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دليل أكسفورد لإلرهاب

يُعــدُّ دليــُل أكســفور لإلرهــاب موســوعًة متكاملــة، حــّرره أربعــة باحثــن متخصصــن يف 
الدراســات املتعلقــة باإلرهــاب، وضــمَّ بــن دفتيــه 832 صفحــة،  ويهــدف إلــى تقــدمي 
أحــدث املقاربــات واملناهــج والقضايــا املتعلقــة بدراســات ظاهــرة اإلرهــاب، عبــر إيجــاد 
إطــار لدراســات اإلرهــاب تضعــه يف نطــاق العنــف السياســي، بــدًل مــن التعامــل معــه 
بوصفــه عمــًا اســتثنائّيًا، وتدرســه يف ســياقه الجتماعــي التاريخــي. ويعــرض الكتــاب 
ــوم  ــة، مبــا يف ذلــك العل ــة التــي قدمتهــا مجــالت مختلفــة وثيقــة الصل ــرؤى النظري لل
السياســية، والقتصــاد السياســي، والتاريــخ، وعلــم الجتمــاع، واألنثروبولوجيــا، وعلــم 
اجلرميــة، والقانــون، واجلغرافيــا، وعلــم النفــس، عبــر ســبر التحديــات التحليليــة التــي 

ل تــزال قائمــة منــذ تطــور هــذا املجــال يف أوائــل الســبعينيات.

يضـــم الكتـــاب عشـــرة أجـــزاء، وينقســـم كلُّ جـــزء منهـــا إلـــى عـــدة فصـــول، تتقدمهـــا 
ــاز  ــوان "دراســـة اإلرهـــاب: اإلجنـــازات والتحديـــات املقبلـــة"، تعـــرض بإيجـ ــة بعنـ مقدمـ
للتطـــورات يف حقـــل دراســـات اإلرهـــاب منـــذ بدايـــة الثلـــث األخيـــر للقـــرن املنصـــرم 
ــا  ــبتمبر ومـ ــن سـ ــداث 11 مـ ــى أحـ ــولً إلـ ــة، وصـ ــات حتليليـ ــن حتديـ ــه مـ ــا واجهتـ ومـ
 بعدهـــا، ومـــا رافـــق تلـــك الدراســـات مـــن معاييـــر غيـــر منضبطـــة وإخفاقـــات، 
ـــت  ـــي وقع ـــت اإلشـــكالت الت ـــة، وتناول ـــا املقدم ول ســـيَّما يف مجـــالت ســـبعة عرضته
ــا تلـــك الدراســـات. وســـنعرض فيمـــا يأتـــي ألجـــزاء الكتـــاب العشـــرة وفصولـــه  فيهـ

بشـــيء مـــن اإليجـــاز، مـــع تســـليط الضـــوء علـــى أهـــم النقـــاط الـــواردة فيهـــا.
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الجزء األول: المفاهيم واألنماط
يتألـــف هـــذا اجلـــزء مـــن أربعـــة فصـــول، ويســـتعرض الفصـــل 
األول، وهـــو بعنـــوان "مشـــهد العنـــف السياســـي"، املشـــهَد املتنـــوع 
مقاربـــة  ويقتـــرح  السياســـي،  العنـــف  يف  للبحـــوث  واملجـــزأ 
لتوحيـــد دراســـة مظاهـــره املختلفـــة بطريقـــة ثابتـــة ومثمـــرة 
ـــة التحليليـــة. ويناقـــش الفصـــل أحـــد  وميكـــن تتبعهـــا مـــن الناحي
ـــا مـــن العنـــف السياســـي، ويعـــرض الســـمات العامـــة  عشـــر منًط
 لـــكلٍّ منهـــا، والنتائـــج البحثيـــة املرتبطـــة بهـــا، ويستكشـــف كيفيـــة 

ارتباطها ببعضها. 
ويتنــاول الفصــل الثانــي، وهــو بعنــوان "تعريــف اإلرهــاب: حقــل 
باإلرهــاب  اخلاصــة  القانونيــة  املفاهيــَم  مفاهيمــي"،  ألغــام 
التــي قــد يُنظــر إليهــا علــى أنهــا غيــر ضروريــة، ومــن ثــمَّ ميكــن 
ماحقــة العنــف اإلرهابــي بوصفــه جرميــة جنائيــة، لكــن يف 
الوقــت نفســه، ميكــن أن يضيــف املفهــوم القانونــي لإلرهــاب 
عناصــر أخــرى متيــزه عــن غيــره مــن اجلرائــم اجلنائيــة، وميكــن 
أن يـُـؤدي التكييــف القانونــي لإلرهــاب إلــى مزيــد مــن الســلطات 
واإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة اخلاصــة التــي ل تتوافــر يف 
اجلرائــم العاديــة، وكذلــك ميكــن أن يســهل التعــاون الدولــي 
املعاهــدات احلاليــة  الثغــرات يف  وتســليم املجرمــن يف ســدِّ 

ملكافحــة اإلرهــاب. 

ويناقــش الفصــل الثالــث، وهــو بعنــوان "تطــور قواعــد بيانــات 
الدقيقــة  البيانــات  توافــر  أهميــة  مــدى  اإلرهــاب"،  أحــداث 
البيانــات  قواعــد  ويســتعرض  اإلرهابيــة،  الظاهــرة  لدراســة 

األكثــر شــموًل يف هــذا املجــال. 

