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إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة فيها  إلى مركز 

الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤوالً عن أي أخطاء ترد فيها.
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ــة،  ــات الدولي ــة والعالق ــم السياس ــات عل ــة يف أدبي ــة والمرن ــم المهم ــن المفاهي ــاب م ــوم اإلره ــر مفه يعت
بحيــث يتأثــر بالتغيــرات التــي تشــهدها الــدول والمجتمعــات وكــذا التطــورات اإلقليميــة والدوليــة التــي تفرضهــا 
ــة  ــرات فكري ــط بتغي ــا يرتب ــري أيض ــري ونظ ــوع فك ــو كموض ــي، وه ــام العالم ــبيك يف النظ ــادة التش ــة وزي العولم
تتضمــن منظومــة مــن القيــم والمعتقــدات واألفــكار والثقافــة واأليديولوجيــة الموروثــة مــن بيئــات عديــدة تحــدد 

الفعــل علــى أنــه ســلوك إرهابــي أو ســلوك آخــر قــد يصنــف يف خانــة اإلجــرام.
ــه  ــذي صنعت ــم ال ــرًا للزخ ــن نظ ــدى الخــراء والباحثي ــرًا ل ــا كبي ــزًا فكري ــه حي ــاش حول ــكل النق ــد ش ولق
 أحــداث 11 ســبتمر 2001، وزيــادة دور متغيــرات الثقافــة والديــن والهويــة والتــي اعترهــا »صامويــل هنتنغتــون«
ــح  ــد أصب ــك فلق ــارات، ولذل ــن الحض ــي بي ــراع العالم ــد للص ــرك الجدي ــا المح  Samuel Huntington بأهن
اإلرهــاب كموضــوع وحــدة مركزيــة لحــدوث الصراعــات واألزمــات التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
مــع حلفاؤهــا الغربييــن بحجــة مجاهبــة األعمــال اإلجراميــة التــي يرتكبهــا اإلرهابيــون، ال ســيما يف مناطــق قــوس 
األزمــات المحــددة أمريكيــا؛ كالعــراق وســوريا وأفغانســتان وليبيــا والصومــال والفلبيــن، وغيرهــا مــن المناطــق 
األخــرى التــي تحددهــا أمريــكا وفــق مقاســها بأهنــا مناطــق ســوداء تنتشــر فيهــا جماعــات إرهابيــة متطرفــة هتــدد 
ــة مــع التصــور اإلســالمي حــول اإلرهــاب  ــى الرغــم مــن عــدم انســجام هــذا المقــاس أو الرؤي مصالحهــا، وعل
الــذي يختلــف اختالفــا كبيــرًا عــن التصــور الغربــي فإنــه وإلــى اآلن لــم يتــم تقويــم وتصحيــح الرؤيــة الغربيــة التــي 

تلصــق مفــردة اإلرهــاب والتطــرف باإلســالم لغايــات منفعيــة.
وعلــى هــذا األســاس فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تســعى إلــى فهــم براديغــم اإلرهــاب والجــدل القائــم حولــه 
بيــن الرؤيــة الغربيــة واإلســالمية، فمــا هــو إذن مفهــوم اإلرهــاب؟ وكيــف يمكــن تفســيره؟ وهــل التصــور الغربــي 

لإلرهــاب مســيس قصــد محاربــة العالــم اإلســالمي واالســتفادة مــن خيراتــه؟



5

 أواًل: مفهوم اإلرهاب: دراسة يف اإلشكاالت املفاهمية
يعتبــر مفهــوم اإلرهــاب مــن بيــن أبــرز المفاهيم التــي حظيــت باهتمام كبيــر من قبــل المفكريــن والمختصين 
ــه حــول  ــذي أحدث ــر ال ــن نظــرًا للنقــاش الكبي ــر مــن عقدي ــذ أكث الغــرب والعــرب مــن مختلــف التخصصــات من
تحديــد »مــن هــو اإلرهابــي؟«، و«كيــف نقيســه؟«، ونظــرًا الختــالف الــرؤى يف تحديــد مفهــوم دقيــق لــه ننطلــق 
منــه للقيــاس، فلقــد ظلــت األبحــاث والدراســات تبحــث عــن كيفيــة الخــروج مــن معضلــة المــأزق المفاهيمــي 
الــذي يتضمــن البحــث عــن تصــور مفاهيمــي موحــد وشــامل ُتبنــى عليــه نظريــات ومقاربــات يمكــن مــن خاللهــا 
فهــم ســياق تطــور هــذه الظاهــرة واتجهاتهــا، خصوصــا وأن هــذا المفهــوم أصبــح مرنــا ومطاطــا بعــد أحــداث 11 

ســبتمبر2001، ليمتــد ويتغلغــل وفــق أســس غيــر واضحــة يف أوســاط الــدول الغربيــة والعربيــة.
ولقــد تعــددت التعاريــف حــول اإلرهــاب، حيــث يعرفــه قامــوس أوكســفورد بأنــه اســتخدام أعمــال العنــف 
مــن أجــل تحقيــق أهــداف سياســية، أو إلجبــار الحكومــة للقيــام بعمــل ما)1)مقابــل عــدم اســتعمال القــوة أو 

الترهيــب ضدهــا.
وعنــد االنتقــال إلــى اللغــة الفرنســية، فقامــوس )Le Petit Robert( يعــرف اإلرهــاب بأنــه: »االســتخدام 
المنظــم لوســائل العنــف، مــن أجــل تحقيــق هــدف سياســي )أخــذ- احتفــاظ- ممارســة الســلطة(، وتحديــدا هــو 
مجمــوع أعمــال العنــف مــن اعتــداءات فرديــة أو جماعيــة أو تدميــر ينفــذه تنظيــم سياســي للتأثيــر علــى الســكان، 
وزرع منــاخ ينعــدم فيــه األمــن«)2)، بينمــا عــرف اإلرهــاب بقامــوس ويبســر بأنــه االســتخدام الفعلــي للعنــف أو 
ــر  ــة التأثي ــة مــن الذعــر خصوصــا عندمــا تســتخدم كوســيلة لمحاول ــه مــن أجــل تخويــف أو خلــق حال ــد ب التهدي

