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سرام  /راذآراذآ

مقدمة

(((

ظهرت الدراسات النقدية لإلرهاب ،بعد هجامت  11سبتمرب ،2001
بوصفها مقاربة بديلة من األدبيات التقليدية السائدة يف حقل
فضل عن استكشاف فهم مبتكر
دراسات اإلرهاب .وهي تسعىً ،
للظاهرة ،لنقد الكيفية التي يُساء بها استخدام "اإلرهاب" و"الحرب
عىل اإلرهاب" ،خطابًا ومامرسةً.
يستلهم هذا النوع من الدراسات أطروحات النظرية النقدية
خصوصا املرتبطة منها مبدرسة فرانكفورت
يف العالقات الدولية،
ً
ومدرسة أبرييستويث للدراسات األمنية النقدية .وعىل سبيل االمتداد
تحاج هذه الدراسات بأ ّن اإلرهاب
للمدرسة البنائية يف العالقات الدوليةّ ،
مبني اجتامع ًيا .Socially constructed
ليس معطى موضوع ًيا ،لك ّنه ٌّ
ومثل غريه من التهديدات األمنية املبنية اجتامعيًا ،ال يُس ّمى اإلرهاب
إرهابًا إلّ إذا اعتربته النخب إرهابًا ،وتكلّمت عنه بوصفه إرهابًا أيضً ا.
عىل هذا النحو ،ال يكون اإلرهاب سابقًا عىل الخطاب الذي يقدمه عىل
أنه كذلك .وبعبارة أخرى ،ال يوجد اإلرهاب وجو ًدا موضوع ًيا خارج
اللغات ،واألفكار ،والهويات ،والخطابات التي يتب ّناها مختلف الفواعل.

فضل عن ذلــك ،تسعى الــدراســات النقدية لإلرهاب لـ "نقد"
ً
الخطابات واملامرسات املرتبطة مبكافحة اإلرهاب والحرب "العاملية"
عليه ،والكيفية التي يتم بها توظيف ذلك م ّرب ًرا إلجراءات وتدابري
بدل
تخص تقويض الحريات ،وانتهاك حقوق اإلنسان .وبذلك ،فهيً ،
من القضاء عىل اإلرهاب ،تتح ّول إىل مصدر لتغذية اإلرهاب نفسه.
غري أ ّن هذه الدراسات ال تكتفي بالنقد ،بل تبحث يف األشكال غري
العنيفة ملكافحة اإلرهاب.
وفضل عن العديد من املقاالت املحكّمة  -ال سيام تلك التي
ً
نــرتُ حديثًا يف ثــاث دوريـــات متخصصة ،هــي" :دراســات
 1يتقدم الباحث بجزيل الشكر إىل الدكتور عبد النور بن عنرت ،األستاذ يف جامعة
باريس  ،8عىل تعقيباته القيّمة عىل مس ّودة هذه املراجعة.

نقدية لـــإرهـــاب" ،و"دراســـــات يف الــن ـزاعــات واإلرهــــاب"،
و"اإلرهاب والعنف السيايس"  -تطور هذا الحقل املعريف الناشئ
بفضل صدور مجموعة من الكتب املتخصصة ،أبرزها دليل راوتليدج
إىل حقل الدراسات النقدية لإلرهاب الذي أصدرته مؤسسة راوتليدج
موسع  Handbookإىل هذا الحقل املعريف
يف سنة  ،2016وهو دليل َّ
الناشئ؛ مبختلف إشكالياته ومقارباته النظرية ،وحججه وأطروحاته،
وفجواته واتجاهاته البحثية .ح ّرر الكتاب ريتشارد جاكسون R.
 ،Jacksonأستاذ دراسات السالم يف جامعة أوتاغو بنيوزيلندا ،وشارك
متخصصا يف دراسات اإلرهاب
يف كتابة فصوله خمسة وعرشون باحثًا
ً
من منظو ٍر نقدي .وتسعى هذه املساهمة النقدية لتقديم مراجعة
لهذا الكتاب .وهي تنقسم إىل جزأين؛ إذ يق ّدم الجزء األول قراءة
عامة ومقتضبة يف محتويات الكتاب ،ويحاول الجزء الثاين التوسع يف
مناقشة أبعاد املرشوع النقدي وحدوده يف حقل الدراسات النقدية
لإلرهاب ،استنا ًدا إىل أهم األطروحات الواردة يف الدليل.

ً
أوال :محتويات الدليل
يشتمل هذا الكتاب عىل مجموعة من الفصول تحاول فحص الكيفية
التي تساهم بها الدراسات النقدية لإلرهاب يف تشكيل فهمنا له ،ويف
مكافحته ،خطابًا ومامرسة .وهو ينقسم إىل مقدمة  -وتع ّد الفصل
األول يف ترتيب فصول الكتاب ،وقد كتبها املحرر ريتشارد جاكسون،
بعنوان "عقد كامل من الدراسات النقدية لإلرهاب"  -وخمسة
فصل(((.
أقسام مؤلفة من ستة وعرشين ً

 .1مقاربات نقدية لدراسة اإلرهاب
يتناول هذا القسم مجموعة من اإلشكاليات الرئيسة التي يثريها
حقل الدراسات النقدية لإلرهاب عىل مدى السنوات العرش املاضية
حول كيفية دراستنا لإلرهاب .وتستلهم هذه اإلشكاليات مختلف
افرتاضات النظرية النقدية يف العالقات الدولية؛ ومن أبرزها مقولة
معي"،
أ ّن كل نظرية تأيت دامئًا من "مكان ما" ،من أجل "شخص َّ
خدمة لـ "غرض ما"((( ،ومن ث ّم ينبغي أن يكون تفكري الباحث تأمليًا
حيال السياقات التي تتم وتتطور فيها األبحاث حول ظاهرة ما.
يحاول هذا القسم أن يجيب عن بعض األسئلة ،من بينها :من أين تأيت
دراسات اإلرهاب ثم الدراسات النقدية له؟ وكيف يؤث ّر ذلك يف تطورها
الحقًا؟ وبذلك ،فهو يبحث يف جذور دراسات اإلرهاب؛ خطابًا وماد ًة
معرفيةً ،وهي جذور متت ّد إىل فرتة الحرب الباردة ،إذ نُرشت أبحاث عديدة
 2لالطالع عىل تفاصيل بشأن هذه املحتويات ،انظر:
Richard Jackson (ed.), Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies,
Routledge Handbooks (London and New York: Routledge, 2016), pp. 20-38.
3 Robert Cox, "Theory, Social Forces, States and World Orders: Beyond
International Relations,'' Millennium, vol. 10, no. 2 (1981), p. 128.

مراجعات وعروض كتب
الدراسات النقدية لإلرهاب بوصفه حق ًلا معرفيًا ناش ًئا
مراجعة "دليل راوتليدج إلى الدراسات النقدية لإلرهاب"