أمــا الفصــل الرابــع، وهــو بعنــوان "األبعــاد األخالقيــة لإلرهــاب"، 
فيناقــش بحــث األهــداف عندمــا تكــون مشــروعة، إذ ميكــن 
متكــن هــذه اجلماعــات مــن متابعتهــا بطرق مشــروعة سياســًيا، 
ــم اجلماعــات أن اســتخدام العنــف ليــس  بحيــث ميكــن أن تتعل
فاعــًا يف حتقيــق أهدافهــا، ويدعــو اجلماعــات التــي تســعى 
السياســية  األهــداف  أو  الســتقال  أو  املصيــر  تقريــر  إلــى 

األخــرى، واحلكومــات واجلماعــات األخــرى التــي تعارضهــا، 
ــر الوســائل  ــه عب ــر أو مقاومت ــا إحــداث التغيي ــزم جميعه أن تلت
الســلمية، كالحتجــاج، والتظاهــر، والتصويــت يف الســتفتاءات، 

ومــا شــابه ذلــك، وليــس مــن طريــق العنــف.

الجزء الثاني: تاريخ العنف اإلرهابي
يناقــش هــذا اجلــزء تاريــَخ اإلرهــاب عبــر ثاثــة فصــول؛ وتنــاول 
الفصــل األول، وهــو بعنــوان "مــا قبــل تاريــخ اإلرهــاب"، عــدَم 
التــي  الفــروق  بــن  الوســطى  العصــور  األوروبيــن يف  متييــز 
تعتمــد عليهــا معظــم التعريفــات احلديثــة لإلرهــاب، مثــل الفــرق 
بــن اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، واألهــداف 
املدنيــة والعســكرية، واجلرائــم املدنيــة واجلنائيــة، أو األوامــر 
السياســية والدينيــة. لكــن تطــور األفــكار األوروبيــة احلديثــة 
ــا وممارســة.  ــث مفهوًم ــق لظهــور اإلرهــاب احلدي ــد الطري مهَّ

ــوان "العنــف السياســي األوروبــي  أمــا الفصــل الثانــي فــكان بعن
الطويــل يف القــرن التاســع عشــر"؛ ويخلــص إلــى أنــه لــم يكــن 
هنــاك انتصــار ألي طــرف يف حــروب اإلرهــاب يف املئــة ســنة 
املاضيــة يف أوروبــا؛ فقــد واصلــت الــدول تأكيــد حقهــا القانونــي 
ــي تشــكلها  ــع األخطــار الت ــة، وقم ــكار األســلحة املتقدم يف احت
شــرعيتها بقــوة، يف حــن اســتمر منافســوها يف الســلطة يف 
ــر  ــررات لضــرورة تغيي ــا مب ــة بوصفه ــد قوانينهــم األخاقي تأكي
احلكومــات  قامــت  وقــد  العنــف.  باســتخدام  األنظمــة  تلــك 
بحمايــة نزاهتهــا عبــر إنشــاء بيروقراطيــات أمنيــة أكثــر قــوة، يف 
حــن ســعت التنظيمــات إلــى تطويــر أجنداتهــا اخلاصــة لكشــف 

ــة وعــدم كفاءتهــا وفســادها.  عنــف الدول

ــوان "القــرن العشــرون الطويــل"،  أمــا الفصــل الثالــث، وهــو بعن
فقــد ناقــش تطــور العنــف اإلرهابــي عبــر القــرن العشــرين، بــدًءا 
مــن اجلماعــات القوميــة والفوضويــة التــي ظهــرت يف نهايــة 
القــرن التاســع عشــر، حتــى هجمــات تنظيــم القاعــدة اإلرهابيــة 

يف أمريــكا يف ســبتمبر 2001م. 
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الجزء الثالث: المقاربات والمناهج
ــا  ــة فصــول؛ الفصــل األول، منه ــن ثماني ــف هــذا اجلــزء م يتأل
احلركــة  دراســات  واملؤسســية:  التنظيميــة  "املقاربــات  بعنــوان 
االجتماعيــة ووجهــات نظــر العنــف السياســي"؛ وهــو يلقــي نظــرة 
تــدرس  التــي  واملؤسســية  التنظيميــة  املناهــج  علــى  فاحصــة 
العنــف السياســي مــن منظــور دراســات احلركــة الجتماعيــة 
ضمــن قســمن: األول يناقــش الطريقــة التــي جــرى بهــا تطبيــق 
األســاليب "الكاســيكية" لدراســة العنف السياســي. ويف القســم 
ــى الطاقــات التنظيميــة  ــز عل ــا يُركِّ ــا ترابطًي م نهًج ــدِّ الثانــي، يُق

ــن املنظمــات.  ــة ب والتفاعلي

ويُؤكــد الفصــل الثانــي، وهــو بعنــوان "املناهــج الرســمية لدراســة 
اإلرهــاب"؛ علــى أن أدبيــات دراســة اإلرهــاب ومناهجهــا الرســمية 
تســاعد علــى تقــدمي تفســيرات منطقيــة ومتماســكة ألمنــاط 
التعامــل مــع اإلرهــاب، وتُوِجــد إرشــادات مفيــدة لفهمــه مثــل: 
"ينتشــر اإلرهــاب عندمــا يكــون القتصاد ســيًئا"، و"كثيــًرا ما تختار 
جماعــاُت املعاِرضــة اإلرهــاَب علــى الرغــم مــن أنه نــادًرا ما ينجح"، 

و"نــادًرا مــا تنجــح املســاومة مــع اإلرهابيــن يف إنهــاء النــزاع". 

