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 دور اإلعالم والعولمة في تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي
 محمد أحمد شعيبأ. 

 كمية االقتصاد والعموم السياسية
 جامعة مصراته

 
  المقدمة :

الشك بأن ىناك شبو أجماع عمى أن اإلرىاب ظاىرة قديمة ومتأصمة تضرب     
ة منذ أن ُوجد اإلنسان بجذورىا بعيدًا في أعماق التاريخ البشري، فقد عرفتيا البشري

تمفة وينتمون إلى ومارستيا جماعات وأفراد يعتنقون ديانات مخ،عمى األرض
، والتزايد المضطرد وتمدد رقعة انتشارىاىذه الظاىرة ،إال أن تطور حضارات متباينة

، وفداحة خسائرىا وتداعيات أخطارىاوالالفت لمنظر في المنضويين في تنظيماتيا، 
، و تطور وتنوع آليات ووسائل تنفيذ عممياتيا، ما جعل من عن تعاظم قدراتيافضال 

قميمًيا ودولًيا، وصارت ظاىرة اإلرىاب واحدة من خطر أ اإلرىاب ىاجسًا محمًيا وا 
ل ـ ال سميا ـ في اآلونة األخيرة ،حيث تحو  تي تواجو الحياة اإلنسانية قاطبةالظواىر ال

ىذه الظاىرة والذي بات ييدد العالم شعوبًا ودواًل دون تمييز، إلى برامج  خطر
 وصانعو روىا، يتطم ع منظبعاد سياسية واقتصادية واجتماعيةوأىداف ذات أ

عممياتيا إلى إقامة دولة ليم تستحوذ عمى  منفذو وأيضا ،سياساتيا ومعتنقوىا
، وال بالنظم ال تعترف بالدول القومية القائمةمساحات شاسعة من الكرة األرضية 

 السياسية الحاكمة.
جديدة نسبيًا عمى الساحة واإلرىاب الدولي أو العابر لمحدود ليس بالظاىرة ال      
نفسيا وألقت بظالليا عمى الساحة ، وقد أصبح اليوم حقيقة قائمة فرضت الدولية

، بما أثارتو ىذه الظاىرة المرعبة والمخيفة وتسببو ولية والعالقات الدولية المعاصرةالد
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وممتمكات وىمع ييدد السمم واألمن الدوليين، وتشكِّل خطورة عمى حقوق من رعب 
 األفراد والشعوب.

الدولي عمى إيجاد تعريف وعمى الرغم من أن الغموض ال يزال يكتنف التوافق       
، األمر الذي في ظل بيئة دولية سياسية متغيرة موحد لمصطمح اإلرىاب الدولي

جعل منو "اإلرىاب"مصطمحًا ضبابيًا متغيرًا، إال أن االعتراف بمخاطر اإلرىاب، 
ث الحادي عشر من سبتمبر بعد إحدا ـ السيما وتداعياتو، واتساع خارطة انتشاره

حوة المجتمع الدولي إلى أىمية التوصل إلى تعريف توافقي ، مث ل ص2001عام 
ليذا المصطمح بما يحقق النجاح لمجيود الرامية إلى مكافحة اإلرىاب، والتخفيف من 
جسامة مخاطره وحدة آثاره، مع عدم التقميل من أىمية الجيود الدولية واإلقميمية 

ليذا المفيوم والعمل عمى ل والفقيية التي ُبذلت في سبيل التوافق إليجاد تعريف شام
 .مكافحتو

، إلرىـابوألىمية الدعاية اإلعالميـة وتناقـل أخبـار وصـور عمميـات العنـف وا        
وســـائط التـــي فقـــد عمـــدت الجماعـــات اإلرىابيـــة عمـــى االســـتفادة مـــن كـــل الوســـائل وال

ــــــات العولمة،إلعالما توفرىــــــا وســــــائل ا لخدمــــــة وتســــــخيرىا لمدعايــــــة ليــــــ،وتتيحيــــــا آلي
نطاق واسع بـين البشـر  ، وتنفيذ برامجيا ومخططاتيا وعمىا،وتحقيق أىدافياأغراضي

