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عن املركز

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء
واخلارجية اليت ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
حتليل
هتم نْ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ

3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اإلرهاب ..دوافعه وتداعياته على األمن والسلم الدوليين
أيمن عبد الكريم حسين*

من ُذ أحداث احلادي عشر من أيلول عام  ٢٠٠١وما زال العامل يواجه عدة حتدايت ،وأفرزت
تلك التحدايت بعدة تغريات يف البلدان اليت تعرضت هلا ،وتتمثل هذه التحدايت مبستوايت خمتلفة
منها اقتصادية وسياسية وأمنية ،ولكن أكثر هذه التحدايت أتثرياً على الواقع السياسي واالقتصادي
واالجتماعي هو التحدي األمين ،أو ما يُعرف بظاهرة اإلرهاب اليت أخذت تتسع شيئاً فشيئاً يف
ميس جماالت احلياة املختلفة ،وقد ّأدى هذا التحدي أيضاً إىل
العديد من دول العامل ،اتركةً أثراً ابلغاً ّ
تغيري السياسات اخلارجية ملعظم دول العامل على وفق ما ميليه املوقف األمين ،لتتسع هذه الظاهرة
وتتطور حبسب معطيات الواقع السياسي واالقتصادي لتلك البلدان ،فضالً عن تطور أدواته وأساليبه
من هدف إىل آخر ،ومن بيئة إىل أخرى.
لقد شغلت ظاهرة اإلرهاب حيزاً كبرياً يف األوساط اإلقليمية والدولية والسيما بعد تعدد
العمليات اإلرهابية وتنوعها من حيث الزمان واملكان ،وكذلك االختالف من حيث اجتاهات
تعريفه ،فهناك اجتاه مادي لتعريفه واجتاه موضوعي ،فضالً عن متييز مصطلح اإلرهاب عن املفاهيم
األخرى مثل (العنف السياسي ،وحرب العصاابت ،والكفاح املسلح واجلرمية السياسية) اليت تقرتب
منه يف التعريف ،وتبتعد عنه من حيث اهلدف والغاية .وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر
هبذه الظاهرة وتعددها ،إال أن املفهوم الشامل هلذه الظاهرة ُح َّد أبنه «استخدام العنف أو التهديد
به أبشكاله املختلفة كافة ،كاالغتيال ،والتسوية ،والتعذيب ،والتخريب؛ بغية حتقيق هدف سياسي
معي مثل كسر الروح املعنوية املقاومة ،وهدم معنوايت األفراد واملؤسسات كوسيلة للحصول على
نّ
1
معلومات ،أو مكاسب مادية إلخضاع طرف مناوئ ملشيئة اجلهة اإلرهابية» .
 -1إبراهيم احليدري ،سيسيولوجيا العنف واإلرهاب ،الطبعة األوىل ،دار الساقي ،بريوت ،٢٠١٥ ،ص.٣١ :

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وتركت هذه العمليات أاثراً كبرية يف بنية اجملتمعات داخل بلدان الشرق األوسط بنح ٍو
خاص ،وجمتمعات دول العامل بنح ٍو عام ،واستطاعت يف بعض الدول الذهاب حنو تقسيمها
مذهبياً وطائفياً وعرقياً وإثنياً؛ من أجل حتقيق هدف هذه الظاهرة املتمثلة بضرب املؤسسات واألفراد
للوصول إىل مبتغاه ،وأخذت الدول اليت أتثرت هبذه الظاهرة تتعامل مع التطورات اليت حصلت
وما تزال حتصل سواء على مستوى البلدان العربية أو اإلقليمية أو على مستوى العامل على ٍ
حد
سواء ،وأخذت كذلك على عاتقها القيام مبا هو ممكن من أجل حتقيق السالم واالستقرار داخل
بلداهنا من خالل الدعوة إىل ضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب العاملي الذي أخذ يضرب دوالً خمتلفة،
والعمل على تنسيق اجلهود املشرتكة من أجل مكافحة اإلرهاب من خالل قاعدة معلومات ،وبرامج
عمل مشرتكة للقضاء عليه مبحاربة الفكر املتطرف الذي أخذ ينتشر ،ومواجهة مسبباته ومعاجلتها،
والعمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من التعاون اإلقليمي والدويل حلصر هذه الظاهرة واحلد من
انتشارها؛ وابلتايل إعادة نشر السالم ،وحتقيق األمن واالستقرار يف العامل.2
وش ّكلت التطورات السياسية يف منطقة الشرق األوسط ابلتحديد املتمثلة بتصاعد ح ّدة
التوترات ،والتظاهرات ،واملطالبة ببعض احلقوق السياسية واملدنية يف بعض الدول بدايةً الستغالل
اجلماعات اإلرهابية هلا ،وحتقيق غاايهتا وأهدافها؛ و ّأدت هذه التطورات إىل إحداث ثغرات أمنية
كبرية سببت خروقات أوسع يف بعض البلدان ،فضالً عن ظهور الفصائل املسلحة يف هذه البلدان
اليت محلت السالح بوجه الدولة مطالبة حبقوقها مبنأى عن الطرق السلمية؛ مما ساعد يف اتساع هذه
الظاهرة والتطور بني حني وآخر.
