
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهديد   أو العنف   أنه اإلرهاب: تعريفات أشهر ومن أبًدا؛ السهل باألمر ليس اإلرهاب موضوع في الخوض   إن

د، إصرار سبق عن به يقوم الذي بالعنف ؛ أو أفراد   وترصُّ  أو اجتماعية أو سياسية أهداف لتحقيق جماعات 

 .اإلرهابي للعمل رينالمباش الضحايا فئة   تتجاوز الناس من كبيرة فئة   بترهيب فكرية،

 عمل وطريقة   اإلرهاب، أسباب   وهي: اإلرهاب، قضايا من رئيسة قضايا أربعة اإلرهاب دراسات   تتناول ما وعادةً 

ثلى والوسائل لإلرهاب، والفكرية واالجتماعية السياسية واآلثار   ووسائله، اإلرهاب  اإلرهاب على للقضاء المـ 

ط   المذكورة؛ األربعة   لجوانبا المقالة   هذه وتتجاوز ومكافحته. يات األخطار على الضوء لتسلِّ  تواجه التي والتحدِّ

الت الحقيقية الوقائع بين الفصل   المهمِّ  فمن اإلرهاب، قضايا في الباحثين  في الخوض عند واألوهام والتخيُّ

لي. المثير الموضوع هذا قضايا  والجد 

يات صعوبات  وعَقبات وتحدِّ

 النووية، األسلحة مواضيع في كالبحوث ودقيقة؛ خِطرة موضوعات في علمية بحوث رتواف   من الرغم على

رة واألسلحة ة كالصواريخ المتطوِّ ة، وبحوث الباليستية، للصواريخ المضادَّ  البيولوجية واألخطار األشعَّ

رات، عصابات مواضيع في والبحوث األخرى، الخطرة والموادِّ  والكيميائية،  يبقى سيين،السيا وفساد المخدِّ

د جلياًل  أمًرا اإلرهاب موضوع في البحث   ة األخطار من بمجموعة يتفرَّ  .به الخاصَّ

ض أن يمكن المثال: سبيل فعلى البحوث، من سواها دون اإلرهاب ببحوث يرتبط ما األخطار تلك ومن  يتعرَّ

ص الناقد أو الباحث   ة )األكاديمي( المتخصِّ ونيَّ هي   اإلشكالية؛ والمواقف والعقبات ياتالتحدِّ  من كثير إلى للصِّ

 وهو اإلسرائيلية. الضغط جماعات لقوة نظًرا تمويله؛ وعرقلة بحثه دعم رفض أو الجسدي، االعتداء كخطر

ب محبط، شك   بال أمر ناقض نتائج عليه وتترتَّ اءة تكون قد التي العلمي، البحث أهداف   ت   مصلحة وفي بنَّ

 .أنفسهم اليهود   ومنهم الجميع،

قة في اإلرهاب شؤون في الباحثون يواجه كذلكو  متاعب   )MENA( إفريقيا وشمالي األوسط الشرق ِمنط 

ى قليلة، غير ة؛ العلمية لبحوثهم الخاطئ التفسير في تتجلَّ ب مما الجادَّ  وليس وخيمة. سلبيةً  عواقب   يسبِّ

وًما، الغرب دول في بأفضل   الحال   ي فقد د   لسياسات الكاشفة والنقدية األمنية، الموضوعية البحوث نشر   يؤدِّ

 قد فمثاًل: السوداء. القائمة في وإدراجها ورفضها تصنيفها إلى اإلرهاب، مكافحة في ونهجها الحكومات

لون ما خالف   الباحثون يواجه اء من يؤمِّ اء انتقادهم جرَّ عائها المسلمين، مع التعامل في فرنسا لنهج البنَّ  وادِّ

م ز المنظَّ لًما اإلسالم بربط والمتحيِّ  .واإلرهاب بالتطرف ظ 
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ب إلى الباحثين من كثيًرا تدفع التي القوية األسباب من قليل غير   وهناك  اإلرهاب، موضوع في الخوض تجنُّ