أمــا الفصــل الثالــث، وهــو بعنــوان "التفســيرات االجتماعيــة 
واجلنائيــة لإلرهــاب"، فيــرى أنــه يف الســنوات األخيــرة ُطــوِّرت 
مــن  مجموعــة  لتحفيــز  واجلنائيــة  الجتماعيــة  النظريــات 
ــة،  ــر الدقيق ــات اإلرهــاب غي ــت محــلَّ نظري ــي حلَّ األبحــاث الت
التحليليــة  والتطــورات  النظريــات  هــذه  اختبــار  كشــف  وقــد 
ــكار  ــٍر مــن األف ــر شــمولية عــن كثي ــات األكث ومجموعــات البيان
هــت إســتراتيجيات أكثــر فاعليــة ملكافحــة اإلرهــاب.  التــي وجَّ

الثقافيـــة  "املناهـــج  بعنـــوان  وهـــو  الرابـــع،  الفصـــل  ويُؤكـــد 
واألنثروبولوجيـــة لدراســـة اإلرهـــاب"، أن هـــذه املناهـــج تقـــدم 
إســـهامات مفيـــدة للغايـــة يف دراســـة اإلرهـــاب، إذ يصعـــب تصـــور 
اإلرهـــاب دون األطـــر الثقافيـــة املفصلـــة، واملفهـــوم املتطـــور للخيـــر 
والشـــر، وحتديـــد املطالبـــات املعياريـــة التـــي تهـــدف إلـــى تبريـــر 
ـــز  األعمـــال العنيفـــة. ومبـــا أن جميـــع املنظمـــات اإلرهابيـــة تُركِّ
علـــى إرســـال رســـالة سياســـية محـــددة، فـــا ميكنهـــا العمـــل مـــن 

دون هـــذه الرمـــوز الثقافيـــة والنصـــوص املعياريـــة. 

ويتنـــاول الفصـــل اخلامـــس، وهـــو بعنـــوان "مقاربـــات تاريخيـــة 
لإلرهـــاب"، اجلـــذوَر التاريخيـــة العميقـــة لإلرهـــاب، إذ ميكـــن 
يف  رئيســـة  إســـهاماٍت  م  تقـــدِّ أن  التاريخيـــة   للتحليـــات 

دراسة اإلرهاب. 

أجزاء الكتاب

اجلزء األول: املفاهيم واألمناط

اجلزء الثالث: املقاربات واملناهج

اجلزء التاسع: وجهات نظر أكادميية 
وسياسية بشأن محاربة اإلرهاب

اجلزء اخلامس: اإلرهاب والعنف السياسي 
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اجلزء السابع: القضايا والتحديات التربوية

اجلزء الثاني: تاريخ العنف اإلرهابي

اجلزء الرابع: األسباب واحملفزات

اجلزء الثامن: السياق اجلغرايف لإلرهاب

اجلـــزء العاشـــر: تأمـــالت يف الســـيرة الذاتيـــة 
لتطـــور املجـــال

اجلزء السادس: الفاعلون واإلستراتيجيات 
وأسلوب العمل
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نفســية  "مناهــج  بعنــوان  وهــو  الســادس،  الفصــل  ويعــرض 
لدراســة اإلرهــاب"، لتاريــخ البحــث النفســي لإلرهــاب وتطــوره، 
ــوم  ويدعــو إلــى مواءمــة التحليــات النفســية مــع مجــالت العل
ــى يكــون مســتقبل البحــث  ــى نطــاق أوســع؛ حت ــة عل الجتماعي

النفســي عــن الســلوك اإلرهابــي أكثــر إفــادًة وإشــراًقا. 

ويــرى الفصــل الســابع، وهــو بعنــوان "مناهــج نقديــة لدراســة 
لت القــوةُ  اإلرهــاب"، أن املقاربــات النقديــة تكشــف كيــف شــكَّ
والثقافــُة واللغويــاُت مفهــوَم اإلرهــاب، إذ إنهــا تتنــاول البنــاء 
مــا  بطريقــة  يختلــف  مفهوًمــا  كونــه  لإلرهــاب  الجتماعــي 
 عــن مفهــوم احلــرب، وذلــك عبــر استكشــاف طريقــة حتليــل

السرد اإلرهابي. 

ــوان "املناهــج اجلغرافيــة يف  ويرصــد الفصــل الثامــن، وهــو بعن
ــة لدراســة اإلرهــاب،  ــات الكمي ــاَد املقارب دراســة اإلرهــاب"، ازدي
مجــال  يف  كبيــرة  شــعبيًة  اجلغرافيــة  املعلومــات  واكتســاب 
دراســات اإلرهــاب، إذ يســتخدم العلمــاء تقنيــات نظــم املعلومــات 
اجلغرافيــة لتحديــد أمنــاط اإلرهــاب واجتاهاتــه، واستكشــافها 

ــي والعاملــي. ــى املســتوين احملل عل

الجزء الرابع: األسباب والمحفزات
وهــو يضــم خمســة فصــول؛ ويتتبــع الفصــل األول، وهــو بعنــوان 
"أســباب اإلرهــاب"، كيــف أن اإلرهــاب، الــذي يســتخدم قتــل غيــر 
املقاتلــن مــن أجــل التخويــف أو ترهيبهــم اآلخريــن، كان أســلوًبا 
واجلماعــات  الــدول  مــن  لــكلٍّ  واخلــاف  احلــرب  يف  مهًمــا 
املســلحة. وينتهــي إلــى أنــه ل النظريــات التقليديــة، ول منظــور 
"التطــرف" املهيمــن حالّيًــا علــى دراســات اإلرهــاب، ميكــن أن 
يســاعدنا كثيــًرا يف فهــم ســبب اختيــار املتمرديــن أو الــدول 

ــود.  ــدًل مــن مهاجمــة اجلن مهاجمــة املدنيــن وترهيبهــم ب
ويســعى الفصــل الثانــي، وهــو بعنــوان "القوميــة واإلرهــاب"، إلــى 
إظهــار بعــض الطــرق الرئيســة التــي تداخلــت فيهــا ظاهرتــا 
مــن  القليــل  هنــاك  أن  ويــرى  تاريخّيًــا،  واإلرهــاب  القوميــة 
الصراحــة يف العاقــة بينهمــا؛ فهــذه الظواهــر معقــدة للغايــة، 
ــل بعــض تفاعــات هــذه العاقــة نحــو العنــف،  ففــي حــن متي

ــم يســلك هــذا النهــج. ــا اآلخــر ل فــإن بعضه

واإلرهــاب"،  يــن  "الدِّ بعنــوان  وهــو  الثالــث،  الفصــل  ويهتــم 
بتطــور "اإلرهــاب الدينــي" بعــد نهايــة احلــرب البــاردة، وأثــره 
ــى مغامــرات سياســية  ــى األمــن العاملــي، وكيــف قــاد دولً إل عل
خارجيــة فاشــلة، وكيــف أســهم يف هشاشــة دول أخــرى مختلفــة. 