وإن ما ميكن اإلشارة إليه يف ظاهرة اإلرهاب «أنّهُ منهج أو طريقة عمل مباشر يرمي إىل
إاثرة الرهبة والرعب ،وإجياد مناخ من اخلوف واالضطراب بني الناس ،وغالباً ما يستخدم اإلرهاب
 -2ينظر :عبد هللا الشمري ،سلطنة عُمان واليمن  ..املوقف من عاصفة احلزم :قراءة اسرتاتيجية ،نقالً عن املوقع اآليت:
www.sautalyemen.com
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أعمال العنف من قبل جمموعة أو منظمات سريّة ضد مدنيني ويتبعون أهدافاً سياسية حمددة ،وإن
االسرتاتيجية اليت يتبعها اإلرهابيون هي استخدام أيسر الوسائل التقنية لالحتيال على وسائل الردع
العسكري» ،3وقد ساعدت الوسائط اإللكرتونية املتعددة على اتساع هذه الظاهرة لتحقيق غاايهتا
لبث الرعب يف صفوف مواطين
عرب مواقع التواصل االجتماعي واملواقع الرمسية على شبكة اإلنرتنتّ ،
الدولة؛ وهبذه الطريقة حيقق غايته بطابع آخر جمرد من اللباس العسكري بتأثريه على اجملتمع عرب
جمموعة قليلة تدير هذه الوسائل أو الوسائط اإللكرتونية.
صور اإلرهاب وأشكاله
تتعدد وسائل اإلرهاب وختتلف مظاهره وأشكاله حبسب املعيار الذي يدخل ضمنه العمل
اإلرهايب ،وإن هذا التعدد يرجع لعدة أسباب منها:4
تعدُّد أدوات العنف املستخدمة يف اإلرهاب.استثمار اإلرهابيني للثورة املعلوماتية ووسائل االتصال.اختالف الطريقة املعتمدة يف تنفيذ العمل اإلرهايب.اإلرهاب
وتتع ّدد أشكاله تبعاً لطريقة التنفيذ ونطاقه ،ومعيار منفذ اجلرمية؛ فعادةً يكون
ُ
إرهاب مجاعات أو أفراد؛ من أجل حتقيق مصاحل شخصية واقتصادية تتمثل ابخلطف ،واحتجاز
َ
الرهائن ،والقرصنة اجلوية والبحرية ،وكذلك عمليات السلب ،والتخريب ،وعمليات التفجري،
وختريب املنشآت املهمة ،وتدمريها واالغتياالت ،ويف أحيان أخرى يكون اإلرهاب هو إرهاب
دولة؛ أي مبعىن “توظيف بعض األنظمة مبا يسمى اسرتاتيجيات الرعب واخلوف وتسيري اجملتمع
 -3إبراهيم احليدري ،سيسيولوجيا العنف واإلرهاب ،مصدر سابق ،ص.٣١ :
 -4اإلرهاب أنواعه وأسبابه وطرق معاجلته،
http://rawabetcenter.com/archives/4494
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والسيطرة واهليمنة التامة عليه سياسياً وأيديولوجياً والتحكم به؛ فيصبح من احملال إجياد مشاريع
وتصورات جمتمعية بديلة”5؛ وهذا ما يشغل العامل اليوم ملا خيلّفهُ من آاثر جسيمة على املنظومة
وتنوع دوافعه.