رات األخبــار والبــرامج ، مــن خــالل تنــاول عممياتيــا اإلرىابيــة عبــر نشــوعمــى األرض
كترونـــي وشـــبكات ، وتـــداول األشـــرطة المصـــورة وتبادليـــا عبـــر الفضـــا  اإللاإلعالميـــة

، وتتــداوليا عمــى نطــاق عــالميارت متاحــة ومباحــة ، والتــي صــالتواصــل االجتمــاعي
جــذب ، وذلــك بمــا يمكــن تمــك الجماعــات مــن ميــع الفئــات العمريــة عمــى حــٍد ســوا ج

مـن المـواليين  ،وكسـب التعـاطف معيـا، واسـتقطاب المزيـداىتمام الرأي العـام لمطالبيا
يم وبفاعمية في تنـامي الظـواىر اإلرىابيـة وتمـددىا وتوسـع نطـاق سأليا، األمر الذي 

ن جيــة، فضــاًل عــن تنــوع عممياتيــا وتطــور تكتيــك وتخطــيط برامجيــا بمــا انتشــارىا مــ
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يعمــل عمــى زيــادة حجــم الخســائر البشــرية والماديــة والنفســية  الناجمــة عنيــا مــن جيــة 
 أخرى .

 أهمية الدراسة :
إن العالقة القائمة بين اإلعالم والعولمة من جية واإلرىاب من جية أخرى ،     

ث يحاول كل منيما السعي ورا  اآلخر ، إلى حد يمكن تمثِّل عالقة إشكالية، حي
حدىما يصنع الحدث واآلخر يقوم بتسويقو ، أعو تشبيو ىذه العالقة بين طرفين م

ان جسور تمك  تأتي أىمية ىذه الدراسة من خالل محاولتيا تبي، واتفاقا مع ذلك
، والتي ىابوآليات العولمة مع ظاىرة اإلر بين وسائل اإلعالم العالقة التي تربط 

، وكيف استطاع اإلرىاب توظيف أو بدونو" في تنامي ىذه الظاىرة يمت "بقصدسأ
 .رىا لخدمة أىدافو، وتحقيق مطالبوتمك العالقة واستثما

ثرا       كما تنطوي أىمية ىذه الدراسة عمى مزيد من البحث والدراسة والتأمل وا 
، بما يؤدي إلى استخالص اإلعالم والعولمة بظاىرة اإلرىابالنقاش بشأن عالقة 

الدروس والنتائج التي تجعل من وسائل اإلعالم وأدوات العولمة عوامل إيجابية 
 تساىم في مكافحة اإلرىاب والحد من تداعياتو . 

 مشكمة الدراسة :
تتمحور مشكمة ىذه الدراسة حول تساؤل رئيسي قوامو: ما حقيقة الدور الذي     

لعولمة  في تنامي ظاىرة اإلرىاب الدولي ؟ وينبثق تمعبو وسائل اإلعالم وشبكات ا
 عن ىذا التساؤل عدة أسئمة فرعية منيا : 

 ؟لمة في تنامي الظواىر اإلرىابية يم اإلعالم والعو ــ ىل يس
ــ ىل يمكن إن يعيش اإلرىاب  ويستمر بدون وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 

 االجتماعي ؟
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التغطية اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي األعمال اإلرىابية   ــ ىل تغذي
وبالتالي تشجع الجماعات واألشخاص الذين يقفون ورا ىا عمى ارتكاب المزيد من 

 ىذه األعمال اإلجرامية ؟ 
ــ كيف يساعد اإلعالم والوسائل المعموماتية عمى نشر الثقافة اإلرىابية ، ومن ثم 

 ي زيادة معدالت ظواىر العنف واإلرىاب ؟اإلسيام ف
ــ ىل نجح اإلرىاب في توظيف وسائل اإلعالم والعولمة في خدمة أغراضو وتحقيق 

