســام
إ
ي
ي
الشــع� الــذي
التديــن ،وخاصــة التديّــن
بّي
يقــف مشــدوهاً ومندهشــاً لحجــم التطــرف
ت
وال�ويــع والتوحــش الــذي يرتكــب تحــت رايــة

الســام الــذي يؤمــن بــه ،وجعــل مــن قيــم
التســامح والرحمــة مقــوالت بــا معـ نـى ،أمــام
العــام مــن
مــا يشــاهده العالــم عـ بـر وســائل إ
وتدمــر وبــث روح الكراهيــة مــن قبــل
قتــل
ي
أطــراف فاعلــة مــن الــدول ،وأطــراف أخــرى
الرهابيــة
مــن غـ يـر الــدول مثــل؛ الجماعــات إ
الســاموية ،وعــى رأســها
المعــارصة ســواء إ
تنظيــم داعــش ،أو جماعــات ومنظمــات
ـ� الديـ ن
اليمـ ي ن
ـى والقومــي المتطــرف ف ي� أوروبــا
ي
وأمريــكا ،وأماكــن أخــرى ف ي� آســيا اليــوم ضــد
آ
الخــر وكل مــا هــو مختلــف.
قبــل البــدء بمحاولــة تفكيــك هــذا
أن «العالــم
الملغــم
ي
أشــر إىل ّ
الملــف ُ
الســامي» ف ي� معظمــه تقريبــاً يعيــش مــا
إ
يســمى بحالــة «إنــكار الــذات» وال يريــد أن
ّ
يعـ تـرف بمشــكلة أو مــرض التطــرف وينــرف
ف� حمــى البحــث عــن أ
العــراض ومعالجــة
ي
أعــراض المــرض الحقيقــي متمثــا ً بالفكــر
أ
و(اليديولوجيــا) القــادرة عــى إنتــاج هــذه
(ف�وســات) المــرض ،وأرى
المتواليــة مــن ي
أنّــه ال بــد أن نأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار عــدداً مــن
الفــكار أ
أ
الوليــة كمدخــل لمحاولــة الفهــم،
وهــذه أ
الفــكار هــي:
أ
الوىل :ض�ورة ت
ال� ي ز
كــر عــى أهميــة
واليمــان المطلــق بالفكــرة واالســتماته
الفكــر إ
ف ي� الدفــاع عنهــا عــن وعــي وإدراك وتخطيــط
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والرهاب حا�ض ة طالما بقيت
«ستكون أجندة التطرف إ
المنطقة ف ي� جدل عقيم»
وفهــم تــام واضــح وعميــق.
الثانيــة :أهميــة عــدم االســتخفاف
واالســتهانة والحــط مــن شــأن حملــة هــذا
الفكــر؛ ثــم محاولــة شــيطنة أصحابــه فقــط؛
أ
يض�هــم وال ي�ض هــم.
لن هــذا ال ي
الثالثــة :أهميــة التأكيــد عــى االحتمــال
الكبــر بفشــل الحــوار مــع أصحــاب هــذا
ي
ف
ض
و� النهايــة لــن يفــ ي إال إىل نتائــج
الفكــر؛ ي
أ
ف
أكــر لصحــاب
بســيطة ي� مقابــل فوائــد ب
هــذا الفكــر؛ أقلهــا إثبــات الوجــود والتوســع
بالتجنيــد واالنتشــار ،ت
حــى خــارج حــدود
الســامي أو مــا يطلــق عليــه العالــم
الفضــاء إ
الســامي.
إ
الرابعــة :لمحاربــة هــذا الفكــر والقضــاء
عليــه ال بــد مــن وجــود مقاربـــة موازيــة لــه
وليــس مواجهــة لــه أو معارضــة أو منافســة
لــه( ،لكنهــا تغــرف مــن نفــس البـ ئـر)؛ مقاربــة
جــادة تقــوم عــى بنــاء منظـــومة واســـعة
وعمـــيقة ومقـــنعة وذات جـــدوى من المصالح
وال�امــج االقتصاديــة واالجتماعيــة
والعالقــات ب
ت
تعــر عــن مصالــح النــاس
الــى ب
والثقافيــة ي
وتدفعهــم للدفــاع عنهــا وحمايتهــا بــدل
تشــتيت الجهــد ف ي� منافســات طابعهــا اللعبــة
الصفريــة ،ثــم خســارة كافــة أط ـراف اللعبــة.
بــأن هنــاك
الخامســة :أهميــة الوعــي ّ

قطاع ـاً طفيلي ـاً واســعاً وعريض ـاً يتكســب مــن
وراء الرطانــة الواســعة حــول محاربــة التطــرف
ن
الرهــاب ،يشــمل :أطراف ـاً
ـى أو مكافحــة إ
الديـ ي
فاعلــة مــن غـ يـر الــدول ،أهمهــا:
أ
والكاديميــون والشــيوخ
الخــراء
ب
والو ّعــاظ والمحللــون والكتــاب والمنظمــات
غــر الحكوميــة ومراكــز البحــث والدراســـات
ي
والمجمــع
والـمرتزقــــة وشـــركات الحمايــة
ّ
الصناعــي وبالــذات ش�كات تصنيــع أ
الســلحة
والذخائــر وتجــارة المخــدرات ،وصــوال ً إىل
أ
الط ـراف الفاعلــة مــن الــدول ،وهــي القــادرة
عــى بنــاء التحالفــات الدوليــة وتحريــك
الجيــوش والطائــرات والصواريــخ وتجنيــد
الطفيــ� الواســع
العمــاء .وهــذا القطــاع
لــه مصالــح ببقــاء هــذا الوحــش يطليقــا؛ لنأ
وجــوده مرتبــط عضويــاً ومصالحيــاً بهــذا
القطــاع.
الشــخص –
أتوقــع عــى المســتوى
ي
ّ
يظــل المشــهد
أرجــو أن أكــون مخطــأ -أن
والســامي يــراوح مكانــه
الســياس
العــر� إ
بي
ي
ن
عــى المديـ يـ�؛ المتوســط والطويــل؛ وســتكون
والرهــاب ض
حــا�ة ف ي� ثنايــا
أجنــدة التطــرف إ
هــذا المشــهد طالمــا بقيــت المنطقــة ف ي�
ـطاط� مراوغـ ي ن
جــدل عقيــم ،يختــر ف� فسـ ي ن
ـ�
ي
وملتبسـ ي ن
ـ� جــداً همــا :المقاومــة والجهــاد مــن
والرهــاب مــن جهــة ثانيــة ومحاولــة
جهــة ،إ

30

ين
التفريــق بينهــا ،ي ن
الفســطاط�
وبــ� هذيــن
ف
و�
ـياس العـ ب ي
ـر� الراهن ،ي
يتشــكل المشــهد السـ ي
ضــوء تفاعلهمــا وتطورهمــا يتشــكل مســتقبله.
ش
�ء فإنمــا يـ ّ
وهــذا إن ّ
ـدل عــى
دل عــى ي
أن البديــل أمــام ش
الب�يــة لمواجهــة التطــرف
ّ
والرهــاب ليس رصاع الحضــارات والثقافات أو
إ
ن
ـا� مــن أجــل
الهويــات؛ بــل برنامــج عمــل إنسـ ي
النســانية ،وبأننــا ف ي� هــذا العــر
الحضــارة إ
ث
أكــر مالءمــة الختيــار رساطــات مســتقيمة
متعــددة ومختلفــة ،حســب توصيــف المفكــر
الي ـر نا� عبــد الكريــم رسوش (حسـ ي ن
ـ� حاجــي
إ ي
(اليديولوجيــات)
فــرج الدبــاغ )؛ ولتجــاوز إ
والنمــاذج المعرفّيــة الجامــدة ،وتأســيس
نمــاذج أكـ ثـر ســماحة وإقناع ـاً وث ـرا ًء للبشـــرية
يز
تميــر ف ي� الديــن
جمعــاء دون إكراهــات أو
والجنــس والعــرق واللغــة.

31

كيف يهدد التطرف واإلرهاب القيم
والسلم االجتماعي؟

إن الكتابــة حــول أثــر التطــرف العنيــف
ّ
ـكل عــام – عىل القيم والســلم
إ
والرهــاب – بشـ ٍ
ف
االجتماعــي ي� أي دولــةيمكــن أن تكــون واحــدة
ت
ـى يواجههــا أي باحــث
مــن أهــم
التحديــات الـ ي
ف
الرهــاب؛ ألنــه يتطلــب غربلــةوفحــص
ي� إ
الكثــر مــن البيانــات أ
والجــزاء المعقــدة
ي
أ
والمتضاربــة مــن الدلــة.
ـإن البحــث عــن فهــمعالمــي
ولذلــك فـ ّ
ت
يز
التحــر ف ي�
مشــرك ،والموضوعيــة وعــدم

