
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تكِسب   أن المهم من  الحرب خسارة مع أكثر أو معركة فكسب   الحرب.  تكِسب   أن األهم لكن   المعارك 

 . انتصار الحرب كسب مع أكثر أو معركة وخسارة   هزيمة،

روًسا حرًبا العالم يخوض الماضية العقود مدار على لحق وفكرية، واقتصادية عسكرية اإلرهاب، على ض   وي 

رات عليه.  للقضاء كافًيا يكن لم ذلك ولكن عديدة، هزائم   به  مخاطر تراجع عن تكشف   الكمية فالمؤشِّ

ف فهو قريبة، تكون   لن نهايته أن إلى تشير الكيفية التحليالت لكن اإلرهاب، وظِّ ين عنصرين ي   في متناقض 

فه إعادة اها: هزيمة كلِّ  بعد تكيُّ  جميًعا تضرب هيو االقتصادية، والمشكالت السياسية، الصراعات يتلق 

م مع مناسبة، بيئةً  اإلرهاب   وتمنح العالم، من ضعيفةً  مناطق   ي على قادًرا يجعله تقني تقدُّ  الحدود تخطِّ

 والحواجز.

رد ازدياد  مطَّ

 عدد وزاد البلدان، في اإلرهاب انتشار زاد م،2001 سبتمبر 11 أحداث عقب اإلرهاب على الحرب بدء منذ

دت الضعف.  من أكثر اإلرهابية الجماعات  إلى أدى الغربي التدخل أن األمريكي السالم لمعهد دراسة   وأك 

ين عدد زيادة ما وال اإلرهابية، للجماعات المنضمِّ الت أدت فقد صراعات.  تشهد التي الدول في سي   التدخُّ

 الجماعات واستفادت واإلرهاب.  للصراع عرضة أكثر   جعلها ما الدول، مؤسسات إضعاف إلى األجنبية

 يزال ال فإنه خالفته فقد   داعش تنظيم أن ومع إفريقيا، وشمال األوسط الشرق في ذلك من اإلرهابية

 آسيا؛ ووسط الصحراء، جنوب   وإفريقيا إفريقيا، غرب في مقاطعة 12 من أكثر في له تابعةً  هياكل   يملك

راسان في التنظيم فرع إن بل  . م2018 عام العالم في تدميًرا اإلرهابية التنظيمات أكثر رابع   كان خ 

ر ويساعد ر المناخي التغيُّ بل المدمِّ  تجنيد على اإلرهابية الجماعات وإفريقيا آسيا في الماليين عيش لس 

فو قتل المثال: سبيل على حرب.  أداة   والماء الغذاء تستخدم حيث األتباع،  الرعوية الفوالني قبائل متطرِّ

ها بزيادة نيجيريا، في شخًصا 1158 قوا م،2017 عام في ضحاياهم أعداد عن 308% قدر   جماعة على وتفو 

 وذلك السابق، العام في ضحاياها أعداد عن 42% قدره بانخفاض شخًصا، 589 قتلت التي حرام بوكو

حين مع صراعهم بسبب صها يزداد التي والزراعة، الرعي مناطق على الفال  رات بسبب تقلُّ  . المناخية التغيُّ

ى مناطق   في المختلفة بطرقها الكراهية موجات   وتتصاعد  لإلرهاب جديًدا رافًدا لتكون   العالم؛ من شت 

فة اليمينية الجماعات بدأت فقد األخيرة، السنوات في ق جماعات أو المتطرِّ  األبيض التفوُّ

 )WSG( groups supremacy white مات وكانت وأمريكا، أوروبا في الواسع االنتشار يف  يةاإلرهاب الهج 

 الجماعات   هذه وتنِسج الماضية.  العشر السنوات في السائد اإلرهاب هي أمريكا في الجماعات لهذه

 وباحث صحفي  

 عالمية معضلة

 انتشاًرا! يزداد لكنه معاركه، يخسر اإلرهاب

 الرحمن عبد الستار عبد أ.   