ون التي األسباب تلك أبرز ومن ة طبيعة   بها: يحتجُّ ة حتى البحثية الموادِّ  بعض   تكون فقد البحث، مادَّ عدَّ  المـ 

ها ما بلد في قانونية الموادُّ  تكون وقد أمرها، في مشكوًكا أو حظورةً م للنشر، منها  بلدان في ممنوعة   ولكنَّ

 البحثية   الموادُّ  كانت ولطالما )اليوم(، آخر   زمان في قانونية وغير )األمس( زمان في قانونية أو أخرى،

 البلدان من كثير في األمنية ةوالقبض الطوارئ قوانين   تطغى كما بالمخاطر. محفوفةً  أمرها في المشكوك  

قة التشريعات في القياسية األحكام على نة، بأحداث المتعلِّ ما وال معيَّ  يجعل مما باإلرهاب، منها يتصل ما سيَّ

ا الصعب من م كانت ما إذا الدفاع حقًّ ه   . واإلرهاب التطرف بقضايا متعلقةً  التُّ

 القانونية التأويالت مشكلة

؛ إلى يدعو قد فيها الخوض   لكنَّ  قانونيًة، حثيةالب الموادُّ  تكون وقد ي مما الشكِّ  البحث رفض إلى يؤدِّ

 للبحوث ناظمة واضحة قوانين   وجود عدم بسبب وذلك اعتقاله! وربما إيقافه أو الباحث مع والتحقيق

قة ما وال جنائية، جريمة الرتكاب ومحاكمته؛ الباحث توريط   وهو حقيقي خطر   وهناك باإلرهاب. المتعلِّ  عند سيَّ

 .قانونية( )غير أنها على موصوفة موادَّ  حيازة

 معظمها فإن اإلرهاب، تتناول التي والمقاالت والبحوث الدراسات من كبير مقدار من يتوافر   ما وعلى

ك، ستهل  حاديُّ  أو م  ز أو الجانب، أ  ا. عنه بالدفاع يسمح ال بما متحيِّ  المجال هذا في البحثية الموادُّ  وتواجه فكريًّ

يات، األخطار من الكثير   ة بقانونية الشكُّ  ذلك ومن والتحدِّ  القانوني الوضع عن اإلفصاح وعدم البحثية، المادَّ

ة  البحث وأخطار البحثية، الموادِّ  إلى الوصول وصعوبة البلد، باختالف القانوني الوضع واختالف المخالفة، للمادَّ

يداني، قة المرتبطة واألخطار المـ  راع، بِمنط   اإلحصائي، التحليل إلى الشديد واالفتقار االنتقامية، واألعمال الصِّ

 .كثير ذلك وغير المباِشرة، والبيانات

ا ويظهر ب مثل البحثية، والموادِّ  المنشورات بعض قانونية عدم   جليًّ ج الذي الكتيِّ  وفي اإلرهابية، الدعاية   يروِّ

، الفرع من نباحثو يحتاج فقد للباحثين؛ كبيرة مشكلة هذا حدة أو الشرطة، قسم أو المختصِّ  مكافحة و 

دات أو اإلرهاب،  لمكافحة مناسبة سياسة لصياغة القانونية؛ غير الموادِّ  هذه في الخوض إلى الجيش، وح 

ا اإلرهاب. رضةً  الباحثون يبقى الغرض، بهذا يفي ال القائمة القضائية التشريعات أغلب   كان ولمَـّ  للمخالفة؛ ع 

 .قانونية غير   موادَّ  حيازتهم بسبب

ن تجريبي بحث إجراء   أيًضا الخطر ومن ه أو إرهابي مع مقابلةً  يتضمَّ  والجماعات اإلرهابيين فإن فيه، مشتب 

حة ربنا ليسوا فإنهم لذا للعدالة؛ مطلوبون المسلَّ جري   ينتظروننا ق  ب معهم. مقابالت   لن   إليهم الوصول   ويتطلَّ