يف مجال مكافحة التمرد  .Counter-insurgencyكام يؤكّد القسم األثر
الذي ما زالت متارسه هجامت  11سبتمرب يف أجندة البحث واتجاهاته،
خصوصا يف ما يتعلق بالرتكيز عىل العالقة بني اإلرهاب و"أمن الدولة".
ً
كام يركّز هذا القسم عىل مجموعة من اإلشكاليات األنطولوجية
واإلبستمولوجية واملنهجية التي من املحتمل أن تشكّل موضو ًعا
الهتامم الدراسات النقدية باإلرهاب .ويخلص إىل أن اإلرهاب ليس
إال مجرد تصنيف مبني اجتامع ًيا أو مجرد أداة للداللة اجتامع ًيا ،من
دون أي محتوى أنطولوجي جوهري ،وتأثري ذلك يف تراكم املعرفة حول
اإلرهاب ،ويف أمناط االستجابة ألعامل العنف التي توصف بأنها إرهاب.
ويقرتح هــذا القسم خريطة معرفية ملختلف األنطولوجيات
واإلبستيمولوجيات التي تستند إليها البحوث املتخصصة يف اإلرهاب؛
كالوضعية الجديدة ،والتأملية ،والواقعية النقدية .فهذه األنطولوجيات
واإلبستيمولوجيات هي ما يحدد ما ميكن أن نعرفه عن اإلرهاب،
والكيفية التي ميكن من خاللها أن نعرف ما نعرفه بشأنه.
مثل ،بني
إذا ما قاربنا خطاب الحرب عىل اإلرهاب بـ "التوليف"ً ،
املقاربات البنائية وما بعد البنيوية من جهة ،واملقاربات التي تستلهم
النظرية النقدية والفلسفة املادية – التاريخية من جهة أخرى ،فإنه
ميكننا أن نفهم أ ّن الحرب العاملية عىل اإلرهاب هي مرحلة تاريخية
من التوسع الرأساميل النيوليربايل الذي تقوده الدوافع الجيوسرتاتيجية
املهيمنة للواليات املتحدة ،والتي تعكس ،عرب مسار جديل "معقّد"،
خطابًا أوسع يقوم عىل مفاهيم االستثنائية الغربية ورصاع الحضارات
وإدارة املخاطر وتؤسسه ،من شأنه أن يضفي مزي ًدا من الرشعية عىل
السياسات العاملية ملكافحة اإلرهاب.
وتذكّرنا فصول هذا القسم بأنّه ال تزال هناك إشكاليات كثرية يقع
عىل كاهل الباحثني النقديني يف مجال دراسة اإلرهاب عب ُء التصدي
لها .وعىل سبيل املثال ،تركّز الكثري من دراسات تحليل الخطاب عىل
الدول الغربية (القادة ،ووسائل اإلعالم ،والرأي العام ،والخرباء ،وغري
ذلك) ،يف حني أنّه ليس هناك ّإل دراسات قليلة ج ًدا تويل خطابات
الجامعات "اإلرهابية" ومؤيديها أهمية .ومن الناحية املنهجية ،هناك
حاجة ،يف كثري من األحيان ،إىل إجراء مزيد من البحوث مبارشة مع
اإلرهابيني واملسلحني ،من أجل فهمٍ أفضل لذاتياتهم Subjectivities
ووجهات نظرهم إىل العامل .Worldviews

 .2طبيعة اإلرهاب وأسبابه
يف القسم الثاين ،يجري البحث ،أيضً ا ،يف األسئلة الجدلية التي تثريها
مسألة اإلرهاب؛ مثل كيفية تعريف اإلرهاب نفسه ،وكيفية تقييم
التهديدات اإلرهابية ،وإن كان هناك نو ٌع جديد من اإلرهاب ،وإن
كان الدين سب ًبا يف األشكال املعارصة لإلرهاب ،وكيفية بروز الجندر
بوصفه بع ًدا غري مسبوق لإلرهاب ،والكيفية التي ينبغي لنا أن
نفهمه من خاللها .ويف هذا السياق ،تق ّدم الدراسات النقدية لإلرهاب

121
مداخالت مهمة ،ال سيام من خالل فضحها الكيفي َة التي يبالغ عن
طريقها القادة السياسيون ووسائل اإلعالم يف تقديم التهديد اإلرهايب
يف املجتمعات الغربية ،واألهم من ذلك ،الكيفية التي يتم بها
التالعب بخوف الجمهور من أجل الحصول عىل مكاسب سياسية
ومادية أيضً ا .يجري إعادة طرح هذه األسئلة؛ بالنظر إىل أ ّن الخطر
الذي يشكّله اإلرهاب غال ًبا ما كان مبالغًا فيه إىل حد بعيد ،سواء كان
تهدي ًدا للسالمة الشخصية للمواطن ،أو ألسلوب الحياة الغربية ،أو
لسالمة الدولة بوصفها مؤسسة .ونتيجة لذلك ،كانت ر ّدة الفعل تجاه
تهديد اإلرهاب ،منذ  11سبتمرب  ،2001غري رضورية ،Unnecessary
مم كان مأمولً  .وتق ّدم الدراسات
وجاءت آثاره عىل العكس متا ًما ّ
النقدية لإلرهاب فضا ًء معرفيًا واس ًعا لفهم طبيعة هذه املبالغة
ومداها وعواقبها؛ سواء كان ذلك يف الخطاب املناهض لإلرهاب ،أو
يف إجراءات ردة الفعل ملكافحته.

يسلّط هذا القسم الضوء أيضً ا عىل إسهامات الدراسات النقدية
لإلرهاب يف فضح مغالطات أطروحة "اإلرهــاب الجديد" ،وفضح
الكيفية التي تعمل بها رسديات هذه األطروحة عىل إضفاء الرشعية
عىل مامرسات جديدة أكرث عنفًا يف إطار مكافحة اإلرهاب ،كالتعذيب
فضل عن إضفاء الرشعية عىل مقاربات
والقتل خارج نطاق القانونً ،
أمنية جديدة أكرث تدخلية؛ يف مجال الرشطة ،والجيش ،وإدارة
تقض هذه الفصول
املخاطر ،واملراقبة ،وغريها .من جهة أخرىّ ،
مضاجع أنصار التيار املهيمن يف فهمهم لدور الدين يف اإلرهاب
املعارص؛ ذلك أنها تسلّط مزي ًدا من األضواء عىل املغالطات الكامنة يف
فضل عن
صميم الخطاب األكادميي والسيايس السائد حول اإلرهابً ،
الوظيفة الخطابية ِ
الخطرة التي يؤديها الربط بني الدين واإلرهاب.
كام تربز الدراسات النقدية لإلرهاب ،يف جزء مهم منها ،الدور
املنيس للمرأة؛ سواء كان ذلك يف الجامعات املسلّحة أو
الخفي أو
ّ
يف جامعات مكافحة اإلرهاب ،والكيفية التي يُدرس بها انخراط
النساء يف هذا املجال ويُفهم .إضافة إىل ذلك ،ت ُربز الدراسات النقدية
لإلرهاب كيفية إخفاء الرسديات املهي ِمنة أمناط اإلرهاب اليومي،
الحميمي ،الذي تواجهه ماليني النساء من ج ّراء عنف األنظمة
وأحيانًا
ّ
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األبوية السائدة ،وكيفية اإلبقاء عىل معاناة ضحايا هذا اإلرهاب يف
حدود العنف املامرس يف "املجال الخصويص" البعيد واملنفلت ،متا ًما،
من سلطة "املجال العمومي" وضبطه.