 

 

دُّ  وبذلك وأمريكا، أوروبا إلى ونيوزيلندا أستراليا من عالميةً  شبكات   ًيا تع  ح ومن لألوطان، عابًرا تحدِّ  أن المرج 

ها يستمر   ة، تبالصراعا مدفوعةً  المقبلة، السنوات في نموُّ  واإلسالموفوبيا، العنصري، والخطاب المستمر 

فة اليمينية الجماعات تقاتل مثاًل: أوكرانيا ففي الهجرة.  وزيادة حة االنفصالية المتطرِّ  البالد، شرق في المسل 

لون األجانب، المقاتلين من مزيًدا وتجذب  .عالمية شبكات ويشكِّ

دت   ! واحد واإلرهاب الجماعات تعدَّ

فة اليمين وجماعات الجهادية الجماعات فإن الفكرية، االختالفات من الرغم على  سمات في تشترك المتطرِّ

مِّ  في أنهم يعتقدون فهم كثيرة،  وكالهما بالعنف، إال الذات على الحفاظ إلى سبيل ال وأن وجود، أزمة ِخض 

لحق ماتا أن أبحاث   وأظهرت فيها.  االنقسامات ويفاقم قصد، عن بمجتمعاته الضرر ي   لكال اإلرهابية لهج 

ر   تحالف في ينتظمان وكأنهما نفسه، الوقت في االرتفاع إلى تميل الطرفين  المجتمعات لتقويض مضم 

دان ال وهما المعاصرة، ن لها، تفكيك   هو بل يبدو؛ قد كما التقليدية للثقافات انبعاًثا يجسِّ  الرئيس   فالمكوِّ

ة عن بحًثا يصارعون شباب   هو فيهما وي  ق   أن يمكنها اجتماعية ه   معًنى تعطي   وأن المجد، لهم تحقِّ

 . لحياتهم

 ما بقدر الفرد سالمة على تحافظ التي هي الدينية القيم أن للقيم العالمي المسح مشروع كشف وقد

ون ال األوروبيين من األغلب   وأن األوسط، الشرق في المجتمع سالمة على تحافظ دُّ  ذات   الديمقراطية يع 

ين وليسوا مطلقة، أهمية د وهذا أجلها، من شيء بأي للتضحية مستعدِّ كِّ  بدائل، إيجاد إلى السعي ضرورة   يؤ 

ة ترك وعدم د وتفضيل صادقة، وطنية نزعة عن الدفاع مهم   لجماعات الدينية القيم ومنها القيم، في محد 

فين تواجه لرسالة وجود   ال أنه تأكيد ويجب متطرفة.   فضاء في بالعمل وتكتفي تماعي،اج فراغ في المتطرِّ

دة، الفكرية العقيدة  ومعالجته، والسياقات المناطق مختِلف في الشباب واقع فهم على فالقدرة المجر 

ي في حاسمةً  ستكون  .للحدود العابرة اإلرهاب آلفة التصدِّ

 واإلرهاب التقنية  

م ار دون فالطائرات   لإلرهابيين، جديدةً  وسائل   الحديثة التقنيات   تقدِّ  االستطالع عمليات على تساعد   طي 

ة.  األماكن في والبيولوجية الكيميائية األسلحة نشر أو الناسفة، والعبوات اليسيرة الذخائر ونقل  وفي العام 

حبطت م2018 عام ة محاولة   أ   ومع ألمانيا.  في "الريسين" باستخدام نطاقال واسع بيولوجي لهجوم جاد 

القة استمرار ذ واإلرهاب، الجريمة بين الع  يًة، معامالت   اإلرهابيون ينفِّ  يمكن ال بطرق األسلحة ويشترون سرِّ

بها،  قدرات امتالك من جماعة   تمكنت وإذا اإللكتروني، الفضاء في كثيرة إرهابية جماعات   تغلغلت وقد تعقُّ

ض اني،السيبر الهجوم  واالتصاالت الطاقة شبكات   ذلك ومن للدمار، التحتية البنية منشآت   فستتعر 

 . كارثة وستحلُّ  والتجارية، العسكرية األهداف عن فضاًل  والمياه،

هم يخاطبون األيرلندي الجمهوري الجيش قادة كان  محظوظين نكون أن إلى بحاجة "نحن بقولهم: خصوم 

ة وال   محظوظين تكونوا أن إلى جونتحتا وأنتم فقط، واحدة مر   على القول   هذا وينطبق الوقت".  ط 

ر مقطع نشر فإن اإلنترنت، اإلرهابيين استخدام  عالمية.  عواقب   له تكون   أن يمكن واحد، بيان أو واحد، مصو 

ف اليمين إرهابي ذلك: من ًيا 51 قتل الذي المتطرِّ  ،م2019 مارس في بنيوزيلندا مسجد في مسلًما مصلِّ

ات عدد   بلغ وقد فسيبوك، على مباشرة جريمته بث   عندما ة مليون ونصف   مليوًنا مشاركته مر   .مر 



 

 

