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مقدمة:
عالقة  حول  عديدة  أطراف  بني  كثرية  سجاالت  تدور  زالت  وما  دارت 
الدميقراطية باإلرهاب، وتأثريهام عىل بعضهام بعضاً، وبخاصة حول ما إذا كانت 
مامرسة الدميقراطية )مبا تشمله من توفري الحريات العامة والفردية( تؤثر عىل 
اإلرهاب، أو تساهم يف الحد منه؟!. وهذا موضوع مثري للجدل بني من يري أن 
الدميقراطية ليست دواء ناجعاً ملكافحة اإلرهاب، أو القضاء عليه، وآخرون يرون 
املناسبة  واألساليب  والوسائل  األدوات  أو  الطرائق،  إحدى  أنها  الدميقراطية  يف 
للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب، بحيث إنها تسهم يف الحد منه، إن مل تقِض عليه 
العنيفة  ملامرساتهم  الحقيقية  املرشوعية  اإلرهاب  مامريس  تُفقد  ألنها  نهائياً، 
واإلرهابية ما دامت أمامهم فرصة التعبري عن مطالبهم وآرائهم بكل حرية يف 
ظل ما توفره الدميقراطية من مناخات قانونية، تسمح للكل بالتعبري عن نفسه 
بشكل حر، ودون أية مالحقة أو إزعاج من السلطة الحاكمة، وبالتايل ال يكون 

هناك مربر ملامرسة اإلرهاب باعتباره أداة تغيري للسياسات والحكومات.

وإن ما سبق ال يلغي كون عالقة الدميقراطية باإلرهاب مسألة إشكالية 
انهيار  أيديولوجية ضخمة منذ  ابتداء، وبخاصة وأن املفهومني يحمالن أبعاداً 
االتحاد السوفيتي، وباقي املنظومة االشرتاكية مع نهاية العقد التاسع من القرن 
العرشين، وبدء معامل نظام دويل جديد بزعامة الواليات املتحدة األمريكية ..، 
القرن حتى وقت قريب، وتزداد محموالت املفهومني  وأصبحنا يف عامل وحيد 
تعقيداً، السيام أنه ال يوجد تعريف جامع ومانع ألي من املفهومني )اإلرهاب 
وأساليب  أشكاالً  لهام  أن  خاصة  خالف،  موضعْي  زال  وما  والدميقراطية(، 
بني  للمصالح-  –وفقاً  كثرية  أحايني  يف  املتعمد  الخلط  يتم  أنه  كام  متعددة، 
اإلرهاب واملقاومة الوطنية املرشوعة، كام الحالة الفلسطينية، مع أَن اإلرهاب 
قد ابتدأ بوصفه يشري إىل قمع الحكومات ملعارضيها، كام حصل عقب الثورة 
تتسم  مميزة،  بنية  اكتسب  قد  العرشين  القرن  يف  اإلرهاب  أن  إال  الفرنسية، 
بالعنف الذي يهدف إىل إيصال رسالة سياسية، أو دينية، أو طائفية، أو عرقية، 
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متثل  أهداف  لتحقيق  العام،  الرأي  “إرعاب”  أو  “إرهاب”  خالل  من  وذلك 
أنه سلوك غري  األساسية  اإلرهاب  أصبحت صفة  وبالتايل  املستهدف،  الشعب 
رسمي، وإن رعته بعض الحكومات أو الدول، بجانب اإلرهاب الرسمي الذي 
متارسه الدول ضد مواطنيها أو ضد دول أو شعوب أو منظامت أو أفراد آخرين، 
ألن الهدف الرئيس لإلرهاب هو تغيري مواقف الجهة املستهدفة منه وسياساتها.

هذا،  وتشيع مامرسة اإلرهاب حينام ال يتاح ملامرسيه حرية التعبري عن 
منهم  رغبة  أو  رأيهم،  إليصال  العنف  إىل  يلجؤون  فهم  عام،  بشكل  أنفسهم 
وبالتحديد  والدميقراطية،  اإلرهاب  بني  العالقة  إشكالية  تظهر  لذا  التغيري،  يف 
القضاء عىل  أو  الحد  الدميقراطية يف  أن تسهم  املمكن  أي هل من  مستقبالً، 
اإلرهاب يف املستقبل، إذا ما تم تعميم الدميقراطية واألخذ بها كنمط أو أسلوب 
الذي  األمر  الدراسة،  لهذه  الرئيس  املوضوع  هو  ذلك  وكنظام حكم؟!،  حياة، 
بالدراسات  يُعرف  ما  إطار  يف  املستقبل،  حول  نظرية  مقاربة  إجراء  يستلزم 
املستقبلية، أو التنبؤية كام تسمى أحياناً، علَّنا نسهم يف وضع تصور أويل يبني 
استرشاف  فرصة  ويتيح  والدميقراطية،  اإلرهاب  بني  الجدلية  العالقة  طبيعة 
أحدهام  وجود  إن  حيث  منهام،  كل  بني  التضادية  العالقة  هذه  مستقبل 
التحليل االسترشايف، أو  يستدعي نفي وجود اآلخر، وذلك باالستناد إىل منهج 
منهج التحليل املستقبيل، واستقراء املستقبل وفق رؤية نقدية تتيح لنا االنتقال 
ارتباطاً  استرشاف مستقبلها  ثم  من  و  إىل حارضها،  الظاهرة  من مايض هذه 
بعالقتها بالدميقراطية كنمط وأسلوب حياة، وكنظام حكم يضمن حريات الناس 
ومن  املستقبل،  نظرية حول  مقاربة  بداية  سنتناول  لذا  اإلنسانية،  وحقوقهم 
ثم جدلية العالقة بني الدميقراطية واإلرهاب، حتى يتسنى الحقاً تناول هاتني 
الظاهرتني وفق رؤية مستقبلية، تتيح لنا التوصل إىل خالصات ميكن البناء عليها، 
واعتامدها كسياسات عامة، السيام أن هذا النوع من الدراسات يفيد راسمي 
بدراسات  تعنى  التي  املؤسسات  يفيد  السيايس، كام  القرار  السياسات وصناع 
الدميقراطية واإلرهاب،وهذا األخري يحتاج إىل توضيح مفهومه وعالقته مبفاهيم 

أخرى مشابهة له، السيام العنف.
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مفهوم اإلرهاب:
اإلنسان  بوجود  وجوده  ارتبط  جداً، حيث  قدمية  ظاهرة  اإلرهاب  ميثل 
نفسه، وقد عانت منه الشعوب واملجتمعات اإلنسانية كافة تقريباً، ومازالت 
كثري من الشعوب تعيش يف أكنافه بكل ما ميثل من رهبة وخوف ودمار، وبهذا 
املعنى، فهو ميثل ظاهرة تاريخية عاملية قدمية، إال أنه بعد الحرب العاملية األوىل 
)1914_1919(، أخذ شكالً منظامً وممنهجاً بحيث أصبح ظاهرة يومية معيشة 
اقتصادية،  العامل ألسباب ودوافع مختلفة، سياسية، دينية،  تعاين منها شعوب 
بني  من  كان  إال  نظام جديد،  أو  أو مذهب،  دين،  يظهر  مل  اجتامعية، حيث 
واإلرهاب،  العنف  استخدام  إىل  أو مجموعات متيل  أفراداً  أنصاره  أو  أعضائه 
وكل  وسلوكاً،  فكراً  املتطرفة  بالجامعات  وُعرفت  وأهدافها،  غاياتها  لتحقيق 

اإلرهابيني هم عملياً متطرفون يف فكرهم وسلوكهم )الشكري، 51:2008(. 

املعومل، بحيث  وانتشاراً يف عرصنا  األكرث شيوعاً  الظاهرة  اإلرهاب  ويُعد 
أصبح االهتامم بها ومحاولة القضاء عليها من أهم أولويات املفكرين والساسة 
والعسكريني وغريهم، إال أن هذه الظاهرة كمفهوم مل يُتفق االتفاق عىل تعريف 
ألسباب  اختالف  محط  مازال  وهو  والجامعات،  الدول  قبل  من  عليه  موحد 
سياسية وفكرية ومصلحية مرتبطة باملعنيني عىل املستوى الدويل، إال أن ذلك 
الخالف واالختالف ال يعني عدم رضورة التطرق لهذا املفهوم، علامً بأن اإلرهاب 
قد مورس عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، أي ضمن املجتمع الواحد من 
قبل السلطة الحاكمة أو ضدها، كام مورس اإلرهاب عىل مستوى الدولة، وُعرف 
بــ “إرهاب الدولة”، وكذلك عىل مستوى العامل، حينام استخدمته بعض الدول، 
لفرض هيبتها وزعامتها وذلك حفاظاً عىل مصالحها املادية واملعنوية، األمر الذي 
جعل من هذا املفهوم مطاطياً وواسعاً وقابالً لالجتهادات والتأويالت املتعددة، 
املختلفة واملتباينة، مع أن االستقراء التاريخي لإلرهاب، يدل عىل أن الجرائم 
اإلنسانية، عىل  املجتمعات  إرهابية، هي قدمية قدم  بأنها  اليوم  التي توصف 
الرغم من أن تعبري “اإلرهاب” يبدو حديثاً نسبياً، ولعل الذي أثار االهتامم بهذا 
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الناتجة عنها، فضالً عن ارتباطها  النوع من الجرائم حديثاً، هو جسامة اآلثار 
مبجموعة واسعة من الجرائم، األمر الذي يؤدي بالتبعية إىل املساس بكثري من 

الحقوق واملصالح )الرواشدة،95:2010(. 

القرن  منتصف  يف  العوملة  انتشار  بعد  اإلرهاب  خطورة  زادت  لقد 
العرشين، وبعد التحوالت التي حدثت يف كثري من املجتمعات، والتي عمقتها 
حيث  التكنولوجيا،  وتقدم  اإلنفوميديا”  »ثورة  واالتصاالت،  املعلومات  ثورة 
استغل اإلرهابيون ذلك التقدم الجتياز حدود الدول، والحصول عىل مستلزماته 
املعلومات  تبادل  عىل  قدرتهم  واتسعت  اإلرهابية،  مخططاتهم  لتنفيذ  كلها 
واالتصال بينهم، وتحويل األموال عرب الدول بسهولة، واستخدام وسائل اإلعالم 
للدعاية إىل أهدافهم وبواعثهم ونجاحاتهم يف عملياتهم، كام سمحت العوملة 
للجامعات اإلرهابية باستخدام االنرتنت يف االتصال، ومتكينها من االتصال فيام 
بينها بسهولة ويرس، حتى أصبح اإلرهاب ظاهرة متزايدة الشيوع يف املجتمع 
الدويل، تهدف إىل تحقيق غايات متنوعة ومتعددة، إال أن معظم حوادثها بعد 
الحرب العاملية الثانية، كانت ألسباب سياسية، حيث اتخذت أشكاالً عدة منها: 
االغتياالت السياسية، وخطف الطائرات، وخطف الرهائن،...إلخ، ونتيجة لهذه 
السياسات ظهرت تنظيامت إرهابية عدة يف مختلف دول العامل، املتقدمة منها 

والنامية )عبد السالم،56:2008(.

ومنذ أواخر ستينيات، وأوائل سبعينيات القرن العرشين، كرثت الجرائم 
اإلرهابية، ففي الثالث من ديسمرب عام 1969، اقتحمت مجموعة من أربعني 
صهيونياً مقر الوفد السوري يف األمم املتحدة، ويف )20( أكتوبر من العام نفسه، 
بندقية  من  الرصاص  الصهيونية،  اليهودية  الدفاع  منظمة  أعضاء  أحد  أطلق 
بعيدة املدى عىل مقر الوفد السوفييتي يف األمم املتحدة، ويف عام 1970، وقعت 
عمليات خطف للدبلوماسيني األمريكيني يف أمريكا الالتينية،...إلخ، واشتد هذا 
الطائرات يف  استخدام  إىل  أن وصل  إىل  والقوميات  الحدود  اإلرهاب، وتجاوز 
لهذا  األعىل  التجسيد  أحداث 11 سبتمرب 2001 هي  وكانت  أهدافه،  تحقيق 
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ودولها، حني  األرض وشعوبها  أمم  كل  أدانته  الذي  اإلرهايب،  والسلوك  الفعل 
قام أعضاء املنظامت اإلرهابية بتدمري مركز التجارة األمرييك العاملي بنيويورك، 
إضافة إىل رضب البنتاغون وغريه من املوقع بطريقة أذهلت العامل وأدهشته 

من هول العملية اإلرهابية )شكري، 6:2010(.

األمريكية، كرثت  املتحدة  الواليات  اإلرهايب ضد  الفعل  وعىل ضوء هذا 
االجتهادات يف محاولة تعريف مفهوم اإلرهاب، السيام أنه ظاهرة تنطوي عىل 
به، وتعود يف  املقرتنة  الحدة، تعود يف جزئها األول إىل األهوال  بالغة  مشاعر 
جزئها الثاين إىل سياقه األيديولوجي، لذلك فمن الصعوبة العثور عىل تعريف 
دقيق ملفهوم اإلرهاب، وبخاصة أن أكرب معوق أمام الدراسة الجادة لإلرهاب 
تكمن يف أن جوهر هذه الظاهرة يتجسد يف الجوانب األخالقية اإلنسانية، وهو 
أحد أبرز األسباب الكافية يف صعوبة التوصل إىل تعريف شامل وجامع لإلرهاب 
فعل  مثلام  بالعنف،  اإلرهاب  تعريف  ارتبط  وبالتايل   ،)19:2006 )هارون، 
)طواليه( وأكد بأن اإلرهاب هو كل استخدام للعنف، أو التهديد باستخدامه، 
تحقيق  بقصد  والرعب،  الخوف  لخلق حالة من  بشكل قرسي وغري مرشوع، 
التأثري عىل فرد أو السيطرة عليه، أو عىل مجموعة أفراد أو عىل املجتمع كله، 
دولة،  أو  أو جامعة  فرداً  يكون  قد  بالعنف  والقائم  معني،  إىل هدف  وصوالً 
ومجرد استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، يحمل يف طياته رسالة معينة، 

ه إىل فئة أو إىل املجتمع كله )طوالبة، 19:2005(. أو تأثرياً نفسياً معيناً، يُوجَّ

ويُعرف فقهاء القانون الدويل اإلرهاب بأنه »كل اعتداء عىل األرواح أو 
املمتلكات العامة، أو املخالفة ألحكام القانون الدويل مبصادره املختلفة مبا يف 
من   )38( املادة  تحدده  التي  للمعنى  اإلنساين،  للقانون  العامة  املبادئ  ذلك 
النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، وهو ما ميكن أن يُطلق عليه جرمية دولية 
أساسها مخالفة القانون الدويل اإلنساين )السيد،3:2008(، يف حني يؤكد)املراغي( 
ويجري  سياسية،  دوافع  تحركه  والذي  املتعمد”،  “العنف  هو:  اإلرهاب  بأن 
ارتكابه ضد أطراف غري محاربة، بواسطة جامعات شبه قومية، أو عمالء رسيني، 
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واملقصود بغري املحاربة، كل املدنيني والعسكريني الذين يكونون وقت الحادث 
غري مسلحني، أو خارج الخدمة، وكذلك املنشآت العسكرية، أو العسكريني يف 
حالة عدم وجود أعامل عدائية متارسها قواعدهم، مثل التفجريات ضد القواعد 

العسكرية األمريكية يف أوروبا والفلبني )املراغي.49:2002(.  