 .3إرهاب الدولة
يش ّدد هذا القسم عىل أ ّن موضوع إرهاب الدولة يُع ّد فجوة واسعة
حقل الدراسات األمنية ودراسات اإلرهاب .ويرجع ذلك إىل عدد
يف َ
من العوامل ،من بينها املامرسة التاريخية للدول .فغال ًبا ما يتم
استبعاد أفعال الدولة من تعريف اإلرهاب؛ من جهة ارتباط دراسات
اإلرهاب ،يف جذورها ،بدراسات مكافحة التمرد وما يرتتّب عىل ذلك
من التعامل مع اإلرهاب غري الدولتي ،باعتباره مشكلة أمنيّة تحتاج
حل عرب املوازنة بني البحوث األكادميية ومامرسات مكافحة
إىل ّ
اإلرهاب ،ومتويل الدولة للسواد األعظم من البحوث حول اإلرهاب،
والدور األوسع نطاقًا الذي تؤديه الجامعة بوصفها مؤسسة محافظة
عىل النظام القائم ،ودور التنشئة االجتامعية والتدريب األكادميي،
وغري ذلك.
من الواضح أ ّن الباحثني األرثوذكسيني يف مجال اإلرهاب مييلون إىل
الرفض التام لفكرة إرهاب الدولة ،أو إىل املحا ّجة بأ ّن إدراجها يف أجندة
البحث من شأنه أ ْن يؤ ّدي إىل تضخيم األجندة ،وتشويه الدراسات
املتعلقة باإلرهاب غري الدولتي .ويف املقابل ،مييل الباحثون النقديون
إىل الدفاع عن ح ّجة مفادها أ ّن الدول ميكن أن متارس اإلرهاب أيضً ا،
ويفرتضون أ ّن هناك أسبابًا تحليلية ومعيارية جديرة باالهتامم؛ من
اإلرهاب (أو العنف بهدف
أجل دراسة وفهمٍ لكيفية استخدام الدول
َ
حاج الباحثون النقديون
الرتويع) ألغراض سياسية .وعىل أقل تقدير ،يُ ّ
بأ ّن كث ًريا من أعامل اإلرهاب التي متارسها فواعل من غري الدول ميكن
فهمها ،عىل نحو أفضل ،بوصفها ر ّدة فعل عىل إرهاب الدولة ،أو
فعل عىل عالقة "سببية" وثيقة بإرهاب الدولة.
بوصفها ً
يق ّدم هذا القسم قراءة يف التاريخ الطويل إلرهاب الدولة يف الغرب،
ومامرسات التعذيب والتسليم والقتل املستهدف التي أصبحت جز ًءا
ال يت ّجزأ من مامرسات مكافحة اإلرهاب يف العديد من الدول خالل
فرتات الحرب عىل اإلرهاب .وتش ّدد الدراسات النقدية لإلرهاب
عىل الطبيعة غري األخالقية لهذه املامرسات ،وافتقادها الرشعية،
وعدم فعاليتها ،ودورها يف إجهاض جهود الحد من اإلرهاب ،وآثارها
فضل عن آثارها السيئة يف
امل ُق ِّوضة للمعايري والنظم القانونيةً ،
االستقرار اإلقليمي .من جهة أخرى ،توفّر هذه الدراسات قاعدة أدلّة
صلبة للتع ّرف إىل األنشطة التي حاولت الدول إخفاءها أو إنكارها.
وهو ما مكّن ناشطي حقوق اإلنسان واملحامني وضحايا االنتهاكات
فضل عن
من مواصلة النضال من أجل العدالة واكتشاف الحقيقةً ،
متكني الباحثني والصحافيني من فهمٍ أفضل لظاهرة إرهاب الدولة
وأسبابها وعواقبها.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

يرى محرر الكتاب((( أ ّن هناك ع ّدة أسباب تحليلية ومعيارية من
شأنها أ ْن ت ّربر تكريس املزيد من الجهود لدراسة إرهاب الدولة.
عىل سبيل املثال ،تساهم دراسات إرهاب الدولة يف تعزيز فهمنا
لإلرهاب بوصفه ظاهرة سياسية؛ وذلك من خالل فهم السياق الذي
اإلرهاب َ
أول م ّرة ،والكيفية التي ظلّت تسعى
استخدمت فيه الدول
َ
من خاللها الفواعل غري الدول ملحاكاة العنف الذي متارسه الدولة،
فضل عن الكيفية التي يكون بها إرهاب الفواعل من غري الدول يف
ً
رشا بإرهاب الدولة .إضاف ًة إىل
العديد من املناطق مرتبطًا ارتباطًا مبا ً
ذلك ،هناك قيمة معيارية واضحة يف االهتامم بظاهرة عنف الدولة
من أجل تحديد إن كان هذا العنف إرهابًا أو مل يكن كذلك؛ فمن
املؤكد أ ّن اإلرهاب الذي ترتكبه الدولة يُع ّد غري رشعي ،وغري قانوين
مبوجب القانون الدويل .عالو ًة عىل ذلك ،أصبح وصف "اإلرهاب" يف
ح ّد ذاته يحظى بقوة قانونية ومعيارية تدفع نحو تغيري السلوك.
وإذا صار الضغط عىل الدول ،أم ًرا ممك ًنا ،عرب دراسات أكادميية
دقيقة ومحايدة ،للح ّد من العنف الذي متارسه خشية تسميته
إرهابًا ،فإ ّن ذلك سيكون خطوة إيجابية بالنسبة إىل العديد من
الضحايا املحتملني.

 .4االستجابات المعاصرة لإلرهاب
يهتم القسم الرابع مبقاربات وسياسات متعلقة مبكافحة اإلرهاب
 Counterterrorismوالحرب عىل اإلرهــاب .War on terror
فصول عن مقاربة الدول الغربية ملكافحة
ويتضمن ،عىل غرار ما سبقً ،
اإلرهاب ،والبعد العسكري للحرب العاملية عىل اإلرهاب ،واملراقبة
ويحاج هذا القسم بأ ّن الدراسات
الجامعية ،ومكافحة التطرف.
ّ
النقدية لإلرهاب ميكنها ،بفضل ارتباطها بدراسات املراقبة ،أن تساعد
يف فهم الكيفية التي يتم من خاللها تطعيم مامرسات مكافحة
اإلرهاب مبختلف تقنيات الحوكمة النيوليربالية (مثل تقنيات املراقبة
الجامعية وإدارة املخاطر ،ومامرسات األمننة ،وتوظيف هندسة
الفضاءات الحرضية ،وتصميم برامج مكافحة التطرف ،وغريها).
وقد تطورت ،خالل السنوات األخرية ،أدبيات عديدة معمقة تسائل
مركزية مكافحة اإلرهاب ،أو توظيف مكافحته م ّرب ًرا أساس ًيا لتعزيز
إجراءات وتدابري متعلقة مبراقبة السكان ،والتي تهدف إىل مراقبة
األشخاص والتنظيامت ِ
الخطرة ،وحامية الحدود ،ومراقبة املعارضة
وتبي
السياسية وتوجيهها ،وحامية الثقافة االستهالكية يف املجتمعِّ .
هذه األدبيات أ ّن مكافحة اإلرهاب والحرب عىل اإلرهاب ،خطابًا
ومامرسةً ،أصبحتا يف الوقت الراهن جز ًءا ال يت ّجزأ من أنطولوجيا
الدولة والرأساملية النيوليربالية.
4
Richard Jackson, Eamon Murphy & Scott Poynting,
“Introduction: Terrorism, the State and the Study of Political Terror,” in:
Contemporary State Terrorism: Theory and Practice (London and New York:
Routledge, 2010), pp. 1-11.

مراجعات وعروض كتب
الدراسات النقدية لإلرهاب بوصفه حق ًلا معرفيًا ناش ًئا
مراجعة "دليل راوتليدج إلى الدراسات النقدية لإلرهاب"