  أىدافو ما أدى إلى زيادة وتنامي الظاىرة اإلرىابية ؟
 فرضية الدراسة :

مة ساىما في تنامي ظاىرة وتقوم الدراسة عمى فرضية مفادىا :أن اإلعالم والعول    
، ونجح اإلرىاب في توظيف الدعاية اإلعالمية بما يخدم أغراضو ويحقق إلرىابا

 أىدافو . 
 مناهج الدراسة : 

ثباتيا ،كما تم      اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي الختبار الفرضية وا 
االستعانة بالمنيج االستنباطي في سبيل التوصل إلى نتائج مقنعة ومفيدة ، ىذا كما 

الدراسة من االستفادة من المنيج التاريخي كمما تطمب األمر الرجوع إلى لم تخُل 
 أحداث تاريخية  وشواىد تتعمق بموضوعات الدراسة .

اإلجابة عمى التساؤالت وتأسيسًا عمى ما تقدم  وسعيًا إلثبات فرضية الدراسة و 
 ، فقد تم تقسيم ىذه الدراسة عمى النحو التالي :المطروحة

 الدولي : أواًل : اإلرهاب
 ـ  مفهوم اإلرهاب : 1

اإلرىاب في أوسع معانيو يعني أي نشاطات تقوم بيا الدولة، أو أي جية أخرى     
ثارة الفزع، ، ويتم من خال،أو تنظيم، منظمة، فرد، جماعةتكان ليا استخدام العنف وا 
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، وم اإلرىاب مثيرًا لمجدل والنقاش، ويظل مفيبقصد تحقيق أىداف سياسية محددة
لنظر إلى اختالف العقيدة اإليديولوجية ونظام المعتقدات الذي يدين بو نظام با

 ( 1).سياسي أو أخر
يتمتع بقوة قانونية ، تعريف موحد ودقيق لمفيوم اإلرىابومن ىنا فإن وضع     
وال يخضع لمصالح أي ، رجعية قانونية موحدة لجميع الدول، ويكون بمثابة مممزمة
، وىو ما يمثل جو إشكالية معقدة وجدااًل واسعاً ويوا تحديًا كبيراً ، ال يزال يمثِّل منيا

" من قانونين ًا أمام الباحثين في ىذا المفيومالمشكمة األكثر صعوبة وتعقيد
ومتخصصين ومفكرين وساسة "، رغم الجيود الدولية واإلقميمية والوطنية التي ُبذلت 

ة ، بيد أن تمك الجيود لم ُيكتب ليا وال تزال لمكافحة اإلرىاب والحد من آثاره الوخيم
النجاح في التوصل إلى بمورة تعريف قانوني دولي يحدد بدقة األعمال اإلرىابية 

، ي يجب اتخاذىا في مواجية اإلرىابويضع صيغة مشتركة تحدد اإلجرا ات الت
والتي يتعين عمى كافة الدول التقيد بيا والتعاون عمى تنفيذىا ، وترجع تمك الصعوبة 

   :( 2)لى عدد من األسباب من بينيا إ
 .ة التي يتصف بيا العمل اإلرىابيـ الطبيع 1
ـ االختالف الشاسع لنظرة الدول ليذا المفيوم، فما تراه بعض الدول إرىابا قد يبدو  2

 .لدى دول أخرى عمال مشروعا، ومن ذلك المقاومة الوطنية وحق الدفاع المشروع 
رسون ىذا المفيوم وتباين  توجياتيم وانتما اتيم وكذلك ـ تعدد الباحثين  الذين يد 3

 .اىتماماتيم وتخصصاتيم 
 . ـ تشعب اإلرىاب وتعدد أشكالو وأىدافو 4
  .ـ تعدد البواعث والدوافع الرتكاب ىذه الجريمة 5
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ة ليس في تعريف ىذا المفيوم األمر الذي بات عائقًا في طريق الجيود المبذول
، وقد ترتب عمى غياب تعريف عمال والجرائم اإلرىابيةافحة األ، بل وفي مكفحسب