أمــا الفصــل الرابــع، بعنــوان "األيديولوجيــا واإلرهــاب"؛ فهــو 
ــى،  ــا باإلرهــاب؛ األول ــة اإليديولوجي ــن لعاق ــى نتيجت يصــل إل
أن األيديولوجيــات اإلرهابيــة التــي تدمــج اجلانــب القومــي قــد 
تتمتــع بطــول عمــر أكبــر مــن تلــك التــي ل تفعــل ذلــك؛ فمثــًا، 
ينطــوي  انفصالــي  تيــار  علــى  "داعــش"  إيديولوجيــا  ترتكــز 
ــة أن حتــدي  ــة. والنتيجــة الثاني ــن القومي ــف م ــى شــكل عني عل
األيديولوجيــا اإلرهابيــة خطــوة ضروريــة يف مكافحــة اإلرهــاب، 

ــأي حــال. ــة ب لكنهــا ليســت كافي

ويــرى الفصــل اخلامــس، هــو بعنــوان "إرهــاب واحــد"، أن مفهــوم 
"اإلرهــاب أحــادي القضيــة" قــد حظــي بقــدٍر ضئيــل نســبّيًا 
اإلرهــاب.  مكافحــة  وممارســي  العلمــاء  مــن  الهتمــام  مــن 
وناقــش هــذا الفصــل مفهــوم اإلرهــاب أحــادي القضيــة كمــا 
ــت  ــا إذا كان ــات دراســات اإلرهــاب الواســعة، وم يظهــر يف أدبي
ــا  الواحــدة موجــودة حّقً اجلماعــات اإلرهابيــة ذات القضيــة 
وبإمكانهــا الســتمرار، أم أنهــا مجــرد مرحلــة ســريعة الــزوال يف 
تطــور اجلماعــات اإلرهابيــة. ويســتنتج أن فهــم هــذا النــوع مــن 
اإلرهــاب يطــوِّر فهمنــا ملراحــل تكــّون األيديولوجيــا اإلرهابيــة.

الجزء الخامس: اإلرهاب والعنف 
السياسي والعمل الجماعي

ــد الفصــل األول، وهــو بعنــوان  يتألــف مــن ثاثــة فصــول: ويُؤكِّ
"إرهــاب الدولــة"، علــى أن الدراســات التــي تُعنــى بإرهــاب الدولة 
لــم تأخــذ مــا يســتحق مــن الهتمــام علــى نحــو غيــر مبــرر، 
علــى الرغــم مــن أن إرهــاب الدولــة مصــدر قلــق رئيــس، وجــرى 
بالفعــل استكشــاف بعــض األمثلــة لهــذا النــوع مــن اإلرهــاب، 
مثــل أملانيــا النازيــة والحتــاد الســوفيتي، اللذيــن ميثــان جــزًءا 

صغيــًرا مــن الصــورة التاريخيــة لعنــف الدولــة األوســع. 
واحلـــرب  "اإلرهـــاب  بعنـــوان  وهـــو  الثانـــي،  الفصـــل  ويكشـــف 
األهليـــة والتمـــرد"، أن معظـــم اإلرهـــاب الـــذي يحـــدث يف جميـــع 
أنحـــاء العالـــم هـــو اإلرهـــاب احمللـــي، الـــذي تقـــوم بـــه اجلماعـــات 
املتمـــردة التـــي تقاتـــل يف احلـــروب األهليـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
كثيريـــن يتـــرددون يف تصنيـــف التمـــردات احملليـــة بوصفهـــا 
مجموعـــات إرهابيـــة، أو عـــدَّ التكتيـــكات التـــي تســـتخدمها 

ــة!  ــكات إرهابيـ تكتيـ

ــوان "العالقــة بــن اجلرميــة  ويناقــش الفصــل الثالــث، وهــو بعن
اســتجابة  تصميــم  أجــل  مــن  أنــه  ومغالطاتهــا"،  واإلرهــاب 
سياســية فاعلــة ومســاعدة خارجيــة مناســبة حملاربــة اإلرهــاب، 
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يجــب التوقــف عــن التفكيــر يف اإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة 
بوصفهمــا مجــرد نشــاط اجتماعــي شــاذ ينبغــي قمعــه؛ بــل 
لــدور  منافســة  نشــاطات  بوصفهمــا  فيهمــا  التفكيــر  يجــب 
الدولــة، والســتجابة املناســبة هنــا هــي جهــود متعــددة األوجــه 
لتعزيــز الروابــط بــن الدولــة واملجتمعــات املهمشــة، التــي تعتمــد 
علــى املشــاركة يف اجلرميــة املنظمــة كتجــارة املخــدرات وغيرهــا 
مــن مصــادر التمويــل غيــر املشــروعة، ألســباب تتعلــق بالكفايــة 

ــادي. ــن امل ــدام األم ــة وانع القتصادي

الجزء السادس: الفاعلون واإلستراتيجيات 
وأسلوب العمل

يضــم خمســة فصــول، ويســتنتج الفصــل األول، وهــو بعنــوان 
القــوى  هــذه  فهــم  أن  اإلرهابيــة"،  التنظيميــة  "الديناميــات 
ــلِّط  ــات( ميكــن أن يُس ــة لإلرهــاب )الدينامي ــة التنظيمي احلركي
الضــوء علــى هــذا النــوع مــن العنــف بطــرق مهمــة. ويناقــش هــذا 
الفصــل تعريفــات املفاهيــم الرئيســة، ويحلــل أدبيــات الدراســات 
احلديثــة عــن كثيــر مــن املوضوعــات البــارزة، مثــل: الديناميــات 
ــة للجماعــات، وطــول العمــر أو اإلخفــاق التنظيمــي.  الداخلي