تكشف أدبيات عديدة ،أغلبها يف حقل الدراسات النقدية لإلرهاب،
أ ّن املقاربات /السياسات السائدة يف مجال مكافحة التطرف غال ًبا
ما تيسء تشخيص مسوغات العنف ،ومن ث ّم فهي تخفق يف وقف
أعامل اإلرهاب ،وتنشئ "جامعات من املشبوهني" ،وتفاقم انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وتغذي املظامل ،كام تغذي الشعور بالخوف؛ وهكذا
تتحول إجراءات مكافحة التطرف إىل مصدر لتغذية التطرف نفسه.
ونظ ًرا إىل الكيفية التي توسع بها نطاق مكافحة التطرف لتصبح
أحد أهم املسارات املركزية يف سياسات مكافحة اإلرهاب ،وإىل حجم
املوارد املخصصة لذلك ،وإىل تنامي انتشار آثارها يف مختلف فضاءات
الحياة االجتامعية ،فإ ّن هذه األدبيات من شأنها أن تق ّدم أرضية
صلبة ملزيد من البحث والنقد واملقاومة أيضً ا.
من جهة أخــرى ،تهتم الدراسات النقدية لإلرهاب بالبحث يف
أصول الحرب العاملية عىل اإلرهاب واستمرار ارتباطها باالستجابات
فضل عن االهتامم بتوثيق آثار هذه
أساساً ،
العسكرية لإلرهاب ً
الحرب وتقييمها ،عىل مدى السنوات الخمس عرشة املاضية؛ يف
العالقات الدولية ،والقانون الدويل ،وحقوق اإلنسان ،واالستقرار
اإلقليمي ،وعمليات السالم ،والتنمية الدولية ،والتعاون الدويل ،وغري
ذلك .وقد أثبتت هذه الدراسات ،عىل نحو واضح ،أ ّن الحرب العاملية
عىل اإلرهاب كانت فاشلة بكل املقاييس ،متسبّبة بهدر كبري لألرواح
واملوارد ،كام أنّها فشلت يف تقويض تنظيم القاعدة ،بل إنها أفرزت،
عىل العكس مام كان مرغوبًا فيه ،جامعات جديدة (تنظيم الدولة
مثل) ،وأ ّدت إىل زعزعة االستقرار يف
اإلسالمية يف العراق والشام ً
أقاليم عديدة عىل غرار الرشق األوسط ،وق ّوضت عد ًدا من عمليات
السالم الجارية ،وتسبّبت بزيادة مستويات العسكرة ،وتقويض
النظام العاملي لحقوق اإلنسان.
تبقى هناك حاجة إىل املزيد من البحوث يف رشعية األشكال السلمية
وغري العنيفة ملكافحة اإلرهاب ،ومدى فعاليتها؛ كالحوار ،واملفاوضات،
والوساطة ،واإلصالحات السياسية ،والتعامل مع املظامل ،وما شابه
ذلك .ولنئ كان مث ّة أدبيات قليلة ،ومهمة يف اآلن نفسه ،حول فاعلية
الحوار يف الح ّد من اإلرهاب ،مقابل وجود أدبيات عديدة بشأن دور
التفاوض والوساطة يف النزاعات املسلحة ،فإ ّن الحاجة إىل مزيد من
الدراسات املعمقة تبقى مل ّحة يف ما يتعلق بظروف املفاوضات،
وكيفيتها ،مع الجامعات التي تستخدم إسرتاتيجيات إرهابية مؤطرة
برشعية ما وفعالة.
فضل عن ذلك ،توجد حاجة أيضً ا إىل املزيد من البحث يف آليات
ً
املقاومة واالحتجاج عىل آثار مكافحة اإلرهــاب والحرب عىل
اإلرهاب يف حقوق اإلنسان ،وخصوصية األفراد ،وحرية التنقل،
وما شابه ذلك .كام تبقى هناك حاجة إىل املزيد من البحوث من
وخصوصا
منظور الجنوب الكبري  Global Southأش ّد إلحا ًحا،
ً
من منظور البلدان التي تحملت /تتحمل وطأة الحرب عىل
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اإلرهاب ،والتي ت ُع ّد هدفًا لإلجراءات الغربية التدخلية تحت غطاء
مكافحة اإلرهاب.

 .5نقاشات ناشئة
يناقش القسم األخري من الكتاب عــد ًدا من املواضيع التي تربز
بوصفها مجاالت بحثية جديدة ومتزايدة األهمية بالنسبة إىل حقل
الدراسات النقدية لإلرهاب .ويركّز هذا القسم عىل الكيفيات التي
يتسع من خاللها خطاب مكافحة اإلرهاب ليشمل أشكالً أوسع من
فضل
وخصوصا يف مجال البيئةً ،
االحتجاجات والنشاطات السياسية،
ً
عن الكيفية التي يعمل بها مجال الدراسات اإلعالمية عىل إيجاد
طرق جديدة لدراسة أثر الهجامت اإلرهابية يف البيئة الجديدة لإلعالم
وكيفية االستجابة لها .كام يركّز هذا القسم عىل دراسة السياقات
التي تظهر فيها الذاكرة الجامعية ،وتتطور ،حول الهجامت اإلرهابية،
والدور الحاسم الذي تضطلع به هذه الذاكرة يف السياسات الوطنية،
حقل دراسات
والكيفية التي ميكن للحركات النقدية من خاللها ،يف َ
السالم واإلرهاب ،أن تجد ُس ًبل للتعامل مع مسائل العنف السيايس،
عىل نحو أشمل .ومبا أ ّن مكافحة اإلرهاب تصبح ،مع مرور الوقت،
حتم املزيد من
أعمق وأكرث تجذ ًرا يف مجتمعاتنا ،فسيكون هناك ً
املجاالت والقضايا التي تحتاج إىل بحوث نقدية أكرث جديّة وأش ّد
رصامة؛ مثل الدور املتنامي للرشكات األمنية الخاصة يف مكافحة
اإلرهاب والحرب عىل اإلرهاب ،وعسكرة الرشطة بوصفها استجابة
لرضورات مكافحة اإلرهاب ،والتأثر الناشئ واملتزايد بني سياسات/
خطابات مكافحة اإلرهــاب واملامرسات أو الخطابات "اليومية"
للناس العاديني(((.

ثان ًيا :حدود النقدي في الدراسات
النقدية لإلرهاب؟
يق ّدم هذا الكتاب قيمة مضافة واضحة لحقل دراسات اإلرهاب .ومن
املنتظر أن يكون له أثر واضح يف عدد من الحقول املعرفية األخرى غري
دراسات اإلرهاب؛ كالعالقات الدولية ،والدراسات األمنية (النقدية)،
وتحليل /تسوية النزاعات ،وعلم االجتامع السيايس ،وغري ذلك من
الحقول .ومع ذلك ،يش ّدد الكتاب عىل مجموعة من الفجوات التي
عم تم رصده يف عرض املحتويات
ً
تبقى يف حاجة إىل الردم.
وفضل ّ
يف الجزء األول من هذه املراجعة ،يؤكد الكتاب رجوع أبرز الفجوات
املوجودة يف األدبيات ،خاصة يف ما يتعلق بأسباب اإلرهاب سواء كان
 5ميكن االطالع ،يف هذا الشأن ،عىل دراسة حديثة ملحرر الكتاب مبشاركة غاريث
هال ،انظر:
Richard Jackson & Gareth Hall, "Talking about Terrorism," Politics, vol. 36,
no. 3 (2016), pp. 292-307.
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مصدره الدولة أو فواعل أخرى غري الدولة وسواء ُمورس يف املجال
العمومي أو الخاص ،إىل النزعة السائدة التي تركز عىل االستجابات
بدل من الرتكيز عىل
خصوصا حيال اإلرهابً ،
وردات الفعل الرسمية
ً
اإلرهاب يف ح ّد ذاته .إ ّن ما يربر االدعاء بوجود هذه الفجوة املنهجية
هو أ ّن السواد األعظم من الخرباء واملتخصصني الذين يتحدثون عن
"اإلرهاب" مل يتحدثوا ق ّط إىل "إرهابيني".
من ناحي ٍة أخرى ،يدعو الكتاب إىل االهتامم أكرث بتقديم روايات
سببية حول جذور اإلرهاب وأسبابه العميقة ،وذلك عرب الرتكيز
عىل كيفية تشكل ذاتيات الجامعات وسلوكياتها (كيفية تشكلها
فكريًا ،وخطابيًا /لغويًا ،وماديًا) ،والرتكيز عىل األمناط الديناميكية
للتفاعل بني الدول والجامعات املضطهدة واملقاومة العنيفة ،والرتكيز
أيضً ا يف أثر السياسات الخارجية يف حفْز أمناط عنيفة للمقاومة
وتأجيجها (يُ َع ّد االرتباط السببي بني السياسات الخارجية الغربية،
القرسية والقمعية ،واستخدام املقاومة العنيفة من جهة جامعات
مسلحة تصنف عىل أنها إرهابية من أبرز اهتاممات الدراسات
النقدية لإلرهاب).
عمو ًما ،يجب أن يستم ّر نقد هيمنة اإلبستيمولوجيا ما بعد الوضعية
عىل الدراسات النقدية لإلرهاب ،ذلك أنه من املرجح أن تحول
دون إحراز تق ّدم يُذكر يف هذا الصدد؛ أل ّن تب ّني منطلقات هذه
اإلبستيمولوجيا غال ًبا ما يعني الزهد يف االدعاءات السببية عندما
يتعلق البحث بالعامل االجتامعي .ويف هذا السياق ،ميكن التعويل عىل
وعود النزعة االنتقائية التحليلية لردم هذه الفجوة((( ،حتى ال يقع
الحقل املعريف ضحية لهيمنة إحدى الفلسفتَني املتعارضتَني (الوضعية
وما بعد الوضعية) .وسيت ّم الرتكيز يف ما تبقّى من هذه املراجعة
عىل ثالث فجوات أخرى ،ينبغي للدراسات النقدية لإلرهاب أن
تجتهد يف ردمها؛ حتى تحافظ عىل هويتها املعرفية بوصفها مرشو ًعا
بحث ًيا نقديًا.
ً
أول :تحتاج الدراسات النقدية لإلرهاب إىل مراجعة وإعــادة
النظر يف "تعريف كيفية تعريف اإلرهاب" Redefining how to
 ،defineوهي خطوة تأملية  Reflexiveرضورية شبيهة مبا يسميه
اإلبستيمولوجيون "فهم الفهم" أو "التنظري حول التنظري" .ويقدم
جوزيف أيسون  Joseph Eassonوألكس شميد مس ًحا غري حرصي
يشتمل عىل مئتني وخمسني تعريفًا مختلفًا لإلرهاب((( .بل إ ّن معظم
الباحثني ال يجدون حر ًجا يف وضع قامئة بالتعريفات ،بعضها يصل
إىل العرشات ،ثم يضيفون تعريفاتهم إليها .ومنهم من يُدرج لوائح
قد تبلغ مئة تعريف أو تزيد عىل ذلك ،ث ّم يخلص يف النهاية إىل
 6حول مزايا االنتقائية التحليلية ووعودها ،انظر :محمد حميش" ،االنتقائية التحليلية
يف حقل العالقات الدولية" ،سياسات عربية ،العدد ( 28أيلول /سبتمرب  ،)2017ص .54-40
7 Alex Schmid (ed.), The Routledge Handbook of Terrorism Research
(Abingdon and New York: Routledge, 2011), pp. 99-148.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

