9102 )5( ) اجمللد4(  جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق, جملت جامعت احلسني بن طالل للبحوث

دراسة تحميمية لظاهرة االرهاب و تجاعياته الدياسية و األمنية في العالقات الجولية
الجكتهرة مريم زكري
الممخص

 خاصة ما يعخف باإلرىاب الجولي الحؼ،تعتبخ ضاىخة اإلرىاب مغ أىع التيجيجات الججيجة لألمغ

 وأدت ىحه األحجاث إلى تحػل جحرؼ،2001  سبتسبخ11 انتذخ برفة خاصة ومثيخة لمججل بعج ىجسات
 حيث انتقل اإلرىاب مغ اشاره الزيق أؼ داخل الجول إلى نصاق أوسع وشامل عابخ،في مفيػم الطاىخة

. شغمت الطاىخة حي اد كبي اخ مغ الجراسات الدياسية،لألوشان

 خاصة وأن الشذاط،فقج أصبح اإلرىاب خص اخ حقيقيا يػاجو الػجػد البذخؼ وحزارتو وانجازاتو

 وىػ يعج مغ الطػاىخ العالسية التي أضحت،اإلرىابي أصبح يسارس عمى نصاق واسع عبخ الدمان والسكان

 حيث تزخع حجع،تسثل أزمة يعاني مشيا العالع برفة عامة ومشصقة البحخ الستػسط عمى وجو الخرػص
.الطاىخة وتشػعت الجخائع اإلرىابية وانتذخت في السشصقة مخمفة آثار خصيخة ومجمخة
.  التيجيجات األمشية و الدياسية،العالقات الجولية،  االرىاب الجولي:كممات مفتاحية

Abstract:
One of the utmost new threat to human security, international terrorism, as
commonly known, particularly spread at controversial way after 9.11.2001
attacks. These late events led to fondamental switch of the concept of this
phenomenon, Where terrorism moved from a narrow framework acting separately
within single countries to a wider network inter countries. The phenomenon is
nowaday taken a major extent of political studies. In fact terrorism threat is now
jeopardizing the mankind, human civilization and achievements due to its large
field of exercise remotly on time and geography, it is considered as an issue that
infected the world in general and the Mediterranean zone in particular where
terrorism considerably expended and diversified numbers of criminal attempts
through the area resulting into lethal and devastating consequences.
Keywords: international terrorism, international relations, security and
political threats.
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 1مقجمة:

صار اإلرىاب مغ أكبخ السذاكل التي تػاجو الجول والحكػمات التي تدعى إلى تحقيق االستقخار،

فيػ عائق أمام تشسية وتصػر الذعػب لحا فقج أدركت الجول الستػسصية مجػ خصػرة ىحه الطاىخة ،فقج كخست

كافة الجيػد مغ أجل التعاون فيسا بيشيا مغ أجل مكافحة اإلرىاب ،األمخ الحؼ يدتجعي تخكيد الجارسيغ

واألكاديسييغ عمى اآلثار والتجاعيات التي تتختب عغ ضاىخة اإلرىاب بأشكالو .ومغ ىشا انصمقشا في البحث

مغ االشكالية التالية  :كيف تؤثخ ضاىخة االرىاب عمى العالقات الدياسية و األمشية الجولية؟
ولإلجابة عمى االشكالية تصمبت الجراسة شخح الفخضيات التالية :
 تعج ضاىخة اإلرىاب مغ بيغ األزمات الدياسية واألمشية التي تػاجو العالع ،والتي تتصمب تزافخ الجيػدلمترجؼ ليا.

 ضخورة دراسة تحميل ىحه الطاىخة لمػقػف عمى أسبابيا وتجاعياتيا وسبل مكافحتيا. أصبح اإلرىاب جخيسة دولية تدتػجب مشع انتذارىا والقزاء عمييا. تخاجع عجد الجراسات الحجيثة في مػضػع اإلرىاب وتجاعياتو الدياسية واألمشية في الدشػات األخيخة.ىحا السػضػع يحطى بػتيخة اىتسام واجتياد متدايج لجػ األوساط األكاديسية والعمسية العالسية السخترة

السختريغ في حقل العمػم الدياسية و العالقات الجولية في ضل التختيب
في الجراسات األمشية و
ّ
األمشي والدياسي الججيج.
و نط اخ ألىسية مػضػع البحث تع تحميل و دراسة ىحه الطاىخة انصالقا مغ أىسيتيا وتأثيخىا عمى
العالقات الجولية وتتسثل ىحه األىسية في الشقاط التالية:

-

التحػل والتغييخ الحؼ يذيجه الشطام العالسي والعالقات الجولية ككل ،ذلظ ما جعل أغمب الجول تدعى

إلى تشطيع عالقاتيا مع بعزيا البعس.
-

محاولة فيع أسذ وخمفيات العالقات الجولية .