هم ة ليست المقابلة بأن إقناع  عدَّ ن غالًبا وهم بهم، لإليقاع م  ب وزمانها؛ المقابلة مكان يختارون م   أسِرهم لتجنُّ

رونه وقد بهم، اإليقاع أو د األمر وهذا سالمتهم، لضمان األخيرة اللحظة في يغيِّ  الذي المـ حاور سالمة يهدِّ

ف قد ختط  ل أو ي  قت   . ي 

 البيانات ونقص الحياد مشكلة

اس موضوع   اإلرهاب إن عدُّ  مما بطبيعته؛ حسَّ ياً  ي  ا، غالًبا المجال هذا في البحث يكون   لن لذلك آخر، تحدِّ  حياديًّ

ز؛ من خالًيا وال ، ولسوء لذا التحيُّ غ ما غالًبا الحظِّ صب   الحساسية تشوبها شخصية بِصبغة اإلرهاب بحث موضوع ي 



 

 

فِرطة. ث المـ   حول الميدانية البحوث إجراء» كتابه: يف »Dolnik Adam دولنك آدم» البروفسور ويتحدَّ

ًرا: الشأن هذا عن «اإلرهاب ة البياناِت  بتسييس تقوم األطراف جميع  » محذِّ  لحساسية نظًرا باإلرهاب؛ الخاصَّ

ب لذا ذلك؛ تفِرض التي وطبيعتها للعواطف، واستثارتها المسألة هذه  مستًوى اإلرهاب مجال في البحث   يتطلَّ

ة ضماًنا لحيادية؛وا التوثيق من أعلى   .»ابه والثقة النتائج لدقَّ

عف وكذلك اإلحصائي، والتحليل المتوافرة، البيانات في الحادُّ  النقص سوًءا األمر يزيد ومما  البحث، مناهج ض 

ز بسبب موثوقة إعالمية مصادر   على العثور وصعوبة قة؛ وِفقدان التحيُّ  على أكبر االعتماد   أصبح لذا الدِّ

ضف لم معظمها في التي المصدر، المفتوحة المستندات  . بال ذا أو جديًدا شيًئا ت 

ا المقبولة النسخة أو السائد االتجاه مخالفة   تنطوي فقد للباحثين، آخر   تحد   النفسية األخطار وفي  من رسميًّ

ة أخطار على ما بحث   عارض أو ،السائدة النظر وجهة   يعارض شيء كتابة عواقب   تكون وقد الباحث، على جمَّ  ي 

ا أمًرا حكومية، سياسةً  ه تكون كارثيًّ  أو االعتقال، أو السوداء، القائمة في اإلدراج أو التمويل، طلب رفض   نتيجت 

 . ذلك غير

ج قد التجريبية، البحوث وفي در   يستهدفه وقد السوداء، القائمة في المقابالت عن المسؤول الباحث اسم ي 

حون. اإلرهابيون الحًقا ف وقد واستفزازية، للجدل مثيرةً  تبدو قد البحث فنتائج والمسلَّ وص   بأنه الباحث ي 

دة، الجماعات أو اإلرهابيين مع متعاطف   ه كتابته من الرغم على المتشدِّ زان وموضوعية بحيادية تقرير   .واتِّ

 القول خاتمة

بات   تحفُّ  ة عق   المرتبطة األخطار تقليل مانولض لذا الصلة، ذات الجهات جميع من اإلرهاب بحوث بكتابة جمَّ

ن أن الباحث على ينبغي اإلرهاب، ببحوث  وأهمُّ  للبحث، األخالقية بالمعايير والتزامه للقانون، امتثاله من يتيقَّ

ا إطاًرا تضع   أن الحكومات على أنه ذلك من م مناسًبا قانونيًّ د فالبحث اإلرهاب، بحوث ينظِّ  بالفائدة يعود الجيِّ

 الجميع. على