ويؤكد الشمري بأن اإلرهاب هو:« كل فعل من أفعال العنف أو التهديد 
به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً ملرشوع إجرامي فردي أو جامعي، 
يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو 
حريتهم أو أمنهم للخطر، أو احتاللها لالستيالء عليها، أو تعريض أحد املوارد 
الوطنية للخطر)الشمري،6:2012(، أما االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب للعام 
1998، قد َعرَفت اإلرهاب بأنه:« كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً 
كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيداً ملرشوع إجرامي فردي أو جامعي، ويهدف 
إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم 
أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الرضر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو 
الخاصة، أو احتاللها، أو االستيالء عليها، أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر) 
الحقباين،59:2006(،أما الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا، فقد أكدت عام 1999، 
بأن العمل اإلرهايب: هو كل جرمية ترتكب بواسطة أفراد أو جامعات باستخدام 
العنف، أو التهديد باستعامله ضد دولة أو مؤسساتها، أو سكانها بوجه عام، 
أو ضد أشخاص معينني، إذا كان مدفوعاَ بأعامل انفصالية، أو أفكار أيدلوجية 
متطرفة أو مغامرة، أو مستوحاة من بواعث شخصية غري منطقية، وذلك بهدف 
إخضاع السلطات العامة أو بعض األفراد أو جامعات املجتمع، أو بصفة عامة، 

السيطرة عىل الرأي العام وإشاعة مناخ من الرعب) اليارسي، 40:2011(.

الثانية  املادة  الدولية حول اإلرهاب عام 2003، يف  كام أكدت االتفاقية 
منها، عىل أن من يرتكب جرمية مبفهوم هذه االتفاقية هو:« كل شخص يقوم 
بأية وسيلة كانت مبارشة أو غري مبارشة، وبشكل غري مرشوع وبإرادته، بتقديم 
أو جمع أموال بنية استخدامها أو هو يعلم إنها تستخدم كلياً أو جزئياً للقيام 



9

بأي  أو  االتفاقية،  الواردة يف  املعاهدات  بعمل يشكل جرمية يف نطاق إحدى 
عمل آخر يهدف إىل التسبب يف موت شخص مدين أو أي شخص آخر، أو إصابته 
عدائية يف  أعامل  الشخص غري مشرتك يف  يكون هذا  عندما  بجروح جسيمة، 
حالة نشب نزاع مسلح، عندما يكون لهذا الشخص غرض يف هذا العمل ،بحكم 
طبيعته أو يف سياقه، وموجهاً لرتويع السكان أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية 
وبقراءة  )شهاب،38:2010(،  به  القيام  عن  االمتناع  أو  عمل  بأي  القيام  عىل 
مواقف األمم املتحدة من مسألة اإلرهاب، يالحظ عدم وجود تعريف محدد 
أن  الظاهرة، فضالّ عن  اتفاقية شاملة حول هذه  توجد  ال  إنه  لإلرهاب، كام 
األمم املتحدة تكتفي بتسمية مثل هذا النوع من األعامل )األعامل اإلرهابية( 
)اليارسي،40:2011(، عىل الرغم من أن الجمعية العامة لألمم املتحدة عرفت 
اإلرهاب يف دورتها السابعة والعرشين، يف أيلول| سبتمرب 1972، عىل أنه »شكل 
من أشكال العنف، الذي يُعرِّض األرواح البرشية الربيئة للخطر، أو تودي بها، 
أو تعرض الحريات األساسية للخطر، أو هو: كل عنف يرتكب ضد األشخاص، 
أو األموال، أو املؤسسات، ويكون له طبيعة سياسية، ويستهدف الحصول عىل 
استقالل إقليم من األقاليم، أو قلب نظام الحكم، أو التعبري عن اعرتاض عىل 

بعض مظاهر سياسة الدولة« )خنفر،20:2005، السبيعي، 10:2006(.

واستناداً إىل مجمل التعريفات السابقة، ميكن القول إن التعريف العلمي 
لإلرهاب، هو: »التخويف والتفزيع عن طريق استخدام أساليب القوة والعنف 
لحمل جهة أو طرف للرضوخ للمطالب وأوامر الجهة التي تستعمل مامرسات 
القوة والعنف، وبالتايل فإن أيَّ قوة أو جهة تستعمل أساليب العنف لحمل 
الناس، أو الشعب عىل العمل بشكل غري قانوين وغري رشعي هي قوة إرهابية، 
ألن اإلرهاب يعني اعتامد القوة التي تحمل األفراد عىل االنصياع إىل وضع غري 
قانوين، وغري رشعي وفق قوانني البلد املعتمدة؛ أما العنف فهو مفهوم مختلف 
عن اإلرهاب، مع أن كل إرهاب رمبا هو عنف،  لكن ليس كل عنف هو إرهاب، 
فاألخري هو عدوان غري مربر عىل األبرياء، قد يكون مدفوعاً بأهداف شخصية 
أو تخريبية أو سياسية أو دينية، يقوم به فرد أو جامعة أو دولة بهدف ترويع 
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األمنيني، وتخويفهم وقتلهم وتعريض سالمة الشعب والدولة للخطر؛ وبالتايل، 
فإن اإلرهاب هو استخدام غري مرشوع للعنف أو التهديد باستخدامه، وهو ناتج 
عن ظروف اجتامعية محيطة بالفرد أو الجامعة، لتحقيق مصالح غري مرشوعة، 
وبالتايل يختلف مفهوم اإلرهاب عن مفهوم العنف، ألن األخري هو مجرد القوة 
املستخدمة لإلفزاع  وتخويف الناس، وحملهم عىل الرضوخ واالستسالم للجهة أو 
طرف معني، وهو كل سلوك أو فعل يتضمن الشدة والتوبيخ، ومن يعنف شخصاً، 
والفظاظة،  والغلظة  الشدة  يعني  العنف  ألن  ويلومه،  وقسوة  بشدة  يأخذه 
والعنف عملياً هو جميع أعامل الشغب والتدمري والفتنة التي يقصد بها تحقيق 
.)Hal،2005:112( أهداف سياسية للطرف الذي يستعمل العنف ضد اآلخرين

    وبالتايل، فالعنف هو االستخدام املنظم للتهديد والوعيد والتحذير والهدم 
والقتل والتصفية التي يقوم بها أفراد أو جامعات متطرفة، نتيجة توافر عوامل 
اجتامعية أو سياسية، ذاتية وموضوعية، من أجل تخويف األفراد والجامعات 
والحكومات، بغية التأثري يف إرادتها، وحملها عىل االستسالم والخضوع ملا يريده 
مستخدمو العنف حتى يحققوا أهدافهم ومآربهم وغاياتهم وأطامعهم الضيقة 
التي تتناقض وتتعارض مع القوانني والترشيعات التي يرتضيها املجتمع ويقرها، 

فهناك اختالف كبري بني العنف واإلرهاب، تتجىل يف اآليت:

سياسية . 1 أغراض  تحقيق  أجل  من  ومدروس  منظم  عنف  هو  اإلرهاب 
العنف  بينام  القائم،  للنظام  السياسية واالجتامعية  تتناقض مع األهداف 
هو مجرد استخدام للقوة التي تجلب الخوف والخضوع والفزع يف نفوس 
الناس، أفراداً وجامعات، من الذين يستخدمون العنف )الحق،44:2006(.

مسبقاً، . 2 ومدروسة  مخططة  سياسية  وإسرتاتيجيات  تقنيات  لإلرهاب 
مأربهم  تحقيق  يف  اإلرهابيون  يعتمدها  التي  األيديولوجية  عن  فضالً 
تقنيات  للعنف  بينام ليس  السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية، 
واسرتاتيجيات وعقائد عند األفراد والجامعات التي تستخدمه ضد اآلخرين 

من أبناء املجتمع.
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مامرسات اإلرهاب تكون منظمة، وتهدف فيام تهدف إىل تحقيق أغراض . 3

سياسية معروفة وتنفيذها، بينام ال يكون العنف منظامً، وليس لديه يف األعم 

واألغلب، أغراض سياسية مدروسة ومخطط لها مسبقاً )الحق،46:2006(.

ال يستطيع مخطط اإلرهاب تحقيق أهدافه وغاياته برسعة، بينام يستطيع . 4

العنف تحقيق أهدافه وبرامجه برسعة منقطعة النظري، فالعنف غالباً ما 

يستعمل قوة القهر واإللزام ضد الخصوم واملناوئني بغية تصفيتهم وإلحاق 

العمليات اإلرهابية يعتمدون أساليب  بينام يعتمد مخططو  الرضر بهم، 

العنف من أجل بلوغ غاياتهم ومآربهم القريبة والبعيدة التي ال تنحرص 

االجتامعية  األهداف  إىل   تتعداها  بل  فحسب،  السياسية  األهداف  يف 

واالقتصادية والرتبوية والثقافية والدينية والنفسية... إلخ.

املدة الزمنية التي تستلزم املامرسات العنفية قصرية، إذ تنتهي بتنفيذ الفعل . 5

العنفي ضد الخصم أو العدو، بينام تستغرق مامرسات اإلرهاب مدة طويلة، 

السياسية  النتائج  حصيلة  وتنظر  العنف،  مامرسات  تستعمل  إنها  حيث 

تزيد  والتي  العنف،  عن  تتمخض  التي  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية 

الجامعة اإلرهابية حقداً حتى بلوغ أهدافها وغاياتها املتوقعة أو غري املتوقعة.

التكاليف . 6 من  بكثري  أعىل  يَكون  لإلرهاب  والبرشية  املادية  التكاليف 

املادية والبرشية للعنف، حيث إن تكاليف اإلرهاب تنطوي عىل الخسائر 

والضحايا البرشية واملادية التي تتكبدها الجامعة اإلرهابية، بينام الخسائر 

مساحة  تحدها  إذ  ومعروفة،  محدودة  تكون  للعنف  والبرشية  املادية 

العنف وأهدافه املمتدة، يف حني تكون مساحة اإلرهاب واسعة، وتكون 

لذا يعد اإلرهاب أكرث رضراً عىل  الزمنية طويلة، وتكاليفه باهظة،  مدته 

املجتمعات والنظم السياسية واالجتامعية من العنف .
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إرهابياً منظامً، بهدف الوصول إىل  وحني اشتد العنف، وبدأ يأخذ بعداً 
السلطة السياسية، أخذ الكل يفكر بطرائق وأساليب مواجهته، ال سيام أن هذه 
الناس وممتلكاتهم، إىل جانب حالة  أرواح  الخطرية أخذت تفتك يف  الظاهرة 
الخوف والفزع والرعب التي يعيشونها، األمر الذي جعل منها الظاهرة األخطر 
املعلومات  وثورة  التكنولوجي  والتطور  بالتقدم  يتسم  الذي  املعومل،  عاملنا  يف 
واالتصاالت، لذا، حاولنا يف هذه الدراسة أن نقدم رأياً ورؤية يف كيفية مواجهة 
كأحد  واملركب  الشامل  الدميقراطية مبفهومها  برزت  اإلرهاب مستقبالً، حيث 
املقاربات  عن  بديالً   ، الخطرية  اآلفة  هذه  ملواجهة  السلمية،  الخيارات  أهم 
فكرة  معاً، ومن هنا جاءت  واإلرهاب  للعنف  تصديها  والعسكرية يف  األمنية 
الربط الجديل بني اإلرهاب والدميقراطية، وتقديم رؤية إسترشافية مستقبلية 
للعالقة بينهام، حيث سنبدأ أوالً بتقديم مقاربة نظرية حول املستقبل نفسه، 
وكيفية فهمه ودراسته بصفته مفهوماً ينطوي عىل مفارقة، وذلك ألن املستقبل 
يقينية  رسم صورة  نستطيع  ال  وبالتايل  مستقل،  له وجود كيشء  ليس  نفسه 
خياراتنا  ضمن  ونشكله  نتصوره  أن:  هو  فعله  نستطيع  ما  وجلُّ  له،  منجزة 
واختياراتنا كبرش فاعلني، مبدعني وخالقني وفقاً لظروفنا املادية املعطاة، وهي 

متباينة ومختلفة حسب الزمان واملكان.  

مقاربة نظرية حول املستقبل:
تطور مفهوم املستقبل، كام تطورت النظرة إليه، مع تطور الفكر البرشي، 
من نظرة ترى املستقبل »قدرا محتوما” رسمته وخططت له قوى خارقة ال ميكن 
تجازوها، أو تجاوز تخطيطها والقضاء عليها بأي حال من األحوال، وبالتايل ال 
ميلك اإلنسان حيالها خيارات تذكر، إيل نظرة تنطلق من مبدأ الصريورة وقدرة 
الحياة عىل التجدد، أي االنتقال من القدرية إىل االحتاملية املمكنة، وترى يف 
بريغوجني  يقول  كام  –فنحن–  التحكم يف صورته  ميكن  زمنياً  بعداً  املستقبل 
)prigogine(: “ال نستطيع التكهن باملستقبل، لكننا نستطيع صناعته” )بندي، 
النظرية  منها  وتتنوع،  تتعدد  املستقبل  إشكاليات  وأن  وبخاصة   ،)12  :2003
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مفهوم  فهو  ذاته،  بحد  املستقبل  عن  مفهومنا  أولها:  ولعل  املنهاجية،  ومنها 
ميكن  ال  لذا  مستقل،  كيشء  وجود  له  ليس  فاملستقبل  مفارقة،  عىل  ينطوي 
دراسته، بل من املمكن دراسة أفكار عنه، وقد يكون مصدر هذه األفكار هو 
املايض أو الحارض، أو االثنان معاً، عىل أن تتاح لنا باستمرار درجات من الحرية 
واملناورة تجعلنا نتجاوز هذا املايض أو ذلك الحارض، وفقاً إلرادتنا وخياراتنا، عىل 
اعتبار أن جزءاً كبرياً من املستقبل ليس انعكاساً ميكانيكياً للاميض والحارض، 
ال  أننا  إىل  يقودنا  وهذا  منه،  مهامً  جزءاً  نشكل  أن  إمكاننا  يف  فإنه  وبالتايل 
نستطيع رسم صورة يقينية للمستقبل بشكل كامل، بل من املمكن أن نتصوره، 
ونشكله ضمن اختيارات مفتوحة، وإن كانت هذه الخيارات مرشوطة بالواقع 

املوضوعي )املرصي، 2011: 21(.