علــى الســلوك السياســي))).
 وُيعــرف اإلرهــاب أيضــا بأنــه: يعنــي محاولــة نشــر الذعــر والفــزع لتحقيــق أغــراض سياســية، واإلرهــاب 
ــفية،  ــا التعس ــوخ لمطالبه ــة والرض ــاعة روح االهنزامي ــعوب إلش ــن الش ــعب م ــى ش ــة عل ــتخدمها دول ــيلة تس وس
ــة  ــام حكوم ــدي هــو قي ــال التقلي ــى الشــعب لغــرض االستســالم لهــا، والمث ــة اســتبدادية عل أو تســتخدمه حكوم
ــن  ــن م ــى نوعي ــار إل ــه أش ــف بأن ــذا التعري ــى ه ــظ عل ــا يالح ــام ))))179، وم ــية ع ــورة الفرنس ــان الث ــاب إب اإلره

ــي تســتعمل القــوة ضــد شــعبها. ــة الت ــراد، وإرهــاب الدول اإلرهــاب، إرهــاب الجماعــات أو األف

(1)  Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). Oxford University Press, 8 th edition, p : 1528.
(2)  Le petit Robert Dictionnaire De La Langue Français (1993) Paris, p 2238.
(3)  Steve, Nocella. (2004). « Defining Terrorism ». Animal Liberation Philosophy and Policy jour-

nal. V2 (No1), p : 10. 
))(  علي حسن، عثمان. )2006(. اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية يف ضوء أحكام القانون الدولي العام – دراسة تأصيلية-

قانونية-سياسية-تحليلية. ط1. هه ولير. كوردستان.
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ــكاد تعريفــات متشــاهبة يف بعــض النقــاط، فهــي  ــن حــول اإلرهــاب، فهــي بال ــف المختصي ــا عــن تعاري أم
ــق  ــى تحقي ــعى إل ــوة، ويس ــتعمال الق ــد باس ــق التهدي ــن طري ــب ع ــاب يره ــأن اإلره ــيئين ب ــى ش ــق عل ــكاد تتف بال
أهــداف سياســية، ومــن بيــن التعريفــات يف هــذا الســياق نجــد تعريــف »بريــان جنكيــز« Brain Jenkinz الــذي 
يــرى بــأن اإلرهــاب عبــارة عــن »اســتخدام أو التهديــد باســتعمال القــوة هبــدف إحــداث تغييــر سياســي«)1)، 
وتعريــف »ماليســون« Mallison الــذي يعتقــد بــأن اإلرهــاب: »اســتعمال منســق للعنــف أو التهديــد باســتعماله 

مــن أجــل بلــوغ أهــداف سياســية«)2).
أمــا عــن التصــور العربــي واإلســالمي لمفــردة اإلرهــاب، فلقــد تــم تنــاول اإلرهــاب تقريبــا بنفــس الســياق- 
التخويــف الترهيــب- فقــد ورد يف القــرآن الكريــم مــن ســورة البقــرة اآليــة 70: »َيــا َبنـِـي إِْســَرائِيَل اْذُكــُروا نِْعَمتِــَي 
ــاَي َفاْرَهُبــوِن«، ولقــد أوردت الموســوعات العربيــة نفــس  تـِـي َأْنَعْمــُت َعَلْيُكــْم َوَأْوُفــوا بَِعْهــِدي ُأوِف بَِعْهِدُكــْم َوإِيَّ الَّ
مــا تناولتــه الكثيــر مــن القواميــس والموســوعات الغربيــة، فلقــد جــاء يف الموســوعة السياســية العربية لعبــد الوهاب 
الكيالــي بــأن اإلرهــاب يعنــي »اســتخدام العنــف غيــر القانــوين أو التهديــد بأشــكاله المختلفــة كاالغتيــال والتشــويه 
والتعذيــب والتخريــب والنســف، بغيــة تحقيــق هــدف سياســي معيــن، مثــل كســر روح المقاومــة وااللتــزام عنــد 
األفــراد، أو كوســيلة مــن وســائل الحصــول علــى المعلومــات، أو المــال، وبشــكل عام اســتخدام اإلكــراه إلخضاع 
ــك  ــن، ولذل ــف الباحثي ــى تعاري ــا عل ــه أيض ــيء نفس ــق الش ــة«)))، وينطب ــة اإلرهابي ــيئة الجه ــاوئ لمش ــرف من ط
ــي لإلرهــاب والتصــور  ــن التصــور الغرب ــى بي ــث المعن ــر مــن حي ــة ال يوجــد اختــالف كبي ــه يف الحقيق نســتنتج أن
اإلســالمي، وإنمــا يكمــن المشــكل يف الجانــب الممارســايت والخطابــي الــذي يتــم فيــه تكييــف مصطلــح اإلرهــاب 

بربطــه بالمنطقــة اإلســالمية.
ــى  ــد عل ــه تؤك ــدة حول ــات عدي ــاك نقاش ــإن هن ــاب، ف ــف اإلره ــد تعري ــول تحدي ــن ح ــود الباحثي ــم جه ورغ
ضــرورة تجــاوز هــذا النقــاش؛ ألنــه أصبــح دائمــا ُيثــار ويعيــق مســار تطــور دراســة اإلرهــاب، وبيــن نقاشــات تؤكــد 
أنــه ال بــد مــن تحديــد مفهــوم اإلرهــاب، ويمكــن التفصيــل يف هــذه النقاشــات وفــق اتجاهيــن علــى النحــو اآلتــي:

االتجــاه المؤيــد: يــرى أصحــاب هــذا االتجــاه ضــرورة وضــع تعريــف عــام للعمــل اإلرهابــي، ويــرون أنــه 	 
مــن غيــر المجــدي تجريــم هــذا العمــل مــع غمــوض مفهومــه، ويف هــذا الشــأن جــاءت كلمــة المنــدوب الليبــي أمام 
ــر  ــة العامــة لألمــم المتحــدة يف الــدورة الســابعة والعشــرين )27( بتاريــخ 09/08/ 1972 يــرى مــن غي الجمعي

(1)  Brain Forst, Terrorism, Crime and Public Policy. USA: Cambridge University Press, 2009, p p 
3-4.

(2)  Mohamed Cherif Bassiouni, International terrorism and Political crimes. London: Spot, 1999, p 
97. 