عــرض البيانــات خــال العمليــة المضنيــة
الرهــاب تبــدو «مهمــة
للبحــث عــنجوهــر إ
الســياس.
مســتحيلة» للباحــث
ي
ومــن المهــم التأكيــد بأنــه ليــس الهــدف
هنــا الــرد والتأريــخ فقــط؛ بــل لتتبــع
والرهــاب ف ي�
جينولوجيــا ظاهــرة التطــرف إ
العــر� مــن خــال كافــة المحطــات
الوطــن
بي
أن التطــرف
التاريخيــة ،وفحــص فرضيــة ّ
والرهــاب خالل الـــ  100عــام الماضية
العنيــف إ
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«إن البحث عن فهمعالمي ت
مش�ك ،والموضوعية
وعدم ي ز
التح� ف ي� عرض البيانات خالل العملية المضنية
الرهاب تبدو «مهمة مستحيلة»
للبحث عنجوهر إ
السياس»
للباحث
ي
قــد أثــر عــى القيــم والســلم االجتماعــي
أ
هــ� .
وال
ي
خطــرة ب ئ
تنــى
وقــد ظهــرت «أحــداث»
ي
عــن مقــدار ال يســتهان بــه مــن التطــرف
العنيــف وخطــاب الكراهيــةوالتنمــر وعــدم
قبــول آ
ـ� المسـ ي ن
الخــر ،خاصــة بـ ي ن
ـيحي� ،والذي
ش
ينتــر ويتوســع باســتمرار مســتفيداً مــن
وســائلالتواصــل االجتماعــي ت ز
وي�عمــه رمــوز
خطــر
الســلفية الجهاديــة ،وقــد يتحــول إىل
ٍ
شــديد إذا لــم يتــم االنتبــاهلــه وكبحــه قبــل
أن يســتفحل ث
أكــر ويُفــرخ إرهابــاً محليــاً ال
يمكــن الســيطرة عليــه إال بخســائر وتضحيــات
كبــرة .
ي
أول مــا يجــب أن نحــاول تّذكــره هــو
أ
والتغــرات والتفاعــات المعقــدة
الحــداث
ي
«بـ ي ن
ـ� أحــداث تبــدو بعيــدةومخــاوف قريبــة
ـ� تواريــخ قديمــة واســتفزازات جديــدة ،بـ ي ن
بـ ي ن
ـ�
غ�
حــدود أعيــدت كتابتهــا مــن جديــد وأوامــر ي
ف
ـر�
مكتوبــة» ســاهمت ي� تكويــن العالــم العـ ب ي
ت
ـى
المعــارص ودخولــه «جغرافيــة الغضــب» الـ ي
تعتــر الحصيلــة المكانيــة لــكل التفاعــات
ب
أعــاه ،أمــا وقــود هــذه الجغرافيــا الغاضبــة
فهــو سـ يـرورة العولمــةالتكنولوجيــة «وســائل

وال تن�نــت ،ووســائل
العــام
الجماهــري ،إ
إ
ي
التواصــل االجتماعــي الحديثــة والخطــب
السياســية والتقاريــر والوثائــق التحريضيــة.
ش
و�ارتهــا دائمــاً حالــة االرتيــاب االجتماعــي
حيــال آ
الخــر ،العــدو» . ت
والــى تتجــى ف ي�
ي
الرهابيــة.
التطــرف العنيــف و العمليــات إ
العــر� اليــوم ف ي� قلــب
يقــع العالــم
بي
«جغرافيــة الغضــب»؛ أال وهــي منطقــة
الوســط المنطقــة أ
الــرق أ
كــر ت
«ال ث
ش
اخ�اقــاً
بــ� أ
ين
النظمــة الدوليــة السياســية» .فمنــذ
حطــت حملــة نابليــون عــى أرض مــر عــام
1789م ،باتــت المنطقــة تنافــس بـ ي ن
ـ� القــوى
العظمــى .أ
ت
االســراتيجية لهــذه
فالهميــة
المنطقــة الجغرافيــة تكمــن ف ي� أنهــا البوابــة
الـ تـى تربــط أوروبــا بالـ شـرق أ
القــى بســهولة
ي
ويــر ســاهم ف� ســهولة تــرب الغضــببـ يـ�ن
ي
أطرافهــا.
وقــد عــزز اكتشــاف النفــط ف ي� بدايــة
ش
الع�يــن مــن أهميــة المنطقــة
القــرن
لالقتصــادالعالمــي .وبعــد الحــرب الكونيــة
أ
الوىل أصبحــت المنطقــة مــن أعظــم مســارح
الحــرب البــاردة ،وكانــتتتــورط رغمــاً عنهــا
ال�اعــات بـ ي ن
ف� ن ز
ـ� القــوى العظمــى المتنافســة
ي
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أ
«الهمية ت
االس�اتيجية لهذه المنطقة الجغرافية تكمن
بال�ق أ
ف� أنها البوابة ت
ال� تربط أوروبا ش
القىص بسهولة
ي
في
ويرس ساهم � سهولة ترسب الغضب ي ن
ب� أطرافها»
ي
الســياس».
والتأثــر
عــى الســلطة والهيبــة
ي
ي
وحـ تـى تتجــى جغرافية الغضــب بأوضح
صورهــا؛ كانــت تلتقــي ف ي� المنطقــة «المصــادر
الخارجيــةللـ ن ز
ـراع والعنــف بالمصــادر الداخليــة
فتنتــج دوامــة مــن أ
الزمــات والعنــف والحــروب
والرهــاب .ومــا ي ـزال ال ـراع بـ ي ن
ـ� إرسائيــل
إ
والعــرب واحــداً مــن عوامــل زعزعــة االســتقرار
ف� هــذه المنطقــة خاصــة أ
لــ�ردن بحكــم
ي
ف
التالحــم
الشــع� والقــرب الجغــر يا� .أمــا
بي
جوهــر ال ـراع فهــو القضيــة الفلســطينية».
ال يمكــن لنــا أن نحمــي أنفســنا مــن
الرهــاب إال إذا تعلمنــا ش
كبــر العيــش معــاً.
إ
ت
ولهــذا العيــش حــى يتحقــق وينجــز مصفوفــة
طويلــة مــن القيــم الـ ت
ـى تف ـض ي إىل التقــدم.
ي
وال بــد لنــا ش
كبــر مــن التأكيــد عليهــا ألن
الرهــاب إنمــا
التطــرف العنيــف المف ـض ي إىل إ
يتســلل مــن خاللهــا إىلعمــق مجتمعاتنــا.
وهــذه القيــم هــي :االنتمــاء والمشــاركة
الـ تـى تتصــل بالمنظومــة الثقافيــة أ
والخالقيــة
ف ي
والنتــاج ،والتمــدن،
ي� محــاور قيــمالعمــل إ
وأســاليب الحيــاة والســلوك االجتماعــي،
والمســؤولية االجتماعيــة وتعظيــم دور
ن
المــد� ف ي� مجــاالت
مؤسســات المجتمــع
ي

والخــري بعــد أن تخلــت
العمــل التطوعــي
ي
الدولــة عــنالكثـ يـر مــن وظائفهــا .واالعتــدال
كقيمــة مشــتقة مــن العــدل والصــواب
واالســتقامة وكل مــا هــو حســن وجميــل،
وتقليــل غلــواء التطــرف والعنــف .ولقــد جــرت
العــادة أن يســتخدم مفهــوم التســامح ي ن
بــ�
أ
أن مــا يالئــم العالقــة بـ ي ن
ـ�
الديــان ،والواقــع ّ
ف
ش ف
ن
ـى
والثقا�
ي
البــر ق ي� تنوعهــم واختالفهــم الديـ ي
والعــر� هــو العيــش معــاً.
ي
 لذلــك تمثــل قيم االعتدال ،والتســامح؛
رغــم النقــد الــذي وجهــه (جــاك دريــدا) لهــذا
المفهــوم ت
مق�حــاً مفهــوم الضيافــة بــدال ً
عنــه؛ هدفـاً للجماعــات والــدول لتكــون قــادرة
عــى العيــش مع ـاً بســام ف ي�ظــل االختــاف
والتنــوع .
مــن أهــمأولوياتنــا اليــوم بنــاء ثقافــة
العفــو والتعــاون والتســامح بمختلــف أشــكاله،
ويرتبــط بذلــك ض�ورة التأكيــد عــى قيــم
التفاعــل والتواصــل االجتماعــي
ويبــدو واضحــاً اليــوم ،ف ي� خضــم مــا
نشــهده مــن عنــف مجتمعــي ،وشــجارات،
ســياس
وســلوك اجتماعــيمتوتــر ،واحتقــان
ي
ســواء ف� الشــارع أو حـ تـى ف� أروقــة السياسـ ي ن
ـي�
ي
ي
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«بعد الحرب الكونية أ
الوىل أصبحت المنطقة من
أعظم مسارح الحرب الباردة ،وكانتتتورط رغماً عنها
ف
ن
ن
ز
ي� ال�اعات يب� القوى العظمى المتنافسة عىل السلطة
السياس»
والتأث�
والهيبة
ي
ي
بســبب الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة
الضاغطــة خصوص ـاً بســبب جائحــة كورونــا،
أن مــن أهــمأولوياتنــا بنــاء ثقافــة العفــو
والتعــاون والتســامح بمختلــف أشــكاله ،ويرتبط
بذلــك ض�ورة التأكيــد عــى قيــم التفاعــل
والتواصــل االجتماعــي.
فالتواصــل والتفاعــل االجتماعــي
أســاس الحيــاة االقتصاديــة والسياســية
والثقافيــة أ
للمــم مــن خــال :العائلــة والقرابــة
والجمعيــات التطوعيــة خــارجصــات القرابــة
كالمــدارس أ
والنديــة والنقابــات .ويرتبط بعملية
التواصــل القــدرة عــى االســتماع والحــواربـ ي ن
ـ�
ش
البــر مــن خــال تنميــة مفاهيــم ومهــارات
الصغــاء واالســتماع وفهــم الــذات ،آ
والخــر
إ
المختلــف.
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تفكيك اخلطاب املتطرف املؤدي
إلى اإلرهاب