والتكنولوجية  والعلمية  اإلنسانية  للمعرفة  الراهنة  الحالة  أتاحت  وقد 
سواء،  حد  عيل  والفردي«  الجامعي  مستقبله  »الختيار  هائلة  قدرة  لإلنسان 
فليس مثة مستقبل »إال كام نريد نحن«، وكل كائن حي –كام يقول جان سارتر– 
»يخلق مستقبله، وعليه أن يتحمل املسؤولية كاملة عن هذا الخلق« )منصور، 
2013: 34(، وبخاصة أن كورنيش حدد يف مطلع السبعينيات من القرن العرشين 
الناس أصبحوا عىل  بأن  أولهام  املستقبل:  الناس إىل  –تغريين مهمني يف نظرة 
قابل  عامل  املستقبل  بأن  االعرتاف  وثانيهام:  املستقبل،  دراسة  بإمكانية  قناعة 
للتشكيل، وليس شيئاً معداً سلفاً، والبرش ال يسريون مغميض األعني نحو عامل 
جربي وقرسي تنعدم فيه حرية االختيار، بل إنهم رشكاء فاعلون يف تكوين عامل 
املستقبل، ومن الواقع املعطى، أو عىل أساسه )Cornish،1971: 137(، رغامً 
عن تأخر ظهور املنهجيات العلمية التي تُعنى بالدراسات املستقبلية، السيام 
أنها موضع اختالف بني املختصني حتى متكَّن اإلنسان ألول مرة يف السبعينيات 
من القرن املايض – بفضل تطور املعرفة العلمية وتقدم التكنولوجيا– من وضع 
املستقبل يف إطار علمي دقيق، لكن الخالف والجدل حول ماهية هذه الدراسات 
ظل محتدماً ال يستقر وال يهدأ، حيث توزعت اآلراء عىل مروحة عريضة من 
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التباينات بني قائل يراها »علامً«، وآخر يصنفها »فناً«، وثالث يراها يف منطقة 
وسطي بني العلم والفن، أو »دراسة بينية«، وتتقاطع فيها التخصصات وتتعدد 
املعارف، إال أنه عىل الرغم من غياب اإلجامع عىل ماهية الدراسات املستقبلية، 
تتكامل فيه املعارف وتتعدد، هدفها تحليل وتقويم  فهي تظل مجاالً إنسانياً 
)منصور،  وموضوعية  عقالنية  بطريقة  البرش  حياة  يف  املستقبلية  التطورات 

2013: 36(، السيام أن املستقبل ال ميثل عامل اليقني، بل هو عامل االحتامالت.

وأمام تعدد اآلراء وتباينها حول دراسة املستقبل، أكدت الجمعية الدولية 
للدراسات املستقبلية، أن الدراسة العلمية للمستقبل هو مجال معريف أوسع 

من العلم يستند إىل أربعة عنارص رئيسية هي )زهران، 1999: 110(:

دراسة . 1 يف  العلمية  الطرق  استخدام  عىل  تركز  التي  الدراسات  أنها 
الظواهر الخفية.

أنها واسعة الحدود، فهي تتضمن املساهامت الفلسفية والفنية جنباً . 2
إىل جنب مع الجهود العلمية.

املختلفة، . 3 والخيارات  البدائل  من  واسعة  مع مجموعة  تتعامل  أنها 
وليس مع إسقاط مفردة محددة عىل املستقبل.

أنها تلك  الدراسات التي تتناول املستقبل يف أجيال زمنية ترتاوح بني . 4
5 سنوات و50 سنة.

slaugh-( يعرتف سلوتر ،)1996 )ويف كتابه: »تفكري جديد أللفية جديدة 
ter( بأن إطالق صفة متعدد التخصصات عىل الدراسات املستقبلية وصف دقيق 
للمستقبل،  املنظمة  الدراسة  هدفه  االجتامعية  الدراسات  من  جديد  ومجال 
ويحدد هارولد شان )harold shan( الغرض من هذا التخصص العلمي الجديد 
يف مساعدة متخذي القرارات وصانعي السياسات عىل االختيار الرشيد من بني 
املناهج البديلة املتاحة للفعل يف زمن معني، وبالتايل فإن الدراسات املستقبلية ال 
تتضمن فقط دراسة معلومات املايض والحارض واالهتامم بها، ولكنها تسترشف 
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slaugh- )املستقبالت البديلة املمكنة واملحتملة،  واختيار ما هو مرغوب منها 
ter ،1996 :7(، إال أننا نرى، ورغامً عن غياب اإلجامع عىل ماهية الدراسات 
املستقبلية، أهي علم، أم فن، أم دراسة بينية، أنها تأخذ من كل ذلك نصيب، 
فهي علم وفن ودراسة بينية، لذلك تظل مجاالً إنسانياً رحباً تتكامل فيه املعارف 
بطريقة  البرش  املستقبلية يف حياة  التطورات  وتقويم  تحليل  وتتعدد، هدفها 
تصدر  ال  وهي  اإلنساين،  واإلبداع  للخلق  املجال  تفسح  وموضوعية،  عقالنية 
تنبؤات، ولكنها اجتهاد علمي منظم يوظف املنطق والعقل والحدس والخيال 
الكلية والفرعية،  العالقات املستقبلية بني األشياء والنظم واألنساق  الكتشاف 
لها  االستعداد  باإلرهاب، مع  الدميقراطية  استكشاف عالقة  نحاول  ويف حالتنا 
ولكنه  نهائياً،  معطى  وليس  »مكتوباً«  ليس  فاملستقبل  فيها،  التأثري  ومحاولة 
قيد التشكل وينبغي علينا تشكيله، مع أن الدراسات املستقبلية ال تقدم مطلقاً 
صورة يقينية ومتكاملة للمستقبل، كام أنها ال تقدم مستقبالً واحداً، فاملستقبل 
متعدد وغري محدد، وهو مفتوح عىل تنوع كبري يف املستقبالت املمكنة )منصور، 

.)38 :2013

وانطالقاً من أهمية الدراسات املستقبلية، بات االهتامم بها من الرضورات 
التي ال غنى عنها للدول واملجتمعات واملؤسسات، ومل تعد ترفاً تأخذ به تلك 
النامية، السيام أن  الدول أو تهجره، وتستوي يف ذلك الدول املتقدمة والدول 
البرشية عىل  التغيري، ما يحمل  الحادي والعرشين يحمل من عواصف  القرن 
االستعداد له، واألخذ بأسباب مواجهته، بجهد جامعي علمي يسترشف هذه 
التغريات عرب أدوات االسترشاف املستقبيل، سيام أن موضوع اإلرهاب والعنف، 
القرن  بداية  منذ  باإلنسانية  تعصف  التي  واملشكالت  الهموم  هذه  أحد  هو 
والتي  قبل،  من  البرشية  تعهدها  مل  رمبا  قصوى  بحدود  الثالثة  لأللفية  األول 
أخذت شعار »الحرب عىل اإلرهاب« وما تنذر به هذه الحرب، وهذه الظاهرة 
االجتامعية املعقدة من تحديات، وما تنبئ به من فرص، وشحذ االستعداد عىل 
فيها،  والتأثري  تدعمها،  التي  املرغوبة  العوامل غري  اختيار  مواجهتها، ومحاولة 
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والتعامل مع املتغريات املتسارعة يف املجاالت كافة، وبخاصة مجال الدميقراطية 
باعتبارها أحد أهم بالسم شفاء الشعوب من القهر والتسلط والظلم وامتهان 
الكرامة مبا يتيح لإلرهابيني فرصة ملامرسة شهواتهم ورغباتهم، وتربيرها؛ لعدم 
توافر مناخات دميقراطية يعربون من خاللها عن مطالبهم وآمالهم املرشوعة أو 

غري املرشوعة، وفقا ملا هو متاح يف دولهم.

املستقبل  بها  يتشكل  أن  ميكن  التي  الفائقة  املرونة  يربر  سبق،  ما  إن 
باعتباره أداة أفعالنا، عىل الرغم من عدم وجوده كيشء مستقل، هذا إذا أجدنا 
)زاهر،  بالغموض  واملفعم  التعقيد  البالغ  الواقع  يف  املستقبل  هذا  استرشاف 
2004: 66-65( أو مستقبل اإلرهاب كظاهرة، التي تعدُّ آفة من أفات املجتمع 
اإلنساين املعارص، وذلك لعدم وجود رؤية إسرتاتيجية متفق عليها )خاصة يف 
دويل  سيايس  وسلوك  وحدوي،  تشاوري  لفعل  إجامعاً  لتشكل  الفرتة(،  هذه 
وإقليمي جامعي من كل القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً، أو عىل األقل بني القوى 
األكرث تأثريا يف السياق االجتامعي السيايس ألي بلد، أو دولة تعاين من اإلرهاب 
الدميقراطية  واعتامد  مواجهته،  وآليات  كيفيات  يف  تتوحد  وبالتايل  والعنف، 
اإلرهابيني،  املرشوعية عن  تنزع  للحكم حتى  وكمنهج  حياة،  وأسلوب  كنمط 
الدميقراطية  تصون  التي  والعمليات  اإلجراءات  من  جملة  مع  بالتحايث 
أن هناك  السياسية واالقتصادية واالجتامعية، السيام  بأبعادها  وتحافظ عليها 
عىل  الدميقراطية  يقرص  أحدها  رفضها،  يجب  للدميقراطية  مختزلة  مفاهيم 
بعدها السيايس الليربايل التعددي فقط، واآلخر يختزلها يف مجموع اإلجراءات 
االقتصادية –االجتامعية التي تتوخي العدالة املنزوعة الحريات، وتحول اإلنسان 
إىل مجرد كائن جائع، وعليه وجب سد جوعه، إال أن الدميقراطية الحقيقية هي 
تلك التي تستند إىل بعدين معاً، وهام: السيايس واالقتصادي االجتامعي، لذلك 
بدأت الدميقراطيات الليربالية متيل إيل تطعيم ذاتها ببعض املظاهر االجتامعية 
االقتصادية حتى تكتسب مرشوعيتها، وتعزز نفسها يف بعدها الليربايل التعددي 

الذي يصون الحريات، ويخدم حقوق اإلنسان.
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كإشكالية  املستقبيل  البحث  تعقد  مستوى  آنفا،  وضحناه  مام  ى  ويتبدَّ

التعقيد،  بالغة  اجتامعية  ظواهر  مع  يتعامل  اجتامعياً  بحثاً  باعتباره  أوىل، 
وما زال أمامنا كثري لنعلمه ونتعلمه عن الصلة بني السبب والنتيجة –فغياب 
الدميقراطية سبب، ومامرسة العنف واإلرهاب كنتيجة –بقرار يتخذ يف الشؤون 
اإلنسانية وعواقبه الحقيقية، وهو كذلك مواجه بالعديد من العوامل الكثرية 
واملتشابكة، والتي يستحيل حرصها أو التحكم فيها يف وقت واحد، وهو أيضاً 
وتضاف مشكلة  متاماً،  متعذر  لنتائجه  التجريبي  التحقيق  أن  بحقيقة  مواجه 
املدروسة –ويف  االجتامعية  للظاهرة  واملتعسف  املخلُّ  التبسيط  أخرى وهي: 
القرار،  اتخاذ  وقت  يأيت  عندما  وذلك  بالدميقراطية-  وعالقته  اإلرهاب  حالتنا 
باإلضافة إىل أمر آخر متعلق مبوضوعية الباحث املستقبيل من عدمه، باعتبار أن 
هناك عالقة جدلية بني الباحث والبحث، وبقدر ما يسيطر الباحث عىل ذاتيته 
تجاه الظاهرة املدروسة تكون موضوعيته، وبالتايل سالمة أحكامه واسترشافاته 
املستقبلية، باعتبار أن استرشاف أبعاد املستقبل هو اجتهاد علمي منظم يرمي 
إىل صوغ مجموعة من »التكهنات« و»التوقعات« املرشوطة التي تشمل املعامل 
الرئيسية ألوضاع مجتمع ما أو مجموعة املجتمعات، وعرب فرتة متتد ألبعد من 
خمس سنوات، وقد تصل إىل خمسني عاماً، إال أن متوسطها يقع يف عقدين من 
الزمن، وتنطلق من بعض االفرتاضات الخاصة حول املايض والحارض، الستكشاف 
أثر دخول عنارص مستقبلية عىل املجتمع، كدخول الدميقراطية بوصفها املتغري 
والعنرص املستقبيل، ومعرفة مدى تأثريه عىل اإلرهاب، للحد منه، أو القضاء عليه.

استكشاف  إمكانية  تستبعد  ال  املستقبلية  الدراسات  هذه  فإن  لذلك، 
نوعية حجم التغريات األساسية الواجب حدوثها يف مجتمع ما، حتى يتشكل 
مستقبله عىل نحو معني منشود )عبد املعطي 1990 :108-107(، وتبدو هذه 
ناضج  توافر وعي  تقتيض  ألنها  األهمية،  كبري من  األخرية عىل جانب  النقطة 
كام حدث،  بالتغري  ال  ومنهجية  نظرية  علمية  معرفة  يعتمد عىل  باملستقبل، 
ولكن بالتخطيط إلحداثه بوعي )سعد الدين، 1982: 25-24(، ومن هنا، تربز 
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مثة  ليس  أنه  يف  تتلخص  التي  املستقبلية،  الدراسات  يف  الثانية،  اإلشكالية 
مستقبل واحد بل مستقبالت متعددة، وهذه املستقبالت ترتاوح بني املحتمل 

واملمكن، املفضل أو املرغوب فيه مرشوطاً بعوامل وظروف تاريخية مجتمعية 

ودراستنا،  فرضيتنا  عليها  تنهض  التي  األساسية  الفكرة  أن  باعتبار  وحضارية، 

بديل،  أكرث من مستقبل  القائم، يوجد  املوضوعي  الحاجز  أنه من موقع  هي 

هو  سيكون  البدائل  هذه  من  أي  تعيني  عىل  نعمل  أن  كبرش  لنا  ميكن  وأنه 

املستقبل، وهي تجعلنا أكرث إستبصاراً لصناعة مستقبل شعوبنا )فرجاين، 1991 

:21(.وقيادة التغيري يف هذا االتجاه، هي االجتهاد يف تحويل محتمالت  معينة 

إىل ممكنات سعياً إىل مفضالت متفق عليها، وتجديد املحتمل يحتاج إىل علم 

مستقبيل، كام أن توصيف املمكن يحتاج إىل فن مستقبيل، وتوضيح املفضل 

يحتاج إىل سياسة مستقبلية تعتمد عىل العديد من العلوم واملعارف اإلنسانية 

مام يجعلها دراسة بينية مركبة.