القيمية للمجتمع أبفراده ومؤسساته؛ مما أدى إىل تعدد أشكاله ّ
دوافع اإلرهاب وأسبابه
إن هلذه الظاهرة دوافع وأسباابً متعددة تسودها وحتكمها قواعد ونظم وقيم وأفكار خمتلفة،
«تؤثر على سلوكيات األفراد والدول على ٍ
حد سواء مبا قد يؤدي إىل ظهور بعض الظواهر اجلديدة
على اجملتمع الدويل ،وأن هذه الظاهرة تؤثر على األوضاع الدولية السياسية واالقتصادية واالجتماعية
سلبياً أو إجيابياً» ،6وبعد أن انتهت طرق الصراع املسلح التقليدية فضالً عن سيطرة قوى واحدة
على النظام الدويل؛ أعطى ذلك مربراً لتهيئة املناخ املناسب هلذه الظاهرة ابلظهور بنحو واضح
وأقوى من ذي قبل ،فكان لهُ األثر البالغ على مستوى العامل ،ومن بني تلك الدوافع:
الدوافع السياسية:
إن كل اجملتمعات قدميها وحديثها يظهر فيها اإلرهاب السياسي بشكل أو آبخر“ ،فهناك
فئة حاكمة مهيمنة وفئة حمكومة ،فحينما متارس الطبقة احلاكمة إرهاهبا السياسي على الطبقة
احملكومة عن طريق اهليمنة على االمتيازات واملكاسب وعدم مشاركة اجلميع يف ممارسة السلطة”،7
فعندها تكون الوسائل السلمية غري فعالة فيكون خيار العنف هو الوحيد ،وإن أشكال اهليمنة من
قبل السلطة تثري لدى اجملموعة األخرى هاجس الشعور ابملقاومة حينما تبدأ الطبقة احلاكمة من
 -5سعيد بن عبد القادر ،عن أهداف اإلرهاب وأشكاله،
http://www.al-jazirah.com/2013/20130817/ar4.htm
 -6د .عصام ملكاوي ،األسباب العاملية لبواعث اإلرهاب ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،املغرب ،٢٠١٤ ،ص.٦ :
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/57890/
 -7سهى سعيد العزاوي ،العنف واإلرهاب :دراسة حتليلية يف الطروحات الغربية والعربية اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه-جامعة بغداد،
 ،٢٠٠٦ص.٤٦ :
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زايدة حدة االنقسام عن طريق تطهري مؤسسات الدولة من األشخاص املعاديني لسياستها وفرض
أشخاص مؤيدين هلا.
1 )1الدوافع االقتصادية
إن ملظاهر العامل االقتصادي صلةً ابلعمليات اإلرهابية ،فحالة الفقر والبطالة وانعدام
العدالة االجتماعية والفساد وصناعة األسلحة وجتارهتا ،كلها دوافع أدت بظاهرة اإلرهاب إىل أن
تربز وتتنامى بنحو كبري ،فضالً عن االستغالل غري املشروع للثروات يف دول العامل الثالث وحرص
الدول الكربى للحفاظ على اهلوة االقتصادية وإغراق السوق التجارية ابلديون ،أدت مجيعها إىل
بروز اجلماعات املتطرفة واإلرهابية ،كذلك ما أفرزه النظام االقتصادي العاملي من أزمات اقتصادية
متمثلة ابلكساد والفقر وتنامي دور املؤسسات املالية الدولية اليت أثرت على النظام الدويل بنحو
واضح ،ساعدت مجيعها يف تنامي ظاهرة اإلرهاب الدويل واتساعه.
2 )2الدوافع االجتماعية
لقد شاركت هذه الدوافع -إىل ٍ
حد بعيد -يف تنمية اإلرهاب ،فغياب روح العدالة ،ووجود
التفكك األسري ،وغياب احلوار ،وضعف االنتماء إىل اجملتمع أمور ساعدت يف منو هذه الظاهرة
وصناعتها ،وقد يدخل العامل االقتصادي معها عن طريق التفاوت بني فئات اجملتمع ،فهناك فئة
تسعى إىل إقامة املساواة بني أفراد اجملتمع ،وفئة أخرى تعمل على االحتفاظ ابملكاسب واالمتيازات
التحول الذي يصيب فئات اجملتمع بني احلني واآلخر
املتحققة لديها اليت تتمتع هبا ،فنتيجة لذلك ّ
جترب هذه الفئات بتغيري مواقفهم جتاه السلطة أو الفئة احلاكمة؛ وابلتايل تلجأ هذه الفئة إىل ممارسة
اإلرهاب؛ مما يؤدي إىل استخدام العنف.
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3 )3الدوافع التقنية
ساعدت وسائل االتصال وتقنية املعلومات بشكل واضح وكبري إىل تنامي ظاهرة اإلرهاب
حيث ساعد ذلك على اختاذ اجلماعات املسلحة والتنظيمات اإلرهابية أبعاداً جديدة هلا
الدويلُ ،

اليت من خالهلا ازدادت املخاطر على اجملتمعات الدولية ،فاملنظمات اإلرهابية تسعى من خالل ثورة
املعلومات إىل تدمري البىن التحتية للخصوم ،وخلق بيئة مناسبة هلا تساعدها لالتساع أكثر؛ وهي
هبذه احلالة تكون الظاهرة عبارة للحدود بنح ٍو أكرب.