"االبتــكار التكنولوجــي  بعنــوان  الفصــل الثانــي، وهــو  م  ويقــدِّ
اإلرهابــي"، حملــًة عامــة عــن أســباب البتــكار اإلرهابــي وعواقبه، 
والســكان  املســلحة  للقــوات  كبيــًرا  أنــه شــّكل حتدًيــا  وكيــف 
ــل هــذا الفصــل بعــض  ــم. ويُحل ــع أنحــاء العال املدنيــن يف جمي
اإلرهابيــن  أمنــاط  لت  شــكَّ التــي  شــهرة  األكثــر  البتــكارات 
العملياتيــة، ومييــز بــن البتــكارات التكتيكيــة الرئيســة مثــل 
"التفجيــرات النتحاريــة"، والبتــكارات التكتيكيــة الصغيــرة مثــل 
"التحســن املســتمر ألجهــزة التفجيــر البدائيــة". ويســتعرض 
الفصــل خصائــص البتــكار ودوافعــه، والعوامــل التــي جتعــل 

البتــكار محتمــًا علــى مســتوى اجلماعــات والبلــدان. 

واإلرهــاب"،  "النســاء  بعنــوان  وهــو  الثالــث،  الفصــل  ويتنــاول 
كيفيــة مشــاركة النســاء يف العنــف السياســي تاريخّيًــا، كمــا 
يف العنــف السياســي الروســي قبــل الثــورة، وقــادة املجموعــات 
املاركســية اللينينيــة يف الغــرب يف الســتينيات، والنتحاريــات 
اإلرهــاب ل  دراســات  أن علمــاء  ــًدا  مؤكِّ متعــددة.  مواقــع  يف 
ــا  ــى أنه ــرأة عل ــم الســتمرار يف التعامــل مــع مشــاركة امل ميكنه
مجــرد مشــاركة عاطفيــة؛ بــل هــي عمليــة معقــدة لهــا أســباب 

وارتباطــات ودوافــع متعــددة.

ويرصـــد الفصـــل الرابـــع، وهـــو بعنـــوان "اإلرهـــاب االنتحـــاري"، 
أوائـــل  يف  احلديـــث  النتحـــاري  اإلرهـــاب  ظاهـــرة  تطـــوَر 
الثمانينيـــات، وكيـــف ازدادت أضعاًفـــا مضاعفـــة مـــن حيـــث 
العـــدد والنطـــاق اجلغـــرايف، ومـــا صاحـــب ذلـــك مـــن طفـــرة يف 
دراســـتها، إل أنـــه ل يوجـــد حتـــى اآلن إجمـــاٌع واضـــح حقيقـــي 
ــيرات  ــى تفسـ ــذا تبقـ ــوع، لـ ــذا املوضـ ــة لهـ ــا الرئيسـ يف القضايـ
ــل  ــذا الفصـ ــز هـ ــورة. يُوجـ ــر متطـ ــة وغيـ ــر دقيقـ ــرة غيـ الظاهـ
ــاب  ــات اإلرهـ ــوب دراسـ ــي تشـ ــة التـ ــات الرئيسـ بعـــض اخلافـ
النتحـــاري، ويلقـــي الضـــوء علـــى اللغـــز املركـــزي للباحثـــن 
ــوم  ــي تقـ ــة التـ ــو العقانيـ ــرة وهـ ــذه الظاهـ ــون هـ ــن يدرسـ الذيـ

عليهـــا الهجمـــات النتحاريـــة. 

ويبــنِّ الفصــل اخلامــس، وهــو بعنــوان "إعــادة النظــر يف النموذج 
اإلســتراتيجي لإلرهــاب"، أن النمــوذج الســائد الــذي يفتــرض 
لون  يشــكِّ لكونهــم  املدنيــن  يهاجمــون  اإلرهــاب  مرتكبــي  أن 
وســيلَة ضغــط فاعلــة إلجبــار احلكومــات علــى تقــدمي تنــازلت. 
ويتجــذر النمــوذج اإلســتراتيجي يف نظريــة املســاومة، لــذا يجــب 
علــى منظريــه أن يأخــذوا يف احلســبان ملــاذا يقلــل اإلرهــاب 
مــن احتمــالت المتثــال احلكومــي ملطالبــه علــى الرغــم مــن 

مصداقيــة التهديــدات. 

الجزء السابع: القضايا والتحديات التربوية
الفصــل األول،  ــح  يضــم هــذا اجلــزء خمســة فصــول، ويُوضِّ
وهــو بعنــوان "صعــود اإلرهــاب وســقوطه"، أن صعــود اإلرهــاب 
وســقوطه ليــس ظاهــرًة فرديــة، ويناقــش الطــرق التــي ميكــن أن 
ــر بهــا منهجيــة جمــع البيانــات يف فهــم ديناميــات اإلرهــاب،  تُؤثِّ
والتنظيمــات  والبلــدان،  الزمــن،  باختــاف  اختافــه  وكيفيــة 
مســتويات  تغيــرت  كيــف  الفصــل  هــذا  ويحلــل  اإلرهابيــة. 
اإلرهــاب مــع مــرور الوقــت يف عــدد مــن املناطــق الرئيســة، 
ــا وبيــرو والســلفادور  ــل: اململكــة املتحــدة وإســبانيا وكولومبي مث
والعــراق وأفغانســتان. ويدعــم وجهــة النظــر القائلــة إن اإلرهــاب 

يحــدث يف موجــات، وإن جميــع املوجــات تنتهــي. 