ين من أكثر وقبل أ ِعقد   والمجرمين لإلرهابيين، سياسية أداةً  ستصبح اإلنترنت شبكة أن الباحثين من كثير   تنب 

دي  بما واالجتماعية والفكرية التنظيمية ألغراضهم وسيوظفونها الثورية، والمنظمات الجنسيات، متعدِّ

ز ا، حدث ما وهو قوتهم.  يعزِّ ت فقد حقًّ  على ِحكًرا كانت مجاالت   إلى الوصول   اإلرهابيين اإلنترنت شبكة منح 

ون ويوتيوب وتويتر وفيسبوك وجوجل مايكروسوفت مثل الشبكة عمالقة أن ومع الدول،  إزالة إلى يسع 

 أن نجد اإلرهاب، لمحاربة االصطناعيِّ  الذكاء إلى المستندة البرامج في نويستثمرو اإلرهابية، المعلومات

بعون يزالون ال اإلرهابيين  .أغراضهم لخدمة اإلنترنت إمكانات وتوظيف رسائلهم، لنشر بديلة طرًقا يت 

  اإلرهاب رؤوس 

ين( )ِشبه الهيدرا لحيواِن  رة   اإلغريقية األساطير في التنِّ طع إذا رؤوس، عش  ها ق   ويبدو جديد! رأس   له نما أحد 

ؤِصلت فكلما األسطورية، الهيدرا يشبه بات الحاضر عصرنا في اإلرهاب أن  بداًل  نمت إرهابية جماعة   است 

؛ منها  .جماعات بل جماعة 

ين مدار وعلى  إن فما مفرغة، بدائرة أشبه هو اإلرهاب، محاربة في مكرًرا نمًطا شهدنا الماضيين الِعقد 

ات إرسال إلى -الخطر مكان بحسب يتباطأ أو- العالم يسارع حتى منطقة في اإلرهاب خطر يظهر  قو 

ات تنسحب ثم الخطر، ذلك فيقلُّ  تواجهه، التي الدولة دعم أو لمواجهته،  فال المساعدات، تتوقف أو القو 

عاد ثم مجاورة، منطقة في أو نفسها، المنطقة في جديد من اإلرهاب يظهر أن يلبث  وهكذا ة،الكر   ت 

يك.  وال  ع من النمط هذا استمرار ظلِّ  وفي د   العالمي اإلرهابي النشاط من كبير جزء توليد يستمر   أن المتوق 

 . المقبلة السنوات في

 الذي والعنف التضييق من بمزيد   الدول بعض   تستجيب ما كثيًرا اإلرهابية الجماعات وحشية مواجهة وفي

 بلدان بعض في األتباع.  من مزيد لتجنيد الجماعات لتلك الفرصة   يعطي ما ،اإلرهابيين على يقتصر   ال قد

ة ِقطاعات بتأييد اإلرهابية الجماعات بعض   تحظى الصحراء جنوب   إفريقيا لي  ةً  واجتماعية، قب   أخطاء مستغل 

 من ألين نيلناثا الباحثة دراسة   كشفته ما وفق السكان، ِقطاعات بعض ومظالم عليها، الردِّ  في الحكومات

د حرام بوكو عادية: غير حرب من عادية غير "دروس بعنوان األمريكي، السالم معهد " الحديث والتمرُّ

Insurgency Modern and Haram Boko War: Unusual an from Lessons Unusual، ر وكذلك  حذ 

 العلمية للبحوث الوطني ركزالم في األبحاث مدير   أتران سكوت الدكتور األمريكي الفرنسي األنثروبولوجي

 أن من النزاع، مناطق في أجراها التي أبحاثه في وميشغان، أوكسفورد جامعتي في واألستاذ فرنسا، في

سة، للقيم اإلرهابية الجماعات "استغالل ن وطنية، أم كانت دينية المقد  ها يمكِّ  انتصارات تحقيق من بعض 

ية، الناحية من قوة أكثر جيوش على ، حوافز   على تعتمد المادِّ  والعقاب.  والترقية األجور مثل: قياسية 

رة سيطرة تجِربة هو الصدد هذا في األبرز والمثال وِصل على داعش من مقاتل آالف عش   ِمساحة )ثلث الم 

تاد أن مع معدودة، أيام في منها العراقي للجيش التنظيم وطرد العراق( ة أضعاف   يبلغ الجيش ع  د   داعش ع 

 . حينئذ

 ودروس عقبات 

ى، لعوائق   اإلرهاب محاربة جهود تتعر ض يل إلى ووصواًل  إستراتيجي الجيو التنافس من بدًءا شت   الك 