أ ّن البحث عن تعريف مالئم لإلرهاب ال يزال جاريًا .إ ّن استعصاء
تعريف "االجتامعي" ظاهرة ال تقترص عىل اإلرهاب ،بل إنها تتعلّق
بالظواهر التي تدرسها العلوم االجتامعية كافّةً .غري أ ّن خصوصية
قابل للضبط
اإلرهاب تأيت من كونه توصيفًا أكرث من كونه مفهو ًما ً
واالستعامل من دون محاذير ،معرفية وسياسية ،ت ُذكَر.
ٍ
أول ،هي
مستعص عىل التعريف؛ ألن كلمة "إرهايب"ً ،
إ ّن اإلرهاب
وصف مل يطلقه اإلرهايب عىل نفسه ،وإنّ ا وصفته به ٌ
دول يستهدفها
ٌ
اإلرهايب .وهكذا ،يتم توصيف أعامل عنف مع َّينة عىل أنها إرهاب
أساسا) ،بينام يتم اإلبقاء عىل
(تلك التي يرتكبها فواعل من غري الدول ً
أعامل عنف أخرى؛ مثل أعامل العنف التي ترتكبها الدولة ،يف خانة
مثل) ،وأل ّن كلمة "إرهايب"،
العنف املرشوع (املرشوع للدولة احتكا ُره ً
ثان ًيا ،هي كلمة توظيفية ومعيارية تفتقر إىل الدقة العلمية ،فهناك
مثل دول غربية تع ّد بعض دول الرشق األوسط ،مثل إيران وسورية
ً
دول عربية تع ّد إرسائيل
والعراق سابقًا ،دولً إرهابية ،كام أ ّن هناك ً
مثل دولة إرهابية .ويف الوقت نفسه ،غال ًبا ما تع ّد الــدول غري
ً
الدميقراطية املعارض َة إرهابًا ،وحتى تلك الدول التي كانت ت ُص َّنف
رصف بالطريقة نفسها .وهنا
إىل وقت قريب عىل أنها دميقراطية تت ّ
فضل عن تعريفها.
مكمن االستعصاء يف التعامل مع كلمة "اإلرهاب"ً ،
ينبغي للدراسات النقدية لإلرهاب أن تستمر يف التالقح مع
الدراسات األمنية النقدية واستلهام أطروحاتها؛ خاصة منها نظرية
األمننة((( .بعد هجامت  11سبتمرب ،زعم جان بودريار Jean
كل مكان"(((.
رش يف ّ
 Baudrillardأ ّن "اإلرهاب ،كالفريوسات ،منت ٌ
وهكذا ،هيمن الخطاب القائل إ ّن اإلرهاب "تهديد عاملي وشيك"
يتطلب "حربًا عاملية" بال هوادة .وعىل الرغم من أنّه يف الواليات
املتحدة األمريكية ،حيث ت ّم إعالن الحرب العاملية عىل اإلرهاب ،يُع ُّد
ُ
احتامل فقدان الشخص حياتَه يف حادث مرور أو يف حادث إطالق
نار من سالح شخيص ألمرييك آخر أعىل كث ًريا من احتامل فقدان حياته
" 8األمننة" هي إضفاء طابع التهديد األمني عىل مسألة هي يف األصل ليست كذلك .وتتم
األمننة عبـر عملية خطابية ،حيث يعمل الخطاب عىل االستدالل بوجود تهديد ميس البقاء
الـامدي أو الـمعنوي لـموضوع مرجعي ما قد يكون الدولة ،أو الفرد ،أو الجامعة ،أو الهوية.
ويتمثل الهدف من أمننة مسألة ما برشعنة اللجوء إىل تدابري استثنائية تكون الغاية منها
محل تهديد من التهديدات الـمحدقة به ،ويجري
تأميـن الـموضوع الـمرجعي الـذي يكون ّ
ذلك من خالل نقل تلك الـمسألة الـمؤم َن َنة من نطاق السياسات العامة العادية إىل نطاق
السياسات الطارئة ،حيث ميكن التعامل معها بسالسة أكثـر؛ مبعزل عن الضغوط والقيود التي
مثل:
متارسها الضوابط الدميقراطية لصناعة القرار ،انظر ً
Ole Weaver, "Securitization," in: Christopher Hughes & Lai Yew Meng (eds.),
Security Studies: A Reader (London and New York: Routledge, 2011).
 9جان بودريار ،روح اإلرهاب ،ترجمة بدر الدين عروديك (القاهرة :الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،)2010 ،ص .15

مراجعات وعروض كتب
الدراسات النقدية لإلرهاب بوصفه حق ًلا معرفيًا ناش ًئا
مراجعة "دليل راوتليدج إلى الدراسات النقدية لإلرهاب"