 جعمت الجغخافيا الدياسية مغ العالع فزاء تشتسي إليو كل بؤر التػتخ مسا رسع معالع خخيصة العالعالدياسية الججيجة .

 2االطار المفاهيمي لظاهرة اإلرهاب الجولي
 1.2التعريف االجرائي و االصطالحي لإلرهاب :
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تعجدت التعاريف والسرصمحات واختمفت اآلراء في تحجيج مفيػم اإلرىاب ،وعمى الخغع مغ كثخة

التعخيفات وتعجدىا واختالف مرادرىا إال أنيا تتفق عمى كػنو عسل إجخامي ىجفو زعدعة أمغ واستقخار
السجتسع وارتأيشا في ىحه الجراسة إلى إعصاء تعخيفات اإلرىاب السختمفة وفق السدتػيات التالية:
كمسة إرىاب حجيثة في المغة العخبية وأساسيا "رىب" أؼ خاف ،وكمسة إرىاب ىي مرجر الفعل

أرىب بسعشى الخػف والفدع (حسجان رمزان دمحم ،2011 ،صفحة  ،)269كسا عخف مجسع المغة العخبية
في معجع الػسيط "اإلرىابيغ" بأنيع الحيغ يدمكػن سبيل العشف واإلرىاب مغ أجل تحقيق أىجاف سياسية

(الجامع ,تعخيف و معشى االرىاب ,صفحة  )39فاإلرىاب في المغة العخبية ىػ الخػف والفدع وكل ما مغ
شأنو إثارة الخعب والحعخ بيغ الشاس بغية حسميع عمى الصاعة والخزػع (الخازؼ ،1962 ،صفحة
.)156فاإلرىاب وسيمة ال جبار الزحايا عمى تشفيح شمباتيع و رغباتيع االجخامية (مؤنذ ،االرىاب في
القانػن الجشائي ،1988 ،صفحة )72

كسا وردت في القخآن الكخيع كمسة الخىبة بسعاني متعجدة في قػلو تعالى" :وأعجوا ليع ما استصعتع مغ

قػة ورباط الخيل تخىبػن بو عجو هللا وعجوكع" (سػرة األنفال  ،اآلية  .)60وقػلو تعالى ":وأوفػا بعيجؼ أوف

بعيجكع وإياؼ فارىبػن" (سخوة البقخة  ،اآلية  )40وقػلو تعالى" :ويجعػنشا رعبا ورىبا وكانػا لشا خاشعيغ"
(سػرة األنبياء  ،اآلية .)90

أما اإلرىاب في المغة الفخندية فيذتق مغ كمسة " "terreurمغ أصل التيشي ومعاناىا المغػؼ الخػف

والقمق ،السعجع الفخندي " :"la rousseيعخف اإلرىاب بأنو العشف الحؼ تشطسو السؤسدات الحكػمة أو
السجسػعات الثػرية.
والسعجع الفخندي " :"le petit roberيعخف اإلرىاب عمى أنو االستخجام السشطع لػسائل استثشائية

كالعشف مغ أجل تحقيق ىجف سياسي كاالستيالء أو السسارسة أو السحافطة عمى الدمصة ،فاإلرىاب
مجسػعة مغ أعسال العشف مغ اعتجاءات فخدية أو جساعية تشفحىا مشطسة سياسية لمتأثيخ عمى الدكان وخمق
مشاخ بانعجام األمغ.
أما اإلرىاب في المغة اإلنجميدية فكمسة إرىاب مذتقة مغ الفعل  tersوىػ مذتق مغ كمسة terror
وتعشي الخعب أو الخػف الذجيجيغ.

وقج عخف قامػس أوكدفػرد " "Oxfordاإلرىاب " "terrorismبأنو استخجام العشف والتخػيف برفة

خاصة لتحقيق أغخاض سياسية ).(definition of terrorismin in english
ىحا بالشدبة لتعخيف االرىاب لغة أما مغ الجانب االصصالحي فيػجج عجة معاجع و قػاميذ تعخفو
أيزا وىػ ما سشتشاولو في ىحه الجدئية .

ال يػجج اتفاق عمى تعخيف محجد وواضح لإلرىاب ،إال أن تعخيف اإلرىاب جاء في الكثيخ مغ

السػسػعات والقػاميذ التي حجدت مفيػم اإلرىاب مغ السشطػر العالسي (لػنيدي ،2012 ،الرفحات -18
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 .)22فقج ورد مفيػم اإلرىاب في معجع مرصمحات العمػم االجتساعية بأنو "عبارة عغ الصخيقة التي تحاول
بيا جساعة أو حدب أن يحقق أىجافو عغ شخيق استخجام العشف".