الخطــاب هــو تعميــم لمفهــوم
المحادثــة إىل أي شــكل مــن أشــكال االتصــال،
ـ� ف ي� النظريــةاالجتماعيــة،
وهــو موضـ
ـوع رئيـ ي
ف
حيــث يمتــد ي� مجــاالت مثــل علــم االجتمــاع،
والن�ث وبولوجيــا والفلســفة،
والسياســة،
إ
أ
والديــان المقارنــة.
تنظــر هــذه المجــاالت إىل الخطــاب عىل
أنّــه نظــام للفكــر أوالمعرفــة أو التواصــل
ف
ن
أن
يبــى تجربتنــا ي� العالــم ،وبمــا ّ
الــذي ي

الســيطرة عــى الخطــاب ق
تــر� إىل الســيطرة
ـإن النظريــة
عــىكيفيــة النظــر إىل العالــم ،فـ ّ
االجتماعيــة غالبـاً مــا تــدرس الخطــاب باعتبــاره
ت
ـأ� أهميــة
نافــذة عــى الســلطة ،ومــنهنــا تـ ي
الســياس.
الخطــاب
ي
ف
النســانية واالجتماعيــة
ي� العلــوم إ
تفكــر
العامــة يصــف الخطــاب طريقــة
ي
رســمية يمكــن التعبـ يـر عنهــا مــن خــالاللغــة،
حــد اجتماعــي يحــدد مــا
والخطــاب هــو ٌ
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السالمي كما يقول حسن حنفي اجتهاد
«الخطاب إ
ن
ذه� ث
أك�منه اجتهاداً واقعياً إلصدار حكم ف ي� واقعة
ي
جديدة»
يمكــن أن يقــال عــن موضــوع مــا .والعديــد
مــن تعريفــات الخطــاب،ودراســات «تحليــل
الخطــاب» مســتمدة إىل حــد كبـ يـر مــن أعمــال
مــا صار يُعرف بـ»المدرســة الفرنســية ف ي� تحليل
الخطــاب» ،وعــى رأســها أعمــال (ميشــال
بــا�) وكتابــه «التحليــل آ
ش
ال يل للخطــاب»،
ي
ـ�(ميشــيل فوكــو) وكتابــه
والفيلســوف الفرنـ ي
«أركولوجيــا المعرفــة» ،الــذي كان لــه دور
كبـ يـر أيض ـاً ف ي� نشــأة تحليــل الخطــاب ،فقــد
اســتطاع فوكــو أن يحــول تاريــخ أ
الفــكار إىل
ّ
دراســة للخطــاب ونظامــه وأشــكاله.
وبالضافــة إىل فوكــو ،هنــاكالفالســفة
إ
الفرنســيون دولــوز وجــاك دريــدا ،الذيــن
يتخــذون مــن الخطــاب أساس ـاً لتحليالتهــم،
أي صياغــة لمفهــوم الجوهــر
ويرفضــون َّ
الشــامل ،والكليــة أو القيــم الشــمولية« ،حيث
يحتـ ّـل مفهــوم الســلطة مكانــة بــارزة ف ي� أعمــال
دولــوزوفوكــو عــى وجــه التحديــد ،وســيكون
ض
ســتهدفاً ـ ف ي� ّكل تحليالتهــم
حــا�اً ـ بــل ُم
َ
العمــال أ
الخطابيــة ،بــدءاً مــن أ
الوىل ت
حــى
مؤ َّلفاتهــم المتأخــرة». 
أهميــة «المدرســة الفرنســية» -هنــاك
مــدارس أخــرى ســاهمت ف ي� إثــراء دراســة
الخطــاب مثــل المدرســة أ
المريكيــة -أنهــا

طـ ّـورت دراســة الخطــاب مــن خــال التوســع
مــروع تحليــل الخطــاب ت
وال� ي ز
ف ي� ش
كــر عــى
الســياس»مــن خــال االســتعانة
«الخطــاب
ي
بمــا يُســمى باللســانيات البنيويــة وبنظريــة
«اليديولوجيــا» كمــا صاغهــا الفيلســوف
إ
ألتوســر)
بيــر
نــ�
ي
الماركــ� (لــوي ي
ي
فالفر ي
«اليديولوجيــة وأجهــزة الدولــة
ي� مقالتــه إ
اليديولوجيــة» ،وتحــدد المقالــة مفهــوم
إ
اليديولوجيــا الــذي يســتمد،
(ألتوسـ يـر) حــول إ
بالضافــة إىل ماركــس ،مــن علــم النفــس عنــد
إ
فرويــد ،والكانحــول الالوعــي ،وتصــف البـ نـى
ت
الــى تمكــن وجــود مفهــوم
والمنظومــات ي
الــذات ،هــذه البـ نـى ،بحســب (ألتوسـ يـر)،هــي
ف
و� الوقــت نفســه حتميــة -مــن
عوامــل كبــت ،ي
اليديولوجيــةـ أي ّأل
المســتحيل التهــرب مــن إ
تكــون خاضعــاً لهــا» .
تأثــر
المثــر ف ي� نظريــة
ألتوســر حــول ي
ي
ي
اليديولوجيــا ف� الخطــاب ،وجعلهــا مفيــدة �ف
إ
ي
ي
دراســة الخطــاب هــي أنــهيســتخدم مفهوم ـاً
تراثي ـاً وفقهي ـاً ف� الســام أ
والديــان الســماوية
ي إ
أ
الخــرى ،وهــو مفهــوم :الظاهــر والباطــن ،أو
ظاهــر النــص وباطنــه.
مــن هنــا فقــد «رفــض االكتفــاء بظاهــر
فاليديولوجيــا ف ي�
الخطــاب ومنطوقــه ،إ
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«يمكننا العمل عىل استخدام تحليل الخطاب للوقوف
عىل كافة الزوايا ت
ال� ينطلق منها الخطاب المتطرف
ي
المؤدي ل إلرهاب»
تقديــره ض
تــرب ف ي� الالوعــي بجــذور ،وهــي
ت
الــى ال تفصــح عــن نفســها إال إذا جاوزنــا
ي
الخطــاب الظاهــر إىل آخــر أعمــق غــوراً ،أي
اللوعــيالــذي يمثــل ف� نهايــة أ
خطــاب ّ
المــر
ّ ي
اليديولوجيــا».
إ
(ألتوســر) بشــكل
وقــد شأ�ت إىل
ي
مقصــود ،أل ن
نــى أعتقــد أنّــه أفضــل مــن
ي
تحــدث عــن عالقــة الخطــاب بالخطــاب
ن
اليديولوجيــة الكامنــة ف ي�
الســياس
والبــى إ
ي
أ
ف
و� أحســن الحــوال «العالقة
هــذا الخطــاب ،ي
ت
ن
ـى ينطــق
المعقــدة بـ يـ�الظاهــرة اللغويــة الـ ي
الخطا�»
ـياس ،و»التشــكل
بي
بهــا الخطــاب السـ ي
الــذي تحــدث عنــه ش
ألتوســر)
بــا� (تلميــذ
ي
ي
اليديولوجيــة».
والظاهــرة إ
ويُصنــف الباحثــون الخطــاب مــن
حيــث النــوع إىل عــدة أنــواع؛ أهمهــا الخطــاب
الســياس :وهــو خطــاب أ
الطــراف الفاعلــة
ي
ف ي� الســلطة (الحكومــات ،السياســيون) الــذي
للتأثــر بــه
يوجــهعــن قصــد نحــو المتلقــي
ي
ّ
وإقناعــه بمضمــون الخطــاب الــذي يتضمــن
أفــكاراً سياســية ،أو يكــونموضوعــه سياســياً،
ويلجــأ غالبــاً إىل اســتثارة الرمــوز ف ي� عقــول
المخاطبـ ي ن
ـ� مــن أف ـراد المجتمــع ليتمكــنمــن
تحقيــق هدفــه؛ أ
ـياس إفـراز
ـ
الس
ـاب
ـ
الخط
ن
ل
ّ
ي