)3(  عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة. )ج 1(، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1990، ص 153.
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المنطقــي أن نبحــث يف إجــراءات وتدبيــر مســألة لــم يوضــع تعريفــا واضحــا لهــا، ومــن العبــث أن نجمــع رجــال 
القانــون لتجريــم لفــض غامــض، فمــن الضــروري إيجــاد تعريــف دقيــق وواضــح لمفهــوم اإلرهــاب، هــذا األمــر 
الضــروري اســتجابة لمبــدأ الشــرعية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بهــدف مكافحتــه وردعــه ومعاقبــة مرتكبيــه، 

وهــذا مــا يــؤدي إلــى تحقيــق التعــاون الدولــي، كمــا يســاعد علــى التمييــز بدقــة بينــه وبيــن العنــف السياســي)1)
االتجــاه المعــارض: يف حيــن يــرى أصحــاب هــذا االتجــاه مــن غيــر ضــروري تحديــد مفهــوم اإلرهــاب 	 

ــأ  ــن الخط ــة ال يمك ــال اإلرهابي ــم، وأن األعم ــن المفاهي ــره م ــن غي ــزه ع ــن تميي ــي يمك ــل اإلرهاب ــة أن العم بحج
ــدة  ــات المتح ــا الوالي ــاه مندوب ــذا االتج ــى ه ــد تبن ــة، وق ــذه الصف ــها به ــرض نفس ــا تع ــك بطبيعته ــا كذل يف كونه
األمريكيــة وإســرائيل أثنــاء الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االمريكيــة يف الــدورة التــي ســبق ذكرهــا، وقــد اعتبــره 
ــذا  ــر مصيرهــا واســترجاع حريتهــا واســتقاللها، ل مفهــوم يشــمل االعمــال التــي تمارســها الشــعوب بهــدف تقري
هــو مشــروع يشــمل كثيــرا مــن األعمــال اإلرهابيــة دون الخــوض يف مســألة التعريــف ودون المســاس بحــق تقريــر 

ــر)2) المصي
وعمومــا بعــد طــرح مختلــف التعاريــف والتوجهــات المقدمــة حــول اإلرهــاب نســتنتج أنــه مفهــوم معقــد 
اســتخدم فيــه عديــد مــن المصطلحــات ذات دالالت مختلفــة منهــا التنظيــم والتهديــد، العنــف، التأثيــر يف الموقــف 
ــي  ــي والنفس ــرد اإلدراك ــلوك الف ــل بس ــة يتص ــاد مختلف ــوم ذو أبع ــو مفه ــاب ه ــي، أي أن اإلره ــلوك السياس الس
ــددة  ــائل متع ــا وس ــل ضمنه ــابكة تدخ ــرة متش ــو ظاه ــة، فه ــية واالجتماعي ــب السياس ــمل الجوان ــي، ليش والسياس

تلجــأ اليهــا مختلــف المنظمــات اإلرهابيــة بهــدف تحقيــق غاياتهــا بأســلوب »فعــل«.

 ثانيًا: اجلدل الفكري حول تفسري الظاهرة اإلرهابية
إن فهــم الظاهــرة اإلرهابيــة يحتــم علينــا البحــث عــن األســباب والنتائــج التــي تــؤدي بالجماعــات اإلرهابيــة 
إلــى اســتخدام العنــف كآليــة لتحقيــق أهــداف سياســية، إذ يتطلــب ذلــك طرح عــدة تســاؤالت جوهريــة منها:)3(هل 
فشــل الــدول هــو الــذي يغــذي ظاهــرة اإلرهــاب؟ أو أن ظاهــرة اإلرهــاب هــي التي تحــول الــدول إلى دول فاشــلة؟ 
وهــل النظــم التســلطية هــي التــي تغــذي اإلرهــاب؟ أم أن اإلرهــاب هــو الــذي يعــزز مــن ســطوة هــذه النظــم؟ وهــل 
ــة المناســبة لنشــاط اإلرهابــي؟ أم أن هــذا النشــاط هــو الــذي يحفــز تلــك  صراعــات الهويــة هــي التــي توفــر البيئ

النــوع مــن الصراعــات؟

)1(  شرايرية، نادية. )2013(. »إشكالية تعريف اإلرهاب يف القانون الدولي«. مجلة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية. )3: 153-)15.
)2(  المرجع نفسه.

)3(  بلخيرات، حسين. )7 سبتمرب 2018(. »إشكاليات ابستمولوجية يف العالقات الدولية«. المعهد المصري للدراسات )دراسات سياسية(: 
.12-11
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لإلجابة على هذا التساؤالت هناك نقاشات فكرية مت تداوهلا بني املفكرين حول تفسري وحتليل 
الظاهرة اإلرهابية انطالقُا من مستويني على النحو اآلتي:

ــل المســتوى العمــودي )الفواعــل(: يركــز أنصــار هــذا االتجــاه علــى دراســة الســمات الشــخصية . 1 تحلي
ووحــدة الدولــة، فبالنســبة للســمات الشــخصية للفــرد يــرى العديــد مــن المفكريــن الغربييــن مثــل »داريــن 
أوزبــورن Darren Osbourne« بــأن قضيــة اإلرهــاب اتخــذت مســار اليميــن المتطــرف أي أن الظاهــرة 
مدفوعــة بإيديولوجيــة الكراهيــة تجــاه المســلمين، وورد ذلــك خــالل تتبعــه لقراءتــه للمــواد المتطرفــة علــى 
ــداء  ــول االعت ــة ح ــة الريطاني ــه اإلذاع ــذي بثت ــي ال ــم وثائق ــه فيل ــة بتتبع ــه يف البداي ــارت اهتمام ــي أث ــت الت االنرن
الجنســي علــى الفتيــات الصغيــرات مــن قبــل رجــال مســلمين بريطانييــن باكســتانيين يف المملكــة المتحــدة، هــذا 
يطــرح الســؤال مــا إذا كان األفــراد جاهليــن جــدَا بمبــادئ نظــام المعتقــد الــذي كان مــن المفــرض أن يدفعهــم، 
أو التــي ُنســبت إليهــا أفعالهــم، فكيــف يمكننــا وصــف أفعالهــم علــى أهنــا ذات دوافــع إيديولوجيــة؟ وإذا لــم تكــن 

ــن؟)1). ــراد باإلرهابيي ــؤالء األف ــف ه ــن وص ــف يمك ــة، فكي ــم ايديولوجي دوافعه
ويؤيــد هــذا الطــرح أيضــا »راندي بــوروم«Randy Borum  هذه النتائــج بحجة أن الكثير مــن اإلرهابيين 
لديهــم معرفــة ســريعة باأليديولوجيــة الراديكاليــة ويحاولــون االلتــزام هبــا، لكــن مــن الخطــأ أن يتــم نســبها لمعتقــد 
دون فهمــه جيــدًا)2)، ولقــد تحــدث كذلــك ماهــر محمــود« يف كتابــه »ســيكولوجية العنــف واإلرهــاب« بأنــه يمكــن 