و لقج ورد في مػسػعة عمع العالقات الجولية أن االرىاب يتسثل في أىجاف سياسية محجدة" (نادية،
 ،2014صفحة )100
أما السػسػعة الدياسية تعخف اإلرىاب" :أنو استخجام العشف غيخ القانػني أو التيجيج بو ،كاالغتيال

والتذػيو والتعحيب والتخخيب والشدف بغية تحقيق ىجف سياسي معيغ ،مثل كدخ روح السقاومة وااللتدام عشج
األفخاد ،وىجم السعشػيات عشج الييئات والسؤسدات ،أو كػسيمة مغ وسائل الحرػل عمى معمػمات أو مال،

وبذكل عام استخجام االكخاه إلخزاع شخف مشاوغ لسذيئة الجية اإلرىابية" (الػىاب ،السػسػعة الدياسية،
 ،1994صفحة .)153

وفي السػسػعة العالسية نجج أن اإلرىابي ىػ ذلظ الذخز الحؼ يسارس العشف وىػ ال يعسل بسفخده

ولكشو يشخخط في اشار جساعة أو نطام معيغ ،وذلظ وفقا الستخاتيجية محجدة .
أما في القامػس الدياسي اإلرىابي يعشي "محاولة نذخ الحعخ والفدع لتحقيق أغخاض سياسية،
واإلرىاب وسيمة تدتخجميا الحكػمة االستبجادية إلرغام الذعب عمى الخزػع واالستدالم".
و نرت االتفاقية العخبية لسكافحة االرىاب بتاريخ  22أفخيل  1998في مادتيا األولى عمى تعخيف

االرىاب بأنو " كل فعل مغ أفعال العشف أو التيجيج بو أيا كانت بػاعثو أو أغخاضو يقع تشفيح السذخوع

االجخامي فخدؼ أو جساعي و ييجف الى القاء الخعب بيغ الشاس أو تخويعيع بإيحائيع أو تعخيس حياتيع أو
حخيتيع أو أمشيع لمخصخ أو الحاق الزخر بالبشية أو بأحج السخافق العامة أو الخاصة أو احتالليا أو
االستالء عمييا أو تعخيس أحج السػارد الػششية لمخصخ " (فايد.)2008 ،

و قج عخف االتحاد األوروبي اإلرىاب في تػصية غيخ ممدمة صجرت عغ البخلسان األوروبي عام

 1997ثع أدخل عمييا تعجيالت بديصة في  15سبتسخ عام  ،2001حيث عخف البخلسان األوروبي اإلرىاب
بأنو" :كل فعل يختكبو األفخاد أو السجسػعات يمجأ فيو إلى العشف أو التيجيج باستخجام العشف ضج دولة ،أو
مؤسداتيا ،أو شعبيا برفة عامة ،أو ضج أفخاد معيشيغ ،وييجف إلى خمق مشاخ مغ الخعب بيغ الدمصات

الخسسية ،أو بيغ أفخاد أو مجسػعات معيشة في السجتسع ،أو بيغ عامة الجسيػر ألسباب انفرالية أو
معتقجات ايجلػجية متصخفة أو أصػلية ديشية ،أو رغبة في الحرػل عمى مشفعة" (دمحم.)2017 ،
كسا ىشالظ تعخيف آخخ لالتحاد األوروبي لإلرىاب و ىػ" :اعسال تختكب بيجف تخويع االىالي  ،أو
اجبار حكػمة  ،أو ىيئة دولية عمى القيام بعسل أو االمتشاع عغ القيام بعسل ما" أو " تجميخ اليياكل
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األساسية الدياسية  ،أو الجستػرية أو االقترادية  ،أو االجتساعية لجولة  ،أو لييئة دولية ،أو زعدعة

استقخارىا بذكل خصيخ".

بيشسا تعخف األمع الستحجة اإلرىاب" :بأنو جخيسة ضج سمع وأمغ البذخية جسعاء" (مجيغ،2017 ،
صفحة .)13

و يخػ الفقيو "ايخيظ ديفيج" أن االرىاب ىػ أؼ عسل مغ أعسال العشف السدمح الحؼ يختكب لتحقيق

أىجاف سياسية أو فمدفية أو ايجيػلػجية أو ديشية (رفعت و الصيار ،1998 ،صفحة .)218

أما مغ الجانب القانػني يشطخ إلى اإلرىاب عمى اعتبار أنو جخيسة دولية لسا تدببو مغ رعب عام
شامل ،وىحه الرفة العالسية تأتي مغ خالل استخجام وسائل مغ شأنيا إحجاث خصخ عام ،وما يشجع مغ

أضخار عامة ليدت لسػاششي دولة محجدة حيث تع ارتكاب الجخيسة ،بل لألجانب السقيسيغ فػق أراضييا،

ولسػاششي الجول األخخػ ألنيا تيجد الحزارة اإلندانية.