الفصــل الثانــي، وهــو بعنــوان "متويــل اإلرهــاب"،  ويســتعرض 
د النجاحــات واإلخفاقــات يف  أساســيات متويــل اإلرهــاب، ويُحــدِّ
ردود الــدول علــى هــذه الظاهــرة يف ظــل عوملــة القتصــاد، التــي 
ــة لنقــل مواردهــا  ــدة للتنظيمــات اإلرهابي أوجــدت فرًصــا جدي
املاليــة، واســتخدامها يف متويــل هجماتهــا اإلرهابيــة، واملشــاركة 
يف األعمــال القتصاديــة غيــر املشــروعة عبــر احلــدود الدوليــة. 
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 وقــد أنتجــت ردود الــدول يف أعقــاب الهجمــات اإلرهابيــة يف
اإلرهــاب  ملكافحــة  جديــًدا  دولّيًــا  نظاًمــا   2001 ســبتمبر   11

اإلرهــاب.  إجــراءات صارمــة ضــد متويــل  تضمــن 

الدولـــة  "رعايـــة  بعنـــوان  وهـــو  الثالـــث،  الفصـــل  واســـتعرض 
الدولـــة  رعايـــة  مخاطـــَر  العامليـــة"،  السياســـة  يف  لإلرهـــاب 
ــل اجلوانـــب  ــة علـــى األمـــن الدولـــي، وحلَـّ ــات اإلرهابيـ للجماعـ
املختلفـــة للعاقـــة بـــن اجلماعـــة اإلرهابيـــة والـــدول الراعيـــة 
لهـــا، والدولـــة املســـتهدفة، ومظاهـــر هـــذه الرعايـــة، واألســـاس 
اإلرهابيـــة  اجلماعـــة  مـــن  كلٍّ  يف  وتأثيرهـــا  لهـــا،  املنطقـــي 

املســـتهدفة.  والدولـــة 

وناقــش الفصــل الرابــع، وهــو بعنــوان "أســاليب تدريــس ظاهــرة 
اإلرهــاب: املنهجيــة واألخــالق"، عــدًدا مــن العناصــر األخاقيــة 
لتدريــس ظاهــرة اإلرهــاب، ونقــاط القــوة والضعــف يف أســاليب 
التدريــس، واســتخدام الوســائل املختلفــة، مبــا يف ذلــك حســن 
األســاليب  علــى  التركيــز  مــع  التعليمــي،  للفريــق  التأهيــل 
املشاركة/املناقشــة،  وهــي:  للتدريــس،  األربعــة  األساســية 
واألفــام والوســائل التعليميــة، ودراســات احلالــة، واحملــاكاة. 

ويصــف الفصــل اخلامــس، وهــو بعنــوان "تقنيــات جديــدة يف 
تدريــس ظاهــرة اإلرهــاب"، اخلبــرات داخــل غرفــة التدريــس مــع 
كثيــر مــن حــالت التعلــم النشــط، التــي ميكن اســتخدامها لتعليم 
املفاهيــم اإلســتراتيجية يف دراســات اإلرهــاب. ويقتــرح عــدة 
متاريــن ذات عاقــة بدراســات اإلرهــاب، مثــل متريــن يتضمــن 
محــاكاة أزمــة رهائــن، وآخــر يناقــش التفاعــل اإلســتراتيجي 
بــن احلكومــة واجلماعــة اإلرهابيــة، ومتاريــن أخــرى تغطــي 

ــل اإلرهــاب وغيرهــا. موضوعــات مختلفــة مثــل متوي

الجزء الثامن: السياق الجغرافي لإلرهاب
الفصــل  ويناقــش  مــن خمســة فصــول؛  اجلــزء  هــذا  يتألــف 
األول، وهــو بعنــوان "اإلرهــاب يف أوروبــا الغربيــة: عالمــة جتاريــة 
محليــة"، أنــه بحلــول نهايــة القــرن املاضــي، كانــت معظــم أعمــال 
العنــف اإلرهابــي يف أوروبــا قــد انتهــت بعــد حــلِّ اجلماعــات 
والتصــدي  التجنيــد  علــى  قدرتهــا  لعــدم  نتيجــًة  الثوريــة؛ 
لسياســات الدولــة الناجحــة. ويف ظــل غيــاب تهديــد الشــيوعية 
ــة، وأخفقــت اجلماعــات  ــر مــن اجلماعــات اليميني اختفــت كثي
القوميــة يف بحثهــا عــن اســتقال واضــح، علــى الرغــم مــن أن 
ــدا  ــون يتمتعــون بحضــور سياســي قــوي يف أيرلن ورثتهــا ل يزال

أخــرى.  ومناطــق  وكورســيكا،  الباســك،  ومنطقــة  الشــمالية، 
وكانــت أوروبــا مســتعدة لســام داخلــي دائــم، إل أنــه قــد ظهــرت 
حتديــات إرهابيــة جديــدة، مثــل اجلماعــات النازيــة اجلديــدة، 
هــم املؤلــف جــزًءا  وَمــن يســَمون باجلهاديــن احملليــن الذيــن يعدُّ
مــن خطــة أكبــر إلجبــار احلكومــات الغربيــة علــى اخلــروج مــن 

الشــرق األوســط. 

"اإلرهـــاب يف أمريـــكا  بعنـــوان  الفصـــل الثانـــي، وهـــو  وأظهـــر 
ــه  ــة تواجـ ــة اإلرهـــاب يف أمريـــكا الاتينيـ الالتينيـــة"، أن دراسـ
ـــا، فهنـــاك عـــدٌد قليـــل مـــن مصـــادر بيانـــات العنـــف  حتدًيـــا خاّصً
الصعـــب  ومـــن  الوطنـــي،  الصعيـــد  علـــى  للمقارنـــة  القابلـــة 
التمييـــز بـــن اإلرهـــاب وأنـــواع العنـــف األخـــرى، إذ يجـــري 
تصنيـــف اجلهـــات العنيفـــة يف كثيـــر مـــن األحيـــان يف فئـــات 

متعـــددة مـــن العصابـــات.