مة الصناعية الدول بين ما اإلرهاب آثار في الكبيرة الفجوة إلى نظرنا ولو بِمكيالين.   النامية، والدول المتقدِّ



 

 

 في كاملة، وبلدان   بمناطق   اإلرهاب يفتك   األوسط والشرق ياآس وجنوب إفريقيا ففي كبيًرا.  تناقًضا لوجدنا

ث لم حين اء من ضرر كبير   يحد   في محصوًرا يكون يكاد بل واألمريكتين؛ آسيا وشرق أوروبا في اإلرهاب جر 

 اإلرهاب أضرار من 93% شهدت التي وإفريقيا( آسيا، وجنوب األوسط، )الشرق المذكورة؛ الثالث المناطق

ر وفًقا م،2018و م2002 عامي بين  جميع من 90% قرابة وإن م،2019 عام (GTI) العالمي اإلرهاب لمؤشِّ

رة في تقع اإلرهابية األنشطة  . غربية دولة أيُّ  منها ليس بلدان عش 

مات من 4.4% وقعت م،2014و م2000 عامي وبين  الدول في فقط القتلى من 2.6% اإلرهابية، الهج 

ها البالغ (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة لدو مجموعة   أما الغربية.   أوروبا من دولة 36 عدد 

 نسبة فإن العالميين؛ واالستثمار التجارة من 80% على وتستحوذ واألمريكتين، الهادئ والمحيط وآسيا

يات ف   امع 0.1% من مرتفعةً  فقط، 1% على فيها تزد لم م2016 عام العالم في اإلرهاب عن الناتجة الو 

 ! م2010

نة الحقائق هذه ومع  وسائل على يسيطر باريس، أو بروكسيل، أو لندن، في يقع إرهابي هجوم أي   فإن البيِّ

ولية، اإلعالم ؤثر الد  ه العالميين، واألمن السياسة في كبيًرا تأثيًرا وي   لمحاربة العالمية السياسات ويوجِّ

مات مئات   تفعل مما أكثر اإلرهاب  ما على التناقض وهذا مقديشو.  أو الهور، أو بغداد، أو ل،كابو في الهج 

ولي للتعاون دروًسا منه نستفيد   أن يمكن عيوب، من فيه  .اإلرهاب محاربة في الد 

ة في العالمي اإلرهابي للنشاط الكبير االهتمام إن األول: الدرس   جماعات أيدي وعلى فقط، مناطق عد 

ولي األمني الضغط في كبيرة زيادة أي أن بوضوح يعني العدد، قليلة إرهابية  من اثنتين أو واحدة على الد 

ل الجماعات هذه ولية الجهود فتكثيف عالية، بنسبة العالمي اإلرهاب من تقلِّ ى )داعش( تجاه الد   إلى أد 

الت تراجع  . الماضية الثالث السنوات في العالم مستوى على اإلرهاب معد 

م العالم وفي المتحدة والواليات أوروبا في باإلرها إن الثاني: الدرس  د عموًما المتقدِّ  العالمية الخطة يحدِّ

ها أولوياتها ويضع المتحدة، األمم مستوى على اإلرهاب لمحاربة  صلة ذات   تكون ال قد قضايا في ومخاوف 

 فريقياإ وسط أو آسيا جنوب أو األوسط الشرق في والمجتمعات الدول في اإلرهاب محاربة بأولويات

ضاهى ال ثقيلة أعباءً  تعاني التي وشرقها،  الموارد   تملك وال اإلرهاب، عن الناتجة المباشرة الخسائر من ت 

ي المطلوبة ولية التدابير تنفيذ حتى أو له، للتصدِّ عوا التي اإلرهاب تجاه الد  ة حاجة   وهناك عليها، وق   ماس 

 .لتضييقها األقلِّ  على أو الفجوة هذه لسدِّ 

حة النزاعات من مجموعة على يقتصر يكاد اإلرهابي النشاط إن الثالث: الدرس   والحروب اإلقليمية المسل 

ة دول في األهلية م حقيقة وتلك ضعيفة، أو هش  ولية؛ للجهود نوعي تحديث إلى الحاجة على دلياًل  تقدِّ  الد 

 حدث وإن العالمي، اإلرهاب من ألكبرا الجزء   تحوي التي الصراعات، من النوع لهذا حقيقي بحل   للنهوض

 اإلرهاب. لمحاربة واستدامةً  نجاًحا العالمية اإلجراءات أكثر أحد   فسيكون ذلك