ت
ـى تنعكس
للمثـ يـرات االجتماعيــة والسياســية الـ ي
عليــه،والواقــع الــذي يتناولــه هــو التفاعــات
والرصاعــات أ
والزمــات ي ن
بــ� المجتمعــات
السياســية ومــا ينتــجعنهــا.
ن
الديــى :الــذي وصفــه
والخطــاب
ي
الراحــل الدكتــور حســن حنفــي ،أســتاذ
الفلســفة ف ي� جامعــة القاهــرة ،بأنــه «خطــاب
باليمــان بالغيــب
أمــري تســليمي ،يطالــب إ
ْ
الرشــاد والوعــظ
وبالعقائــد ،ويعتمــد عــى إ
وتصويــر الحيــاة أ
الخرويــة ومــا بهــا مــن نعيــم
وعــذاب ،وهــو عــى أنــواع؛ فقــد يكــون خطاباً
عقائدي ـاً كمــا هــو الحــال ف ي�علــم الــكالم ،أو
خطاب ـاً باطني ـاً كمــا هــو الحــال ف ي� التصــوف،
أو خطاب ـاً شت�يعي ـاً كمــا هــو الحــال ف ي�الفقــه
ن
ـى أصــول وفــروع،
وأصولــه .وللخطــاب الديـ ي
وهــو يعتمــد عــى النــص والعقــل الــذي
يفــره ويســتنبط منــه أ
الحــكام والقواعــد
ن
والعــر.
والمعــا�
والتوجيهــات
ب
ي
الســامي هــو إذن ،كمــا يقول
الخطــاب إ
حســن حنفــي الــذي رحــل مؤخــراً ،اجتهــاد
ذهــى ث
ن
أكــرمنــه اجتهــاداً واقعيــاً إلصــدار
في
حكــم ي� واقعــة جديــدة .هــو اجتهــاد مقــرون
بعمليــة النهضــة عــن طريــق ربــط االجتهــاد
ين
الســاحت�
بالقضايــا المســتحدثة عــى
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القليميــة والعالميــة،
الداخليــة والخارجيــة ،إ
ف ي� مواجهــة تحديــات حضاريــة جديــدة .وهــو
ف
النســانية
اجتهــاد ي�ظــل ازدهــار العلــوم إ
وليــس مجــرد قيــاس منطقــي .هــو اجتهــاد
يأخــذ ي ن
بعــ� االعتبــار الظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية المتجــددة مــن
ين
المحدثــ�.
القدمــاء إىل
إن «االجتهــاد الفقهــي
ويوضــحّ :
والتجديــد الحضــاري صنــوان»؛ االجتهــاد
والتجديــد والعمــران 3 ،مفاهيــم يــؤدي
بعضهــا إىل البعــض آ
الخــر إلحيــاء مــا اندثــر،
وإيصــال مــا انقطــع ،وبدايــة يبــدأالمجــددون
والمصلحــون منهــا .يتســع مفهــوم االجتهــاد
بحيــث يشــمل التجديــد ف ي� العلــوم
الســامية القديمــة ،بــل ف ي� الموقــف مــن
إ
آ
الحــال بــكل
الخــر ،والموقــف مــن الواقــع
ي
مشــكالته االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية
والثقافيــة ،لذلــك فاالجتهــاد كائــن داخــل
النــص منــذ نشــأته ،وليــس فقــط ف ي� تفسـ يـره
وتأويلــه ،يتطــور حكمــه بتطــور الزمــان وتغـ يـر
المــكان .هكــذا فعــل الشــافعي بتغيـ يـر أحكامه
مــن العــراق إىل م ـر.

ال ن
نســا� هــو امتــداد للخطــاب
فالخطــاب إ
ي
اللهــي ،والخطــاب الجديــد امتــداد للخطــاب
إ
ف
ف
القديــم ...ي� تواصــل وليــس ي� انقطــاع.
أعتقــد أنــه مــن هــذه النافــذة ش
الم�عــة
ت
الــى نُديــن بهــا للراحــل
لفهــم الخطــاب ،ي
حســن حنفــي ،يمكننــا العمــل عــى اســتخدام
تحليــل الخطــاب للوقــوف عــى كافــة الزوايــا
الـ ت
ـى ينطلــق منهــا الخطــاب المتطــرف المؤدي
ي
الرهــاب ،والنجــاح ف ي� تفكيكــه ...ربّمــا.
إىل إ

أن «االجتهــاد ليــس
ويضيــف حنفــي ّ
أ
مجــرد آليــة منطقيــة الســتنباط الحــكام؛
ّ
أ
قضيــة كـ بـرى (وهــي الصــل) ،وقضيــة صغرى
(وهــي الفــرع) ،وحــدأوســط (وهــو العلــة)،
ونتيجــة (وهــي الحكــم) ...بــل هــو تجديــد
ن
ـرل
ـى ،وتحـ ّـول مــن النــص المـ ن ز ّ
للخطــاب الديـ ي
إىل النــصالمســتنبط ،مــن الوحــي إىل العقــل،
ن
مــن ن ز
المعــى
الت�يــل إىل التأويــل ،وبهــذا
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«اإلرهاب األبيض» :إلى متى تتجاهل
أمريكا اخلطر األكبر على أمنها؟

اســتقرت «الحكمــة التقليديــة» ف ي� مقاربة
ين
الماضــ� -تقريبــاً
الرهــاب خــال العقديــن
إ
– عــى أن معظــم العمليــات الرهابيــة �ف
إ
ّ
ي
ت
الــى
العالــم تنفذهــا الجماعــات إ
الرهابيــة ي
الســام ،ومــا بــات يُتعــارف عليهــا
تنســب اىل إ
أ
أ
ف
والعالميــة
ي� معظــم الوســاط الكاديميــة إ
واالســتخبارية ف ي� العالــم بإرهــاب الجماعــات
الســامية ،ت
والــى بلــغ عددهــا  52جماعــة
إ
ي
(معظمهــا س ـ ّنية) ،وتشــكل مــا نســبته %77.6
الرهابيــة
مــن المجمــوع
الــكل للجماعــات إ
ي

للعــام  2018البالــغ  67جماعــة ،حســب
تصنيــف وزارة الخارجيــة أ
المريكيــة ت
الــى
ي
تقــوم ش
بنــر قوائــم ســنوية –دوريــة باســم
«الجماعــات الرهابيــة أ
الجنبيــة».
إ

مغادرة الحكمة التقليدية

لكــن يبــدو أنــه آن أ
الوان لمغــادرة هــذه
غــر رجعــة ،ذلــك
الحكمــة التقليديــة ،إىل ي
ش
المــؤ�ات لظهــور
الكثــر مــن
أن هنــاك
ي
ّ
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«استقرت «الحكمة التقليدية» ف
الرهاب مؤخراً
مقاربة
�
إ
ي
الرهابية تن ّفذها جماعات
عىل ّ
أن معظم العمليات إ
إسالمية»
خطــرة عــى احتماليــة انبعــاث
اتجاهــات
ي
موجــات مــن إرهــاب «الجماعــات القوميــة
البيضــاء المتطرفــة» ف ي� الواليــات المتحــدة
أ
المريكيــة وأوروبــا.
ف ي� هــذا الســياق تقــول جانيــت
ريتمانــوف  JANET REITMANNOV -ف ي�
مقالــة مطولــة لهــا ف ي� مجلــة نيويــورك تايمــز
ن
(نوفمــر)  2018أنّــه
الثــا�
بتاريــخ  3شت�يــن
ب
ي
«لعقديــن مــن الزمــن تجاهلــت اسـ تـراتيجيات

مكافحــة التطــرف المحليــة أ
–المريكيــة تنامــي
ف
ين
و� أجــواء
خطــر
«اليمــ� المتطــرف جــداً» ،ي
الالمبــاالة هــذه نمــت وانتـ شـرت هــذه الحركــة
الجهــزة أ
المتطرفــة ،وقــد فشــلت أ
المنيــة ف ي�
أمريــكا ف ي� رؤيــة الخطــر ،الــذي باتــت تشــكله
ين
اليمــ� المتطــرف» أو الجماعــات
«جماعــات
القوميــة البيضــاء ،واليــوم فإنّهــا ال تعــرف
كيــف توقــف هــذا الخطــر».

يف أجواء الالمباالة هذه منت وانترشت هذه الحركة املتطرفة
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تنتمي معظم الجامعات املتطرفة بأمريكا إىل ما يسمى»الحق البديل» thgir-tla eTh

تصاعد حركة «الحق البديل»

 2010مــع ريتشــارد ســبنرس مؤســس حركــة
«البديــل الجديــد» ،ومديــر معهــد السياســات
ن
الوطــى الــذي يصــف نفســة بأنّــه «قومــي
ي
ن
وطــى أبيــض».
ي

تنتمــي معظــم الجماعــات المتطرفــة
ف ي� أمريــكا اليــوم اىل طيــف واســع مــن
الجماعــات يطلــق عليــه «الحــق البديــل»
 The alt-right, or alternative rightوتشــمل
جماعــات :القوميــة والعنرصيــة ،الفاشــية
والنازيــة الجديــدة ،معــاداة الســامية،
ين
المتطرفــ�
وإنــكار المحرقــة ،الفوضويــة،
ين
المســيحي� ،المؤيديــن لنظريــة المؤامــرة،
الســام ،معارضــة
الشــعبوية ،معــاداة إ
حقــوق الم ـرأة ،والمثليـ ي ن
ـ� ،معارضــة الهجــرة
ت
ن
ـى تدعــو اىل عزلــة
والالجئـ يـ� ،والجماعــات الـ ي
أمريــكا والسياســات االقتصاديــة الحمائيــة،
والرأســمالية الفوضويــة.

ش
كبــر العــام
وانتــرت الحركــة بشــكل ي
بال�امــن مــع حملــة الرئيــس أ
 2016ت ز
مريــ�
ال
ي
دونالــد ترامــب لالنتخابــات ،خاصــة مــع
وجــود شــخصيات مهمــة ف ي� إدارتــه مؤيــدة
للحركــة مثــل :ســتيف بانــون مستشــار البيــت
أ
البيــض الســابق ،ومايــكل ي ن
فلــ� مستشــار
أ
المــن القومــي الســابق ،وســتيفن ميلــر
المستشــار الخــاص تل�امــب وعــدد مــن النواب
ين
والمرشــح� للحــزب الجمهــوري.