وتنـــاول الفصـــل الثالـــث، وهـــو بعنـــوان "اإلرهـــاب يف الشـــرق 
األوســـط"، دراســـَة اإلرهـــاب يف الشـــرق األوســـط مـــن منظـــور 
ـــدأت يف الشـــرق األوســـط  ـــي ب ـــرات الت ـــد أن التغي تاريخـــي، وأكَّ
األنظمـــة  وانهيـــار  العربـــي"،  "الربيـــع  انتفاضـــات  نتيجـــة 
التقليديـــة، أوجـــدت أرًضـــا خصبـــة لنمـــو التنظيمـــات اإلرهابيـــة، 
ـــع أن يســـتمر الشـــرق األوســـط مركـــًزا لإلرهـــاب ومنصـــًة  وتوقَّ
لتصديـــر عـــدم الســـتقرار والعنـــف واإلرهـــاب إلـــى مناطـــق 

أخـــرى مـــن العالـــم. 

آســـيا:  "اإلرهـــاب يف  بعنـــوان  وهـــو  الرابـــع،  الفصـــل  ويناقـــش 
ت  آفـــة تنتشـــر بســـرعة تختبـــر املنطقـــة"، العوامـــَل التـــي حفـــزَّ
بـــن احلـــدود املرســـومة  تـــراوح  اإلرهـــاب يف آســـيا، وهـــي 
مـــن الســـتعمار أو تغييـــر احلـــدود بعـــد الســـتعمار بالوســـائل 
املتشـــددة،  األيديولوجيـــات  وانتشـــار  أو غيرهـــا،  العســـكرية 
وزيـــادة الفـــوارق الجتماعيـــة والقتصاديـــة املرتبطـــة بعجـــز 
ـــد أن آســـيا تواجـــه اليـــوم حتدًيـــا خطـــًرا ومســـتمًرا  احلكـــم. ويُؤكِّ
طويلـــة  حرًبـــا  ســـتكون  ضـــده  احلـــرب  وأن  اإلرهـــاب،   مـــن 

وصعبة يف آسيا. 

اإلرهــاب يف  "أســباب  بعنــوان  وهــو  الفصــل اخلامــس،  م  ويقــدِّ
إفريقيــا جنــوب الصحــراء وعواقبــه: خالصــة"، نظــرًة عامــة عــن 
اإلرهــاب وعواقبــه، وتفســيرات وجــوده يف جنــوب الصحــراء 
الكبــرى يف إفريقيــا، ويدعــو إلــى إجــراء مزيــٍد مــن الدراســات 
علــى  لكونهــا ستســاعد  إفريقيــا؛  اإلرهــاب يف  أســباب  عــن 

تصميــم التدخــات الفاعلــة لسياســات محاربتــه. 
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الجزء التاسع: وجهات نظر أكاديمية 
وسياسية بشأن محاربة اإلرهاب

يتألــف هــذا اجلــزء مــن خمســة فصــول، ويعقــد الفصــل األول، 
بــن  مقارنــًة  اإلرهــاب"،  محاربــة  "إســتراتيجيات  بعنــوان  وهــو 
ثمانــي إســتراتيجيات وأدوات حملاربــة اإلرهــاب، وهــي: ســحق 
قــادة  بقــوة كبيــرة، واســتهداف  اجلماعــات اإلرهابيــة مباشــرة 
اإلرهــاب بالقتــل والعتقــال، والعتمــاد علــى احللفــاء لضــرب 
اجلماعــات اإلرهابيــة، واحتــواء اجلماعــات اإلرهابيــة للحــدِّ مــن 
فاعليتهــا وتشــجيع النقســامات الداخليــة للجماعــات اإلرهابيــة، 
وحتســن الدفاعــات ضــد اإلرهــاب، ونــزع الشــرعية عــن قضيــة 
وماحقــة  اإلرهابيــن،  مــع  والتصالــح  اإلرهابيــة،  اجلماعــات 
األســباب اجلذريــة املفترضــة لإلرهــاب. ويناقــش هــذا الفصــل 
د بعــض الشــروط التــي  نقــاط القــوة والضعــف يف كلِّ نهــج، ويُحــدِّ

ــا فاعــًا.  ــا منه ــل أّيً جتع

ــع الفصــل الثانــي، وهــو بعنــوان "اإلرهــاب ومحاربتــه: منظــور  يتوقَّ
مكافحــة  سياســات  يف  األكبــر  التحــدي  يكــون  أن  سياســي"، 
التطــرف العنيــف هــو بنــاءُ الثقــة بــن احلكومــات والقطاعــات 
غيــر احلكوميــة، بحيــث ل يســتجيب "املجتمــع بأســره" لألفــكار 
التغييــرات  هــذه  مثــل  ــع  توقُّ ميكــن  ل  أنــه  ويســتنتج  العنيفــة، 

العميقــة يف التــوازن املجتمعــي يف وقــت قصيــر. 

ويحـــاول الفصـــل الثالـــث، وهـــو بعنـــوان "اإلرهـــاب والقانـــون الدولـــي"، 
ُمهـــا املجتمـــع الدولـــي،  تقييـــم الســـتجابة الشـــاملة التـــي يقدِّ
محاربـــة  الدولـــي يف  القانـــون  يتبعهـــا  التـــي  واإلســـتراتيجيات 
ــيادة  ــان وسـ ــوق اإلنسـ ــرام حقـ ــد أن احتـ ـ ــي. ويُؤكِّ ــاب الدولـ اإلرهـ
ـــا يف هـــذه العمليـــة، عبـــر اإلســـهام يف  القانـــون يؤديـــان دوًرا محورّيً

شـــرعيتها، وزيـــادة فـــرص فاعليتهـــا علـــى املـــدى الطويـــل. 