ومغ خالل ما سبق ذكخه يسكغ تحجيج تعخيف اإلرىاب الجولي عمى أنو فعل أو استعسال العشف والقػة

أو التيجيج بو مغ شخف فخد أو جساعة أو دولة باستخجام أساليب مختمفة ومتشػعة لتحقيق أىجاف ذات بعج

معيغ بحلظ عغ شخيق انتياك سيادة أحكام القانػن الجولي في سبيل الػصػل إلى الغاية السخجػة.

و يسكغ القػل أن رغع كل ىحه التعاريف اال أنو يجب التخكيد عمى نقصة ميسة وىي عجم وجػد

تعخيف االرىاب في القانػن الجولي و لع يتع تعخيفو مغ قبل أىع السشطسات الجولية و ىػ ما يذكل عائقا
كبي اخ أمام السحاوالت و الجيػد لسكافحتو سػاء عمى السدتػػ االقميسي أو الجولي .

 2. 2أشكال اإلرهاب وسبل مكافحته

يسكغ القػل أن الباحثيغ وججوا صعػبات في إيجاد تعخيف محجد وشامل لإلرىاب ،لكغ مغ

الرعػبات األكبخ ىي محاولة حرخ أشكال اإلرىاب وصػره نط اخ لتعجد وسائل العشف وتبايغ الرػر
واألشكال التي يشتيجيا مختكبػ األعسال اإلرىابية.
ومغ ىحا السشصمق يتع ترشيف اإلرىاب في ىحه الجراسة وفقا لعجة معاييخ نجج مشيا معيار الغاية،

معيار الفاعل ،معيار الشصاق.

صهر اإلرهاب من حيث الهجف أو الغاية :ىشا يسكغ تقييع اإلرىاب العام واإلرىاب االجتساعي،

واإلرىاب الدياسي.

 اإلرهاب العام :تيجف مغ خاللو الجساعات اإلرىابية إلى تحقيق جخيسة مغ جخائع القانػن العام،كالخصف واحتجاز األشخاص ،والقتل والتيجيج وغيخىا مغ األعسال التي يختكبيا اإلرىابيػن لمحرػل
عمى مشافع ومكاسب مادية تكػن مشافية لمقانػن وقػاعج األخالق (شبي ،صفحة .)32

 اإلرهاب االجتماعي :ويقرج بو مجسػعة األعسال التي يدعى مشفحوىا إلى التغييخ االجتساعي بالعشف،والتي ال تقترخ عمى مجخد تغييخ نطام الحكع ،أؼ ىػ ذلظ الشػع مغ اإلرىاب الحؼ ييجف لتحقيق
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أيجيػلػجية ججيجة في السجتسع في كافة مؤسداتو ويتدع ىحا الشػع مغ اإلرىاب بالفػضػية والثػرية

) ،(saaf, 2008, p. 29ويدسى أيزا باإلرىاب العقائجؼ أو اإليجيػلػجي.

 اإلرهاب الدياسي :يقرج بو األعسال اإلرىابية التي تدتيجف نطام الحكع ،أو رمػز الجولة ،بيجف إثارةالخػف والتػتخ في السجتسع ،بسعشى آخخ ىػ اإلرىاب الحؼ يػجو نذاشو ضج الجولة سػاء دستػريا أو

سياسيا أو قانػنيا (الغدؼ).
صهر اإلرهاب من حيث الجهة القائمة به (الفاعل) :يشقدع ىحا الشػع مغ اإلرىاب إلى قدسيغ:

إرىاب األفخاد والجساعات وإرىاب الجولة.

 إرهاب الجولة :مغ السعخوف تاريخيا أن األنطسة الجيكتاتػرية استخجمت الخعب كأداة لمقسع والتحكع،ويسكغ القػل إرىاب الجولة ىػ مجسػعة األعسال والدياسات الحكػمية التي تدتيجف نذخ الخعب بيغ
السػاششيغ في الجاخل وصػال إلى ضسان خزػعيع لخغبات الحكػمة وابعاد الذعب عغ مسارسة
الدياسة أو إعادة تذكيل السجتسع سياسيا حدب رغبة الدمصة الحاكسة ،إضافة إلى إضعاف إرادة

السػاششيغ في دعع السعارضة.

ونجج مغ مطاىخ مسارسة الجولة لإلرىاب عمى السدتػػ الجاخمي (الكافي ،صفحة  )91مغ خالل

التعدف في الدمصة مثل :أعسال التعحيب والسعاممة الديئة وتقييج الحخكات األساسية أو التصبيق التعدفي
لمقػانيغ وىػ ما يدسى باإلرىاب القسعي.