ويعــود أول اســتخدام للمفهــوم
إىل الفيلســوف أ
مريــ� المحافــظ ،بــول
ال
ي
ف
ن
ـا� (نوفمـ بـر) العــام
غوتفريــد ،ي� شت�يــن الثـ ي
الحــال منــذ العــام
 ،2008لكنــه أخــذ شــكله
ي

خطــورة هــذه الحركــة تكمــن ف ي� أنّهــا
مرشــحة لتكــون الخطــر أ
الكـ بـر عىل أمــن أمريكا
ف
الرهــاب
ي� المســتقبل خاصــة جهــة خطــر إ
الداخــ�؛ ذلــك أنــه حســب إحصائيــات
ي
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ش
المؤ�ات ب ئ
«الكث� من
خط�ة
ي
تن� بظهور اتجاهات ي
النبعاث موجات من إرهاب «الجماعات القومية البيضاء
ف
المتطرفة» ي� الغرب»
ـو�» -وهــو مركــز
«مركــز قانــون الحاجــة الجنـ ب ي
متخصــص ف ي� الحقــوق المدنيــة خاصــة للســود
ف� واليــة أالبامــا أ
المريكيــة– فقــد قتــل وجــرح
ي
ت
ث
ـ� خــال الفــرة من
أكــر مــن  100شــخص أمريـ ي
 2018-2014مــن قبــل أعضــاء ف ي� هــذه الحركــة.
التشــه�»
وتؤكــد «رابطــة مكافحــة
ي
وهــي منظمــة يهوديــة أمريكيــة تنشــط �في
مجــال الحقــوق المدنيــة ومســاعدة أ
القليــات
ين
ين
الســوري� ف ي� أمريــكا
والالجئــ� خاصــة
أ
أن حركــة البديــل
ومحاربــة الســاموفوبيا– ّ
كانــت مســؤولة عــن معظــم العمليــات
الرهابيــة العــام  2017ف ي� أمريــكا.
إ
ولقــد حفــزت هــذه الحركــة نشــاط
الحــركات المضــادة ،وعــى رأســها حركــة
معارضــة للفاشــية تُدعــى ( )Antifaمكونــة مــن
مظلــة واســعة مــن جماعــات اليســار المســتقل
بــدون هيكليــة تراتبيــة ،تعــود جذورهــا إىل
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،والحــزب
أ ن
ـا� ،وهدفهــا الرئيــس محاربــة
الشــيوعي اللمـ ي
ين
اليمــ� العنــري المتطــرف
أيديولوجيــا
ش
مبــا�ة ،وليــس سياســياً؛ لذلــك فهــي
ـ� بتخريــب
تمــارس عمليــات االحتجــاج العمـ ي
الممتلــكات والعنــف الجســدي والنشــاط
ين
اليمــ�
الرقمــي ضــد نشــاطات مجموعــات

المتطــرف أينمــا وجــدت ف ي� أمريــكا.

تزايد االستقطاب

وهــو أمــر أ ّدى إىل نــوع مــن االســتقطاب
ف
والثقــا� ف ي� المجتمــع
الســياس واالجتماعــي
ي
ي
أ
ت
ز
بوتــرة عاليــة خاصــة مــع
ال
مريــ� ،ي�ايــد ي
ي
وصــول دونالــد ترامــب للســلطة ،واتهامــه مــن
قبــل قطاعــات واســعة بدعــم إيديولوجيــا
ين
اليمــ� العنــري المتطــرف ف ي� أمريــكا
والخــارج؛ ولذلــك لوحــظ أنّهــا نشــطت
باالحتجاجــات منــذ العــام  2016ضــد الرئيــس
ترامــب شــخصياً ،والجماعــات المؤيــدة لــه
مــن اليمـ ي ن
ـ� المتطــرف ،وقــد وصفهــا «ناعــوم
ش
والمبا�،
ـ�» بأنّهــا بنشــاطها العنيــف
تشومسـ ي
إنّمــا تقــدم هديــة لليمـ ي ن
ـ� المتطــرف ،ونظ ـراً
لطبيعــة احتجاجاتهــا العنيفــة فقــد وصفــت
ـ� أ
المريكيـ ي ن
مــن قبــل بعــض المعلقـ ي ن
ـ� بأنّهــا
«جماعــة إرهابيــة».
كل هــذا ن ف
أن حالــة
يعــى ي� النهايــة ّ
ي
ت
الــى تعيشــها أمريــكا حاليــاً
االســتقطاب ي
الســياس
وتــرة العنــف
يمكــن أن ترفــع مــن ي
ي
والرهــاب الــذي مــا زالــت دوائــر صنــع القـرار
إ
أ
المنيــة والقانونيــة تــر عــى وصمــه بجرائــم
الرهــاب.
الكراهيــة ،وليــس إ
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(« )stnemevom tsicamerpus-etihwحركة تف ّوق األمة البيضاء»

ـإن هنــاك نقاشـاً وجدال ً واســعاً
ولذلــك فـ ّ
ف� أ
الوســاط القانونيــة وخــراء الرهــاب �ف
إ
ب
ي
ي
الرهــاب
أمريــكا حــول إعــادة تعريــف مفهــوم إ
الســياس ف ي� ظــل المســتجدات
والعنــف أ ي
أ
والتطــورات الخـ يـرة عــى الســاحة المريكيــة،
خاصــة بعــد عمليــة معبــد «شــجرة الحيــاة»
بتسب�غ-بنســلفانيا ف ي�  27شت�يــن
ف ي� مدينــة
ي
أ
الول (أكتوبــر)  2018الـ ت
ـى قُتــل فيهــا  11مصليــا
ي
( 8رجــال و 3نســاء) مــن اليهــود كبــار الســن،
وجــرح آخــرون ،وذلــك عــى يــد شــخص
ُ
ـاد للســامية واليهــود والمهاجرين
متطــرف ومعـ ٍ
يُدعــى روبــرت بــاورز ،وقــد وصفــت الحادثــة
مــن قبــل المحققـ ي ن
ـ� بأنّهــا «جريمــة كراهيــة»
وليــس إرهاب ـاً!
الخــرى وهــي مــا تعــرف آ
والعمليــة أ
الن
ُ
ت
ال� أُرســلت اىل 13
بعمليــة «الطــرود المفخخــة ي

شــخصاً وجهــة معروفــة بمعارضتهــا السياســية
الواضحــة تل�امــب ،وعــى رأســهم الرئيــس
(س إن إن)،
الســابق بــاراك أوبامــا ومحطــة ي
واع ُتقــل عــى أثرهــا المدعــو سـ ي ز
ـرار ســايوك (56
عامـاً) ،الــذي ذكــرت وســائل العــام أ
المريكية
إ
أنّــه مــن أنصــار ترامــب المتشــددين ،وهــي
ف
العــام المعارضــة
عمليــة ُوصفــت ي� وســائل إ
«السـ تـراتيجية
أن إ
تل�امــب بأنّهــا إرهابيــة ،علمـاً ّ
ت
الــى صــدرت
الوطنيــة لمكافحــة إ
الرهــاب» ،ي
ف�  5شت�يــن أ
الول (أكتوبــر) ( 2018،ســبق أن
ي
تناولهــا «حفريــات» بالتحليــل) ،أشــارت إىل
ـ� غـ يـر التقليــدي
تصاعــد وتـ يـرة إ
الرهــاب المحـ ي
ين
ين
العنرصيــ�
المتطرفــ�
ممثــا ً ف ي� إرهــاب
اليمينيـ ي ن
ـ� ،وتطـ ّـرف المليشــيات ف ي� العديــد مــن
أ
السـ تـراتيجية إىل
الواليــات ال يم�كيــة ،وأشــارت إ
أ
الرهــاب خالل
ارتفــاع نســب هــذه النــواع مــن إ
الســنوات القليلــة الماضيــة.
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«نظراً لطبيعة احتجاجاتها العنيفة فقد وصفت من قبل
المعلق� أ
ين
ين
مريكي� بأنّها «جماعة إرهابية»»
ال
بعض
تجاهل والمباالة!

كل هــذه العمليــات ،واالســتقطاب
ـياس المتوتــر
ـياس الحــاد ،والخطــاب السـ ي
السـ ي
ـ� الحزبـ ي ن
بـ ي ن
ـ� الديمقراطــي والجمهــوري حاليـاً
ف ي� أمريــكا وســط أجــواء انتخابــات التجديــد
النصفــي ألعضــاء الكونغــرس ت
الــى جــرت
ي
ن
(نوفمــر) العــام ،2018
الثــا�
ف ي�  6شت�يــن
ب
ي
الرهــاب الــذي يمكــن
تشــر عــى خطــورة إ
ي
اليمــ� المتطــرف �ف
ين
أن تشــكله جماعــات
ي
أمريــكا مســتقبالً ،ف ي� ظــل تقاريــر إعالميــة
كبــر،
تؤكــد أنّــه ليــس هنــاك اهتمــام ي
ومعلومــات موثقــة ،وكافيــة لــدى أ
الجهــزة
المنيــة أ
أ
المريكيــة عــن هــذه الجماعــات ســوا ًء
قادتهــا أو أعدادهــا ،أو طبيعــة نشــاطاتها ،أو
ت
حــى الموازنــة المخصصــة لمكافحــة نشــاط
هــذه الجماعــات ،مقارنــة مثــا ً بالجماعــات
الســامية ،مــع اســتمرار تهديــد الجماعــات
إ
الســاموية ت
الــى قــد تســتغل
الرهابيــة إ
إ
ي
الســياس لتنفيــذ
أجــواء هــذا االنقســام
ي
عمليــات إرهابيــة خاصــة عــن طريــق «الذئــاب
المنفــردة».