 : (3)لمفيوم اإلرىاب عمى المستويين الدولي والوطني العديد من اآلثار من أىميا 
 .اتفاقية دولية لمكافحة اإلرىاب  ـ التأخر في بمورة الجيود الدولية لوضع 6
باألفراد والجماعات العشوائية واالبتعاد عن الموضوعية في إلصاق تيمة اإلرىاب  ـ7

 .ل وفق المصالح السياسية لكل طرف والدو 
ـ الغموض وتداخل األمور ما أدى إلى تبرير أعمال اإلرىاب ذاتيا عمى أنيا  8

 .دًا أو حربًا لمقضا  عمى اإلرىابإرىابًا مضا
، كالجرائم كيا مع صور العنف السياسي األخرىـ اختالط األعمال اإلرىابية وتشاب 9

، أو حروب تحرير أو حروب العصابات والحروب بأنواعيا"حروب تقميدية ةالسياسي
" وكذلك مع صور األجرام المنظم والعابر لمحدود، واختمطت أيضا مع مظاىر 

  .العصيان وحركات التمرد واالنقالبات

ومن خالل إطاللة سريعة عمى المدلول المفظي  لمعنى كممة اإلرىاب ، تشير      
إلى المغتين اإلنجميزية والفرنسية إلى أن لفظ اإلرىاب يعني وسيمة  المعاجم المترجمة

 .( 4) لنشر الذعر والتخويف باستعمال وسائل عنيفة لتحقيق أىداف سياسية 
، أن انفجار العنف الذي شاىدتو شوارع لناحية التاريخية يؤكد المعجميونومن ا

األساس التاريخي  ، مث ل 1972العاصمة الفرنسية باريس في شير أغسطس عام 
لتعريف اإلرىاب ، إذ تم اعتباره أعمى درجات العنف الذي ييدف إلى إشاعة الرعب 
ونشر الخوف وسفك الدما  من خالل اعتماد أسموب حرب الشوارع ، وحسب وجية 
النظر ىذه فإن العنف يتحول إلى إرىاب عندما يخرج عن نطاق القانون ، وبعد 

ورة الفرنسية والتي شاىدت موجة من العنف الدموي حوالي ستة أعوام من قيام الث
، ظير في ممحق معجم األكاديمية 1798وأعمال الرعب والتنكيل ،أي في عام 
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الفرنسية أول تعريف لإلرىاب عمى أنو "نظام الرعب"، تم حدث تغُّيرات عمى معنى 
ل اإلرىاب من حكم اإلرىاب إلى نظام اإلرىاب، وبعدىا تطور لينطوي عمى كل عم

 . (5) يتبنى أعمال العنف ويؤدي إلى إشاعة الخوف والرعب
 ـ تعريف مفهوم اإلرهاب الدولي :  1

ائدة شيد القرن العشرين امتدادًا طبيعيًا لموجة األعمال اإلرىابية التي كانت س     
، ، وأن كانت اتسمت باتساع نطاق انتشارىا الجغرافيفي السابق وبصورىا المختمفة

، وفي ىذا السياق يؤرخ بعض تكتسب ُبعدًا دوليًا، أو طابعًا إقميمياً ما جعميا 
المعمِّقين إلى أن حادثة اغتيال ممك يوغسالفيا "الكسندر األول" ورئيس الوزرا  

، تعد من بين أىم 1934أكتوبر  9الفرنسي "لويس بارتو" في مرسيميا بتاريخ 
 .( 6)الحوادث التي أصبغت عمى اإلرىاب بعده الدولي 

وبالنظر عمى أن جريمة اإلرىاب صارت من أكثر الجرائم وأشدىا خطورة عمى 
"   Internationalالمجتمع الدولي بأسره ، ما جعل األمم المتحدة تعتمد لفظ دولي "