يف هجومٍ إرهايب( ،((1فإ ّن الخطاب السائد يستمر يف تقديم اإلرهاب
يقض مضاجع الناس عرب العامل ،إىل ح ّد أن يجد الناس
عىل أنّه أكرث ما ّ
تخف ح ّدتها وال
أنفسهم ،يف مختلف أنحاء العامل ،يف حالة طوارئ ال ّ
َ
تنتهي م ّدتها ،ويف حرب عاملية عىل اإلرهاب تتساوى يف تداعياتها ويف
صعوبة فهمها مع اإلرهاب نفسه(.((1
إ ّن العنف السيايس ال يُس ّمى إرهابًا ّإل إذا اعتربته النخب القابعة
يف السلطة إرهابًا ،وتكلّمت عنه ،وس ّوقت له سياس ًيا بوصفه إرهابًا
أيضً ا .وبنا ًء عليه ،يصبح اإلرهاب ،كغريه من التهديدات األمنية
املبنية اجتامعيًا ،موضو ًعا لعملية أمننة عرب مامرس ٍة خطابية
 Discursiveمعقّدة .وميكن العودة ،يف هذا الشأن ،إىل أطروحة أول
ليحاج برضورة إعادة النظر إىل
ويفـر الذي يستعني بنظريات اللغة
ّ
فعل من أفعال الخطاب .فاألمن ال يشكّل إشارة إىل
األمن باعتباره ً
اإلحالة عىل تهديد ملموس ،أل ّن التكلّم عىل األمن هو يف ح ّد ذاته
الفعل(((1؛ أي إنه ما إن تبدأ الدولة يف التكلم  Utteringعىل وجود
"تهديد لألمن" ،فهي تقوم بنقل يشء ما إىل قطاع محدد للسياسة
(السياسة العليا للدولة) ،ومن ث ّم تعطي لنفسها الحق يف استعامل
"كل" التدابيـر األمنية الالزمة للتعامل معه عىل أنه تهديد أمني
ّ
وشيك .وهذا يعني أن التهديدات األمنية ،مبا يف ذلك اإلرهاب،
ليست سابقة عىل الخطاب الذي يق ّدمها عىل أنها كذلك.
ملاذا تلجأ الدول إىل أمننة اإلرهاب عىل هذا النحو؟ اإلجابة هي
أ ّن أمننة فاعل ما ،أو مسألة ما ،متنح النخب الحاكمة ،التي تقبع
يف السلطة ،الحق يف نقل ذلك الفاعل أو تلك الـمسألة من مجال
"السياسات العادية"  ،Normal politicsحيث يسود العمل
بالقواعد الدميقراطية ،إىل مجال "السياسات االستثنائية /االستعجالية"
 ،Emergency politicsحيث يتم تعليق العمل بهذه القواعد.
وبذلك تحصل السلطة عىل حق معالجتها عرب إجراءات وأدوات
استثنائية مل يكن مسمو ًحا بها قبل القيام باألمننة.
وهناك ارتباط مفهومي ومامرسايت ،أيضً ا ،بيـن األمننة والتسييس؛ إذ
ميكن مالحظة أ ّن األمننة تُع ّد حالة متقدمة من التسييس ،أو "النسخة
األكثـر تطرفًا للتسييس"( .((1واملقصود الحرفـي بتسييس مسألة ما،
 10تشري اإلحصائيات إىل أن  3521أمريكيًا لقوا حتفهم يف هجامت إرهابية خالل الفرتة
قتيل يف حوادث عنف باستعامل سالح
 ،2014-1970بينام شهدت سنة  2015وحدها ً 9948
شخيص ،وقد س ّجلت السنة نفسها  589430ضحية ملرض الرسطان ،انظر:
Philip Bump, ''president Obama is right that Guns Kill more Americans
than Terrorism. So do lots of other things,'' The Washington Post, 1/10/2015,
accessed on 7/2/2018, at: http://wapo.st/2Eje7te
 11تشارلز تاونزند ،اإلرهــاب :مقدمة قصرية جــدً ا ،ترجمة محمد سعد طنطاوي
(القاهرة :هنداوي للتعليم والثقافة ،)2014 ،ص .9
12 Weaver, p. 95.
13 Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de Wilde, Security: A New Framework
for Analysis (Boulder- Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1998), p. 23.
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هو ،إضفاء الطابع السيايس عليها .وبالنسبة إىل باري بوزان وآخرين،
كل مسألة ميكن وضعها عىل امتداد مسار يظهر يف شكل ٍ
طيف،
فإ ّن ّ
إذ تكون غيـر مسيّسة يف البداية؛ مبعنى أ ّن الدولة ال تتعامل معها،
وأنها ال تُعد جز ًءا من النقاش العام ،ثم يتم تسييسها؛ أي إنها تصبح
جز ًءا من السياسة العامة للدولة ،بحيث تتطلب من الدولة التعامل
معها من خالل تخصيصها بقرارات وموارد مع ّينة ،ثم يتم أخيـ ًرا
أمننتها؛ مبعنى أن يجري تقدميها عىل أنها تهديد أمني وجودي ،ما
يتطلّب نقلها إىل مجال السياسة األمنية للدولة ،وتربير التعامل معها
عبـر إجراءات حالة الطوارئ(.((1
ينبغي للدراسات النقدية لإلرهاب أن تسلّط مزي ًدا من الضوء عىل
فكرة أساسية متمثّلة بأ ّن أمننة العنف السيايس ووصفه باإلرهاب،
أو وصف مرتكبيه باإلرهابيني ،أم ٌر غال ًبا ما ينتهي إىل تجاهل دوافع
هذا العنف ومسوغاته ومدى رشعيته ،وحتى مدى عقالنيته .وهذا
التجاهل ،بــدوره ،غال ًبا ما ينتهي إىل تشييء  Reifyingالعنف
وعزله عن سياقه االجتامعي والتاريخي الذي فيه يُبنى ويُعاد
بناؤه باستمرار(.((1
ثان ًيا :تتصدى الدراسات التي تعنى بنقد اإلرهاب لخطاب مكافحة
اإلرهاب والحرب العاملية عليه ،من الناحيتني التفكيكية والنقدية،
ومن خالل الكيفية التي يتم بها توظيفه لتربير إجراءات وتدابري بشأن
بدل من القضاء
تقويض الحريات وانتهاك حقوق اإلنسان .وبذلكً ،
عليه ،تتح ّول إجراءات الحرب عىل اإلرهاب وتدابريها ومكافحته إىل
مصدر لتغذية اإلرهاب نفسه (فصول القسم الثالث)(.((1
يف هذا السياق ،يشدد تشارلز تاونزند عىل رضورة التمييز بوضوح
بني "اإلجراءات املضادة لإلرهاب" و"مكافحة اإلرهاب" ،ومن ث ّم فإ ّن
عىل الدراسات النقدية لإلرهاب أن تُعيد إبراز هذا التمييز .يبدأ
14 Ibid., pp. 23-24.
 15يرى عبد النور بن عنرت أ ّن هذه العملية تبقى ،من املنظور السيايس ،مقصودة؛ فالدولة
ال تريد البحث يف مسوغات اإلرهاب ودوافعه ومصادره ،ألنها تستفيد من توظيفه عىل نحو
آخر .فهل ميكن أن تعمل سلطة سياسية ،حقًا ،عىل التخلص من ظاهرة توظّفها لخدمة مآربها
محل ًيا وخارج ًيا؟ إ ّن التحليل ،يف هذا السياق ،ينطبق عىل الدول غري الدميقراطية وعىل القوى
الدميقراطية النافذة التي توظف اإلرهاب يف سياسات القوة عامل ًيا .انظر :عبد النور بن عنرت،
مقابلة عرب الربيد اإللكرتوين.2018/1/6 ،
 16يف السياق نفسه ،يتحدث بن عنرت عن "مخاطر إعادة إنتاج اإلرهاب عرب سياسات
مكافحته ،خاصة مع تح ّول محاربة اإلرهاب إىل أداة سياسية للرصاع الداخيل ،ما يطيل أمد
ست عرشة سنة من إعالن الواليات املتحدة الحرب عىل اإلرهاب ،وركوب
األزمات .فبعد ّ
الدولة األمنية العربية املوجة ،فإن اإلرهاب [صار] أقوى من أي وقت مىض ،بل إن مكافحته
تحولت إىل صناعة لإلرهاب ،إذ كلام زادت حدة عسكرة ودولنة مكافحة اإلرهاب ،استفحلت
الظاهرة وتصلّب عود الجامعات اإلرهابية املحلية والعابرة للحدود [ ]...لذلك ،فإن تبني
إسرتاتيجية وقائية بات رضوريًا بتحبيذ املعالجة السياسية واالجتامعية لألزمات والعنف
بالتكفل مبصادرها ،ال بأعراضها .فاللجوء إىل األداة العسكرية ملحاربة اإلرهاب يدل أيضً ا عىل
فشل يف املعالجة االجتامعية والسياسية" .انظر :عبد النور بن عنرت" ،البعد اإلفريقي لألمن
الجزائري :معوقات الرشاكة األمنية" ،ورقة غري منشورة ،امللتقى الدويل "الجزائر وأفريقيا"،
قسم العلوم السياسية ،جامعة قاملة ،الجزائر 31-30 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2017ص 17
(تم االقتباس مبوافقة الكاتب).
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طيف االستجابات الب ّناءة من إعادة قراءة اإلرهاب باعتباره َعرضً ا
من أعراض غياب "العدالة االجتامعية" ،وتكون االستجابة عرب إجراء
إصالحات ف ّعالة ،ذات صلة باألسباب الجذرية لإلرهاب؛ االجتامعية،
واالقتصادية ،والسياسية و/أو الثقافية .هنا ،ال ب ّد للدراسات
النقدية لإلرهاب من أن تجتهد أكرث فأكرث يف فحص هذه األسباب
واإلصالحات املالمئة ملعالجتها ،أل ّن التجريم املفرط لإلرهاب تنجم
تقل عنفًا عن اإلرهاب نفسه،
عنه "إجراءات هجومية ممنهجة" ال ّ
هذا يف وقت يجب فيه "أن يكون العمل املضاد لإلرهاب أكرث متي ًزا
ومعيارية من العمل اإلرهايب"(.((1
عىل مستوى نقد الخطاب ،ال ب ّد للدراسات النقدية لإلرهاب من
االستمرار يف تفكيك خطاب الحرب العاملية عليه وفضح حججه
املؤسسة .هناك من يجادل بأ ّن أفضل استجابة لإلرهاب
وأساطريه َّ
(((1
تتمثَّل بعدم الخوف ؛ أل ّن اإلرهاب يتغذى من خوف الجمهور
لكن هذا األمر يتطلّب،
وارتباك القرار السيايس حيال اإلرهابّ .
تحول جذريًا يف الخطاب السيايس /الشعبوي السائد.
بالرضورةً ،
يجب التفطن إىل أ ّن اإلرهاب ،بوصفه تهدي ًدا لبقاء الدولة ،خطاب
ٍ
مناف للواقع فقط .فاإلرهاب ليس ّإل تحديًا الحتكار الدولة
للقوة يف معناها املرتبط بالقدرة عىل مامرسة "العنف الرشعي"؛
لذلك تبقى الحرب التي ميكن أن تخوضها دولة ضد اإلرهاب،
بهذا املفهوم امل ُبهم( ،((1موضو ًعا أساسيًا بالنسبة إىل أجندة بحث
الدراسات النقدية لإلرهاب.
تتسم مقولة "الحرب عىل اإلرهــاب من أجل القضاء عليه"
بالتهافت الشديد ،خطابًا ومامرسةً .وهناك من األسانيد اإلحصائية
ما يؤكّد ذلك .فقد وجدت دراسة تحليلية سابقة ،صادرة عن
مؤسسة "راند"  ،RANDشملت  648جامعة إرهابية ،كانت
تنشط خالل الفرتة  ،((2(2006 – 1968أنّ  10يف املئة فقط منها
حقّقت ما ميكن اعتباره "انتصا ًرا" ألهدافها؛ بينام تم "سحق"
 7يف املئة فقط بإنهاء نشاطاتها اإلرهابية ،من خالل استخدام
القوة العسكرية ،وتم القضاء عىل جزء كبري باستخدام أدوات غري
عسكرية متا ًما ( 40يف املئة عرب تحقيقات رشطية ،و 42يف املئة
عرب تسويات سياسية).
 17تاونزند ،ص .122-121
 18املرجع نفسه ،ص .117
 19بدلً من إعالن الحرب عىل الجامعات /التنظيامت /الشبكات اإلرهابية ،يتم إعالن
الحرب عىل اإلرهاب نفسه ،وهو ما ي ّربر حرية املؤرخ العسكري ،مايكل هاورد ،الذي سبق أن
مثل.
أثار السؤال حول إمكان شن حرب عىل اسم مج ّرد من قبيل "اإلرهاب" ً
 20تاونزند ،ص .139