ف ي� النهايــة؛ تؤكــد جانيــت ريتمانــوف،
أن الجماعــات البيضــاء المتطرفــة قتلــت مــن
ّ
أ
ف
الشــخاص ي� أمريــكا منــذ هجمــات  11أيلــول
ـبتم�) العــام  2001أضعــاف مــا قتلــت أي
(سـ ب
ف
وأن %71
مجموعــة إرهابيــة أخــرى ي� أمريــكاّ ،
ت
الــى تســببت بهــا التطــرف
مــن إ
الصابــات ي
ف� أمريــكا خــال ت
الفــرة  2017-2008تعــود إىل
ي
الجماعــات المتطرفــة البيضــاء أو مــا يســمى
(« )white-supremacist movementsحركــة
تفــوق أ
المــة البيضــاء» ،بينمــا الجماعــات
ّ
الســامية كانــت مســؤولة عــن %26
الرهابيــة إ
إ
أ
ف
ض
ا�
فقــط مــن العمليــات إ
الرهابيــة ي� الر ي
أ
المريكيــة.
أ
الرهابيــة
ولقــد بلــغ عــدد الحــداث إ
العــام  2017مــا مجموعــه  65حادثــة ،نتــج
عنهــا مقتــل  95شــخصاً %60 ،منهــا تقريبــاً
للســام،
كان محركهــا :العنرصيــة ،والعــداء إ
والعــداء للســامية ،والعــداء للحكومــة
ين
لليمــ�
واليديولوجيــا المختلفــة
الفيدراليــة ،إ
المتطــرف.

«حالة االستقطاب ت
ال� تعيشها أمريكا حالياً يمكن أن
ي
والرهاب»
وت�ة العنف
السياس إ
ترفع من ي
ي
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أمــا إيديولوجيــا «اليســار المتطــرف»
وغ�هــم ،فقــد كانــوا
مثــل؛ حمــاة البيئــة ،ي
ين
مســؤول� عــن  11هجومــاً فقــط ،بينمــا كان
ين
مســؤول� عــن 7
الســامويون
المتطرفــون إ
هجمــات فقــط داخــل الواليــات المتحــدة.
فهــل يتخــى صنــاع القـرار داخــل أمريكا
اليــوم عــن «الحكمــة التقليديــة» ف ي� مقاربــة
الرهــاب ،وتصويــر المجتمــع أ
مريــ� بأنّــه
ال
إ
ي
وأن الخطــر
محصــن ضــد إ
ـ�ّ ،
الرهـ آـاب الداخـ ي
الســامي
محصــور فقــط بالخــر المختلــف إ
الــرق أوســطي أو الملــون؟ وإىل ت
أو ش
مــى
ت
أن الخطر
ـى تؤكــد ّ
ســيتجاهلون المعطيــات الـ ي
القــادم هــو خطــر مــن داخــل المجتمــع
أ
مريــ� نفســه ،ومــن صلــب منظومتــه
ال
ي
المعرفيــة المأزومــة حاليــاً؟
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تعريــف
تبــدو مســألة االتفــاق عــى
ٍ
الرهــاب مــن المســتحيالت،
محـ ّـدد لمفهــوم إ
خاصــة ف ي� ظـ ّـل وجــود أكـ ثـر مــن  200تعريــف
ّ
ف
مشــهور للمفهــوم ي� أدبيــات دراســة الظاهرة.
ـإن أهــم الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� أدبيــات
ولذلــك؛ فـ ّ
الظاهــرة ،دعــوا للخــروج مــن هــذا المــأزق
ف
المعــر� والســياس إىل ت
ال� ي ز
كــر ليــس عــى
ي
ي
مســألة التعريــف؛ بــل عــى التفريــق ي ن
بــ�
ـياس.
إ
الرهــاب وغـ يـره مــن أشــكال العنــف السـ ي

ف أ
أن ّكل
والمفيــد ي� المــر هنــا؛ هــو ّ
أي باحــث يُفـ تـرض
تعريــف يُعتمــد مــن قبــل ّ
أن يخــرج بنتائــج مختلفــة تفيــد البحــث
العلمـ ّـي للظاهــرة ،ومــا يقابلهــا أو يرتبــط بهــا
مــن ظواهــر ،أو اتجاهــات راهنــة ،ومســتقبلية
وتســاعد المجتمــع العالمــي ف ي� مســألة فهــم
هــذه الظاهــرة وإيجــاد الحلــول المناســبة
للحــد مــن خطرهــا ومكافحتهــا.
ّ
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ّ
الرهاب العالمي اليوم ف ي� موجات
مآس إ
«تتجل أهم ي
ش
الت�يد والهجرة واللجوء القرسي من أماكن الرصاعات
أ
والحروب والزمات»
ومــع إدراك صعوبــة وضــع تعريــف
الرهــاب يحظــى بقبــول جميــع
لمفهــوم إ
ين
الجــر ئ يا� لمفهــوم
فــإن التعريــف إ
الباحثــ�ّ ،
متعمــد،
ســياس
الرهــاب ،هــو :عنــف
إ
َّ
يّ
وبــث حالــة
أو التهديــد بــه؛ بهــدف زرع
ّ
المســتمر،
مــن الخــوف والرعــب واالرتيــاب
ّ
ويســتهدف أ
الهــداف المدنيــة والعســكرية
أ
والمنيــة ،وتخ ّطــط لــه وتنفــذه «أطـراف فاعلة
دون الــدول».

الرهاب العالمي
إ

فــإن هــذا التعريــف يشــتمل
وعليــهّ ،
عــى مجموعــة مــن الركائــز ،هــي:
 .1العنــف لدوافــع سياســية (دون
ن
ـو�،
بحــث ش�عيتهــا؛ ألنّهــا
مســألة بحــث قانـ ي ّ
والورقــة ليســت كذلــك) ف ي� إطــار التأثـ يـر عــى
ســلوك الطــرف المســتهدف وبنيتــه.
 .2الفاعلــون (أطــراف فاعلــة مــا دون
الرهابيــة
الــدول) الجماعــات والمنظمــات إ
مثــل؛ القاعــدة وداعــش وغ�همــا ،أ
والفــراد
ي
(الذئــاب المنفــردة) الذيــن يعملــون بشــكل
مســتقل عــن الجماعــات الرئيســة.
ين
ين
والعســكري�
المدنيــ�
 .3اســتهداف
ورجــال أ
المــن.
 .4تخ ّطــي الزمــكان (عولمة اســتمرارية حالة
الرعــب والخــوف واالرتيــاب ،والعمــل المقصــود
عــى اســتمراريتها ف ي� ّكل مــكان ف ي� العالــم).

الجابــة عــن ســؤال :مــا
ثــم محاولــة إ
ّ
هــو هــذا «المـ شـروع» الــذي يســتطيع حشــد
وجمــع ث
أكــر مــن  40ألــف مقاتــل مــن 120
ف
ـال
دولــة ي� العالــم مســتعدين للتضحيــة بالغـ ي
والنفيــس وللمــوت مــن أجلــه؟

الســؤال الجوهــري الــذي يواجــه
مجتمــع الــدول والمجتمعــات ف ي� العالــم ف ي�
الحقبــة الحاليــة مــن العولمــة هــو :كيــف
تواجــه العنــف بشــكل عــام أ
والســباب ت
الــى
ي
الرهــاب؟ ومــا هــي
تحــرك وتحفــز وتدفــع إىل إ
أ
أ
ت
الــى يمكــن أن تقــوم بهــا الطــراف
الدوار ف ي
المختلفــة ي� المجتمــع ،وعىل رأســها الشــباب،
ف
والرهــاب؟
ي� مكافحــة التطــرف العنيــف إ

ش
المــروع ليــس ســهالً ،أو
وإذاً ،فهــذا
عابــراً ،وبنــا ًء عليــه؛ يســتحق مــن الجميــع
التعمــق والــدرس الموضوعــي
المزيــد مــن ّ
لفهمــه واســتيعاب دروســه الحاليــة
وا لمســتقبلية .
وتشــر إحصائيــات «معهــد االقتصــاد
ي
ت
الــى
والســام» ،لعــام  ،2017إىل ّ
أن الــدول ي
تعرضــت
تشــهد رصاعــات عســكرية عنيفــةّ ،
وأن الــدول
لخطــر إ
الرهــاب أكـ ثـر مــن يغ�هــاّ ،
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ت
ـى تأثــرت أكـ ثـر بموجــات مــا يســمى
العربيــة الـ ي
تعرضــت لعمليــات إرهابيــه
بالربيــع
بي
العــر� ّ
أكـ ثـر.
وأن  %99مــن مجمــوع قتــى العمليــات
ّ
الرهابيــة ،و %96مــن مجمــوع العمليــات
إ
ف
ن
ت
تعا�
إ
ـى ي
الرهابيــة عالميـاً ،حدثــت ي� الدول الـ ي
ن
ت
ـا�
ـى تعـ ي
مــن رصاعــات عســكرية ،والــدول الـ ي
ـياس.
مــن ارتفــاع معــدالت إ
الرهــاب السـ ي
عولميــة؛ بمعـ نـى أنّــه
والرهــاب مشــكلة
إ
ّ
ف
محمــا ً ّ
بــكل
يتحــرك ي� فضــاءات العولمــةّ ،
آلياتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والتكنولوجيــة ،ولذلــك ال يمكــن
معالجتــه بالوســائل أ
المنيــة والعســكرية
الرهــاب ،مهمــا
والحــروب فقــط ،وإذا كان إ
ـإن
كان مصــدره أو شــكله« ،يســتحق إ
الدانــة فـ ّ

الرهــاب المضــاد ال يختلــف عنــه».
إ
ف
و� ظـ ّـل هــذا الوضــع ،يطــرح الســؤال:
ي
ف
الرهــاب
أيــن موقــع الشــباب ي� معادلــة إ
أ
ف
و� ظـ ّـل
المعولــم؟ .لنّــه ،ال يمكــن اليــوم ،ي
ســرورة العولمــة الطاحنــة الفصــل ي ن
بــ�
ي
ـ� واالرهــاب عــى
إ
ـ� أو المحـ ي
الرهــاب الداخـ ي
مســتوى الــدول.