واإلشكالية الثالثة تؤسس عىل قناعة مؤداها أن دراسة املستقبل ال يتسنى 
لها أن تصبح متكاملة إال إذا نظرنا إىل هذا املستقبل من خالل عدسات مختلف 

الجادة  الدراسات  أن  باعتبار  الزمن،  تكون معاينته من حيث  التخصصات، وأن 

للمستقبل تتكامل فيها أشكال من املعارف واملناهج، التقليدية وغري التقليدية، 

وتكون محملة بأكرث من تخصص علمي، فهي يف األساس دراسات بينية يف معظم 

االعتبار  للمستقبل دون أن نضع يف  لذا، ال يجوز وضع سيناريوهات  تصوراتها، 

إن هذه  إذ  كافة،  املؤثر  االجتامعي واالقتصادي والحضاري  النسق  كافة عوامل 

العوامل جميعها تتبادل التأثري والتأثر )زاهر، 2004: 69-68(، وبخاصة أننا نناقش 

دراسة  يستلزم  الذي  األمر  الكلية،  البنية  يف  )مجتمعات(  مجتمع  مصري  بدائل 

التفاعالت والعالقات الجدلية بني مكونات هذه البنية االجتامعية، وبني غريها من 

التاريخية، ووحدة املصالح ورصاعاتها، سواء أكانت هذه  عوامل تشاركها املرحلة 

العوامل، طبيعية، أم نظامً إقليمية أو دولية )عبد املعطي، 1990: 105(.
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أما اإلشكالية األخرية، فتتحدد يف أن النظر إىل املستقبل يشّوشه متاماً، 
اإلشكالية  يحوله، وهذه  اإلنسان  إىل  والنظر  يغرّيها،  الذرة  إىل  النظرة  أن  كام 
املجازفة  اإلنسانية واالجتامعية بخاصة، ولكن هذا ال مينع من  العلوم  تواجه 
بدراسة اإلنسان واملجتمع عرب مفهومات ونظريات وقوانني سعياً نحو االقرتاب 
اإلرهاب  مشكلة  لحل  مستقبلية  رؤية  بلورة  حقيقة  الحقيقة،  من  الحثيث 
ويحكمها  اآلخر،  منهام  كل  ينفي  منظور  ومن  الدميقراطية،  مامرسة  يف ضوء 
قانون »نفي النفي”، فإذا كان اإلرهاب يهدف إىل نفي التسلط والظلم والقمع 
التي  الخارجي  أو  شعوبها(،  الحكومات ضد  متارسه  )الذي  املحيل  واالستبداد 
متارسه الدول الكربى ضد الشعوب والدول الصغرية، فإن الدميقراطية تسعى إىل 
نفي اإلرهاب متاماً، وإقامة نفسها بديالً عنه، مبا يتيح للكل أن يعرب عن مواقفه 
والعمل  والتخطيط  التفكري  لذا وجب  الواقعي،  املمكن  ورؤاه ورغباته ضمن 

عىل هدى الدراسات املستقبلية التي تتخذ أحد السبيلني:

أولهام: ينطلق من الحارض مبواصفاته وتشكيالته إىل املستقبل، ليسوق لنا 	 
وهو  والحارض،  للاميض  امتداد  هي  “اتجاهية”  سيناريوهات  أو  مشاهد 
املبدعة،  غري  باالمتدادية  تتسم  والتي  االستكشافية،  باملقاربة  يُعرف  ما 

باعتبارها تُعيد إنتاج الحارض يف تحليلها النهايئ.

ثانيهام: ينطلق من حاجات وأهداف مستهدفة ومرغوب فيها تتساقط عىل 	 
الحارض من املستقبل، لتبحث يف هذا الحارض عن عنارص تحقيقها، وهو 
ما يُعرف باملقاربة املعيارية أو االستهدافية، وهي التي تتسم باإلبداع مع 
جنوحها نحو الخيال، وكالهام يشوش املستقبل، لذا ظهرت مقاربة أخرى، 
)االستكشافية(  السابقتني  املقاربتني  من  مركبة  مقاربة  أو  مدخل  وهي 
)األكرث دقة(، واملعيارية )األكرث خياالً(، وتعظيم كل منهام )زاهر، 2004: 
بعضاً  بعضهام  مع  وارتباطهام  تداخلهام  يف  املقاربتني  رؤية  أي   ،)69-70
ببعد جديل ُمبدع وخالق، باعتبار أن أحدهام ضد اآلخر أو يف مواجهة معه، 
مقاربة  عادة عىل  تنبني  فيه  مرغوب  معني  ملستقبل  املعيارية  فاملقاربة 
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حدسية استكشافية تدعي أن املستقبل املذكور ميكن تحقيقه، وباملثل فإن 
مقاربة حدسية – معيارية- تدعي أن الناتج سوف يكون مرغوباً فيه أو 

عنه إذا تم تحقيقه )زاهر، 2004: 53(.

أن  إىل  تعود  املستقبلية  الدراسات  يف  تعقيداً  األكرث  اإلشكالية  ولعل 
املستقبل ليس من صنع ظاهرة منعزلة )تبدو وكأنها صدفة( إذ إن آالف العوامل 
املتداخلة تتشارك يف تشكيل املستقبل، فإذا ما تجاوزنا بعضها باعتبارها صدفة، 
فإن صورة املستقبل لدينا ستكون أقل وضوحاً مع كل عامل أو ظاهرة تفشل 
يف الكشف عن قانونها الخاص )النابليس، 2011: 182-183(، لذا يتفق علامء 
املستقبل  ارتباط  واقعة  عىل  ومناهجهم  أهوائهم  اختالف  عىل  املستقبليات 
مبفاهيم جديدة للسلطة )النابليس، 2011: 190(، كام يتفق علامء املستقبليات 
بنى  االجتامعية يف  التحوالت  مواكبة  لها من  بد  ال  املستقبل  أن حروب  عىل 
املجتمعات، وعليه فإن إدارتها الرئيسة ستكون متمثلة باإلعالم، وليس باألسلحة 
التقليدية أو بأسلحة الدمار الشامل أو حتى باألسلحة الذكية، وهذه التحوالت 
فرتة  إىل  منها  نوع  كل  ويحتاج  تراكمية،  بل هي  »تسونامي«،  بصورة  تأيت  ال 
)النابليس،  اإلقليمي  املحيط  الداخل، كام مع  يتفاعل مع  حضانة مختلفة، يك 

.)203 :2011

املركبة هي وحدها  بأن »األبستمولوجيا  نكاد نجزم  مام سبق،  وانطالقاً 
األوىل،  يف جذريته  أساساً  الذي هو،  للعامل،  الجديد  الوجه  القادرة عىل متثيل 
التي  والظاهرة  نهايئ«،  دينامي وصدفوي ومتنوع ومتحول وال  و  عامل مركب 
نحن بصدد معالجتها، أي اإلرهاب يف عالقته بالدميقراطية، هي ظاهرة مركبة 
يف أسبابها ودواعيها وأشكال مامرستها وأساليبها، وبالتايل ال ينفع معها إال الفكر 
املركب، ألن مهمة هذا الفكر هي: تغيري هوية العامل ،،، وتغري هوية العامل هو 
أساساً تغيري يف أدوات فهم العامل التي ال توجد يف أي علم، أو لنقل، ال توجد يف 
العلوم املقطعة و املفصولة عن بعضها بعضاً، … بل هي يف العلوم البينية، أي 
املرتابطة واملتداخلة واملتكاملة مع بعضها بعضاً، بحكم ترابط الظواهر وتداخلها 



21

أيضاً مع بعضها بعضاً، لذا لن يكون الفكر املركب ال الفيزياء، وال الكيمياء، وال 
إن  األبستمولوجيا،  اآلداب، وال  السياسة، وال  أو  االجتامع  البيولوجيا، وال علم 
الفكر املركب هو مجموع هذه العلوم، … وفكر الرتكيب –كام يقول موران- ال 
ميكن أن يصوغه شخص واحد، إنه نتاج تطور ثقايف وتاريخي وحضاري، إنه فكر 
يستخرج عىل املستوى األبستمولوجي والعلمي من مجموع الرؤى والتصورات 
واالكتشافات والتأمالت الجديدة التي تتطابق، أو ستلتقي فيام بينها، … وذلك 
ألن الفكر املركب يتطلع إىل املعرفة املتعددة األبعاد، بيد أنه يعرف منذ البداية 
استحالة املعرفة الكاملة، ... فإحدى مسلامت التعقيد هي استحالة وجود علم 
بكل يشء حتى عىل مستوى النظرية، وذلك مصداقاً لقوله تعاىل »علَّم اإلنساَن 
ما مل يعلْم«، أي أنها تتضمن االعرتاف مببدأ الالإكتامل والاليقني، ومن هنا يحيى 
متقطعة  معرفة غري مجزأة وغري  إىل  التطلع  بني  دائم  توتر  املركب يف  الفكر 
وغري مختزلة، وبني االعرتاف بنقصان وعدم اكتامل كل معرفة، ألن التطلع إىل 
)موران،  الالحقيقة  فالكلية هي  االكتامل،  إىل  التطلع  ذاته  يحمل يف  التعقيد 

.)7-10 :2004

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن التعقيد ال ميثل وصفة ملعرفة الالمتوقع، لكنه 
الطابع  إىل  واالنصياع  النوم  إىل  ننساق  يرتكنا  ال  إذ  ومتنبهني،  يجعلنا حذرين 
امليكانييك العادي الظاهر للحتميات، إنه يبني لنا أنه ال يجب علينا أن ننغلق 
داخل نزعة تقديس الحارض، أي االعتقاد الذي مفاده أن ما يقع اآلن سيستمر 
عىل الدوام،.... كام أن الفكر املركب ال يحل املشكالت من تلقاء نفسه، أو ذاته، 
لكنه يساعد عىل إيجاد اإلسرتاتيجية القادرة عىل حلها، أي أنه يقول لنا: »ساعد 
نفسك يساعدك الفكر املركب«، والفكر املركب يشكل نقطة انطالق نحو فعل 

أكرث ثراًء، وأقل تشويهاً )موران، 2004: 82-83(.

اإلرهاب  بني  العالقة  الباحث  سيعالج  الفكر،  هذا  من  وانطالقاً 
والدميقراطية، وفق رؤية جدلية علمية مستندة إىل منهج علمي، يرى يف كل 
منهام تضاد لآلخر، أو نفياً له، حيث يصعب التعايش بني اإلرهاب والدميقراطية 
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يف آن واحد، فاإلرهاب نقيض الدميقراطية ومعّوقاً لها، ألنه ال إمكانية لتحقيق 
فهذه  والعنف،  اإلرهاب  شيوع  ظل  يف  وتجلياتها  مكوناتها  بكل  الدميقراطية 
سياسية،  أمنية  ورمبا  دميقراطية،  غري  مناخات  يف  معالجات  تستلزم  الظاهرة 
وذلك يكون عىل حساب الدميقراطية، يف حني أن الدميقراطية تستلزم وجوباً 
بيئة يسودها األمن واألمان والسلم األهيل، بعيداً عن العنف والتطرف، السيام 
أن األخري يتصل بالرأي واالعتقاد أوالً وأساساً، وليس من شأن ترجمته يف سلوك 
أو عمل أن يكون عنفاً أو إساءة إىل اآلخر، والعنف هو: إظهار للقوة الجسامنية 
واملادية، قبل غريهام )العنف اللفظي، أو العنف الرمزي، العنف الجسدي، أو 
العنف املادي(، وهو إرادة لفرض الرأي والعقيدة عن طريق القهر والغلبة دون 
االهتامم بالحوار والجدل، ولكن الحق أن التطرف يف الرأي واالعتقاد قلاّم يسلم 
من حمل صاحبه عىل إظهار القوة والعنف، بل إرهاب الخصم وتخويفه متهيداً 
إرادة  أن  كام   ،)202  :2009 )العلوي،  الوجود  يف  حقه  عىل  والقضاء  إللغائه 
اإللغاء واإلقصاء والتذويب تستدعي االعرتاض واملقاومة، أي تحمل عىل اللجوء 
العنف  تطور  يؤول  أن  األشياء  منطق  فإن من  اآلخر،  الطرف  العنف من  إىل 
والعنف املضاد إىل تسويغ اإلرهاب وقبوله، وبالتايل يتم هنا نفي الدميقراطية 
التي تقوم عىل الحوار والجدل الهادئ والبناء، وال تلغي اآلخر أو تهمشه، وال 
يف  أن  أرضية  عىل  معه،  وتتواصل  وجوده  تحرتم  ما  بقدر  الستئصاله  تسعى 
التي  الفطرة  أن االختالف هو من طبيعة  للحياة، السيام  إثراء وإغناء  التعدد 
فطر الناس عليها مصداقاً لقوله تعاىل: »وال يزالون مختلفني إال من رحم ربك 
ولذلك خلقهم« )هود، 119-118(، كام أكد »ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
فهو  املطلق  الواحد  أما  مختلفون،  فالبرش   ،)148 )املائدة،   « ليبلونكم  ولكن 
االعرتاف  هو  الحقيقي  والتحدي  »االبتالء  فإن  لذلك  له،  ال رشيك  الذي  الله 
مطلوب  وشذوذ  مرضية  ظاهرة  أصله  يف  أنه  عىل  ال  إليه  والنظر  باالختالف 
استئصاله، وإمنا كل املطلوب هو حسن إدارته حتى يكون خالَّقاً رفيعاً مثمراً 

للحياة ال مدمراً لها )الغنويش، 2011: 65(.
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جدلية العالقة بني الدميقراطية واإلرهاب.

لقد أخذت قضية اإلرهاب مستوى من االهتامم الدويل مل تسبقها ظاهرة 
جميع  يف  اإلنسانية  شغلت  حيث  معارصة،  ظاهرة  تضاهيها  ال  ورمبا  أخرى، 
 ،2001 أيلول   11 أحداث  بعد  وخاصة  األخرية،  السنوات  خالل  العامل  دول 
ذلك  ورافق  مدمرة،  لهجامت  األمريكية  املتحدة  الواليات  تعرضت  عندما 
هجمة عنيفة شنها حينذاك اليمني املتطرف واملهيمن عىل السلطة يف الواليات 
وخاصة  العامل  دول  معظم  عىل   ،)2000-2008( االبن  بوش  بزعامة  املتحدة 
اإلسالمية منها، والرشق أوسطية، حيث أعلن الرئيس األمرييك بوش االبن بأن: 
“من ليس معنا فهو ضدنا”، ومن ذلك الحني، بدأت الدول الرأساملية الكربى 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية تستخدم نفوذها وقوتها، لفرض إرادتها عىل 
دول العامل لرتغمها عىل األخذ برؤيتها القامئة عىل “النظرية الوقائية” لألمن، 
الدولية  العالقات  ومنظومة  نسق  عىل  أثر  الذي  األمر  االستباقية”،  و“الحرب 
الذي  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  الغربية، خاصة  العربية-  العالقات  ومنها 
أصاب )انهياره( النظام الدويل باختالل كبري وشديد يف توازنه، وتحول النظام 
حيث  القرن،  وحيد  إىل  أي  األحادية،  القطبية  إىل  القطبية  ثنايئ  من  الدويل 
تربعت الواليات املتحدة األمريكية لوحدها عىل عرش النظام الدويل محاولة 
لعب دور اإلمرباطورية الوحيدة يف العامل، والحاكم له، بحيث ال يسمح ألحد 
)الشاويش،  واإلسرتاتيجية  الحيوية  مبصالحها  بالطبع  املرتبطة  إرادتها،  بتجاوز 

.)15 :2008

املعروف  شعارها  األمريكية  املتحدة  الواليات  رفعت  ذلك  عىل  وبناء 
الشعوب  ضد  العدوانية  لسياستها  ومربر  كذريعة  اإلرهاب”،  عىل  “الحرب 
والدول التي ترفض سيطرتها وهيمنتها، وعززت شعارها يف مكافحة اإلرهاب، 
بشعارات أخرى من نوع: “نرش الدميقراطية، والدفاع عن حقوق اإلنسان، .... 
مراكزها  وأخذت  لإلرهاب،  البديل  الخيار  هي  الدميقراطية  أن  باعتبار  الخ”، 
البحثية املتعددة تجري دراسات تدور حول العالقة بني الدميقراطية واإلرهاب، 
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كتلك التي صدرت عن مركز بروكنجر يف الدوحة، خالل شهر يناير 2011، والتي 
كشفت عن وجود صلة بني االرتفاع الكبري لإلرهاب يف الرشق األوسط، وافتقار 
النشاط  إلنتاج  عرضة  أقل  تكون  الدميقراطية،  وبأن  للدميقراطية،  املنطقة 
اإلرهايب، وذلك بسبب قدرتها عىل توجيه الشكاوي بطريقة سلمية، يف حني أن 
األنظمة التي ال تكون يف طور االنتقال إىل الدميقراطية تصبح عرضة لزعزعة 
االستقرار بشكل كبري )بوخرص، 2011(، كام أكدت الدراسة، التي أعدها أنور 
بوخرص، أنه ميكن احتواء العنف السيايس عندما تبذل جهود للتحرر بشكل 
السيايس،  املجال  يف  املعتدلة  اإلسالمية  الجامعات  إرشاك  يتم  وعندما  منظم، 
مبا لذلك من أثر إيجايب عىل االستقرار، ألن هذه الجامعات تساعد عىل إفراغ 
تحديات التطرف عن طريق السيطرة عىل أعضائها وتوفري منرب إلحداث تغيري 

من داخل النظام.