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

ثالثًا :مبا أنه عىل الدراسات النقدية لإلرهاب ،تحدي ًداّ ،أل تكتفي
خصوصا بشأن مكافحة اإلرهاب ،وأ ّن عليها أن تبحث،
بالنقد،
ً
أيضً ا ،يف األشكال غري العنيفة التي ال ت ُعيد إنتاج اإلرهاب وتغذيته
عىل نحو ما سبق ،فإنه يجب دامئًا تأكيد حاجة هذا الحقل املعريف
الناشئ إىل االنفتاح عىل األصوات القادمة من جغرافيات أخرى
خصوصا من تلك الجغرافيات التي تعاين وطأة
بعيدة عن الغرب،
ً
الحرب عىل اإلرهاب .وميثّل الشكل التايل توزي ًعا جغراف ًيا للحوادث
وتبي املنحنيات
اإلرهابية عرب العامل خالل املدة ّ .2015–2012
البيانية أ ّن املناطق التي تعرضت ألعىل النسب من الحوادث
اإلرهابية هي عىل الرتتيب :الرشق األوســط وشامل أفريقيا،
فجنوب آسيا ،فأفريقيا ما دون الصحراء .يف حني أ ّن املناطق التي
تع ّرضت ألدىن النسب هي عىل التوايل :أمريكا الشاملية ،فأوروبا
الغربية فأوروبا الرشقية .ومن الواضح أنّه عىل الرغم من أ ّن
أقل الجغرافيات ترض ًرا من اإلرهاب ،فإ ّن الحقل
الغرب يبقى ّ
املعريف الذي يزعم التخصص يف دراسة اإلرهاب يبقى متمرك ًزا
بش ّدة حول الغرب ،ويستقطب باحثني ،سواء كانوا منحدرين من
الغرب أو ممن تلقوا تكوينهم فيه ،أو ميارسون نشاطهم البحثي
فيه أيضً ا ،أكرث من أي مناطق جغرافية أخرى.
ت ُع ّد هذه امليزة املقلقة امتدا ًدا طبيعيًا لتمركز حقل الدراسات األمنية
حول الغرب .وقد سبق أن ش ّدد باري بوزان وليـن هانسن( ((2عىل أ ّن
هذه "امليزة" تُع ّد مشكلة أكثـر من كونها وصفًا لحالة الحقل املعريف
كلّه فقط .وبسبب هذه الـمشكلة ،انتهى الحقل ،كام يبدو ،إلـى
حالة من االنغالق الـمفرط ،سواء تعلّق األمر بحدود الجغرافـيات
املتناولة ،أو مبوضوعات األمن ،أو مبصادر انعدام األمن الـمبحوث
فـيها ،أو حتى بطبيعة النوع االجتامعي الذي تركز عليه الدراسات
األمنية الـمتمركزة حول الغرب( .((2وإذا أُريد لحقل الدراسات
النقدية لإلرهاب أن يكون نقديًا ،باملعنى اإلبستيمولوجي للكلمة،
فضل عن إقحام باحثني غري غربيني مهتمني مبسألة اإلرهاب،
فيجبً ،
أن يتوقف الباحثون غيـر الغربييـن أنفسهم عن إعادة إنتاج دراسات
متمركزة حول الغرب؛ وذلك بالتوقف عن الشعور بأنهم مضطرون
إىل التعبيـر عن انشغالهم بحاالت انعدام األمن فـي العامل غيـر
مثل) ،باستخدام الـمفردات والـمفاهيم الـمعطاة
الغريب (اإلرهاب ً
لهم مسبقًا؛ حتى يؤخذ كالمهم عىل محمل الج ّد ،ويُنظر إليهم عىل
21 Barry Buzan & Lene Hansen, The Evolution of International Security
Studies (New York: Cambridge University Press, 2009).
'22 Pinar Bilgin, "The 'Western-Centrism' of Security Studies: 'Blind Spot
or Constitutive Practice?" Security Dialogue, vol. 41, no. 6 (December 22,
2010), p. 616.
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أنّهم ينتجون معرفة علمية ،ال آراء وانطباعات فقط( .((2من هذا

خالصة :ماذا يعني أن تكون دراسات
اإلرهاب نقدية؟

حاجة إىل نقد أعمق يقيها االنغالق والتمركز.