4 )4الدوافع الدينية
حيث يؤدي الفهم اخلاطئ
متثّل االختالفات الدينية عامالً مهماً لألنشطة اإلرهابيةُ ،
للدين وأصوله ،والعقيدة والتوظيف اخلارجي ملدارس التكفري خدمةً ألغراض سياسية واقتصادية
واجتماعية ،ومعارضة طقوس بعض األقليات -يف اجملتمعات املتعددة املذاهب واألداين -والعقائد
حيث يسود التعصب لدى األفراد؛ مما جيعل ذلك مربراً للجوء إىل ممارسة
الدينية لألغلبية املوجودةُ ،
أعمال عدوانية وإرهابية لتحقيق عدة غاايت.
تداعيات اإلرهاب على السلم واألمن الدوليني
ما تزال ظاهرة اإلرهاب الدويل هتدد أمن الدولة وسيادهتا ،وأخذت كذلك هتدد مظاهر
احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخلها ،وتفرض هذا التهديدات تغيرياً ملالمح الدولة أو
حيث فرضت هذه الظاهرة واقعاً جديداً يف العالقات الدولية بني
سياساهتا يف املنطقة والعامل أمجعُ ،
الدول من خالل إقامة التحالفات واحملاور من أجل مواجهته واستخدام القوة بنحو مجاعي أو منفرد
لكنه يكون بدعم اجملتمع الدويل وأتييده.
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لقد شكل اإلرهاب حتدايً جديداً للدول« ،وش ّكل أيضاً انتهاكاً حلقوق اإلنسان والشرعية
الدولية والقواعد القانونية الدولية من جهة ،والقواعد العرفية من جهة أخرى» ،8حيث كانت
تداعيات اإلرهاب على اجملتمع الدويل كثرية؛ جعلت الدول إىل أن تعقد العديد من املؤمترات
املتطرف ،وزادت من رقابتها املالية على
الدولية بشأن التصدي هلذه الظاهرة واحلد من انتشار الفكر ّ
األرصدة واملساعدات املالية اليت يتم حتويلها داخل الدولة أو خارجها إىل الشركات ،واألشخاص،
واجلمعيات اخلريية ،واملنظمات اإلقليمية والدولية ،وأدت هذه التحدايت ابلدولة إىل تشديد الرقابة
واحلماية على منشآهتا االقتصادية ومؤسساهتا املالية سواء اليت على أراضيها أو خارج حدودها،
والعمل على عقد االتفقات اليت من شأهنا أن تساعد ابحلفاظ على مشاريعها االستثمارية من أن
تكون عرضة لالستهداف أو التعامل مع املتورطني يف قضااي غسيل األموال وهتريب العمالت مما
يهدد أمنها االقتصادي واملايل ويعرضه للخطر.
كان لظاهرة اإلرهاب يف منطقة الشرق األوسط شكل ابرز بنحو كبري ملا تعرضت له هذه
املنطقة من إرهاب على خمتلف اجملاالت ،فضالً عن أن الفوضى اليت ضربت منطقة الشرق األوسط
أثرت على اقتصادايت تلك البلدان ،فأخذت دول هذه املنطقة إبعادة رسم اسرتاتيجيات أمنية
للتصدي هلذه الظاهرة ،وكذلك أتمني حدودها ومؤسساهتا احلكومية وغري احلكومية ،فضالً عن
محاية البعثات الدبلوماسية على أراضيها كما حصل يف العراق حينما تعرضت العديد من السفارات
إىل االستهداف والتخريب من قبل اجلماعات اإلرهابية.