إن ما تقدم ميثل كالم حق، مع أن الذي يُراد به أمريكياً باطل، وبخاصة 
وأن »الخطر الحقيقي الذي يهدد العامل واالستقرار العاملي، أو أي دولة مستقرة، 
املتحدة  الواليات  أعلنت  التي  اإلسالمية  اإلرهابية  الشبكات  تشكله  والذي 
األمريكية حربها ضدها، أو الحرب العاملية ضدها، أو مجموع الحركات اإلرهابية 
األخرى، العاملة عىل الساحة اآلن، ال قيمة له، فرغم أنهم يقتلون أعداداً من 
يبقى  الحياة  عىل  خطر  من  ميثلونه  ما  فإن  سابقيهم،  من  بكثري  أكرب  الناس 
إحصائياً محدوداً جداً، ولو قورنوا ببشاعة الجيوش، فإنهم ال يكادون يذكرون 
)باوم، 2009: 35(، خاصة أنه بات مألوفاً عىل نحو أكرث، تاليش التمييز يف الحرب 
بني املقاتلني وغري املقاتلني، وتحول عبء الحرب خالل القرن العرشين عىل نحو 
يصبحوا ضحاياه فحسب،  مل  الذين  املدنيني،  إىل  املسلحة  القوات  من  متزايد 
ولكنهم أصبحوا هدف العمليات العسكرية، أو العسكرية السياسية، فالفرق 
املدنيني  القتىل  إذ مل يشتمل عدد  والثانية كبري،  األوىل  العامليتني  الحربني  بني 
يف الحرب العاملية األوىل إال عىل نسبة )%5( من مجموع القتىل، بينام كانت 
 )80-90%( أن  فيفرتض  اليوم  أما   ،)36%( الثانية  العاملية  الحرب  يف  نسبتهم 
ممن يترضرون من الحرب هم من املدنيني )باوم، 2009: 17(، هذا إىل جانب 
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أن اإلرهاب ال يفرق بني مذنب وبرئ، وهو غري مقبول أخالقياً، سواء استخدمته 
مجموعات غري رسمية أم دول.

إن توصيفنا لحجم الكوارث التي جلبتها الحروب العاملية عىل البرشية، 
ال يقلل بأي حال من األحوال من الخطر الذي ميثله اإلرهاب الدويل، الذي منا 
خالل الفرتة السابقة بشكل جنوين، وهو عملياً ال يعكس »قبح الرش«، كام يقول 
)هوبز باوم(، بقدر ما يعكس االستعاضة عن املبادئ األخالقية بسلطان األوامر 
العليا، السيام بعد أن أصبح العنف السيايس مع بداية األلفية الثالثة عاملياً عىل 
نحو ممنهج، سواء من خالل سيادة الواليات املتحدة األمريكية يف ظل إدارة 
فوضوية  منذ  األوىل  للمرة  ورمبا  املؤسسة،  خالل  من  أم  االبن،  بوش  الرئيس 
أواخر القرن التاسع عرش صار مبقدور حركة إرهابية أن تعمل عىل نحو مطرد 
عرب الحدود، وبخاصة وأن اإلمرباطوريات الحميدة والخبيثة، قد اشرتكنا يف صنع 
ما تشهده حقبتنا من عودة إىل الرببرية التي ساهمت فيها هذه األيام شعارات 
 ،2001 سبتمرب  من  اإلرهاب  عوملة  عملت عىل  التي  اإلرهاب«  »الحرب عىل 
وبالتايل أعادت إحياء سنة التدخالت العسكرية األجنبية التي تدينها املواثيق 

والقوانني الدولية )باوم،2009: 15(.

تُسوغ  ليك  وهميني  أعداء  خلق  األمريكية،  املتحدة  الواليات  حاولت 
بأن مخاطر »الحرب  العاملية،... علامً  العسكرية  توسيع دائرة استخدام قوتها 
عىل اإلرهاب” ال تأيت من قبل االنتحاريني املسلمني، بل من قبل سياسة الذين 
الواليات  أي  سبتمرب،  من  عرش  الحادي  أحداث  بعد  العظمة  بجنون  أصيبوا 
املتحدة األمريكية التي عملت عىل تكريس قيادتها للعامل )باوم، 2009: 16(. 
أسلوب  عن  و“الدفاع  اإلرهاب”،  ضد  »الحرب  اعتباطاً  يسمى  ما  أن  السيام 
يف  اإلرهابيني  وعمالئهم  الخارجيني،  باألعداء  هالمياً  يُعرفون  ما  ضد  حياتنا” 
الداخل، لهو خطأ كبري، ُصنع عرب عملية مفتعلة من أجل إخافة الناس أكرث منه 
ملنع مامرسة اإلرهاب، مع أن اإلرهاب الدويل يف هذه املرحلة أصبح أكرث خطراً 
من الحركات التي عرفناها يف املايض، ألنه قادر عىل إحداث املجازر العشوائية 
أقل خطراً  بل هو  اسرتاتيجياً،  أو  سياسياً  كياناً  بوصفه  ليس  املقصودة، ولكن 
من وباء االغتياالت السياسية منذ السبعينيات، والذي مل يلفت انتباه أو نظر 
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اإلعالم عىل نحو كبري، ألنه مل يطل الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا )باوم، 
.)130 :2009

مجهولة  مجموعات  متثله  فيام  يكمن  ال  لإلرهاب  الحقيقي  الخطر  إن 
الهوية من املتطرفني من خطر، ولكن فيام تثريه أعاملهم من خوف غري معقول، 
تشجعه اليوم وسائل اإلعالم والحكومات عىل السواء، وهو خطأ كبري نعيشه يف 
هذا الزمان الالمنظم، هو بال شك أكرب من املجموعات اإلرهابية الصغرية، لكن 
ما الذي يعكسه اإلرهاب الدويل حالياً، إنه يعكس حجم التقلبات االجتامعية 
الكبرية التي جاء بها عىل املستويات، أرسع تحول مفاجئ يف الحياة البرشية 
التقليدية  النظم  أزمة  يعكس  أنه  واحد، كام  إنسان  الناس خالل عمر  شهده 
الغرب، وانهيارها يف الرشق والجنوب، وكذلك  للسلطة والهيمنة والرشعية يف 
أزمة يف الحركات التقليدية التي ادعت أنها تشكل بديالً عن هذه الحكومات، 
األنظمة  ونهاية  العامل،  أنحاء  يف  املستعمرات  تفكيك  اخفاقات  فاقمتها  وقد 

الدولية املستقرة واملتعايشة فيام بينها كأمر واقع )باوم، 2009: 116(.

فاإلرهاب بوصفه ظاهرة دولية، أصبح يشكل خطراً يهدد العامل بالكيفية 
التي أرشنا لها، لذلك أخذ الكل يبحث عن مخرج لهذه األزمة اإلنسانية التي 
أخذت تلوث أجواء البرشية، فنادى بخيار الدميقراطية بديالً لإلرهاب، باعتبار 
فعلهم  يربر  وال  اإلرهابيني رشعيتهم،  يُفقد  الذي  الخيار  هي  الدميقراطية  أن 
العنفي، إال أن بعضهم يقول إن الدميقراطية ال تقلل من العمل اإلرهايب، ولن 
تفاقم  إىل  تؤدي  قد  الدميقراطية  أن  كام  لإلرهابيني،  الشعبي  الدعم  تُضعف 
وحرية  املدنية،  للحريات  الدميقراطية  الحكومات  احرتام  إن  ذلك  اإلرهاب، 
التعبري، قد تسمح لإلرهابيني مبساحة أكرب للحركة وتكوين الجامعات. ويف رأينا 
أن هذا أن ليس يف محله، وال يعرب عن الواقع، وذلك ما أكده تقرير صادر عن 
معهد »راند« التابع للجيش األمرييك نفسه، حيث اعترب أن غياب الدميقراطية 
هو أحد األسباب الرئيسة التي تفيض إىل مامرسة اإلرهاب، كام أن وجود دول 
الدميقراطية  فيها  تغيب  والتي  املدنية،  الحريات  من  واسع  مبقدار  تحظى  ال 
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ساهم  البشعة،  الظاهرة  أن هذه  اإلرهاب، السيام  إلنتاج  أكرث  مرشحة  تكون 
يف انتاجها –ومازال- العديد من العوامل املرتبطة بشكل أسايس مبجموعة من 
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتاريخية الدولية، ويضاف إليها 

بشكل أسايس غياب الحريات الدميقراطية )الصغري، 2013(.

من  وهو: هل  مهامً  تساؤالً   )2005 )حوس،  يثري  سبق،  ما  إىل  واستناداً 
الصحيح أنه كلام أصبحت الدول أكرث دميقراطية، كلَّام انخفض احتامل ظهور 
عىل  بالنفي،  التساؤل  هذا  عىل  ويجيب  اإلرهابية؟!،  والجامعات  اإلرهابيني 
أساس أنه ال يوجد أي ارتباط بني الدميقراطية وغياب اإلرهاب أو العكس، غياب 
اإلرهاب ارتباطاً بوجود الدميقراطية، وبالتايل يرى أنه من غري املحتمل أن نرش 
املتحدة،  الواليات  اإلرهاب ضد  من  الحالية  الحملة  ينهي  الدميقراطية سوف 
يف  الدميقراطية  أجل  من  يُقاتلون  ال  اإلسالمية  للجامعات  املنتمني  ألن  وذلك 
بالدهم، بل يقاتلون من أجل فرض رؤيتهم يف دولة إسالمية، ويف هذا الطرح 
معقولية نسبية، السيام وأن الواليات املتحدة ال تريد دميقراطية حقيقية، كام 
أنها ليست دميقراطية بحد ذاتها، ألنها تريد دميقراطية عىل مقاسها هي، أي 
التي تتواءم مع مصالحها وال تتعارض معها، لذلك  الليربالية  تلك الدميقراطية 
دميقراطية  وأمثالها،  »القاعدة«  من جامعة  املتطرفني  اإلسالميني  بعض  يرفض 
الواليات املتحدة والتي تحاول تصديرها إىل العاملني العريب واإلسالمي عرب قوالب 
جاهزة، فهذه الدميقراطية املفرتضة قد ال تكون البديل الحقيقي لإلرهاب، أما 
الدميقراطية التي تستند إىل أبعاد سياسية واقتصادية واجتامعية، فهي كفيلة، 
بل قادرة عىل الحد من اإلرهاب، طريق تجفيف مربراته ومسوغاته، وعندما 
نرى الواليات املتحدة تخلَّت عن سياسة الكيل مبكيالني، ومامرسة سياسة نزيهة 
ومتوزانة تتوخى العدل الدويل، وإعطاء الحقوق ألصحابها، ومادام األمر عىل 
هذا النحو، ستبقى دميقراطية أمريكا مكروهة، وغري مرغوبة وال تشكل بديالً 

عن اإلرهاب.

ورغامً عن وجهة نظر )حوس( إال فإن كثرياً من األمريكيني )مارتن انديك، 
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متارسه  التي  اإلرهاب  جذور  بأن  أكدوا  فريدمان(،  توماس  هالبرين،  مورتون 
مرص  من  كل  يف  التعليم  ونقص  والبطالة  والجهل  الفقر  يف:  تكمن  القاعدة 
وباكستان، وهذا النقص التعليمي سببه الطبيعة االستبدادية لتلك الدول، وال 
ميكن مكافحتها إال من خالل نرش الدميقراطية، األمر الذي أكده تقرير لصحيفة 
أن  ومفاده  )كوان يل هول(،  قدمه  الذي  االستنتاج  إىل  إضافة  تاميز،  نيويورك 
الدميقراطية  السياسية  املشاركة  تكون  عندما  تكراراً  أقل  اإلرهابية  الهجامت 

»عالية« )واينربج، 2012(.

أما )روبرت بيت( فقد أكد يف كتابه الجديد )املوت من أجل الفوز(، بأن 
أهداف القامئني بالتفجريات االنتحارية أغلبها تقريباً دميقراطية، ولكن تحريض 
تلك الجامعات عىل التفجريات هو من أجل محاربة االحتالل العسكري ولتقرير 
املصري، وبالتايل فاإلرهابيون يقاتلون من أجل الدميقراطية والتخلص من السيطرة 
األجنبية، لذلك فإن مشكلة ترويج الدميقراطية يف الوطن العريب- التي حاولت 
اإلدارة األمريكية العمل عليها- ليس يف أن العرب ال يحبون الدميقراطية، بل يف 
أن واشنطن رمبا ال تحب ما يُنتج عن دميقراطية العرب، ألن تعزيز الدميقراطية 
أكرث  ينتج سياسة خارجية  أن  بد  بها، ال  العريب بعد نرشها واألخذ  الوطن  يف 
عداًء للواليات املتحدة وسياساتها املنحازة لعدوهم الذي يحتل أراضيهم بالقوة 
ودليل   ،)2005 )حوس،  أمريكا  دميقراطية  يرفضون  فهم  وبالتايل  –إرسائيل-، 
ذلك العديد من االستطالعات التي متت حول اتجاهات الشعوب العربية نحو 
السياسة األمريكية، حيث أجرى مركز )زوغبي( الدويل استطالعاً يف سبع دول 
عربية عام 2004، فكانت وجهات نظر شعوب هذه الدول ساخطة ومعادية 
للواليات املتحدة، حيث بلغت نسبتها يف الكويت )%48(، ويف األردن )61%(، 
ويف   ،)93%( اإلمارات  ويف   ،)87%( والسعودية   ،)68%( كانت يف مرص  بينام 
أن  أي  املتحدة،  للواليات  وتابعة  عملياً  حليفة  دول  وكلها   ،)68%( املغرب 
ال  العلة  إذن  الشعوب،  وليس  والتابعة،  الحليفة  هي  الدول  هذه  حكومات 
تكمن يف الدميقراطية بحد ذاتها، وهي أمر مرغوب من الشعوب بكل تأكيد، 
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العرب،  الخارجية األمريكية وإمالءاتها عىل  السياسة  لكل املرفوض عملياً هو 
ورفضها النتائج الدميقراطية الحقيقية النزيهة الشفافة، والتي ال تتواءم نتائجها 
مع مصالح الواليات املتحدة األمريكية، مثلام حصل يف االنتخابات الترشيعية 
الفلسطينية عام 2006، والتي فازت فيها حركة »حامس«، لكنها تريد انتخابات 
مرشوطة  املتحدة  الواليات  فدميقراطية  لها،  تابعة  قيادات  تُنتج  دميقراطية 
مبعايري مصالحها هي دون سواها، وهو أمر مرفوض من قبل شعوب املنطقة 

التي ترى يف هذه الدولة وسياساتها كياناً معادياً ملصالحها الوطنية والقومية.