ضافتو إلى مفيوم اإلرىاب " لجنة  1972، كما أنشأت عام "Terrorismوا 
الكامنة ورا  عمميات اإلرىاب متخصصة أوكل إلييا ميمة دراسة األسباب والدوافع 

 .( 7)الدولي
ويختمف مظير اإلرىاب الدولي عن اإلرىاب الفردي أو الوطني ، ويكون دوليًا     

بالجرائم التي تعرِّض ، وبذلك قد يتعمق اإلرىاب دوليةإذا تعمقت أعمالو بالعالقات ال
عمى اإلنسانية بما يشيعو من   م الدوليين لمخطر، كما قد يمثِّل اعتداً ماألمن والس

خوف وىمع واضطراب عمى صعيد المجتمع الدولي، وينطوي عنصر الدولية عمى 
أو الضحايا : أي يكون الفاعمون  : بدولية العنصـر الشخصيذلك إمااإلرىاب و 

: وذلك عندما تكون أفعالو المكونة تابعين ألكثر من دولة، أو بدولية العنصر المادي
 .(8)التنفيذ واآلثار ـ قد تمت في أكثر من دولة لو ـ التخطيط و 
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اإلرىاب الدولي أخطر أنواع اإلرىاب باعتباره يندرج ضمن الجريمة ويمثِّل     
الدولية المنظمة بكل أبعادىا وصورىا، لذلك يقع مخططو األعمال اإلرىابية الدولية 

التي يكون فييا  ت، ومن الحاالئمة عقوبات القانون الدولي العامومرتكبوىا تحت طا
 :(9)، ما يمياإلرىاب دولياً 

 ع اإلرىاب في أكثر من دولة .وقو  .1
 ات المشاركين في العمل اإلرىابي .تنوع جنسي .2
 .ي في دولة أخرى غير دولة التنفيذأن يتم التخطيط والتجييز لمعمل اإلرىاب .3
أو  اسطتيا،، أو بو ابي قد تم بفعل تحريض دولة ثالثةأن يكون تنفيذ العمل اإلرى .4

 . بمساعدتيا ومساندتيا
وقوع العمل اإلرىابي خارج حدود الدولة التي يحمل جنسيتيا القائمون بتنفيذ العمل  .5

 اإلرىابي.
 ي ممن يحممون جنسية أكثر من دولة.أن يكون ضحايا العمل اإلرىاب .6
أو  "كالمنظمات الدولية واإلقميمية "رىابي في أماكن دولية أو إقميمية،وقوع العمل اإل .7

 ، وغيرىا ".السفن والقطاراتيستيدف وسائل نقل دولية "كالطائرات و 
، العمل اإلرىابي أراضي دولة واحدة، أو ضد رعايا دولة ثالثةتجاوز آثار وتداعيات  .8

 أو أنو استيدف تجمع دولي يضم رعايا أكثر من دولة واحدة .   
، وتيدف ن دولةيعمل عمى ضرب مصالح أكثر مفاإلرىاب الدولي ىو الذي       

أو تيديد األمن والسمم  ،األضرار بمصالح دولة أجنبيةأعمالو اإلجرامية إما 
، كما يكون اإلرىاب سائل النقل الجوي والبحري والبري، كاالعتدا ات عمى و الدوليين

زمة لو عمى الحصانة الالالجريمة إلى دولة أجنبية لتوفير  دوليًا عندما يمجأ مرتكب
، عمى اعتبار أن ىذه األعمال اإلجرامية يترتب عمييا بعض سيسبيل المجو  السيا

 .    (10)االلتزامات التي يتم تحديدىا دوليًا 
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 ،التي شغمت المجتمع الدولي ومع بروز اإلرىاب كأحد أىم الموضوعات     
، تعددت المحاوالت التي سعت لوضع تعريف خالل عقود القرن الماضي السيما

، بما يؤدي إلى نجاح الجيود الدولية لمفيوم اإلرىاب الدوليامل ودقيق موحد وش
، وقد تمث مت ىذه المحاوالت في ىذه الظاىرة والحد من تداعياتيا الرامية لمكافحة