وقد ترك اإلرهاب الدويل تداعياته على الدول متمثل ابالعتداء على الدول والتدخل يف شؤوهنا
الداخلية ،استناداً إىل القوانني الدولية اليت أجازت التدخل ملنع ظاهرة اإلرهاب من ضرب مصاحل

الدول يف الدولة املعتدى عليها ،ويكون ذلك عرب قرارت جملس األمن يف األمم املتحدة من خالل
 -8محدان رمضان حممد ،اإلرهاب الدويل وتداعياته على األمن والسلم العاملي ،جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ،اجمللد ،١١العدد
 ،١جامعة املوصل ،العراق ،٢٠١١ ،ص.٢٨٣ :
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مجلة من القرارات واللجان املشكلة هلذا الغرض حتت إطار حفظ السلم واألمن الدوليني ،واحلفاظ
على حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية واحلفاظ على التعددية السياسية والعمل على استيعاب
املعارضة السياسية ،وإشراكها يف القرار السياسي« ،وترك اإلرهاب آاثراًكبرية على اجملتمعات الدولية،
والسيما بعد الظروف الدولية اجلديدة وتطور النظام الدويل الذي أخذ يعبرّ أبن املصاحل املادية هي
اليت تتحكم ابلعالقات بني الدول ،وكذلك تتحكم ابلعالقات الفردية واجلماعية ،مما أسهم يف زايدة
النشاط اإلجرامي ودفعت بعض اجملتمعات حنو التطرف والعنف لغرض حتقيق مصاحلها».9
بعض معاجلات الدول لظاهرة اإلرهاب
أخذت بعض الدول على عاتقها العمل للتصدي هلذه الظاهرة ومعاجلة أهم أسباهبا،
مستندة بذلك إىل قرارات األمم املتحدة يف «صون السلم واألمن الدوليني وحفظ السالم ،وبناء
السالم ،وتنسيق اجلهود العاملية املعنية مبكافحة اإلرهاب» ،10والسعي احلثيث على املستويني الدويل
واإلقليمي بني الدول اليت شهدت عدة هجمات إرهابية خالل السنوات املاضية ،إىل العمل على
اتباع سياسة احتواء اجلميع وتلبية املطالب املشروعة ،وكذلك جتنب االستقطاب يف املنطقة لدول
الشرق األوسط ،فضالً عن فرض العقوابت املشددة على كل من يعمل عمالً يُ ُّ
عد بنظر القانون
إرهاابً يتسبب بزعزعة أمن الدولة أو املنطقة ،ومحاية احلدود واملوانئ الساحلية من عمليات الدخول
غري املشروع للدول املطلة على البحار أو األهنار الدولية.
وعملت بعض الدول مثل العراق ودول اخلليج على دعم جهود األجهزة األمنية يف تبادل
املعلومات وتطويرها ،ورفض تواجد أي جمموعات ذات نشاطات مشبوهة يف الدولة ،واستخدام
أراضي الدولة لتنفيذ أهدافها ،وأخذت دول أخرى على عاتقها عقد اتفاقيات أمنية ملواجهة
 -9هايل عبد املوىل ،اإلرهاب حقيقته ومعناه ،ط ،١دار الكندي للنشر ،القاهرة ،٢٠٠٨ ،ص.٧٩ :
10-http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/maintain-international-peaceand-security/index.html
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التحدايت اليت فرضتها ظاهرة اإلرهاب ،مثل :مصر ،والوالايت املتحدة ،فضالً عن برامج إلصالح
املؤسسات املالية لغرض احلد من عمليات غسيل األموال وبيع الدوالر اليت استغلتها اجلماعات
واملنظمات اإلرهابية ،وسعت بعض الدول من خالل تفعيل دور املنظمات غري احلكومية يف
إعداد برامج وخطط ملواجهة هذه الظاهرة يف اجملاالت الفكرية والثقافية واالجتماعية ،ونشر ثقافة
احلوار وتقبل الرأي اآلخر ضمن القوانني الدولية ،والسعي إىل إقامة املؤمترات الدولية لتوفري أجواء
وحل املشكالت ،وردم الثغرات داخل اجملتمع ،وكذلك تعزيز اخلطاب السياسي
مناسبة للحوارّ ،
بعدم «تقدمي أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمين لألشخاص الضالعني يف األعمال
اإلرهابية ،ووضع آلية ملنع عملية التجنيد داخل صفوف اجلماعات اإلرهابية».11
ويف الوقت الراهن يبقى اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية حتدايً جلميع الدول ،وإن العمل
من أجل تفادي اهلجمات اإلرهابية وخلق ثقافة الوعي بني صفوف اجملتمعات يتطلب وقتاً ليس
ابلقصري ،وعلى الدول مواجهة هذه الظاهرة من خالل إعداد اسرتاتيجيات أتخذ على عاتقها يف
معاجلة جذور هذه الظاهرة ،والقضاء على أهم مسبباهتا االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية،
والسعي إىل تطوير قدرات مؤسسات األمنية والبحثية وقابلياهتا من أجل التصدي لظاهرة تشغل
حيزاً كبرياً يف سياسات الدول ،والعمل على تنسيق ٍ
عال املستوى بني الدول من حيث تبادل
املعلومات واخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب؛ للحد من انتشار هذه الظاهرة مما يتسبب يف هتديد
األمن والسلم الدوليني.

 -11اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle
12