أما عمى السدتػػ الخارجي ،فالجولة تسارس اإلرىاب عمى صػرتيغ إحجاىسا مباشخة تتسثل في

العسميات التي تشفحىا وحجات عدكخية ضج السجنييغ في دولة أخخػ ،أما الرػرة غيخ السباشخة وىي قيام
الجولة بتذجيع أو تحخيس أو إعانة جساعات نطامية أو غيخ نطامية التي تخمي إلى القيام بأعسال العشف

ضج دولة أخخػ لتحقيق غاياتيا في الجولة السدتيجفة عغ شخيق ىحه الجساعات االرىابية (ابخاىيع،2005 ،
صفحة .)29
 إرهاب األفراد والجماعات :أول ما عخفو التاريخ الحجيث عغ إرىاب األفخاد كخد فعل عمى إرىاب الجولةأو الدمصة ،ويدسى باإلرىاب غيخ الدمصػؼ السػجو ضج الجولة مغ شخف جساعات وأفخاد ،كسا يصمق

البعس عمى إرىاب األفخاد تدسية إرىاب الزعفاء وإرىاب التسخد ومغ أبخز أشكال ىحا الشػع إرىاب

الذخكات والسذخوعات ،والحؼ يحجث مغ جانب جساعات اإلجخام السشطع التي تداول تجارة إجخامية في
الدمع والخجمات غيخ السذخوعة ،فقج تسارس ىحه الجساعات أعسال عشف وتخىيب حيال السشافديغ في

مجال األعسال إلرعابيع ،والييسشة عمى الدػق كسا أنيا قج تدتخجم العشف ضج الدمصات الحكػمية
(الجيغ ع ،1999 ،.الرفحات )88-86ونجج مغ صػره ما يمي:
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 -اإلرهاب الثهري :وىػ يتسيد بسجسػعة مغ الخرائز أىسيا:

يكػن نذاشا جساعيا ويبخز في إشار أيجيػلػجية ثػرية ويتع تخكيده عمى السشطسة وييجف إلى تغييخ

شامل في التخكيبة الدياسية واالجتساعية لمشطام وقج يكػن في إشار حخكة عالسية أو في إشار داخمي.

 اإلرهاب شبه ثهري :ييجف إلى إحجاث بعس التغييخات البشائية والػضيفية في نطام سياسي معيغ. اإلرهاب العادي :يسارسو األفخاد بجافع أناني لتحقيق مرالح شخرية اقترادية أو اجتساعية ،فيػ بعيجعغ اليجف الدياسي ويتسثل في الخصف واالحتجاز ،اليجف مشو مصامع مادية وما ىػ يصمق عميو

أيزا بإرىاب السخجرات.

 اإلرهاب العجمي :ىجفو القزاء عمى الشطام القائع دون وجػد ترػر لشطام بجيل ،فيػ ال يدتيجفالتغييخ فقط بل التجميخ.

دولي:

صهر اإلرهاب من حيث النطاق :يشقدع ىحا الذكل مغ اإلرىاب إلى نسصيغ إرىاب داخمي وإرىاب

 اإلرهاب الجاخمي :ويقرج بو اإلرىاب الجاخمي أؼ السشحرخ داخل إقميع الجولة مغ حيث التشطيع أوالتشفيح أو اإلعجاد وال يذكل اعتجاء عمى مرمحة محسية بقػاعج القانػن الجولي العام .و ىحا الشػع ىػ
الحؼ تقػم بو الجساعات اإلرىابية ذات األىجاف السحجدة في نصاق الجولة ،والحؼ ال يتجاوز حجودىا،

وال يكػن لو ارتباط خارجي بأؼ شكل مغ األشكال ،كأن يشتسي القائسػن بالعسل اإلرىابي وضحاياه إلى
جشدية الجولة التي وقع بيا العسل اإلرىابي ،وأن تشحرخ نتائج ذلظ العسل اإلرىابي داخل حجود الجولة
ذاتيا ،وأن يتع التخصيط واإلعجاد والتسػيل لحلظ العسل اإلرىابي في نصاق الديادة القانػنية واإلقميسية
لتمظ الجولة (السالكي ،2010 ،صفحة .)161
 -اإلرهاب الجولي :ويقرج بو اإلرىاب الحؼ يتعجػ حجود الجولة أو اإلقميع ،وىػ اإلرىاب الحؼ تتػافخ فيو

لو صفة دولية في أحج عشاصخه ومكػناتو .وىػ ال يختمف عغ اإلرىاب الجاخمي مغ حيث شبيعتو

الحاتية (الكافي ،صفحة  ،)93فكالىسا عبارة عغ استخجام وسائل عشيفة لخمق الخػف والفدع بشية

تحقيق أىجاف معيشة ،ىحا الشسط مغ اإلرىاب ىػ الدائج غالبا في العرخ الحجيث لديػلة االترال بيغ
الجول واألفخاد والجساعات ،وسخعة االنتقال والتأثيخ الستبادل لمعالقات الجولية واألحجاث العالسية .وىػ