،باإلضافة إلى التشريعات الوطنية، كما ساىمت يود المنظمات الدولية واإلقميميةج
سة بدورىا في بمورة العناصر الجيود الفقيية ومحاوالت الباحثين والمؤلفين والسا

الموضوعية التي يمكن اعتبارىا ركائز ميمة تؤسس لتعريف صحيح لمفيوم 
 .( 11)اإلرىاب الدولي يتفق عميو الجميع 

تعريف ولعل من أىم المشاكل والصعوبات التي واجيت القائمين عمى وضع      
، وكذلك واإلرىابة إلى تعدد وسائل العنف باإلضافدقيق وشامل لإلرىاب الدولي، 

تخطيط  تباين األساليب والطرق والصور التي ينتيجيا مرتكبو األعمال اإلرىابية في
، ُأشير إلى دقة وبراعة وقدرة وذكا  اإلرىابيين في استخدام وتنفيذ أعماليم اإلجرامية

وسائل اإلعالم وتقنيات العولمة المتقدمة والتطور التكنولوجي في تخطيط  وتنفيذ 
 . (12)اإلرىابية  عممياتيم

وعمى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يتوصل بعد إلى اتفاق عام أو حتى      
ية، ، وتحديد أركان الجرائم اإلرىابن وضع تعريف محدد لإلرىاب الدوليتوافق بشا

، ووضع الدول والمجتمع الدولي ككل أمام مسئولياتو بما يؤدي إلى تجريم اإلرىاب
، ومتابعة مرتكبيو ، إال أن ذلك ال يعني حتو ، وتجفيف منابعورىاب، ومكافلمنع اإل

بالضرورة خمو النظام القانوني الدولي من محاوالت ترمي إلى وضع تعريف 
 .(13)لإلرىاب الدولي ، وقواعد لمواجيتو كجريمة دولية

وبالنظر إلى أن موضوع تعريف اإلرىاب الدولي من القضايا التي تختمط فييا 
سية بالقانونية ، فضاًل عن سعة الموضوع وتشعبو وشمولو عمى العديد األمور السيا
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، وتباين وجيات النظر والمعيارية والجدلية التي غالبًا ما من اإلشكاليات والمسائل
، وتعدد الجيات التي حاولت وضع عمى أسموب النقاش ومجريات الحوارتسيطر 

وثابتة ، ما أدى إلى تعريف ليذا المصطمح في غياب مضامين قانونين واضحة 
،   وحتى ال يتم الخوض يفات التي ُقدِّمت في ىذا المجالوجود عدد ىائل من التعر 

بتعاد عن جوىر ، وبالتالي االالمصطمح كثيرًا في إشكالية موضوع تعريف ىذا
، لذا سيتم تناول الجيود الدولية وبعض من محاوالت فقيا  موضوع ىذه الدراسة
 :الدولي، وذلك عمى النحو التالي ة إلى وضع تعريف لإلرىابالقانون الدولي الرامي

 ـ اإلرىاب من وجية نظر عصبة األمم : 1
إطار جيود عصبة األمم ومحاوالتيا لتعريف اإلرىاب وتحديد العناصر في      

ُعرفت 1937/نوفمبر/16، تم أبرام  اتفاقية دولية بتاريخ مجريمةاإلرىابيةالمكونة ل
لقمع ومعاقبة اإلرىاب"، والتي تضم نت تعريفيين لإلرىاب، جا  في "باتفاقية جنيف 

ال اإلجرامية الموجية ضد مادتيا األولى تعريف عام لإلرىاب باعتباره : تمك اإلعم
، ويكون اليدف منيا أو من شأنيا إثارة الفزع والخوف والرعب لدى دولة ما

، في حين تناولت امةمحددة ،أو مجموعة معينة من الناس، أو لدى العشخصيات 
، وعمى الرغم من أن ىذه فًا تعدُّديًا لألعمال اإلرىابيةالمادة الثانية من االتفاقية تعري
، تبرز أىميتيا من المترتبة عمى األعمال اإلرىابية االتفاقية جا ت خمًو من اآلثار