فهــم اإلرهــاب مــن خــالل معرفــة حقيقة الســمات الشــخصية اإلرهابيــة، وهــي كاآليت))):
ليــس بالضــرورة أن يكــون كل المجرميــن اإلرهابييــن ينتمــون إلــى فئــة المرضــى العقلييــن أو المنبوذيــن 	 

اجتماعيــا أو أهنــم ذكــور دون النســاء.
يقوم اإلرهابيون بتهديد الضحايا قبل الهجوم، كما بإمكاهنم مفاجأة الضحايا دون سابق إنذار.	 
ــخصية 	  ــراض أن الش ــى اف ــدت عل ــاب اعتم ــل اإلره ــير وتحلي ــت تفس ــي تناول ــات الت ــن النظري ــرا م كثي

ــي تخضــع لتفســيرات الطــب  ــد الواضــح لخصائصهــا الت ــاء علــى التحدي ــر شــاذة ومريضــة بن ــد تعت ــة ق اإلرهابي
ــس. ــم النف ــروع عل ــف ف ــي ومختل النفس

(1)  Holbrook, Donald, Horgan, John. (December 2019). » Terrorism and Ideology: Cracking the 
Nut ». PERSPECTIVES ON TERRORISM. Volume 13, (Issue 6) :03-04.

(2)  Ibid.
)3(  هاشم، طاوس. )2020(. »المرض النفسي والجماعات اإلرهابية: قراءة يف بعض سمات شخصية الجماعات اإلرهابية من وجهة نظر 

سيكولوجية اجتماعية«. مجلة العلوم النفسية والرتبوية: 6 )02(: 295.
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الكثيــر  يف  األفــراد  أن  تفــرض  ســببية  عالقــة  هنــاك  أن  بــرون  االتجــاه  هــذا  أنصــار  فــإن  وبذلــك 
الســالح  بحمــل  ويقومــون  تلهمهــم،  أن  المفــرض  مــن  التــي  اإليديولوجيــة  يفهمــون  ال  األحيــان  مــن 
فيــن« و«روبــرت  بــوروم«  »رانــدي  مــن  كل  يذهــب  الــرأي  هــذا  عكــس  وعلــى  عنــف)1)،  بأعمــال   للقيــام 

 Randy Borum and Robert Fein بأنــه حتــى أولئــك الذيــن يحملــون الســالح للقتــال تحــت رايــة« قضيــة 
ــده يف طرحــه  ــاك عــدة عوامــل أخــرى، ويؤي ــل هن ــا«، ب ــد ال تكــن مدفوعــة أيديولوجًي ــة ق ــة عالمي »أو أيديولوجي
»ســيلكه Silke الــذي يعتقــد بــأن األفــراد ينجذبــون إلــى اإلرهــاب بســبب »قضايــا الهوية« بــدالً مــن األيديولوجية، 

ألنــه ال يوجــد دليــل يقــول إن اإليديولوجيــا هــي الســبب الرئيســي وراء تحــول النــاس إلــى إرهابييــن«)2(.

والقيم  األيديولوجية  بني  الرتابطية  العالقة  تلخيص  ميكننا  ذك��ره  سبق  ما  خ��الل  من 
واملعتقدات لدى اإلرهابيني كما يلي:

 الشكل رقم )01(: العالقة الرتابطية بني األيديولوجية والقيم واملعتقدات لدى اإلرهابيني

الشكل رقم )01(: العالقة الرابطية بين األيديولوجية والقيم والمعتقدات لدى اإلرهابيين

حســب هــذا الشــكل فــإن المعتقدات والقيم تلعــب دور كبير يف تكوين االتجاهات المحافظــة أو الراديكالية 
ــيئة  ــاالت س ــب وانفع ــى التعص ــتؤدي إل ــا س ــة فإهن ــر ناضج ــلبية وغي ــت س ــإذا كان ــات، ف ــراد والجماع ــدى األف ل

(1) Holbrook, Donald, Horgan, John, 04. 
(2)  Ibid.
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كالكراهيــة والغضــب والعــداوة، والســلوكيات مثــل: العنــف والعــدوان وهــي ســمات تكــون موجــودة يف كل النواحــي يف 
التشــكيالت الديناميــة أو النهائيــة للســلوك اإلنســاين، وخاصــة عندمــا يرتبــط األمــر ببيئــات التطــرف واإلرهــاب)1)

ــي،  ــة لــدى شــخصية اإلرهاب ــة والفكري ــد الرجــوع إلــى دراســة الســمة العلمي ــإن عن ــة أخــرى ف ومــن ناحي
ســنجد جهلــه بقواعــد اإلســالم وآدابــه وســلوكه وفقدانــه للمنهجيــة الصحيحــة يف االســتدالل ممــا يســبب انحراف 
يف فكــره، فتجــده يحــاول نشــر أفــكاره بأســلوب عاطفــي حماســي ال عقلــي يف شــأن العديــد القضايــا المصيريــة 
ــل  ــى أه ــوع إل ــط وال رادع وال بالرج ــال ضاب ــراد ب ــض األف ــش بع ــذي ُيجي ــي ال ــاب الحماس ــى الخط ــدًا عل معتم

العلــم الصالحيــن الذيــن خــروا األمــور ودرســوا معالــم اإلصــالح جيــدا)2).

 الوحدة األساسية الدولة:
ــرات  ــن التغي ــم م ــى الرغ ــة عل ــات الدولي ــل األول يف العالق ــي والفاع ــب الرئيس ــي الالع ــة ه ــر الدول تعت
الكبيــرة التــي اجتاحــت الدولــة خاصــة يف زمــن العولمــة الــذي بــدأ يجــرد الــدول مــن صالحياهتــا وجعــل مفهــوم 
ــالت  ــة وتفاع ــة وتركيب ــت يف بني ــي حدث ــرات الت ــذه التغي ــم ه ــديد، ورغ ــزاز الش ــرض لالهت ــة يتع ــة القومي الدول
ــة  ــات العالقــات الدولي ــة اآلن الفاعــل الرئيســي واألول حســب نظري ــى غاي ــة إل ــزال الدول ــي فــال ت النظــام الدول
بــدء مــن الواقعيــة إلــى الواقعيــة الجديــدة والليبيراليــة الجديــدة وصــوال إلــى أفــكار النظــام العالمــي الجديــد التــي 