واحلـــرب  "التعذيـــب  بعنـــوان  وهـــو  الرابـــع،  الفصـــل  ويناقـــش 
ويدعـــو  والتعذيـــب،  اإلرهـــاب  بـــن  العاقـــَة  اإلرهـــاب"،  علـــى 
ــي،  ــف السياسـ ــة بالعنـ ــات املتعلِّقـ ــات الدراسـ ــة أدبيـ ــى مناقشـ إلـ
ودراســـة احلوافـــز الســـلوكية واملثبطـــات التـــي تواجههـــا الســـلطات 
احلكوميـــة عنـــد اســـتخدامها التعذيـــب بوصفـــه إســـتراتيجية 

حملاربـــة اإلرهـــاب. 

وكتـــب الفصـــَل اخلامـــس، وهـــو بعنـــوان "البحـــث األكادميـــي ومجتمـــع 
االســـتخبارات: بعـــض التأمـــالت"، ضابـــُط اســـتخبارات متقاعـــد، 
ويـــرى أن الضغـــط علـــى احلكومـــة أدى لفهـــم ســـياق إرهـــاب 
يُعتـــرف  فلـــم  ســـبتمبر،  مـــن  عشـــر  احلـــادي  بعـــد  القاعـــدة 
بدراســـات اإلرهـــاب فحســـب؛ بـــل اُعتـــرف أيًضـــا بالتخصصـــات 
 التكميليـــة، مثـــل العلـــوم الســـلوكية والتقنيـــة، علـــى أنهـــا ذات صلـــة

مبكافحة اإلرهاب. 

الجزء العاشر: تأمالت في السيرة الذاتية 
لتطور المجال

يتألـــف هـــذا اجلـــزء مـــن ثاثـــة فصـــول، ويســـتعرض الفصـــل 
األول، وهـــو بعنـــوان "بنـــاء حقـــل اإلرهـــاب"، تطـــوَر اهتمـــام مارثـــا 
كرينشـــاو Martha Crenshaw باإلرهـــاب ومناهجهـــا البحثيـــة 
يف دراســـته منـــذ الســـتينيات حتـــى وقتنـــا احلاضـــر، إذ قامـــت 
لـــه،  الفرديـــة  بتحليـــل أســـباب اإلرهـــاب ونهاياتـــه، والدوافـــع 
التنظيميـــة،  وقوتهـــا  اإلرهابيـــة،  اجلماعـــات  وإســـتراتيجيات 
ـــه، وعواقـــب  ـــة علي والســـياقات السياســـية لإلرهـــاب، وردود الدول

سياســـات محاربـــة  اإلرهـــاب. 

وعمـــل مؤلِّـــف الفصـــَل الثانـــي، وهـــو بعنـــوان "مأسســـة مجـــال 
دراســـات اإلرهـــاب"، يف مجـــال دراســـات اإلرهـــاب ملـــدة أربعـــن 
عاًمـــا، وبصفتـــه محـــرًرا مشـــارًكا يف "اإلرهـــاب والعنـــف السياســـي" 
ــة "وجهـــات نظـــر حـــول اإلرهـــاب"، لحـــظ  ورئيـــس حتريـــر مجلـ
ــا  ــاب موضوًعـ ــح اإلرهـ ــبعينيات، إذ أصبـ ــذ السـ ــث منـ ــو البحـ منـ
مجـــال  يف  الباحثـــون  يـــزال  ول  األكادميـــي،  للتحليـــل  صعًبـــا 
دراســـات اإلرهـــاب يكافحـــون لإلجابـــة عـــن األســـئلة نفســـها التـــي 
ُطرحـــت قبـــل أربعـــن عاًمـــا، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود بيانـــات 
أكثـــر شـــموًل ودقـــة، وأســـاليب أكثـــر منهجيـــة وتعقيـــًدا، ومعرفـــة 
ــف  ــزال تعريـ ــك ل يـ ــن كلِّ ذلـ ــم مـ ــى الرغـ ــق، وعلـ ــة أعمـ متراكمـ
ـــف السياســـي  ـــن العن ـــزه عـــن األشـــكال األخـــرى م اإلرهـــاب ومتيي
"مثـــل التمـــرد" ميثـــل إشـــكالية، واألمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى حتديـــد 
ـــة  ـــى نظري ـــزال احملـــاولت قائمـــة للوصـــول إل ـــك ل ت أســـبابه. كذل
ســـببية متكاملـــة ميكـــن تطبيقهـــا عبـــر ســـياقات مختلفـــة، وتشـــمل 
جميـــع مســـتويات التحليـــل الثاثـــة: الفـــرد، واجلماعـــة، والبيئـــة 

الوطنيـــة والدوليـــة. 

م الفصـــل الثالـــث، وهـــو بعنـــوان "مراجعـــة مجـــال اإلرهـــاب"،  ويقـــدِّ
 Richard Jackson رصـــًدا لرحلـــة مؤلِّفـــه ريتشـــارد جاكســـون
الفكريـــة، بوصفـــه أحـــد العلمـــاء املؤسســـن للدراســـات النقديـــة 
ويشـــرح   ،)Critical Terrorism Studies CTS( اإلرهـــاب  يف 
التأثيـــرات التكوينيـــة والتجـــارب احلياتيـــة التـــي دفعتـــه نحـــو 
هـــذا املســـار، وكيـــف نّظـــم مؤمتـــًرا عـــن الدراســـات النقديـــة يف 
اإلرهـــاب، وأطلـــق مجموعـــة عمـــل لهـــذا التخصـــص يف جمعيـــة 
ـــدة،  ـــة جدي ـــة )BISA(، وأصـــدر مجل ـــة البريطاني الدراســـات الدولي
د نهـــج الدراســـات  ونشـــر سلســـلة مـــن الكتـــب واملقـــالت التـــي حتـــدِّ

النقديـــة لإلرهـــاب.
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