 ( :14)خالل ما يمي 

  . ي أطمقت تعريفًا لمفيوم اإلرىابأ ـ  األداة الوحيدة الت 
  لحد من مخاطر األعمال اإلرىابية .ب ـ تمثِّل أول عمل قانوني دولي يدعو إلى ا

 ج ـ دعت إلى إنشا  محكمة جنائية دولية تتولى النظر في قضايا اإلرىاب .
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 ـ جيود األمم المتحدة في تعريف اإلرىاب الدولي :  2 
و اثر تفشي موجة بدأ اىتمام األمم المتحدة بموضوع اإلرىاب وجيود مكافحت    

ويل مسار ، والتي من بينيا انتشار ظاىرة تحالعنف السياسي عمى الصعيد الدولي
، ونظرًا لما ينعكس وماسيين وخطف الرىائن، واحتجاز الدبمالطائرات وتيديد ركابيا

قويض لدعائم االستقرار بين الدول، وزعزعة عمى أعمال العنف السياسي من ت
ألمم المتحدة ، فقد رأت اوتيديد مصالح المجتمع الدولياألمن والسمم العالميين، 

الكفيمة ، والوسائل ة التوصل إلى تعريف شامل لإلرىاب، ومحاولمعالجة تمك الظاىرة
أوائل أواخر الستينات و ذا الخصوص تبن ت األمم المتحدة ، وفي ىبمعالجتو

، اب الدوليناولت فييا موضوع اإلرى، عدة قرارات تالسبعينات من القرن الماضي
ودعت الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ اإلجرا ات الكفيمة بمكافحة 

 األعمال اإلرىابية ومعاقبة مرتكبييا
(15)

 . 
من شير  18وفي ىذا الصدد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ      

لجنة خاصة معنية ، يقضي بتشكيل 3034قرارًا تحت  1972ديسمبر عام 
، التي تتقدم بيا الدول في الخصوص ،ُأنيط بيا دراسة المالحظاتباإلرىاب الدولي

عمى أن تقدِّم المجنة تقريرىا لمجمعية العامة عن نتائج أعماليا مشفوعًا بتوصياتيا 
قضا  عمى ىذه الظاىرة ،وقد بما من شأنو توفير سبل التعاون الدولي من أجل ال

، صت األولى بتعريف اإلرىاب الدوليمجنة ثالث لجان فرعية ، اختعن ىذه الانبثق 
، وُكمفت ورا  تفشي ظاىرة اإلرىاب الدولي فيما تولت الثانية دراسة األسباب الكامنة

، وتبين من خالل زمة لمنع ومكافحة اإلرىاب الدوليالمجنة الثالثة ببحث التدابير الال
اعات التي عقدتيا المجان الفرعية المناقشات التي دارت خالل عدد من االجتم

، نظرىا حول تعريف اإلرىاب الدولي الثالث مدى انقسام الدول وتباين وجيات
، وحق الدفاع قوق الشعوب في تقرير مصيرىاخصوصًا عندما يتعمق األمر بح
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 ،وكذلك األسباب الكامنة ورا  اإلرىابالمشروع، واإلرىاب الذي تمارسو الدول
، األمر الذي حال دون توصل المجنة إلى تعريف تخاذىا لمنعووالتدابير الواجب ا
، بيد أن تقريرىا الذي رفعتو لمجمعية العامة أقتصر ىاب الدوليتوافقي لمفيوم اإلر 

 .(16)عمى اقتراح تدابير عممية لمتعاون من أجل القضا  السريع عمى مشكمة اإلرىاب
ع تعريف لمفيوم اإلرىاب وضوفي إطار استمرار جيود األمم المتحدة الرامية ل 

بعنوان  1994ديسمبر  9بتاريخ  49/60،أصدرت الجمعية العامة قرارىا رقم الدولي
: لإلرىاب، جا  فيوقّدم توصيفًا ، الذي عمى اإلرىاب الدوليالتدابير الرامية لمقضا  