اجتامعية  لبنية  ترجمة  السوداوية  وثقافتهم  واإلرهاب  العنف  وميثل 
وبفعل  الزمن  مع  تكونت  مادياً،  أم  معنوياً  أكان  سواًء  العنف  قيم  تختزن 
التثقيف واألدلة السياسية االستبدادية ألزمان استبدادية عابرة، خلقت إنساناً 
ذا بعد واحد متشبعاً بقيم ظالمية، لذلك تكتسب الدميقراطية بصفتها معطى 
إنسانياً وبرشياً أهمية كربى يف محاربة ظاهرة اإلرهاب، ألنها نقيض هذا الفعل 
واإلميان  فالدميقراطية،  الوحيش،  والرببري  والهمجي  الالإنساين  بـــ  املوسوم 
الحقيقي  البلسم  هو  حياة،  وأسلوب  كمنهج  وترسيخها  املجتمع،  يف  بنرشها 
أن  كام  املقيتة،  وتالوينه  وصيغه  أشكاله  بكل  والعنف  اإلرهاب  ألمراض 
الدميقراطية هي العالج الشايف لباقي األمراض واآلفات االجتامعية، التي تعاين 
يف  الناس  حياة  تعوملت  أن  بعد  خاصة  املعارصة،  اإلنسانية  املجتمعات  منها 
الكرة األرضية، وساعد يف ذلك التطور التكنولوجي الهائل واالستثنايئ يف وسائط 
ووسائل االتصال واإلعالم الجامهريي، عرب ثورة االنفوميديا العاملية، لذلك يؤكد 
)واينربج( بأن تعزيز الدميقراطية، ونرش الحرية يف أجزاء كثرية من العامل التي 
الدعم لإلرهاب واإلرهابيني  النهاية  الصفات سوف يقوض يف  تفتقر إىل هذه 

بغض النظر عن مرجعياتهم اإلثنية أو الفكرية )واينربج، 2012(.

ويف سياق توصيفه لطبيعة الرصاع، يؤكد )الجاسم(، بأن الحياة تبدو كحلبة 
محموالت  يحمل  أحدهام  واألهداف،  البناء  يف  متناقضني  نسقني  بني  للرصاع 
الجانب الظالمي واالستبدادي، ويندرج يف هذا الجانب ظاهرة اإلرهاب ثقافة 
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ومامرسة، والجانب األخر وميثل، محموالت الجانب امليضء من الفكر اإلنساين 
املجتمعات  نقل  استطاعت  إنسانية  ومساهمة  قيم  من  ميثله  ما  بكل  الحر 
التي  ومعامله،  الحر  العامل  منابع  إىل  املشعل  بهذا  اسرتشدت  التي  اإلنسانية 
تتمتع فيه مجتمعاتهم بقيم الحرية والدميقراطية والحياة الكرمية، وقطعا إن 
الدميقراطية ومفرداتها الحية تنتمي إىل هذا الجانب الفكري اإلنساين امليضء، 
انكفاء  أو  تقاعس  وأي  النهجني،  هذين  بني  مستمر  الرصاع  فإن  هنا  ومن 
وسيلة  أفضل  فإن  لذلك  املجتمع،  يتسيد  الذي  هو  اآلخر  يكون  إلحداهام، 
لدحر اإلرهاب هو نرش الدميقراطية عىل مستوى اإلنسان الفرد، وعىل مستوى 
النهج إىل نهايته، واإلميان به  املجتمع ككل: ثقافة ومامرسة، واالستمرار بهذا 

عىل أنه البوصلة التي ترشدنا إىل عامل األمن واألمان )الصغري، 2013(.

هدفاً  تعد  التي  الدميقراطية  بأن  ياسني(،  )السيد  يؤكد  عليه،  وبناًء 
لإلرهاب هي نفسها التي تضعف قوة القانون التي تحاول االلتزام به، واألعامل 
اإلرهابية املتكررة هي التي تدفع هذه الدميقراطية إىل خرق حقوق اإلنسان 
وتهديد الحريات املدنية، واملزيد منها يقودها إىل الخلل والشلل بدالً من أن 
الدميقراطية واإلرهاب،  الخلل، فالرصاع مستمر بني  الدميقراطيات هذا  تقاوم 
باعتبارهام نقيضني، كل منهام يحاول أن ينفي اآلخر، فإذا انترصت الدميقراطية 
ينتهي اإلرهاب وبالعكس، إذا انترص اإلرهاب انتكست الدميقراطية وانتهت، 
ألن اإلرهاب يف الواقع يؤدي إىل مخاطر كربى متس صميم املامرسة الدميقراطية 
الدميقراطي املعقدة  التحول  من ناحية، وقد يعطل –بحكم خطورته- عملية 
ثورات  بعد  السيام  الراهن،  الوقت  يف  العربية  البالد  بها  متر  التي  والحساسة 
الربيع العريب التي انفجرت يف السنة األوىل من العقد الثاين لأللفية الثانية، فإذا 
كان اإلرهاب قد استطاع فعالً أن يؤثر تأثرياً بالغاً عىل مجال الحريات السياسية 
الواليات املتحدة األمريكية عقب أحداث 11/ وحقوق املواطنني يف بلد مثل 

الدميقراطية  األبنية  عىل  اإلرهاب  تأثري  عن  -إذن-  نقول  فامذا  سبتمرب2001، 
الهشة يف البالد العربية )ياسني، 2012(، لذلك.... إن ظاهرة اإلرهاب املعارصة، 
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سواء وقعت ضد دول أجنبية أو ضد دول عربية، وسواء قامت بها جامعات 
من  كثري  بإجامع  –وذلك  أصبحت  فقد  إرهابية،  إسالمية  أم جامعات  أجنبية 
)ياسني،  العامل  يف  الدميقراطية  مستقبل  عىل  خطراً  متثل  والباحثني-  املفكرين 

.)2012

بواعث  أهم  لديهم  تتبلور  األساسية،  حرياتهم  من  الناس  يُحرم  عندما 
أيضاً،  والجامعات  األفراد  يلجأ  حيث  واإلرهاب،  العنف  مامرسة  إىل  لجوئهم 
إىل مامرسة هذا النوع من السلوك عندما تُسلب حرياتهم الشخصية والعامة، 
الدولة  الضطهاد  ويتعرضون  والدينية،  السياسية  حقوقهم  من  ويُحرمون 
إرهايب  الذي هو عمل  املسلح،  العنف  إىل  فيلجأون  )الفتالوي، 2009: 236(، 
عنيف، باعتباره الشكل الوحيد املتبقي أمامهم للتعبري عن طموحاتهم وآمالهم، 
وبوصفه الشكل اليتيم املتبقي أمامهم، إليصال وجهات نظرهم ومواقفهم إىل 
الجهات املسئولة يف حكوماتهم، وإىل العامل، ومن هنا جاء الربط الجديل بني 
التي  الطبيعية  والبيئة  املناخ  مبثابة  األوىل  تعدُّ  حيث  واإلرهاب،  الدميقراطية 
تتيح للكل التعبري عن رأيه السيايس والعقدي دون أي ضغط أو إكراه، لذلك 
ال يلجأ الناس للتعبري عن أنفسهم بالعنف واإلرهاب، عندما تتاح لهم فرصة 

التعبري عن أنفسهم بحرية تامة وفق القانون السائد يف الدولة واملجتمع.

خالل  من  والدميقراطية  اإلرهاب  بني  الجدلية  العالقة  فرضية  وتتعزز 
متعددة،  دوافع  وهي  واإلرهاب،  العنف  ملامرسة  الحقيقية  الدوافع  تحديد 
ومنها السياسية التي تتجىل فعالً وقوالً يف غياب الدميقراطية، فإذا مل تتح للناس 
املسئولني عىل  محاسبة  يستطيعون  وال  تامة،  بحرية  آرائهم  عن  التعبري  فرص 
أعاملهم، فإنهم يتحولون إىل العمل الرسي »غري املرشوع« و »غري القانوين«، ألنه 
كلام ازداد الكبت والقمع واالستبداد التسلطي من الدولة، كلام ازداد التطرف 
السيايس  الدافع  )الحقباين، 2006: 61(، لذلك يعدُّ  الرعية  والعنف من جانب 
املحفزة  الدوافع  أهم  من  من حريات،  توفره  مبا  الدميقراطية  غياب  ممثالً يف 

لإلرهاب. 
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هذا، وتتعزز أيضاً الفكرة القائلة بربط اإلرهاب بالدميقراطية عىل املستوى 
الحد  توافر  وعدم  الطبقية،  الفروق  حدة  ازدياد  يف  تتجسد  الذي  االجتامعي 
الرثوة  توزيع ملصادر  االجتامعية، بحيث يكون هناك سوء  العدالة  األدىن من 

الوطنية عىل سكان مجتمع ما، أو حتى سوء توزيع الرثوة عىل املستوى القومي، 

أو العاملي، حيث تغيب عدالة التوزيع، بحيث تتمتع بعض الدول برثوات طائلة 

الداخيل  املستوى  الرصاع عىل  يؤجج  إطعام شعوبها، مام  تستطيع  وأخرى ال 

)الطبقي(، وعىل املستوى القومي والدويل بني الدول والشعوب، السيام بني دول 

الشامل والجنوب، أو بني دول العامل الصناعي التكنولوجي املتطور، ودول العامل 

الثالث الفقرية واملتخلفة، التي ال تستطيع تأمني الطبابة الصحية لشعوبها، كام 

تعجز عن توفري التعليم، إضافة إىل مستويات الفقر الخيالية، ونسب البطالة 

العالية، وكل هذا يوفر املناخ الطبيعي الالزم إلنتاج العنف واإلرهاب، وبالتايل 

فإن العوامل االجتامعية واالقتصادية املتمثلة يف الجوع والفقر والبطالة واألمية، 

وتفيش األمراض واألوبئة الصحية تعد املناخ املالئم واملناسب ملامرسة اإلرهاب 

من قبل كل من يعانون من هذه األمراض املستعصية، وهي أمراض اجتامعية 

يوجد  لذلك  العاملثالية،  املجتمعات  أبنية  يف  ومنترشة  متفشية  واقتصادية 

العوامل  من  انطالقاً  اإلرهاب  ودوافع  بواعث  تفرس  التي  النظريات  من  كثري 

االقتصادية – االجتامعية، إىل جانب العوامل السياسية األخرى، وبالتايل يقول 

من  العديد  يف  تتمثل  اجتامعية،  بجذور  ترتبط  اإلرهاب  ظاهرة  أن  بعضهم 

املظاهر التي ال يحتملها اإلنسان العاقل )النيص، 2011(.

ويؤكد )schmitl،2012( عىل أن عدم وجود املساواة والعدالة االجتامعية 

الحقوق  الناس غري متساويني يف  الدميقراطية وتهميشها، مام يجعل  وتغييب 

الذي  الفكر  والتعصب وضيق  التمييز  إىل  تجعلهم معرضون  والواجبات، كام 

يدفع ببعض األفراد والجامعات إىل القيام بعمليات إرهابية ضد أجهزة الدولة 

بأن  كفيل  مجتمع،  أي  الدميقراطي يف  املناخ  توفري  بأن  نرى  لذلك  واملجتمع، 
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الناتجة  الحرية  أن  فاعتبار  واإلرهابية،  العنفية  لألعامل  حد  بوضع  يساهم 

عن الدميقراطية، والتي هي أهم قيم الدميقراطية وأسامها، ال تسمح للناس، 

بالتعدي عىل حريات اآلخرين واإلرضار بها.

وإذا كانت الدميقراطية كام تقول )األنيس، 2007( هي نظام اجتامعي، 
مشاركة  أساس  عىل  وتقوم  اإلنسانية،  وشخصيته  وكرامته  الفرد  قيمة  يؤكد 
أعضاء املجتمع يف إدارة شئون البالد، كام تعني الدميقراطية بصورتها الحديثة 
النهوض  أجل  من  واملسئوليات  والحقوق  املواطنة  عىل  مشتملة  الفرد  حرية 
بالوظائف التي يختارونها دون خوف، ومن دون النظر إىل الخلفية االجتامعية 
تعني  اللون، فمامرستها  أو  الجنس  أو  العرقية،  أو  السياسة  أو  االقتصادية  أو 
الحق يف الحياة والتعبري عن الرأي واملعتقد من دون متييز أو معوقات أو تهديد، 
املرتبطة  تلك  السيام  مشكالتها،  حل  كيفيات  الشعوب  تختار  أن  دون  يحول 
بتقرير مصريها )األنيس، 2007: 112(، وبناًء عىل ذلك تصبح الدميقراطية املناخ 
الفرد، أو املجموع عن أنفسهم بشكل حر، مام ال  واإلطار املناسب ليك يعرب 
يدفعهم إىل استعامل طرق وأساليب غري مرشوعة إليصال رؤاهم إىل اآلخرين، 
التي عليها أن تضمن حق  املتعددة،  الحاكمة ومؤسساتها  السلطة  السيام إىل 
تعجيزية،  أو رشوط  قيود  نفسها دون  التعبري عن  يف  أيضاً  وأقلياتها  شعوبها، 
لذا تعد الدميقراطية من أكرب أعداء اإلرهاب، وبالعكس، ميثل اإلرهاب العدو 
اللدود للدميقراطية، باعتبار أن كالً منهام نقيض لآلخر، ويسعى إىل نفيه كلياً، 

حيث يفقد أحدهام مع وجود اآلخر مربره املنطقي والعقيل.