أيزا يدسى باإلرىاب القسعي أو اإلرىاب القيخؼ (مصمق ،2010 ،الرفحات  ،)213-212وقج يكػن

عمى السدتػػ الخارجي ويسارسو برػرة مباشخة كالعسميات التي تشفحه وحجاتيا العدكخية ضج السجنييغ

في دولة أخخػ ويدسى باإلرىاب العدكخؼ ،وقج يكػن برػرة غيخ مباشخة مغ خالل دعع الجساعات
اإلرىابية في بعس الجول ،وإمجادىا بالدالح واألمػال لتسػيل عسمياتيا ،وقج تقػم بتجريب أفخاد ىحه

الجساعات في معدكخات تجريب خاصة ،ثع يتع ترجيخىع إلى الخارج ،أو تأميغ السأوػ ليع بعج
عسمياتيع.
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وبيحه الترشيفات نكػن قج حاولشا إيجاد أو حرخ أشكال اإلرىاب وفق السعاييخ التي ذكخت في

البحث ،فقج صشف االتحاد األوروبي ضاىخة اإلرىاب في خانة التحجيات األمشية الكبخػ ووفقا لسقاييذ

القانػن الجولي ومبادغ العجالة فإن اإلرىاب بالسفيػم الػاسع ىػ كل فعل إجخامي غيخ مذخوع ميسا كانت
الجية التي تسارسو سػاء كانت دولة أو تشطيسا أم جساعة أو غيخ ذلظ). (lagdami, 2016
فبالشدبة لجول االتحاد األوروبي نججىا تخذى األعسال اإلرىابية السػجية ضج األوروبييغ أو

السؤسدات والسرالح األوروبية داخل أوروبا أو خارجيا (يشػن ،2008 ،الرفحات  ،)8-7فقج شيجت
مدألة مكافحة اإلرىاب تصػ ار ىاما مغ حيث تقخيب وجيات الشطخ حػليا ،حيث قجمت دول االتحاد
األوروبي ما يعخف بـ"السيثاق األورو-متػسصي" الحؼ أكج أن الحفاظ عمى الدمع واالستقخار في البحخ
األبيس الستػسط باعتبار أن الطاىخة تعتبخ مذكمة أمشية مغ نػع ججيج ويسكغ استخالص أو الخخوج بشتيجة
ىي أن الجول األوروبية تتعامل بجيبمػماسية مع وسائل اإلرىاب ،خذية وصػل تيارات إسالمية وديشية إلى

الحكع (قجورؼ ،2003 ،صفحة  .)04وىػ ما ييجد مرالحيا بالجرجة األولى ،ورغع اختالف التشاقس في
تفديخ ضاىخة اإلرىاب مغ وجية نطخ الجول األوروبية و الػاليات الستحجة األمخيكية ،إال أن دول االتحاد
األوروبي ال يسكغ أن تخخج عغ االشار الحؼ رسستو الػاليات الستحجة األمخيكية في التعامل وكيفية احتػاء
الطاىخة عمى اعتبار وجػد عالقات وضيفية في تشاول مثل ىحه القزايا في اشار حمف شسال األشمدي

)((NATOأعجال )2008 ،خاصة بعج التفجيخات التي حجثت مؤخ اخ في معطع العػاصع األوروبية حيث

ساىع ذلظ في تكػيغ صػرة نسصية سيئة عغ اإلسالم لجػ الغخب وعدزت التػجو األوروبي وانصػائو تحت

الصخح األمخيكي في محاربة اإلرىاب ،وأصبحت مدألة األمغ مرجر القمق الخئيدي لجػ الجول الكبخػ في
العالع.
 3دوافع وأسباب اإلرهاب

ال يكفي دراسة مفيػم اإلرىاب دون فحز أسبابو وبػاعثو السختمفة ،حيث أن ىحه الطاىخة تتعجد

دوافعيا وتتبايغ ،ويسكغ حرخ ىحه الجوافع واألسباب في اتجاىات عجيجة أىسيا :الدياسية واالقترادية
واالجتساعية والجيشية.
1.3

الجوافع الدياسية:

يعتبخ الع امل الدياسي مغ أىع األسباب التي أدت إلى ضيػر ىحا الشػع مغ الجخائع أؼ اإلرىاب

الجولي ،فسعطع العسميات اإلرىابية تكػن ذات دوافع وأبعاد سياسية ،نط اخ إلى الحالة التي آلت إلييا األوضاع

الجولية عمى السدتػػ الدياسي (حسجان رمزان دمحم ،2011 ،صفحة  )278وتشقدع ىحه األسباب بجورىا
إلى نػعيغ داخمية وخارجية وتعتبخ ىحه األخيخة وليجة األسباب الجاخمية ،فالقيخ الدياسي الجاخمي غالبا ما
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يكػن سببا إلى العشف ،وما يجب إب اخزه في ىحه الجراسة وىػ أسباب الطاىخة عمى الرعيج الجولي و تبيان
الجور الحؼ مارستو الجول األوروبية الستػسصية في تشسية ضاىخة اإلرىاب.