والرهاب العالمي
الشباب إ

كان الســكرت� العــام أ
للمــم المتحــدة
ي
أ
«بــان يك مــون» ،خــال جلســة لمجلــس المــن
 23آذار (مــارس)  ،2015خصصــت لبحــث
أن الشــباب
العنــف والتطــرف ،قــد أكّــد ّ
ت
الــى تتعــرض
يشــكّلون نصــف المجتمعــات ي
ن
والرهــاب.
لخطــر التطــرف
الديــى إ
ي
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ين
واليم� المتطرف ف ي� أوروبا وأمريكا
«انتشار الشعبوية
زاد من وت�ة السالموفوبيا والخوف من أ
الجانب ف
و�
ي إ
ي
مقدمة هؤالء فئة الشباب»
أن معظــم هــذه الــدول
ومــن المؤســف ّ
آ
هــي عربيــة وإســامية ،وعــى رأســها الن:
ســوريا والعــراق وليبيــا والصومــال واليمــن
ونيج�يــا.
والباكســتان وأفغانســتان
ي
أ
ف
ت
مــر
الــى ترأســها ال ي
ي
و� تلــك الجلســة ي
ن
ن
ـا� ،كأصغــر رئيــس
الحسـ يـ� بــن عبــد هللا الثـ ي
جلســة لمجلــس أ
المــن ف ي� تاريــخ المنظمــة،
أ
مــر أيضــاً إىل ض�ورة «وقــف تغذيــة
دعــا ال ي
التطــرف بدمــاء الشــباب» ،وأكّــد أنّهــم أول
الرهــاب والتطــرف الــذي يشــكل أكـ بـر
ضحايــا إ
خطــر يواجــه الســلم العالمــي».
الرهــاب العالمي،
ـآس إ
وتتجـ ّـى أهــم مـ ي
اليــوم ،ف ي� موجــات ش
الت�يــد والهجــرة واللجوء
القــري مــن أماكــن الرصاعــات والحــروب
أ
والزمــات؛ حيــث يشــهد العالــم اليــوم أعــى
الت�يــد ،ث
مســتويات ش
أي وقــت
أكــر مــن ّ
ض
ش
�د  59.5مليــون شــخص ف ي� جميــع
مــى؛ إذ ّ
أنحــاء العالــم مــن أوطانهــم.
ومــن ي ن
بــ� هــؤالء ،هنــاك مــا يقــرب
مــن  20مليــون الجــئ ،أكـ ثـر مــن نصفهــم مــن
الشــباب تحــت 18عامـاً ،واعتبــاراً مــن منتصــف
شــهر آذار (مــارس)  ،2016ســجلت مفوضيــة
أ
المــم المتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ�  2.1مليــون

ســوري الجــئ ف� مــر والعــراق أ
والردن
ي
ت
ولبنــان ،وســجلت الحكومــة ال�كيــة  1.9مليــون
ســوري ،وســجلت المفوضيــة ث
أكــر مــن 28
ألــف الجــئ ف ي� شــمال إفريقيــا ،وكان هنــاك
مــا يقــرب مــن  900ألــف طلــب لجــوء مــن
الســوري� ف� أوروبــا ،ي ن
ن
عامــي  2011و.2015
بــ� َ
ي ي
ّ
ولعــل ممــا يزيــد مــن قتامــة هــذا
أن نصــف
المشــهد؛ الوقــوف عنــد حقيقــة ّ
العــر� ،بحســب االســتطالعات
الشــباب
بي
الحديثــة ،يفكــر بالهجــرة إىل الخــارج ،خاصــة
أوروبــا ،وأعــداد أخــرى هاجــرت أو اضطــرت
إىل الهجــرة القرسيــة واللجــوء نتيجــة الحــروب
والرصاعــات العنيفــة؛ ف ي� العــراق وســوريا
وليبيــا واليمــن والصومــال وأفغانســتان.
ف أ
أن هــذه البيئــة
ي
والخطــر ي� المــر؛ ّ
تشـكّل مجــاال ً مناســباً الســتهداف فئــة الشــباب
ت
ـى تســتغل
مــن قبــل الجماعــات إ
الرهابيــة ،الـ ي
والحبــاط والغضــب والتمــرد،
حالــة الضعــف إ
مــآس الحــروب والرصاعــات
الــذي تشــكّله
ي
للتجنيــد ش
ونــر أيديولوجيتهــا.
أن هنــاك
ورغــم أنّــه لــم يثبــت ّ
عالقــة ي ن
بــ� زيــادة الهجــرة واللجــوء وزيــادة
الرهابيــة ،خاصــة ف ي� الغــربّ ،إل
العمليــات إ
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ين
واليمــ� المتطــرف ف ي�
أن انتشــار الشــعبوية
ّ
الســاموفوبيا
أوروبــا وأمريــكا ،زاد مــن وتـ يـرة إ
أ
ف
و� مقدمــة هــؤالء
والخــوف مــن الجانــب ،ي
فئــة الشــباب.
أ
ـ�؛
وتؤكــد دراســة لمركــز «رنــد» المريـ ي
أن الفقــر والحرمــان المــادي لهمــا أثــر ّ
أقــل
ّ
عــى درجــة التطــرف بالمقارنــة مــع مــا يتخــذه
ن
ـدول
البلــد المســتضيف لالجئـ يـ� والمجتمــع الـ ي
مــن أفعــال ،أو مــا يمتنعــان عــن اتخــاذه مــن
أ
الفعــال.
ف
الرهابيــة
أن الجماعــات إ
وال شــكّ ي� ّ
تركــز عــى تجنيــد «شــباب» الجئـ ي ن
ـ� ،غالبـاً مــا
تـ تـراوح أعمارهــم بـ ي ن
ـ�  15و 24عامـاً ،ويمكن أن
ـن  15عامـاً ،وتــزداد هذه
يبــدأ التطــرف قبــل سـ ّ
المخاطــر إذا لــم يكــن أمــام الشــباب ســوى

فــرص قليلــة للتعليــم مــا بعــد المســتوى
ئ
ـدا� ،وإذا كانــوا يشــعرون بالتميـ ي ز
ـر ،أو إذا
االبتـ ي
كانــت الجماعــات المتطرفــة تقــدم التدريــب.
ت
أن الشــباب
الــى ّتدعــي ّ
ّ
إن المقاربــة ي
الرهابيــة ،أو
الذيــن تجذبهــم الجماعــات إ
ينتمــون لهــذه التنظيمــات ،يتعرضــون لغســل
دمــاغ ،أو هــم فقــراء معدمــون ال يجــدون
قــوت يومهــم ،وعاطلــون عــن العمــل ،أو
مهمشــون؛ هــي مقاربــة مض ّللــة وخاطئــة،
ّ
نز
والدارة والتخطيــط
تــرع عنهــم الحافــز إ
الرادة والعقالنيــة ،وال تســاعد أبــداً
وحريــة إ
ف ي� فهــم وتحليــل أســباب توجــه الشــباب
والرهــاب.
للتطــرف إ
الرهــاب العالمــي
وتشــهد حقبــة إ
كثــراً مــن االتجاهــات الجديــدة
الحاليــة ي
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الرهابية تركز عىل تجنيد ي ن
الجئ� غالباً ما
«الجماعات إ
تت�اوح أعمارهم ي ن
ب�  15و 24عاماً»
يز
أن دوال ً مثــل (بريطانيــا
والممــرة ،منهــا؛ ّ
وفرنســا وألمانيــا وبلجيــكا والســويد ن
وال�ويــج
ين
المتطرفــ�
صــدر
والدنمــارك) أصبحــت تُ ّ
ين
ين
ســامي� الشــباب ،ذكــوراً
ال
وال
رهابيــ� إ
إ
ت
الــى فتحــت
وإناثــاً ،إىل مناطــق الــراع
ثــورات الربيــع العــر� أبوابهــا ،يخاصــة �ف
بي
ي
العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن والصومــال.
وال يحتــاج المتابــع لهــذا المشــهد
يــ�:
الســوريال إىل ي
ي
كثــر عنــاء ليلحــظ مــا ي
ن
ـى
ّ .1
أن التطــرف العنيــف والغلـ ّـو الديـ ف ي
الرهابيــة ي�
كانــا وراء معظــم العمليــات إ
العالــم ،رغــم الرطانــة الواســعة والدفــاع
المســتميت عــن قيمــة التســامح ف� أ
الديــان
ي
عامــة.
أن معظــم أعضــاء الجماعــات
ّ .2
الرهابيــة ف ي� العالــم ،هــم مــن الشــباب،
إ
ف
خاصــة ي� جماعــات مثــل القاعــدة وداعــش،
ّ
ف
مقارنــة بجماعــات اليمـ ي ن
ـ� المتطــرف ي� أمريــكا
وأوروبــا.
ســن  17إىل
ّ .3
أن فئــة الشــباب ،مــن ّ
 27عامــاً ،هــم غالبيــة المنفذيــن للعمليــات
الرهابيــة واالنتحاريــة ف ي� العالــم ،ســوا ًء مــن
إ
الســام ،أو مــن جماعــات
جماعــات ّتدعــي إ
ف
ين
اليمــ� المتطــرف ي� الغــرب أو آســيا.