إذا افرتضنا وجود تقاطع بني الدراسات النقدية لإلرهاب والدراسات
األمنية النقدية من جهة ،والنظرية النقدية يف العالقات الدولية
من جهة أخرى ،فإ ّن ذلك من شأنه أ ْن يُس ّهل من مه ّمة اإلجابة
عن السؤال .أن تكون دراسات اإلرهاب نقدية يعني ّأل تتعامل مع
اإلرهاب عىل أنه مصدر للمشكالت بالنسبة إىل الوضع القائم Status
 ،quoبل باعتباره مشكلة من مشكالت الوضع القائم يف ح ّد ذاته،
وهو ما مي ّيزها من الدراسات التقليدية لإلرهاب القامئة عىل منطق
حل املشكالت.
ّ

املنظور ،ميكن القول إ ّن الدراسات النقدية لإلرهاب الناشئة تبقى يف
ميكن قراءة هذه التوصيات يف سياق مرشوع معريف أوسع ،هو
مرشوع البحث فـي إمكانية التأسيس لنظرية /نظريات غيـر غربية
فـي العالقات الدولية بوجه عام( .((2وهو مرشوع واعد بالنظر إىل
الحجج التي تؤكد أ ّن النظرية /النظريات الغربية ليست العدسة
الوحيدة التي ننظر بها إلـى العامل ،وأنها ينبغي ألّ تكون كذلك.
وبالنظر إىل الدرس الذي يعلمنا إيّاه روبرت كوكس ،أيضً ا ،فإ ّن
معي" ،خدمة لـ "غرض ما"،
"النظرية هي دامئًا من أجل "شخص َّ
كام ذكرنا آنفًا ،إذ يبدو أ ّن للعامل غيـر الغريب ،عىل اختالف الهويات
ومحددات الـمصالح ،مصلحة فـي نظرية /نظريات مختلفة فـي
العالقات الدولية تتح ّدث عنه ،وعن مصالحه.
التوزيع الجغرايف للحوادث اإلرهابية عرب العامل
()2015–2012

املصدر:
Andrew Flowers, "Global Terrorism Declined Last Year, but
not in the West," Five Thirty Eight, 30/6/2016, accessed on
7/2/2017, at: http://53eig.ht/2EUBhHx

Ibid., pp. 619-620.
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 24عىل سبيل املثال ،انظر:
Amitav Acharya & Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations
Theory: Perspectives on and beyond Asia (Abingdon and New York:
Routledge, 2010).

إذًا ،أن تكون دراسات اإلرهاب نقدية يعني أن ت ُسائل الوضع القائم
بدلً من التسليم به والتعامل معه كمعطى مسبق ،بل إنه يجري
الدفاع عنه ،أحيانًا ،كام تفعل الدراسات التقليدية؛ ما يجعها محافظة
بدل
عىل الوضع القائم ،ويعني ،أيضً ا ،أ ْن تُسائِل الخطاب املهيمن ً
من االستمرار يف إعادة إنتاجه وتربير مسوغاته .ينبغي لها أن تجتهد
يف تحدي األساطري املؤسسة عىل اإلرهاب ومساءلتها ،وهي أساطري
ينتجها الخطاب السيايس السائد ويعيد الخطاب اإلعالمي الشعبوي
إنتاجها باستمرار؛ كاالدعاء أ ّن اإلرهاب ميثّل تهدي ًدا واض ًحا ووشيكًا
لألمن العاملي ،أو االدعاء أ ّن اإلرهابيني هم أشخاص غري متزنني عقل ًيا
و /أو نفس ًيا ،أو االدعاء أ ّن لبعض الشعوب واملجتمعات َم ًيل إرهاب ًيا
بحكم دينها أو عرقها أو ثقافتها.
للقيام بذلك ،يبقى هذا الحقل املعريف الناشئ ،ونعني خاصة الباحثني
الذين رشعوا يف االهتامم مبوضوع اإلرهاب بعد  11سبتمرب ،يف حاجة
إىل االطالع عىل نحو أعمق عىل ما هو مكتوب يف تخصصات فرعية
أخرى؛ مثل دراسات العنف السيايس ،ودراسات التمرد والعصيان،
ودراسات الثورات والحركات االجتامعية ،وغريها .إ ّن تجريد دراسات
املؤسسة ،من مختلف
اإلرهاب من البحوث والتأمالت الكالسيكية ِّ
هذه الحقول املعرفية ،هو ما ي ّربر ،تحدي ًدا ،االعتقاد السائد أ ّن
خصوصا) غري مسبوق،
اإلرهاب الذي يُه ّدد اليوم الدول (الغربية
ً
سواء كان ذلك من حيث الشكل ،أو من حيث ح ّدة التهديد .أخ ًريا،
أن تكون دراسات اإلرهاب نقدية يعني أن تعمل عىل توسيع مفهوم
اإلرهاب(((2؛ بحيث تتجاوز التعريفات واملقاربات املتمركزة حول
الدولة ،ومن ث ّم يت ّم توسيع أجندة البحث لتشمل ما يُس ّمى إرهاب
الدولة يف ح ّد ذاتها؛ أي الدولة بوصفها موضو ًعا ،وبوصفها مصد ًرا
لإلرهاب أيضً ا.
25 Richard Jackson et al. (eds.), Critical Terrorism Studies: A New Research
Agenda (London and New York: Routledge, 2009), p. 228.

ددعلالا
 راذآراذآ/ سرام

Buzan, Barry, Ole Wæver & Jaap de Wilde. Security: A
New Framework for Analysis. Boulder- Colorado: Lynne
Rienner Publishers, 1998.
Cox, Robert. "Theory, Social Forces, States and World
Orders: Beyond International Relations.'' Millennium.
vol. 10. no. 2 (1981).
Flowers, Andrew. ''Global Terrorism Declined Last Year,
but not in the West.'' Five Thirty Eight. at: http://53eig.
ht/2EUBhHx
Hughes, Christopher & Lai Yew Meng (eds.). Security
Studies: A Reader. London and New York: Routledge, 2011.
Jackson, Richard, Eamon Murphy & Scott Poynting
(eds.). Contemporary State Terrorism: Theory and
Practice. London and New York: Routledge, 2010.
Jackson, Richard (ed.). Routledge Handbook of
Critical Terrorism Studies. London and New York:
Routledge, 2016.
Jackson, Richard et al. (eds.). Critical Terrorism Studies:
A New Research Agenda. London and New York:
Routledge, 2009.
Jackson, Richard & Gareth Hall. "Talking about
Terrorism: A study of vernacular discourse." Politics. vol.
36. no. 3 (2016).
Schmid, Alex (ed.). The Routledge Handbook of Terrorism
Research. Abingdon and New York: Routledge, 2011.

128
المراجع
العربية
 معوقات: "البعد اإلفريقي لألمن الجزائري. عبد النور،بن عنرت
." امللتقى الدويل "الجزائر وأفريقيا. ورقة غري منشورة."الرشاكة األمنية
/ ترشين األول31-30 . الجزائر. جامعة قاملة.قسم العلوم السياسية
.2017 أكتوبر
: القاهرة. ترجمة بدر الدين عروديك. روح اإلرهاب. جان،بودريار
.2010 ،الهيئة املرصية العامة للكتاب
 ترجمة محمد سعد. مقدمة قصرية جدً ا: اإلرهاب. تشارلز،تاونزند
.2014 ، هنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة.طنطاوي
." "االنتقائية التحليلية يف حقل العالقات الدولية. محمد،حميش
.)2017  سبتمرب/ (أيلول28  العدد.سياسات عربية

األجنبية
Acharya, Amitav & Barry Buzan (eds.). Non-Western
International Relations Theory: Perspectives on and
beyond Asia. Abingdon and New York: Routledge, 2010.
Bilgin, Pinar. "The 'Western-Centrism' of Security
Studies: 'Blind Spot' or Constitutive Practice?" Security
Dialogue. vol. 41. no. 6 (December 22, 2010).
Buzan, Barry & Lene Hansen. The Evolution of
International Security Studies. New York: Cambridge
University Press, 2009.