الحكم  نظام  بني  مشاورات  إنشاء  عملية  باعتبارها  والدميقراطية 
وتكون  نطاق،  أوسع  عىل  املجتمع  مواطنو  فيها  يتساوى  بحيث  واملواطنني، 
نتائجها ملزمة لقوى السلطة، لجهة تحقيقها ملصالح جميع املواطنني كام يقول 
)الشمري(، فإذن ملاذا يلجأ الناس إىل الوسائل العنفية واإلرهابية إليصال وجهة 
أنفسهم يف ظل حامية  عن  يعربوا  أن  ومتسع  مجال  هناك  دام  ما  نظرهم؟، 
القانون والقامئني عليه، السيام أنهم معنيون بتوفري نظام حياة يسمح لجميع 
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والفساد،  االستبداد  من  لهم  القانون  تحت حامية  بتقرير مصريهم  املواطنني 

ويساهم يف تعزيز رضاهم وحرياتهم الفردية، وأمنهم الفردي والعام، وتأمني 

)الشمري،  واختالفاتهم  لنزاعاتهم  السلمي  والحل  للجميع،  واملساواة  العدالة 

القرارات  التخاذ  منهجاً  -وبحق-  تعد  الدميقراطية  أن  وبخاصة   ،)116  :2012

العامة من قبل امللزمني، كام هي فلسفة للتعايش املشرتك يف املجتمع بشكل 

سلمي، تتلخص باستقاللية الفرد وحريته وعقالنيته وسلوكه املتحرض مع بقية 

األفراد يف مجتمع منظم )العيلة، 2012: 42(

الدميقراطية واإلرهاب... رؤية مستقبليٍة:
اختلف علامء املستقبليات عىل كيفيات دراسة املستقبل، بوصفه علامً 

كل  تأخذ من  املستقبلية  الدراسات  بأن  نرى  أننا  إال  بينية،  دراسة  أو  فناً،  أم 

بينية يف آن واحد، لذلك تظل مجاالً  ذلك بنصيب، فهي علم وفن ودراسات 

املستقبلية  التطورات  تحليل  هدفها  وتتعدد،  املعارف  فيه  تتكامل  إنسانياً 

للخلق  مجاالً  تفسح  وموضوعية،  عقالنية  بطريقة  وتقوميها  البرش  حياة  يف 

واإلبداع اإلنساين، وهي ال تصدر نبوءات، ولكنها اجتهاد علمي منظم يوظف 

املنطق والعقل والحدس والخيال يف اكتشاف العالقات املستقبلية بني األشياء 

والنظم واألنساق الكلية والفرعية، ويف حالتنا يكشف عن طبيعة العالقة بني 

»فاملستقبل  فيها،  التأثري  ومحاولة  لها،  االستعداد  مع  والدميقراطية،  اإلرهاب 

ليس مكتوباً«، وليس معطى نهائياً، ولكنه قيد التشكيل، وينبغي علينا تشكيله، 

والدراسات املستقبلية ال تقدم مطلقاً صورة يقينية ومتكاملة للمستقبل، كام 

أنها ال تقدم مستقبالً واحداً، فاملستقبل متعدد وغري محدد، وهو مفتوح عىل 

تنوع كبري يف املستقبالت املمكنة )منصور، 2013: 32(.

تحاول الدراسات املستقبلية أن ترسم خريطة كلية للمستقبل من خالل 

يف  ظهورها  املحتمل  واالتجاهات  األجيال  عرب  املمتدة  االتجاهات  استقراء 
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املستقبل، واألحداث املفاجئة والقوى والعوامل الدينامية، املحركة لألحداث، كام 

عمليات  وترشيد  واملتاحة،  املمكنة  الخيارات  بلورة  إىل  الدراسات  هذه  تسعى 

املفاضلة بينها، وذلك بإخضاع كل خيار منها للدراسة والفحص بقصد استطالع 

ما ميكن أن يؤدي إليه من تداعيات، وما ميكن أن يسفر عنه من نتائج، ويرتتب 

عىل ذلك املساعدة عىل توفري قاعدة معرفية، ميكن من خاللها تحديد االختيارات 

املناسبة، هذا وتساعد الدراسات املستقبلية عىل التخفيف من األزمات عن طريق 

التنبؤ بها قبل وقوعها، والتهيؤ ملواجهتها، وبخاصة أن هذه الدراسات تعد تدخالً 

مهامً ال غنى عنه يف تطوير التخطيط اإلسرتاتيجي، القائم عىل الصور املستقبلية، 

حيث تؤمن سيناريوهات وخيارات وبدائل ابتكارية، تزيد من كفاءة التخطيط 

االسرتاتيجي وفاعليته، ومن هنا تسهم الدراسات املستقبلية بشكل كبري –ورمبا 

توفري مرجعيات مستقبلية  القرار من خالل  ترشيد عمليات صنع  استثنايئ- يف 

لصانع القرار، واقرتاح مجموعة متنوعة من الطرق لحل املشكالت، وبالتايل زيادة 

درجة حرية االختيار وصياغة األهداف، وابتكار الوسائل لبلوغلها، وتحسني قدرة 

صانع القرار عىل التأثري يف املستقبل )منصور، 2013: 41-42(.

وانطالقاً من ذلك، سنحاول يف هذه الدراسة أن نقدم رؤيتنا املستقبلية 

كل  ميثل  بحيث  محتملة،  مشاهد  لثالثة  وفقاً  باإلرهاب  الدميقراطية  لعالقة 

واحد منها خياراً أو سيناريو محدداً ميكن العمل عليه بعد أن يتم التنبؤ به، 

بوصفه احتامالً قوياً وممكناً، بغض النظر عن مدى قبولنا له، أو رغبتنا فيه، 

علَّنا نعمل عىل املشهد –السيناريو أو الخيار- الذي نرغب فيه أو نطمح أن 

يتحقق، إال أن تلك الرغبة، وهذا الطموح ال ميكن لهام أن يتحققا من ذاتهام، أو 

بشكل تلقايئ عفوي، أو كام يتصور بعضهم من مروجي نظرية الحتمية، أي أن 

رغبتنا هي أمر حتمي البد منها، فالرغبة ليست مسألة قدرية حتمية، بل هي 

مجرد خيار واختيار، علينا العمل عليه حتى نحققه، علامً بأن هذا الخيار هو 

أحد املشاهد الثالثة التي سنتناولها، كخيارات مستقبلية ملوضوع بحثنا، وهي:
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أوالً: املشهد االتجاهي:	 

يقوم هذا املشهد )السيناريو( عىل بقاء الوضع الحايل عىل ما هو عليه، 

محدودة  لكنها  الحايل،  الواقع  عىل  تغريات  إلمكانية حدوث  إنكاره  عدم  مع 

يف نطاقها وزمانها، األمر الذي يعني بأْن يبقى اإلرهاب هو سيد املوقف مع 

غياب كامل للدميقراطية، أي استمرار اإلرهاب والعنف بديالً عن أي حوار حر 

ومسئول، السيام أن السلطات الحاكمة ال تتخذ أي إجراءات حقيقية ملواجهة 

السيناريو  أو  بالخيار  يُعرف  ما  عىل  معتمدة  وتبقى  الخطرية،  الظاهرة  هذه 

وقاسية،  مشددة  أمنية  بإجراءات  واإلرهاب  العنف  مواجهة  مبعنى  األمني، 

وتربير  واإلرهابيني،  اإلرهاب  مساوئ  حول  إعالمية ضخمة  بحمالت  مصحوباً 

حدودها  مستوى  عىل  الدول  مارسته  الذي  األمر  للسلطة،  العنفي  الفعل 

واليمن  وتونس  ومرص،  كالجزائر،  القومية  سيادتها  نطاق  ضمن  اإلقليمية 

وغريها كثري من الدول دون أن تتخذ أية إجراءات حقيقية، ملواجهة هذه اآلفة 

»اإلنسانية« التي لها عالقة بالدميقراطية واستحقاقاتها، وهذ املشهد هو السائد 

عملياً يف كثري من الدول، إضافة إىل استمرار هذا املشهد عىل املستوى الدويل 

إجراءات  عرب  اإلرهاب  ضد  حربها  األمريكية  املتحدة  الواليات  شنت  حينام 

أمنية عسكرية تدمريية يف أفغانستان دون أن يصاحب عملها العسكري كخيار 

وسيناريو أي فعل مدين له عالقة بتحسني ظروف الشعب األفغاين، وبقى هذا 

املشهد االتجاهي ميثل خياراً للكثريين حتى أثبت فشله الذريع، مام دفع كثرياً 

من الدول اضطراراً بأن تأخذ مبشهد آخر، وهو املشهد الثاين املتمثل »باملشهد 

اإلصالحي”، خاصة بعدما أصبح املشهد األول غري مقبول بحكم فشله، وعدم 

قدرته عىل مواجهة اإلرهاب الذي بدأ يأخذ شكالً وبعداً نوعياً، عمل عىل تدمري 

من  اآلالف  بحياة  وأودى  واملدنية،  واألمنية  العسكرية  واملنشآت  املؤسسات 

الضحايا والجرحى، كام أعاق كل خطط التنمية يف الدول التي ُمورس فيها العنف 

واإلرهاب، وبالتايل تخلفت هذه الدول أكرث مام عليه من تخلف، يف مستويات 
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قة عملياً  التعليم والصحة، وازدادت البطالة وانترش الفقر، وكلها مقومات معوِّ

لألخذ بالدميقراطية، وبدالً من مواجهة هذه األمراض االجتامعية الخطرية التي 

هذه  سلطات  عملت  اإلرهاب،  تعاين  التي  املجتمعات  يف  تستفحل  أخذت 

باعتباره  الثاين  باملشهد  مصالحها  عىل  الحفاظ  وبهدف  الحاكمة،  املجتمعات 

أخف الرضرين، أي ما دون الثالث وفوق األول، بحيث تضمن السلطة الحاكمة 

الحفاظ عىل مصالحها، وهذا املشهد يتبدى يف البعد اإلصالحي بكل ماله وما 

الحفاظ عىل  يريد  الذي  االتجاه  ذلك  أي  االتجاهي،  املشهد  عن  بديالً  عليه، 

مسار السلطة يف االتجاه نفسه دون تغيري يذكر سوى مواجهة العنف بالعنف، 

أي مواجهة اإلرهاب بالخيار األمني العنيف )العسكري(.

ثانياً- املشهد اإلصالحي.	 

يقوم هذا املشهد )السيناريو، الخيار( عىل إجراء بعض التغريات اإلصالحية 
إيجاد  مع  املعطى،  الواقع  يف  والرئيس  الجوهري  إبقاء  بهدف  الجذرية،  غري 
عملياً  يتمثل  املشهد  وهذا  الحايل،  الواقع  لجوهر  أو حامئية  تجميلية  صورة 
املشهد  بقاء خيارات  العنف واإلرهاب مع  تعاين  التي  الدول واملجتمعات  يف 
بعض  إليه  يضاف  لكن  العسكري،  األمني  بالخيار  املتمثلة  االتجاهي،  األول: 
اإلجراءات الدميقراطية الشكلية املرتافقة مع الحملة اإلعالمية الضخمة لتغطية 
السلطة  أفعال  تربير  الرئيس  هدفها  الدعائية  الحملة  وهذه  العنفي،  الفعل 
الحاكمة، وتوجيه اللوم والنقد الالذع لإلرهابيني، وتتمثل اإلجراءات الدميقراطية 
من  وسياسية،  اقتصادية  اجتامعية  إجراءات  حزمة  عن  اإلعالن  يف  الشكلية 
مثل: رفع األجور، وتحسني مستوى املعيشة نسبياً، والعمل عىل تخفيف حدة 
البطالة، وتقديم دعم مادي للفقراء، والرشوع بإقامة مساكن شعبية مدعومة 
من الدولة، واإلفراج عن بعض معتقيل الرأي، والسامح شكلياً بحرية التعبري، 
واإلعالن عن تغيريات دستورية تسمح بالتعددية الحزبية الشكلية كام حصل 

يف الجزائر ومرص واليمن، ..... الخ.
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اإلصالحي،  املشهد  طاحونة  يف  تصب  التي  اإلجراءات  هذه  من  ويبدو 
وكأن السلطة الحاكمة قد أتاحت للناس الحياة الدميقراطية، إال أن بقاء الجهل 
والبطالة والفقر كام هي يف جوهرها ال يساعد عملياً يف تحقيق الدميقراطية، 
إضافة إىل القيود التي يتم توضح عىل الدميقراطية، والتي تسمى »بالدميقراطية 
املقيدة”، كام هو واقع الحال يف كثري من الدول، إال أن هذا املشهد )الخيار(، 
السلطة  احتفاظ  مع  كثرياً،  واإلرهاب  العنف  موجة  تخفيف  يف  عملياً  يسهم 
الحاكمة بجوهر نظامها الالدميقراطي، وأقىص ما يتم يف هذه الحالة، هو تخفيف 
التسلط واالستبداد والقمع، ومحاولة إرشاك بعض القوى السياسية واملجتمعية، 
خاصة من مؤسسات املجتمع املدين التي تعمل تحت هيمنة السلطة الحاكمة، 
السلطة  القوى مبساندة  فتقوم هذه  اإلرهاب،  منها، يف مواجهة  املدعومة  أو 
الحاكة التي ليس لها همُّ سوى الحفاظ عىل نفسها وعىل حكمها الالدميقراطي، 
الذي  األمر  املقيدة عاجزة عن مواجهة اإلرهاب،  الدميقراطية  تبدو  ومن هنا 
يتيح لبعضهم القول بأن الدميقراطية ليست مؤهلة ملواجهه اإلرهاب، السيام 
وأن الدميقراطية الشكلية املضبوطة بإيقاع املصالح السلطوية فعالً ال تستطيع 
مواجهة اإلرهاب، ألنها مل تسمح للكل بأن يعرب عن نفسه بشكل حر دون قيود 

مكبلة لهذه الحريات.

وبناًء عليه، مل تنجح كثري من الدول يف وضع حد لإلرهاب يف مجتمعاتها، 
االجتامعية  استحقاقاته  بكل  الدميقراطي  بالخيار  وقوالً  فعالً  تأخذ  مل  ألنها 
واالقتصاديةٍ والثقافية والسياسية، التي تبدأ بإجراءات ضد الجهل واألمية، وضد 
البطالة والفقر، وضد تقييد الحريات العامة والفردية، ومل تتخذ أيضاً إجراءات 
قانونية ودستورية دميقراطية تكفل إجراء انتخابات محلية وترشيعية ورئاسية 
حرة ونزيهة وشفافة تحت إرشاف جهات وطنية مستقلة، وأيضاً تحت إرشاف 
الدول  من  كثري  يف  الشكل  بهذا  الدميقراطية  إجراء  ملخاطر  إدراكنا  مع  دويل 
التي مل تحقق املطالب الدنيا املفروضة لتحقيق الدميقراطية، األمر الذي يجعل 
بعضها يخلط بني مفهومي الدميقراطية والفوىض، وهذه األخرية هي خيار أو 
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سيناريو آخر أكرث خطورة عملياً من الخيار –املشهد األول-، حتى تعيش البالد 
حذراً  يكون  أن  الكل  عىل  لذا  وقاتلة،  جهنمية  الصومال(  )من  صوملة  حالة 
حينام يبدأ إجراءات، لتحقيق الدميقراطية باعتبارها البديل الحقيقي لإلرهاب.