الرهابيــة عــى مختلف
أن الجماعــات إ
ّ .4
أشــكالها وأيديولوجيتهــا تركــز عــى أهميــة
تجنيــد فئــة الشــباب ف ي� عملياتهــا المختلفــة.
أن تنظيــم داعــش يعتمــد ف ي� تجنيــده
ّ .5
عــى طلبــة الجامعــات أو المــدارس الثانويــة
بال تن�نــت ،ولنشــاطهم
التصالهــم الدائــم إ
المســتمر بوســائل التواصــل االجتماعــي،
وأيض ـاً لســهولة الســيطرة عــى عقولهــم مــن
خــال تقنيــات نفســية محــددة برعــوا فيهــا،
وأهــم أ
الســاليب النفســية المســتخدمة
مــن قبــل داعــش للســيطرة عــى العقــول
الكــراه ،أو مــا يســمى
الشــباب؛ هــي تقنيــة إ
النفــ� ،ومــن خــال هــذه
تقنيــة التالعــب
ي
التقنيــات النفســية يتالعــب داعــش بعقــول
الشــباب ،وخاصــة المر ي ن
اهقــ� ،ليج ّندهــم
ضمــن صفوفــه ،كإرهابيـ ي ن
ـإن مــا
ـ� ،وبذلــك فـ ّ
يعد خيــاراً بالنســبة إليهم؛
يقــوم بــه هــؤالء ال ّ
ين
مدركــ� ذهنيــاً أنّهــم متورطــون
غــر
فهــم ي
بعمليــات قتــل وذبــح؛ ألنّــه ،وبفضــل تقنيــات
ت
ـى مورســت عــى عقولهــم
مســح الدمــاغ ،الـ ي
بدرجــة كافيــة تجعلهــم يقومــون بعمليــة
ذاتيــة تخيليــة دائمــة ،وهــو مــا يســمى
( ،)projectionالــذي يجعلهــم يظنــون أنّهــم
يجاهــدون ويقاتلــون ف ي� ســبيل أهــداف نبيلــة؛
كإيجــاد مدينــة العــدل الكاملــة ،والقضــاء عــى
الكفــرة وإبادتهــم ،وإقامــة الخالفــة.
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ال توجد دولة يف العامل مبعزل عن اإلرهاب

 .6نحــو  %40ممــن تجندهــم الجماعــات
الرهابيــة هــم مــن الطلبــة والتالميــذ
إ
ين
ين
الدارســ� لالختصاصــات
المتفوقــ�،
العلميــة ،وأغلــب مــن تـ ّـم تجنيدهــم ،وفــق
الكثــر مــن الدراســات المتخصصــة ،ت
تــراوح
ي
أعمارهــم مــا ي ن
بــ�  15و 30عامــاً.
 .7تؤكّــد بعــض الدراســات أنّــه ال
يوجــد «نمــوذج عــام» يحمــي مــن االنخ ـراط
ف
رهــا� ،مــا ن
يعــى أنّــه ال توجــد
ي� العمــل إ
ال ب ي
ي
ف
الرهــاب وتــورط
دولــة ي� العالــم بمعــزل عــن إ
ف
الرهابيــة.
شــبابها ي� هــذه التنظيمــات إ
الــى تعــد أ
ال ث
 .8الــدول ت
كــر تســامحاً
ّ
ي
وانفتاحــاً وديمقراطيــة ف ي� العالــم؛ عــى
غ ـرار الدنمــارك ن
وال�ويــج والســويد وهولنــدا
ت
ث
صــدرت
الــى ّ
وبلجيــكا ،هــي أكــر الــدول ي

ين
ين
إســامي� مقارنــة بعــدد ســكانها إىل
مقاتلــ�
ســاحات القتــال ف ي� ســوريا.
تركــزت ت
الرهابيــة
اخ�اقــات التنظيمــات إ
لمؤسســات التعليــم ف ي� بعــض الــدول عــى
تخصصــات وأنشــطة أكاديميــة محــددة؛
ألهميتهــا وفائدتهــا اللوجســتية والمســتقبلية
لتلــك التنظيمــات مــن جهــة ،وعــى طلبــة
اس ،أو
محدديــن ،ســواء لتفوقهــم
ّ
الــدر ي
ف
النتمائهــم
المذهــى أو الجغــر يا�؛ حيــث
بي
لوحــظ ي ز
ترك�هــا عــى اســتقطاب الطلبــة
والتالميــذ المتفوقـ ي ن
ـ� ف ي� اختصاصــات علميــة،
ـب ي ز
والف�يــاء والكيميــاء والهندســة
مثــل :الطـ ّ
ال ت
لك�ونيــة ،وتجنيدهــم ف ي� شــبكات وخاليــا
إ
تتــوىل بعــد إخضاعهــم لعمليــة غســل دمــاغ
تســف�هم للقتــال ف ي� صفــوف «التنظيمــات
ي
الرهابيــة» ،ليســتفيدوا مــن مهاراتهــم �ف
إ
ي
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اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي
ال تن�نــت وصناعــة المتفجــرات
عــى شــبكة إ
والتمريــض.

ف
الرهاب
الشباب ي� مواجهة إ

آ
الن ،وبعــد هــذا العــرض الوصفــي
لحالــة الشــباب ســواء ف ي� العالــم ،فمــاذا
يســتطيع الشــباب فعلــه ف� معركــة أ
الفــكار
ي
ومحاربــة التطــرف العنيــف ومكافحــة
أ
ت
الــى يمكــن أن
إ
الرهــاب؟ ومــا هــي الدوار ي
ينشــطوا مــن خاللهــا؟
أن وضعيــة
وهنــا ،ال بـ ّـد مــن إ
الشــارة إىل ّ
الــى ن
الشــباب ،خاصــة ف� الــدول ت
تعــا� مــن
ي
ي
أ ي
الرصاعــات والحــروب ،والزمــات السياســية
واالقتصاديــة ،مثــل؛ الــدول العربيــة ،محكومة
بحــراك وآليــات العمــل ف ي� تلــك الــدول،
فــإن مجــاالت النشــاط قــد تبــدو
وبالتــال؛ ّ
ي
أ
ضيقــة وصعبــة؛ ل ّن الشــباب يكــون محكوم ـاً
أوال ً بإيجــاد حلــول لمشــاكله الذاتيــة الخاصــة
بــه وبعائالتــه ،وال يســتطيع التحــرك خــارج
بــ� ن
ت
المشــرك ي ن
بــى المجتمــع
إطــار تعــاون
وكثــراً مــا يجــد نفســه
ومؤسســات الدولــة ،ي
مكبــا ً بسالســل الثقافــة الشــعبية الســائدة.
ّ
نحــو  %40ممــن تجندهــم الجماعــات
الرهابيــة هــم مــن الطلبــة والتالميــذ
إ
ـ� الدارسـ ي ن
المتفوقـ ي ن
ـ� لالختصاصــات العلميــة
ف
تعــد المدرســة،
و� هــذا المجــال؛
ّ
ي
ف
العداديــة والثانويــة ،أهم
خاصــة ي� المراحــل إ
ّ
أ
ف
ت
ت
ز
ش
كــر عليهــا ي� نــر
ماكــن
ال
الــى يجــب ال� ي
ي

الوعــي حــول هــذا الملــف ،فالطلبــة ف ي� بدايــة
ن
الذهــى؛ لذلــك يجــب
التشــكيل واالنفتــاح
ي
الرهــاب ،وتتــم هــذه
تعريفهــم بخطــورة إ
التوعيــة مــن خــال ت
ال� ي ز
كــر عــى المناهــج
الدراســية المقــررة للطلبــة ف ي� عــدة مراحــل
دراســية ،ولمختلــف المــواد ،وتعزيــز ثقافــة
الحــوار وقبــول آ
الخــر وآليــات الفكــر النقــدي،
خاصــة إذا كانــت هــذه التوعيــة تنقــل مــن
ين
المدرســ� الشــباب أيضــاً.
خــال
العــال
أن مؤسســات التعليــم
كمــا ّ
ي
ف
الرهــاب
كبــراً ي� مكافحــة إ
تتحمــل دوراً ي
ّ
والتطــرف ،مــن خــال الــدور التنويــري
التثقيفــي للطلبــة والمجتمــع ،بكافــة مكوناتــه،
كــر عــى نقــد وكشــف ســلبيات أ
ت
وال� ي ز
الفــكار
ت
الرهــاب ،وتشــجيع
ـى تــؤدي إىل إ
المتطرفــة الـ ي
الطلبــة عــى المبــادرات الفرديــة والجماعيــة
التطو ّعيــة ،الـ ت
ـى تشــجع عــى ثقافــة الحــوار
ي
والنقــد والتواصــل ،وتشــجيع تأســيس أ
النديــة
الجامعيــة المختصــة بالعمــل المجتمعــي
التطوعــي.
الخطــر والحيــوي
ونظــراً إىل الــدور
ي
الــذي باتــت تلعبــه آليــات العولمــة
التكنولوجيــة ،خاصــة وســائل التواصــل
ف
الرهاب والتجنيــد والدعم
االجتماعــي ي� نـ شـر إ
ت
اللوجســى والدعايــة ،فإنّــه بإمــكان الشــباب
ي
مــن خــال التعــاون مــع بعضهــم البعــض،
النشــاط والتحــرك المضــاد ،مــن خــال
ت
باالشــراك
تشــكيل مجموعــات ومبــادرات
ن
المــد� لمكافحــة
مــع مؤسســات المجتمــع
ي
الرهــاب ومحاربــة التطــرف العنيــف.
إ
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