ــل فاليرشــتاين«))). ــا »مانوي طرحه
ــد الحديــث عــن هــذه الوحــدة وعالقتهــا باإلرهــاب، فلقــد أصبــح هــذا األخيــر  ويف هــذا الســياق فــإن عن
ــة، ويف صراعهــا واندفاعهــا نحــو تحقيــق مصالحهــا  ســالحا تســتخدمه بعــض الــدول كبديــل للحــروب التقليدي
وأهدافهــا االســراتيجية، بغــض النظــر عــن مــدى مشــروعية الوســائل المؤديــة إلــى ذلــك فهــي تلجــأ أحيانــا إلــى 
ارتــكاب أعمــال إرهابيــة بالوكالــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا خاصــة بعــد بــروز الفواعــل األخــرى 

ــة))). المنظمــات اإلقليمي
ولذلــك فــإن القــوى الدوليــة قــد تلجــأ إلــى اســتخدامه عند اســتحالة تحقيــق أهدافها بالوســائل الدبلوماســية 

أو االقتصاديــة أو حتــى العســكرية)))، فالعــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة يمكن اعتبــاره إرهابا. 

)1(  شاكر، عبد الحميد. )2017(. »التفسير النفسي للتطرف واإلرهاب«. مكترب اإلسكندرية، مصر:)).
)2(  طاهر، محمود. » اإلرهاب: أسبابه وعالجه«: 37).

https://www.numl.edu.pk  
)3(  طشطوش، هايل عبد المولى 2010(. » مقدمة يف العالقات الدولية«. د.ن، األردن : )).

))(  حمدان، محمد رمضان. )2011((. »اإلرهاب الدولي وتداعياته على االمن والسلم العالمي –دراسة تحليلية من منظور اجتماعي-. 
مجلة أبحاث كلية الرتبية األساسية. 11)01(: .283

)5(  المرجع نفسه.
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 ثالثًا: براديغم اهليمنة بني الفكر االسرتاتيجي والفكر اإلسالمي لإلرهاب:

 الفكر االسرتاتيجي لإلرهاب يف ضوء املستجدات العاملية جديدة
ــك  ــذ ذل ــبتمبر 2001، ومن ــن س ــر م ــادي عش ــداث الح ــة بأح ــاحة العالمي ــاب يف الس ــوم اإلره ــط مفه ارتب
الوقــت زاد انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة التــي أثــرت علــى العالقــات الدوليــة باعتبارهــا أصبحــت أحــد محــاور 
الصــراع الدولــي الجديــد، ومــا يمكــن اســتدراجه يف هــذا الشــأن بــأن هــذه الجماعــات تهــدف إلــى أن تكــون مــن 
ــو  ــكاله فه ــف أش ــم بمختل ــي كتنظي ــاب الدول ــور اإلره ــي: ظه ــام الدول ــرة يف النظ ــة المؤث ــل الثانوي ــن الفواع بي
يتمتــع باالكتفــاء الذاتــي، وال يرتبــط بدولــة محــددة، فهــو عابــر للحــدود الدوليــة، ويلعــب دور يشــبه الفاعــل علــى 

الصعيــد الدولــي)1(
إن ظــروف العالقــات الدوليــة فيمــا بعــد الحداثــة ســاعدت علــى بــروز الفاعليــن الدولييــن بشــكل متزايــد، 
وإن كانــوا ال يملكــون مقومــات الدولــة المعاصــرة، والذيــن تختلــف أهدافهــم ودوافعهــم، وتتبايــن ايديولوجيتهم 
السياســية والثقافيــة، وتتفــاوت امكانياهتــم بيــن فاعليــن عابريــن للقوميــات، ممــن تتوفــر لهــم القــدرة علــى التأثيــر 

والفعــل يف مواقــف الــدول أو الحكومــات، أو بشــكل عــام علــى النظــام الدولــي)2)
يف هــذا الســياق نجــد أَن بعــض الــدول يف النظــام الدولــي الجديــد تســتخدم المنظمــات اإلرهابيــة هبــدف 
تحقيــق أهدافهــا الدبلوماســية واالســراتيجية الخاصــة هبــا، إضافــة إلــى ذلــك بــدأ العنــف ُيطبــق بســهولة شــديدة 

وهــذا مــا ظهــر جليــا يف المجتمــع الدولــي علــى أســاس أهنــا أعمــال ناجحــة)))
ــة تتعــاون مــع منظمــات الجريمــة المنظمــة  ــا أن نحســب أن المنظمــات اإلرهابي ومثــال علــى ذلــك يمكنن
مــن أجــل الوصــول إلــى أســلحة الدمــار الشــامل، أو أن منظمــات الجريمــة المنظمــة تســتغل فــرص المنظمــات 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــر الحدودي ــة المعاب ــا ورعاي ــتخدم خراهت ــواد، وتس ــلحة والم ــر واألس ــب البش ــة يف هتري اإلرهابي
ذلــك تشــمل التصــورات المتعلقــة باألمــن المعابــر الحدوديــة التنظيمــات اإلرهابيــة مــن جنســيات عديــدة 
تشــكل أعضاءهــا مــن العديــد مــن البلــدان، وهــذا مــا أدى إلــى تــورط جميــع الفاعليــن الدولييــن يف الحــرب ضــد 

ــاب))) اإلره

)1(  الفطيسي، محمد بن سعيد. )2019(. »دور التنظيمات اإلرهابية يف التأثير على هياكل بناء النظام الدولي المعاصر«. مجلة الدراسات 
والبحوث القانونية: المجلد )0 )01(: 57.

)2(  المرجع نفسه: 58.
(3)  KARTAL, Atahan Birol. « Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal 

Medyayı Kullanması: Suriye’de DAEŞ ve YPG Örneği ». Araştırma Makalesi : Güvenlik Strate-
jileri Yıl: 14 Sayı:( 27) :49.