فالعسميات اإلرىابية ذات الصابع الدياسي ،يكػن ىجفيا في الشياية ،إجبار سمصات الجولة عمى اتخاذ

قخار معيغ ،أو إلحاق الزخر بسرالح دولة معيشة أو بخعاياىا نط اخ لسػاقفيا الدياسية مغ قزية معيشة ،كسا

أن ضعف األحداب الدياسية في السداىسة عمى حل مذكمة ما وعجم قياميا بالجور السشػط بيا قج يكػن أحج
أىع األسباب الدياسية الجاخمية لإلرىاب (لػنيدي ،2012 ،صفحة  ،)66ىحا ما يػلج عسميات إرىابية

خارجية وىشا تبخز أيزا عجم فاعمية مشطسة األمع الستحجة خاصة في الدشػات األخيخة في الحج مغ تجخل

الجول الكبخػ في سياسات البمجان الجشػبية لمستػسط.

فاإلرىاب ضاىخة اتفقت بذأنيا مختمف السجسػعات اإلقميسية والعالسية كاألمع الستحجة واالتحاد
األوروبي والجامعة العخبية ،عمى أنيا خصخ وتيجيج كبيخ لمسجتسع الجولي يجب محاربتو ،بيشسا يسكغ تسييده

عغ باقي الطػاىخ السذابية كالحخب والعجوان والجخيسة السشطسة وحخكات التحخر الػششي والسقاومة
السذخوعة لمذعػب مغ أجل الحخية ،فبالشطخ إلى خرائرو يعتسج اإلرىاب عمى العشف واستعسال القػة

حيث يحىب في ىحا الذأن الباحث "جيجخاد شاليانج" إلى اعتبار اإلرىاب ىػ عشف يدتجيب لجوافع سياسية
تسارسو عمى غيخ السقاتميغ مجسػعات سخية ،ويأتي مغ داخل الجولة أومغ خارجيا (مدعػدؼ و بغ تػمي ،

 ،2015صفحة  )95ويسكغ القػل أيزا أن اإلرىاب ضاىخة فػضػية ونسط مغ أنساط التيجيج في مشصقة
البحخ األبيس الستػسط التي تعتبخ مغ أبخز السشاشق تزخ ار مشيا.
 2.3الجوافع االقتصادية واالجتماعية:

أصبح العالع مع التصػر التكشػلػجي قخية صغيخة تتسيد بالديػلة في االترال فيسا بيشيا ،وإضافة

إلى العػلسة االقترادية والتي تعتبخ مخحمة مغ مخاحل تصػر الخأسسالية ،ىحا التصػر الحؼ فخضتو
السؤسدات الجولية لتحقيق أىجافيا في رفع العػائق أمام حخكة رؤوس األمػال وتذخيع قػانيغ االستثسار
(مدعػدؼ و بغ تػمي  ،2015 ،صفحة  .)95فالعسميات اإلرىابية في الكثيخ مغ األحيان وفي العجيج مغ

الجول كانت تدتيجف التأثيخ االقترادؼ ،فالعامل االقترادؼ ىػ أيزا دافع في الحخكات اإلرىابية ،فشتيجة
لميػة الذاسعة بيغ دول شسال وجشػب الستػسط ،بخز نػع ججيج مغ االستعسار والحؼ يجعى بـ "االستعسار

االقترادؼ" (حسجان رمزان دمحم ،2011 ،صفحة  )280الحؼ قدع العالع إلى قدسيغ شسال متقجم غشي
وجشػب متخمف فقيخ ،وأصبحت الزغػشات االقترادية أحج أىع مطاىخ التػتخ والخالف بيغ الجول في

مشصقة الستػسط ،كسا أن السداعجات االقترادية لبعس الجول تعتبخ وسيمة لمتجخل في الذؤون الجاخمية أو
السحافطة عمى االستقخار الجولي وحساية األقميات ،األمخ الحؼ تخفزو الجساعات الستصخفة في تمظ وىػ ما

يكػن أحيانا دافعا لمعسميات اإلرىابية.