الفشل  بني  التأرجح  يبدو  فعله،  اإلصالحي  الثاين  املشهد  يبدأ  وحينام 
والنجاح، وكأنه سيد املوقف، األمر الذي يدفع كثريون للقول، ها هي الدولة 
الفالنية قد أخذت بالدميقراطية وأجرت انتخابات لكنها مل تفلح بعد يف القضاء 
أبعادها  بكل  الدميقراطية  تطبيق  عدم  هي:  الحقيقة  أن  إال  اإلرهاب،  عىل 
االجتامعية أوالً، واالقتصادية ثانياً، والثقافية ثالثاً، والسياسية رابعاً، وبالتايل هي 
عملية مستمرة وال تتوقف، كام أنها ال تقترص عىل مجموعة إجراءات تتخذها 
حرية  عىل  تؤكد  متكاملة  ثقافة  وهي  حياة،  وأسلوب  منط  هي  بل  الدولة، 
اإلنسان، باعتبار ذلك متوامئاً ومتامثالً متاماً مع طبيعة اإلنسان الذي فطر عليها، 

السيام أن الناس قد ولدوا أحراراً.

تبدو  السيناريو(،  )الخيار-  اإلصالحي  املشهد  هذا  جوهر  إىل  واستناداً 
الدميقراطية عاجزة عن القضاء عىل اإلرهاب، أو حتى مواجهته بفعالية، إال أن 
الحقيقة هي أن عدم تطبيق الدميقراطية بشكلها السليم والكامل هو املسئول 
البالد  القضاء عىل اإلرهاب بأشكاله كلِّها، وهذا يعني عملياً دخول  عن عدم 
يف نفق مظلم من األزمات والرصاعات املتعاقبة واملختلفة عىل جميع الصعد، 
سواء أكانت اجتامعية أم اقتصادية أم سياسية ، وهو أمر يعود عملياً إىل غياب 
الدميقراطية الحقيقية، وقد يكون سبب ذلك، وجود معوقات حقيقية تحول 
دون تطبيق عملية التحول الدميقراطي، وهي بطبيعتها مرحلة صعبة، وتواجه 

الكثري من املعيقات. 

ثالثاً- املشهد التحوييل:	 

ونهايئ  جذري  حل  إيجاد  عىل  السيناريو(  )الخيار-  املشهد  هذا  يقوم 
بالدميومة  تتميز  متكاملة  كعملية  الدميقراطية  خيار  خالل  من  لإلرهاب، 
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أن  العملية نسبية متاماً، دون  والصريورة دون توقف، السيام أن حدود هذه 
أخالقية،  أو  اجتامعية  قانونية،  أو  دستورية  ضوابط  وجود  عدم  ذلك  يعني 
مواجهة  عىل  القادرة  بوصفها  الرضورية،  العملية  لهذه  ثقافية  أو  اقتصادية 
اإلرهاب، من خالل قدرتها عىل تذليل املعلومات كافة التي أرشنا لها يف املشهد 
الثاين، وتقطع نهائياً مع خيارات املشهد األول، دون أن يعني ذلك نسيان أو 
الوطنية،  للرضورات  خاضعة  تبقى  مامرسته  أن  إال  تناسيه،  أو  األمني  الخيار 
أو خارجي غري مربر، وغري رشعي،  تهديد داخيل  أي  األوطان من  أي لحامية 
وبالتايل تتحول املؤسستان العسكرية واألمنية إىل أذرع وسيوف للوطن، وتأمتر 
بإمرة شعبها ممثال يف الجهات املنتخبة، وتنّحى تلك املؤسستني عن أي فعل 
احتفاظهام بكل صالحياتهام  النفوذ مع  وإبعادهام عن مراكز  سيايس مبارش، 

واختصاصاتهام وفق الدستور والقانون املتبع يف البالد.

كعملية  السليم  بشكلها  الدميقراطية  مامرسة  أمام  املجال  فتح  ويُّعد 
السيام  تدريجي،  بشكل  ولو  اإلرهاب  عىل  بالقضاء  كفيالً  تصاعدية  تراكمية 
إن انتظمت الحياة الدميقراطية، ولنا منوذج يف البالد الدميقراطية التي عرفت 
غالبيتها العنف واإلرهاب بكل أشكاله وأنواعه، إال أن دخولها يف عملية التحول 
قادرة  جعلها  حياة  وأسلوب  كنمط  النهج  هذا  يف  واستمرارها  الدميقراطي، 
عىل وضع حد ملا عانته من إرهاب، كام تحولت الدميقراطية إىل ثقافة كاملة 
ومتكاملة، تصون الحريات بجميع أشكالها، كام تصون حقوق اإلنسان وكرامته 
تحول  عملية  تعيش  التي  الجزائرية  التجربة  هي  وها  والوطنية،  الشخصية 
دميقراطي متعرثة تحقق تقدماً بسلوكها الدميقراطي نحو القضاء عىل اإلرهاب 
الذي أرهق البالد والعباد، ومن بوادر الدميقراطية الجزائرية وشواهدها، »عدم 
جامعية  قيادة  وجود  جانب  إىل  )بوضياف(،  يقول  كام  السلطة«،  شخصنة 
للمؤسسة العسكرية، واالتجاه نحو مشاركة شعبية واسعة يف رسم السياسات 
وصناعة القرارات، واالنفتاح النسبي نحو وسائل اإلعالم خاصة املكتوبة منها، 
إضافة إىل إجراء االنتخابات املحلية والترشيعية والرئاسية، وبدء نقل املامرسة 
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السيايس بني مختلف  املؤسسايت، وتأطري الرصاع  العمل  السياسية إىل مستوى 
القوى حول سلطة صنع السياسات واتخاذ القرارات السياسية، ووضع السياسة 
العامة من خالل األطر واآلليات املؤسسية السياسية، والتوجه التدريجي النتشار 
واقتسام  وتعميقها،  الحكومي  االئتالف  إقرار  عىل  تقوم  التي  املدنية،  الثقافة 
السلطة التنفيذية بني القوى السياسية والفكرية، وتكريس مبدأ املساواة الذي 

تجسده دولة القانون )بوضياف، 2008: 6(.

وبناًء عىل ذلك، يؤكد )الحسن(  بأنه: »عندما تغيب أو تنحرس الحريات 
الدميقراطية لسبب أو آلخر، فإن  يف زوايا ضيقة، وتقتل أو تطعن املامرسات 
أدوات  السطح، وتكون  تظهر وتطفو عىل  أن  واإلرهاب، البد  العنف  مظاهر 
معوقة للتنمية والدميقراطية وحركة البناء وإعادة البناء التي يشهدها املجتمع 
العرصي الحديث » )الحسن، 149:2008(، كام أن االحتالل القائم عىل الجربوت 
قيم  معه  يجلب  أن  ميكن  ال  البرشية  والكرامة  بالعزة  واالستهانة  والعدوان 
عن  بحرية  يعرب  أن  لإلنسان  ميكن  فكيف  ومامرساتها.  والدميقراطية  الحرية 
املذلة  بأغالل  مكبل  وهو  وطروحاته  وأفكاره  وأحاسيسه  وعواطفه  خواطره 
تؤدي  لذا  وقيودها،  واألمية  الجهل  وأغالل  والبطالة،  والفقر  والبؤس  واملهانة 
ظاهرة غياب الحريات واملامرسات الدميقراطية دورها الفاعل يف تحطيم وفسخ 
والتفصييل  اليومي  نشاطه  بل شل  املجتمع،  وتقييد حركته يف  اإلنسان  إرادة 
وتحويله إىل أداة ال تقوى عىل عمل أي فعل يشء ناجز، وعندما يكون اإلنسان 
يف هذه الصورة، أو هذه الوضعية املنبوذة وغري املرغوبة، فإنه رسعان ما يجنح 
يعيشها،  التي  املرضية  وغري  السيئة  الحالة  من  للتحرر  واإلرهاب،  العنف  إىل 
حيث إن العنف واإلرهاب الذي يعتمده ضدها، ال بد أن يضع نهاية رسيعة 

لها )الحسن، 2004: 12(.

أسايس  دور  ويلعب  رئيس،  متغري  هي  الدميقراطية  أن  سبق  ما  يؤكد 
للعنف  نقيضاً  الدميقراطية  وبالتايل متثل  اإلرهاب،  القضاء عىل  و/أو  الحد  يف 
بقاء  مدى  يحدد  الذي  هو  ومستقبلها  الدميقراطية  آفاق  أن  كام  واإلرهاب، 
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اإلرهاب أو عدمه، أي مدى قدرة املجتمعات عىل األخذ بالخيار الدميقراطي 
قادراً  اإلنسان  دام  فام  الرأي،  لفرض  وسيلة  باإلرهاب  األخذ  عليه  سيتوقف 
التعبري عن رأيه بحرية يف ظل مناخ دميقراطي، فإنه سيكون عاجزاً عن  عىل 
استخدام اإلرهاب، لذلك نسترشف بأن الدميقراطية هي البلسم الشايف ملرض 
الدميقراطية.  لإلرهاب يف ظل  مكان  ال  بأنه  نسترشف  كام  واإلرهاب،  العنف 
فالدميقراطية هي املناخ املناسب واملوايت للقضاء عىل اإلرهاب، ومن هنا نتوقع 
بني  تعايش  فال  اإلرهاب،  القضاء عىل  يف  أساسياً  دوراً  الدميقراطية  تؤدي  بأن 
اإلرهاب والدميقراطية، ولنا يف تجربة الربيع العريب مثال ومنوذج، حيث غياب 
الدميقراطية كان أحد أسباب انفجار الشارع العريب الذي انتفض عىل أنظمته 
واالستبداد( هام  )التسلط  وهذان:  واستبداد،  تسلط  بكل  الحاكمة  السياسية 
املناخ والرتبة التي ينتعش فيها اإلرهاب بأشكاله وصوره وألوانه البغيضة كلِّها.

وبناًء، عىل ما تقدم، ميكن لنا أن تسترشف بأن اإلرهاب والعنف سيبقيان 
الكلية،  بأبعادها  الحقيقية  الدميقراطية  انتصار  حني  إىل  العامل  يف  منترشين 
السياسية واالقتصادية االجتامعية، والثقافية، وال سيام أن هذه األبعاد تستلزم 
بالرضورة القضاء عىل الفقر والبطالة والجهل، وتأمني الحدود الدنيا من الحياة 
الكرمية للناس، وهذه أمور ليست سهلة، ومن غري املتوقع تأمينها )تحقيقها( 
يف الوقت املنظور، مام يجعلنا نؤكد بأن العنف واإلرهاب مازاال يجدان مناخاً 
مواتياً لهام يف مجتمعاتنا العربية بشكل عام، وبخاصة وأن هذه املجتمعات ال 
تعيش مناخات الدميقراطية والحرية، وال حتى الليربالية منها، األمر الذي يعطي 
أن ذلك  إال  البغيض،  وإرهابهم  لالستمرار يف مامرسة عنفهم  لإلرهابيني  مربراً 
القائم عىل أن األخذ  الحقيقي  القريب ال يلغي استرشافنا  التوقع عىل املدى 
قادم ال محالة  والعنف  لإلرهاب  الباحث عن حل جذري  التحوييل،  باملشهد 
ليس بوصفه رضورة حتمية أو قدرية، أو شيئاً مرغوباً فيه فقط، بل باعتباره 
التخلف عن  التي تعاين  العربية  املخرج والبلسم لشفاء جراحات املجتمعات 
ركب العامل، فعامل اليوم هو: عامل الدميقراطية والحرية اللتنْي ال استغناء عنهام.
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اخلالصة:
يبدو أننا أمام ثالثة مشاهد رئيسة، املشهد االتجاهي الذي يتمثل ببقاء 

الوضع عىل ما هو عليه من عدم وجود الدميقراطية وانتعاش اإلرهاب، يف حني 

أن االتجاه اإلصالحي الذي ميثل اتخاذ بعض اإلجراءات الشكلية وغري الجوهرية 

لجهة بالدميقراطية، مام أدى إىل التخفيف من حدة اإلرهاب أو التقليل منه، يف 

حني أن املشهد التحوييل، هو الذي ميكن من خالله القضاء متاماً عىل اإلرهاب، 

السيام أن هذا املشهد )الخيار(، يعني عملياً األخذ بالخيار الدميقراطي كعملية 

عىل  وجذرية  عميقة  تحوالت  من  تستلزمه  مبا  مستدامة  وصريورة  متكاملة، 

املستويات االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية، وتجسيدات ذلك يف 

القضاء عىل الجهل واألمية، والفقر والبطالة، وخلق ثقافة دميقراطية جديدة 

تقوم عىل مبدأ املواطنة، واملساواة بني الجميع، ومن ثم مبدأ التسامح بني الكل 

بوصفهم مواطنني متساوين يف الحقوق والواجبات.

العنف  ملواجهة  األنسب  الخيار  هي  الدميقراطية  ستبقى  وبالتايل، 

واإلرهاب، كام ستبقى هي الخيار والسيناريو القادر عىل وضع حد لكل أنواع 

املحكومة  الشعوب  تعانيها  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  املعاناة 

أمام  حق  كلمة  قول  النضال  أشكال  أهم  أحد  ويبقى  واالستبداد،  بالتسلط 

سلطان جائر، وذلك يستلزم وجود مناخ دميقراطي يضع حداً للفساد والتسيب 

والرشوة واملحسوبية، السيام أن الفساد يجد بيئته املناسبة يف نظم االستبداد 

والتسلط والديكتاتورية، فكل نظام ال دميقراطي يسمح بوجود الفساد والقمع 

يدفع  الدميقراطية  غياب  فإن  وبالتايل  اإلنسان،  وحقوق  الحريات  ومصادرة 

الناس دفعاً موضوعياً نحو العنف واإلرهاب، فال إرهاب مع الدميقراطية، كام 

ال دميقراطية مع اإلرهاب، فكالهام نقيضان لبعضهام بعضاً، كام أن كالً منهام 

هو نفي مطلق لآلخر.
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إن ما سبق من خالصة، يدفعنا بأن نويص بإجراء بحوث ودراسات مرتبطة 

إجراء  أي  واألمم،  الشعوب  تجارب  إىل  استناداً  باإلرهاب،  الدميقراطية  بعالقة 

دراسات حالة بآفاق استرشافية مستقبلية، حتى تؤسس لوجود حلول جذرية 

قادرة عىل تجاوز مشاكالت شعوبنا ومجتمعاتنا التي تعاين الظلم واالستبداد 

مقاومتها  يجب  والتي  والديكتاتورية،  الفردية  السياسية  نظمها  من  والتسلط 

األساس  السمة  ذلك  يصبح  حتى  الشامل  بالعدل  واملطالبة  الحق،  بكلمة 

العتيق من أشكال  املايض  أكناف  التي ومازالت تعيش يف  ملجتمعاتنا ونظمنا 

املعومل،  العامل  هذا  من  محالة  ال  زائلة  هي  التي  والتسلطية،  الفردية  الحكم 

الذي أصبح يرفض نظم الحكم التي ال تأخذ بالدميقراطية أو نظام حكم يقمع 

الحريات، وال يصون حقوق اإلنسان باعتبار الحرية هي القيمة األسمى واألرفع، 

اإلنسان  يكون  أن  ميكن  وال  معاً،  آن  يف  والغاية  الوسيلة  هو  الحر  فاإلنسان 

كائناً حراً إال يف مناخات الدميقراطية، فهذه هي البيئة التي تتامثل مع ماهية 

اإلنسان الحقيقية، حيث ولد حراً، وال بد أن يبقى كذلك، وهذه هي الفطرة 

السليمة، التي تنسجم مع طبيعة إنسانية اإلنسان.
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