(4)  Ibid.
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يف هــذا اإلطــار تســتخدم الحكومــات »التأطيــر الفكــري« عنــد التعامــل مــع التهديــدات اإلرهابيــة لتعريــف 
ــة  ــة المهتم ــة للفئ ــد الكراهي ــاهم يف تزاي ــا يس ــردع؟ مم ــة وال ــل للمواجه ــراتيجية األمث ــدو؟ واالس ــو الع ــن ه م
ــة  ــة يف الخطــاب مثــل: العــدو، الشــيطان، الدول ــر تلــك اســتخدام ألفــاظ معين ــة التأطي باإلرهــاب، وتشــمل عملي
ــم  ــق مصالحه ــر لتحقي ــك التأطي ــة ذل ــات اإلرهابي ــتخدم الجماع ــة، وتس ــز الكراهي ــدف تعزي ــك هب ــة وذل المارق
الذاتيــة واالســراتيجية، ومــن أشــهر التنظيمــات اإلرهابيــة التــي اســتطاعت القيــام بتأطيــر فكــري لصــورة العــدو 

ــف)1) ــر العن ــا وتري ــة إليديولوجيته ــة العالمي ــرض الدعاي ــش بغ ــتخدمته داع ــدة، اس ــم القاع تنظي
ــف  ــة العن ــك بإيديولوجي ــل التمس ــن يف ظ ــدد األم ــي هت ــية الت ــاد األساس ــوزان« األبع ــاري ب ــدد »ب ــد ح وق

السياســي واإلرهــاب نحددهــا يف النقــاط اآلتيــة:)2)
البعــد السياســي: مســتوى االســتقرار التنظيمــي للــدول، إضافــة علــى مصــدر شــرعية المنظومــة الحكوميــة 

واأليديولوجيــة.
البعــد العســكري: أي القــدرات الدفاعيــة ومســتويات تفاعــل أطــراف الهجــوم المســلح، إضافــة إلــى 

مــدركات نوايــا الــدول األخــرى.
البعد االقتصادي: مدى امتالك الدولة للقوة االقتصادية وتوفير الرفاه االجتماعي.

البعــد االجتماعــي: مــدى قــدرة المجتمــع علــى حمايــة خصوصيتــه الثقافيــة والدينيــة والهويــة الوطنيــة مــن 
مختلــف التهديــدات الخارجيــة.

ــاط  ــق للنش ــكل عائ ــو يش ــا ه ــد كل م ــوي ض ــط الحي ــى المحي ــة عل ــى المحافظ ــدرة عل ــي: الق ــد البيئ البع
اإلنســاين.

فحســب »بــاري بــوزان« لــم يعــد التهديــد العســكري مصــدر أساســي لغيــاب األمــن، وهــي بدورهــا غيــر 
ــا هــو سياســي  ــة كل م ــب متشــابكة ومتداخل ــدة نظــرا لشــموليتها لجوان ــدات الجدي ــادرة علــى مواجهــة التهدي ق
واقتصــادي واجتماعــي واألهــم مــن ذلــك البيئــي، فتحليــالت بــاري بــوزان بينــت وحــدات تحليــل ذات مرجعيــة 
ــتوجب  ــذا اس ــي، ل ــي والدول ــي، اإلقليم ــع المحل ــة والمجتم ــرد والجماع ــا الف ــة منه ــات األمني ــة يف الدراس مهم
دراســة الفكــر االســراتيجي مــن مختلــف أبعــاده يف محاولــة الوصــول إلــى نتائــج معياريــة تقودنــا لتحليــل البعــد 

ــي كمفهــوم اســراتيجي))) اإلرهاب

)1(  النجاب، محمد بششير. )2021(. »مفهوم اإلرهاب الدولي من منظور مفاهيمي واسرتاتيجي«. مجلة الدراسات االسرتاتيجية للكوارث 
وإدارة الفرص. المركز الديمقراطي العربي. 8)09( ص: )10.

(2) Barry, Buzan1991). « People States and Fear ». Lynne Rienner Publishers.19-20.
)3(  بن عنرت، عبد النور. )أفريل 2005(. »تطور مفهوم األمن يف العالقات الدولية«. مجلة السياسة الدولية، 0))160(: 58.
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ــة  ــات اإلرهابي ــدأت المنظم ــد ب ــة، لق ــا العولم ــي فرضته ــدة الت ــة الجدي ــتجدات العالمي ــوء المس ــى ض عل
تســتفيد مــن فوائــد العولمــة وتطــور التكنولوجيــا يف العالــم، وبذلــك أتيحــت لهــا الفرصــة لنقــل أعمالهــا المدويــة 
إلــى جماهيــر أوســع بقــوة التكنولوجيــا، باإلضافــة إلــى ذلــك إذا نظرنــا إليهــا مــن حيــث تعييــن الموظفيــن، فقــد 
ــر علــى الشــباب، ال ســيما مــع اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، كان لصــور الرعــب  ــرت بشــكل أكب أث

والدعايــة التــي تــم التقاطهــا تأثيــر كبيــر عليهــا)1(
ــل  ــى حق ــة عل ــلوب الهيمن ــع أس ــد يتب ــوم جدي ــاب« كمفه ــة اإلره ــن »عولم ــث اآلن ع ــح الحدي ــا أصب كم
الثقافــة، ويعتمــد فكــره ومنهجــه علــى تغذيــة العقــل لــدى الفــرد بشــكل غيــر مباشــر بأفــكار او نزعــات فلســفية دون 
أن يشــعر الفــرد بتغلغــل تلــك األفــكار يف عقليتــه، كمــا ان تأثــر الملتقــي مــع مــرور الزمــن بصــور اإلرهــاب تتولــد 
لديــه أفــكار تعكــس غايــات لــكل الصــور التــي داوم علــى مشــاهدتها، لــذا فــإن الهــدف مــن عولمــة اإلرهــاب يف 

التأثيــر يف احــدى مســتويات ســواء السياســة أو االقتصــاد أو الثقافــة)2(.
ــة  ــة أو عالمي ــة كوني ــاد ثقاف ــى إيج ــو إل ــي تدع ــة الت ــة الثقافي ــوم العولم ــايف مفه ــد الثق ــل البع ــوم يحم والي
تحــوي منظومــة مــن القيــم والمعاييــر لفرضهــا علــى العالــم أجمــع لتحــدث انقســامات وتفــكك يف األبنيــة الثقافيــة 
للشــعوب فضــال عــن محاولــة تذويــب معالــم الثقافــة الوطنيــة واظهارهــا بمظهــر العاجــز، وذلــك لنشــر ثقافاتهــا 
الدينيــة واللغويــة ومبادئهــا وقيمتهــا الذاتيــة معتمــدة بذلــك علــى امتالكهــا التطــورات التقنيــة النتشــار ثقافاتهــا)3(