باإلضافة إلى أسباب اقترادية أخخػ كالفقخ وعجم السداواة ،وعجم إتاحة الفخص أمام األقميات

والسياجخيغ ىحه السذاكل قج تكػن سببا نذيصا لإلرىاب ،كسا أن العػلسة كانت ىي بحاتيا دافعا لإلرىاب
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نط اخ لفتح الحجود بيغ الجول بحيث أصبح مغ الرعػبة مخاقبتيا (مدعػدؼ و بغ تػمي  ،2015 ،صفحة

.)96

أما بالشدبة لمجوافع االجتساعية فيتفق الباحثػن عامة أنيا تعػد إلى التفكظ األسخؼ وانتذار الجيل

وتجىػر الطخوف ال سعيذية لجػ األفخاد وغياب العجالة االجتساعية ،كميا أسباب كفيمة بجفع األفخاد إلى القيام
باألعسال اإلرىابية (لػنيدي ،2012 ،صفحة .)67

وفي األخيخ يسكغ القػل أن العامل االقترادؼ ىػ القاسع السذتخك بيغ جسيع الجخائع ،وإزاء

تعاضع دور االقتراد في الحياة الجولية ،وكػنو القػة الججيجة في عالع اليػم ،فقج أصبح مغ أىع دوافع
اإلرىاب الجولي في الفتخة الحالية.
 3.3الجوافع الجينية:

يسكغ القػل بأن العػامل الجيشية والثقافية تؤثخ عمى فكخ اإلندان التي قج تكػن دافعا إلى ارتكاب

الجخائع والعسميات اإلرىابية ،فالعػامل الجيشية ىي ضخورية لمسجتسع اإلنداني فيي تداعج عمى إصالح

أحػال األفخاد وتشطيع عالقتيع ،لكغ السفيػم الخاشئ بأصػل العقيجة وقػاعجىا والجيل بسقاصجىا يعتبخ
عامال أساسيا ومداعجا عمى التصخف والقيام بالعسميات اإلرىابية فسعطع العسميات اإلرىابية ذات الصابع
الجيشي بخزت بذكل واضح في اآلونة األخيخة نط اخ لمجيل بأصػل الجيغ الرحيحة ،كسا تعتبخ الجوافع
العقائجية سببا الرتكاب العجيج مغ الجخائع االرىابية  ،و تدتخجميا ىحه الجساعات الستقصاب الخأؼ العام
وتبخيخ ىجساتيع باستيجافيع مػاشغ الكفخ ،ىحه الجخائع ما ىي إال رد فعل راح ضحيتيا العجيج مغ األبخياء،

وىحا ما شيجه العالع في الدشػات األخيخة مغ ىجسات استيجفت عجة عػاصع أوروبية.

كسا أن انتذار العرابات التي يختبط نذاشيا بشذاط الجساعات الستصخفة اإلرىابية  ،وبخوز ما
يدسى ب "تشطيع القاعجة" ومغ بعجىا "داعر" حيث أصبح األمخ يتعمق بفكخ أكثخ مشو بتشطيع ىحا الفكخ
تدتسج مشو الجساعات مبادغ وقػاعج ألعساليا اإلرىابية  ،كل ذلظ ساىع في تحقيق تصػر في شبكات

اإلعالم ومػاقع التػاصل االجتساعي عمى شبكة السعمػمات الجولية.

ىحه األسباب راجعة إلى محجودية إجخاءات التعاون والتشديق في الفزاء الستػسصي و العالسي

و الحج مغ انتذار اليجخة غيخ الذخعية (شكخؼ ،2004 ،صفحة  ،)89في تأميغ الحجود ومخاقبة السشافح
الحجودية لسشع العسميات اإلرىابية وشل حخكة انتقال العشاصخ الستصخفة وتجفق األمػال واألسمحة.
 .4خاتمة

في األخيخ يسكغ القػل أن الطاىخة األمشية عخفت مشح نياية الحخب الباردة وأيزا ما بعج أحجاث

 11سبتسبخ  ، 2001تصػ ار متدارعا في السعصيات الجولية ،حيث لع تعج الجولة ىي الفاعل الػحيج الحؼ تشاط
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بو الػضيفة األمشية ،بل امتجت لتذسل فػاعل أخخػ بسا يتساشى مع قزايا األمغ عمى السدتػػ العالسي

،حيث أن بخوز تيجيجات ججيجة عمى السدتػييغ الجولي واإلقميسي استجعت الحاجة إلى تخريز البحث أو

الجراسة نحػىا كاألزمة السالية العالسية وتفذي ضاىخة اإلرىاب الجولي بكثخة في الدشػات األخيخة والجخيسة
السشطسة بكل أنػاعيا ،التصخف الجيشي واليجخة غيخ الذخعية ،إضافة إلى تراعج حجة الشداعات التي تذيجىا
العجيج مغ الجول ،و مع بخوز ثػرات الخبيع العخبي التي مدت العجيج مغ الجول في مشصقة الستػسط ،تعقج

مفيػم األمغ و أصبح الحجيث عشو محل اىتسام كل الجول.
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