ويف ظــل التطــور والتقــدم التكنولوجــي والتقنــي يف مجــال االتصــاالت، أدى هــذا التطــور إلــى ســيطرة 
وهيمنــة الهويــة الغربيــة علــى هويــات وثقافــات شــعوب العالــم نتيجــة غلبــة الهويــة الثقافيــة التــي تمتلك األســاليب 
والوســائل للتأثيــر علــى هويــة الغيــر، االمــر الــذي دفــع إلــى توجــه أغلــب أفــراد المجتمــع إلــى شــبكات ثقافيــة 
مختلفــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى ســيكولوجية الفــرد واندفاعــه نحــو أعمــال وأفعــال إجراميــة منهــا اإلرهــاب)4(
إضافــة إلــى بــروز مفهــوم جديــد بجانــب العولمــة الثقافيــة وهــو الفضــاء االفتراضــي الــذي شــكل مفاهيــم 
ــي أي  متعــددة لإلرهــاب منهــا »اإلرهــاب الســيبيراين«، والفــرق بينهمــا متصــال بمجــال ممارســة العمــل اإلرهاب

الفضــاء االلكتــروين مقابــل الفضــاء المــادي، الــذي أصبــح اليــوم جــزء ال يتجــزأ يف الوســط العــام)5(

(1)  KARTAL,Ibid : 54.
)2(  آل يوسف، كاظم جواد إبراهيم. )د.س،ن(. » أثر عولمة اإلرهاب على العمارة: دراسة يف فلسفة إشكالية العمارة يف عولمة اإلرهاب«. 5.

https://iasj.net/iasj/download/a2b95559c8170d43
الرتاث. 7  القطبية«. مجلة  العربية يف عصر األحادية  الهوية  الثقافية على  العولمة  أبعاد   « باهلل احمد. )د.س.ن(.  المعتصم  الخاليلة،    )3(

.253 :)01(
))(  المرجع نفسه.

)5( جعيجع، عبد القادر. )2021(. »تطور الغرهاب وانعكاسه على استقرار المجتمعات: قراءة يف ظاهرة اإلرهاب االلكرتوين واسرتاتجيات 
المواجهة«. دفاتر السياسة والقانون. 13)01(: 7)5.
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أصبحــت تعتمــده الــدول كأداة مــن أدوات الصــراع والحــرب، بحيــث تســتطيع الــدول االعتمــاد عليــه يف 
إحــداث الضــرر بــدول أخــرى عبــر الفضــاء الســيبيراين، ومــن أنماطــه اختــراق المواقــع االلكترونيــة والحســابات 
ــة  ــزة الدول ــات أجه ــرى مؤسس ــات لكب ــات والمعلوم ــة البيان ــب أنظم ــى تخري ــل عل ــراد، والعم ــخصية لألف الش
واالبتــزاز وممارســة التهديــد، وبــات الفضــاء االفتراضــي وســيطا بيــن التنظيمــات اإلرهابيــة والمنخرطيــن فيهــا 
او المناصريــن يف ظــل تزايــد مالحقــة أجهــزة الدولــة لنشــاط المتطرفيــن، كمــا اســتعانت بعــَدة أســاليب كالترهيــب 
ونشــر اعمــال إرهابيــة يف مقابــل تبنــي أســلوب الترغيــب يف الجهــاد دون ضغــط أو تهديــد بهــدف اســتمالة االفــراد 

لالنخــراط يف صفوفهــا)1( 
وقــد حقــق هــذا الفضــاء نجاحــا كبيــرا يف دعــم التطــرف الفكــري العالمــي الــذي يقــود إلــى اإلرهــاب ونقــل 
المعــارك مــن أرض الواقــع إلــى العالــم االفتراضــي، فمثــال أشــارت الدراســات األوروبيــة إلــى ان 700 أوروبــي 
ــام  ــد قي ــت بع ــكلة تفاقم ــة ان المش ــي، خاص ــل االجتماع ــائل التواص ــر بوس ــبب التأث ــوريا بس ــال بس ــوا للقت ذهب

الجماعــات اإلرهابيــة بترجمــة بيناتهــا إلــى لغــات عديــدة منهــا الفرنســية والروســية واالنجليزيــة)2(
كمــا يبــدو أن اإلرهــاب الجديــد يتجــه نحــو النمــط الهجيــن يمــزج علــى مســتوى ُمتقــدم بيــن طرق ووســائل 
حربيــة تقليديــة معاصــرة، ويحــاول مراكمــة سلســلة مــن اآلثــار التكتيكيــة وتضخيمهــا باســتعمال اإلعــالم وحــرب 
المعلومــات بهــدف إضعــاف الخصــم، إذ يســتعصي فهــم هــذا التهديــد بســهولة نظــرَا لغموضــه وكثــرة تفاعالتــه 

وتحديــد موقعــه وأعمالــه وهــذا مــا يوصــف علــى تنظيــم القاعــدة وداعــش)3(

).2. الفكر اإلسالمي لرباديغم اإلرهاب:

بعــد أحــداث ســبتمبر 2011 طــرأت تغييــرات علــى المعنــى الدقيــق لإلرهــاب نظــرا للــدور الــذي 
ــة والعســكرية والسياســية  ــى األصعــدة األمني ــون عل ــا التقليدي ــة وحلفائه ــات المتحــدة االمريكي ــه الوالي قامــت ب
واإلعالميــة التــي اســتهدفت دوال ذات ســيادة وحكومــات بعينهــا، وكان هــذا االنعطــاف يف معــاين كلمــة إرهــاب، 
ــة فعــل مقصــود  ــى األغلــب بإضاف ــا عل ــى اإلرهــاب مصحوب ــر الحــرب عل ــة، وتعبي ــة الدولي والجريمــة اإلرهابي
ــن  ــق الدي ــن، او يقــوم بتطبي ــة المعارضي ــي تســتهدف تهميــش وتصفي ــن يف الشــؤون السياســية الت الســتعمال الدي
بصــورة متطرفــة، ونظــرا للتهويــل العالمــي للحــرب ضــد اإلرهــاب واســتخدام جميــع الوســائل بضمنهــا الوســيلة 

ــالمي)4( ــرز شــكل اإلرهــاب يف الفكــر اإلس ــي تب ــم واألســاليب الت ــه، تعــددت المفاهي العســكرية يف مواجهت

)1(  المرجع نفسه.
القانونية  العلوم  مجلة  المواجهة«.  وإجراءات  األنواع  الطبيعة،  المفهوم،  يف  دراسة  الجديد:  »اإلرهاب   .)2018( عادل.  جارس،   )2(

والسياسية. 9)03(: 287.
)3( المرجع نفسه.

))(  تاشنا، نور الكريم. اإلرهاب بين الدين والقانون:639.
https://www.iasj.net/iasj/download/58bc7106668824ad  
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فهــل هنــاك عالقــة بيــن الفكــر الدينــي كفكــر وبيــن اإلرهــاب كمصطلــح أصبــح فعــال واقعــا؟ أم أن األمــر 
ال يعــدو ســوى تالعــب بالمصطلحــات كالديــن والفكــر الدينــي، خدمــة ألجنــدة اإلرهــاب العالمي؟ فبالعــودة 
إلــى التاريــخ العالمــي ومــا شــهده مــن مجــازر بيــن مختلــف شــعوب العالــم، نجــد أن كل الغــزوات اإلســالمية أو 
الحــروب الصليبيــة اســتمدت شــرعيتها وقوهتــا مــن الفكــر الدينــي، وجعلتــه كمنطلــق لإلقنــاع والتجييــش، ومــن 

ثــم الســير يف خــوض كل الحــروب)1)
ــا نجــد األمــم  ــون العضــوي فإنن ــى القان ــا إل ــإذا عدن إن الموقــف اإلســالمي ثابــت يف مفهــوم اإلرهــاب، ف
المتحــدة قــد نجحــت فيمــا لــم تنجــح فيــه ســابقا عصبــة األمــم، وهــو حظــر اســتخدام القــوة يف العالقــات الدوليــة 
ــة  ــك حال ــا، وكذل ــر مصيره ــل تقري ــن أج ــتعمرة م ــعوب المس ــا الش ــي تخوضه ــروب الت ــاق الح ــتثنى الميث واس
الدفــاع الشــرعي، فقــد شــهدت البشــرية عديــد مــن النزاعــات المســلحة بعــد إبــرام ميثــاق األمــم المتحــدة هــددت 
المجتمــع الدولــي بأكملــه نظــرا للتطــورات التكنولوجيــة التــي ســارعت دعــاة اإلنســانية إلــى محاولــة هتذيــب هــذه 
الحــروب وتوصلــوا بعــد مفاوضــات طويلــة وشــاقة إلــى إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة، ليقــروا بعــد ذلــك 

تلــك األحــكام التــي أقرهتــا الشــريعة اإلســالمية منــذ أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــن)2)
ــوم  ــن يق ــى أن م ــج إل ــا يف الروي ــارزا ورئيس ــرائيلية« دورا ب ــة اإلس ــة »األمريكي ــك أن للدعاي ــة ش ــس ثم لي
باإلرهــاب العشــوائي علــى المســتوى الدولــي والمحلــي هــي جماعــات تلتحــف برايــة اإلســالم وترفعهــا يف وجــه 
العالــم باســم الجهــاد، رغــم أن اإلســالم عقيــدة وحضــارة وشــريعة بــرئ مــن هــذه األفعــال وبعيــد كل البعــد عــن 

اإلرهــاب واألفعــال اإلجراميــة)))
فاإلســالم يقــر »بالمقاومــة« ولكنــه يرفــض »اإلرهــاب« بــكل صــوره الماديــة والمعنويــة، يعلــى مــن رايــة 
»الجهــاد« حيــن تنتهــك الحرمــات ويعتــدي علــى الوطــن، يقــر العقيــدة أو األمــة ولكنــه ال يقتــل األبريــاء لمجــرد 
االنتقــام مــن حكوماهتــم الظالمــة أو الكافــرة كمــا يــروج مــن يرتكــب مثــل هــذه األعمــال. لقــد حــرص علمــاء 
اإلســالم التقــاة مــن شــتى المذاهــب التأكيــد علــى حرمــة قتــل النفــس إال بالحــق وأن مــن قتــل نفــس فكأنمــا قتــل 
النــاس جميعــا، مهمــا كانــت التريــرات التــي قــد تســاق فــإن الحرمــة واضحــة وحجتهــا قاطعــة. وىف هــذا المعنــى 
يؤكــد الحــق ســبحانه وتعالــى علــى »عقــد األمــان« الــذي يضمــن األمــن والســالمة حتــى للمشــركين طالمــا ال 
 يقاتلوننــا فيقــول ســبحانه: »وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كالم اهلل، ثــم أبلغــه مأمنــه«

سورة التوبة: اآلية: )))06

)1( أجرماي، إسماعيل. »عالقة الفكر الديني باإلرهاب«.
https://www.aljazeera.net/blogs/2017  

)2(  عواشرية، رقية. »األمن الدولي وتحديات ظاهرة اإلرهاب«: 357-356.
file:///C:/Users/pc/Downloads/%D8%A7%D9%84%  

)3( فرجاين، خيري أبو العزايم. » اإلرهاب الدولي يف ظل الهيمنة األمريكية«.
https://www.academia.edu  

))(  المرجع نفسه.



جدلية املقاربة اإلرهابية يف أطروحات العالقات الدولية

16

 اخلامتة:
إن الحديــث عــن تحديــد طبيعــة مفهــوم اإلرهــاب ضمــن أدبيــات علــم السياســية، وأطروحــات العالقــات 
ــه مــن متغيــرات ومفاهيــم اســتعصائية  ــة ال يــزال يف محــل جــدل نقــاش فكــري ومعــريف، نظــرا لمــا يحتوي الدولي
يصعــب تفكيكهــا ابســتمولوجيا، األمــر الــذي دفــع إلــى تبنــي الكثيــر مــن الــرؤى واالتجاهــات يف تحليــل وتفســير 
هــذا المفهــوم، وهــو مــا دفــع الكثيــر مــن المفكريــن والباحثيــن إعــادة النظــر يف مضاميــن اإلرهــاب ضمــن المقاربــة 
الكالســيكية التــي بــرز فيهــا ومقارنتهــا بالمقاربــة المعاصــرة وتكييفهــا مــع المســتجدات الجديــدة التــي فرضهــا 
النظــام الدولــي، خاصــة وأن هــذا المفهــوم ال يمكــن فهمــه وتفســيره يف بيئــة غربيــة، وإنمــا يســتلزم قــراءة نقديــة 
بيــن الفكــر الغربــي وأهدافــه، والفكــر اإلســالمي بمــا يتوافــق والشــريعة اإلســالمية، الن الغــرب يريــد تكريــس 
هــذا المفهــوم مــن منطلــق الحــرب والنــزاع والعنــف والجهــاد بمــا يحقــق مكاســبه وأهدافــه، وهــذا مــا أثــر علــى 

المجتمعــات العربيــة واإلســالمية خاصــة منــذ أحــداث ســبتمر 2001 إلــى غايــة اآلن.
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