يدف إلشاعة الرعب في صفوف العامة، أو جماعة األعمال اإلجرامية التي ت إن
، تعد أعمااًل ال ، وذلك تحقيقًا ألىداف سياسيةيمأو أشخاص بعين ،من األشخاص
 .(17)المبررات والدوافع التي تستند إلييا،بغض النظر عن تمك الذرائع أو يمكن تبريرىا

وواصمت األمم المتحدة جيودىا لمتوصل إلى تعريف موحد ومحدد لمفيوم اإلرىاب 
تمك الجيود لم ُيكتب ليا  ال أن، إعدة دورات الحقة لجمعيتيا العامةالدولي في 

بنا  الدول لتصوراتيا بشان اإلرىاب الدولي وفق وذلك بسبب إشكالية النجاح،
، دون التقيد بالجانب الموضوعي والقانوني لمموضوع وعمى وجو باراتيا السياسيةاعت

الخصوص عندما يتعمق األمر في التفريق بين اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح 
 ( .18)المشروع 

وىكذا يتبين عدم تمكن المجتمع الدولي من خالل عصبة األمم ومن بعدىا ىيئة     
ىاب الدولي تتفق عميو األمم المتحدة من التوصل إلى تعريف موحد لمفيوم اإلر 

، واستمرت الدعاوى واألصوات "حتى يومنا ىذا "التي تنادي بضرورة جميع الدول
تعريف لمفيوم اإلرىاب الدولي ـ السيما ـ مع عقد مؤتمر دولي يتم فيو التوافق عمى 

، والتي طالت مختمف بقاع  التزايد المضطرد لإلعمال اإلرىابية خالل اآلونة األخيرة
 .       العالم
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 ـ المحاوالت الفقيية لتعريف اإلرىاب الدولي : 3
أو سوا  في الفقو األجنبي تعد دت المحاوالت الفقيية لتعريف مفيوم اإلرىاب       
وذلك تبعًا الختالف وجيات نظر كل منيم في تحديد مفيوم تمك الظاىرة ، العربي

من جية، والعناصر الواجب توافرىا فيما يمكن اعتباره عماًل إرىابًيا من جية أخرى، 
 :( 19) ومن بين المحاوالت الفقيية التي تمت في ىذا الموضوع ، ُأشير إلى اآلتي 

 : نطالع التعريفات التالية :           ـ عمى صعيد الفقو األجنبي  1
  ُيعرِّف "ثورنتون"اإلرىاب بأنو:استخدام الرعب كوسيمة يتم بموجبيا التأثير عمى

السموك السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية تتطمب المجو  إلى العنف ، ويرى أن 
كال العنف عن غيره من أش الطبيعة غير االعتيادية لمعمل اإلرىابي ىي التي ُتميِّزه

، ويؤكد عمى أن العنف الذي يحقق االضطراب السياسي يأتي في درجة السياسي
 .أسمى من العنف المجرد 

 نفيذه ويعرفو"فيراكوتي"بأنو :أي عمل ينطوي عمى استخدام العنف ضد األبريا  ويتم ت
، بقصد التأثير أما عمى سمطات الدولة، أو الكتساب كتعبير عن النضال السياسي

 سمطة والدفاع عنيا.ىذه ال
: جريمة دولية لدولي، يجمع الفقو الدولي عمى أن اإلرىاب اوفي السياق ذاتو      

ين يؤيدون أن حسب تعريف عدد من الفقيا  مثل "جالسر، سالدن، سيبربولس" والذ
: الفعل الذي ُيرتكب إخالال بقواعد القانون الدولي، ويكون ضارا الجريمة الدولية ىي

بالمصالح التي يحمييا ذلك القانون، مع االعتراف ليذا الفعل بصفة الجريمة 
ىي: واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي،  معقاب،أوواستحقاق فاعمو ل

  .(20)وتضر بمصالح الدول التي يحمييا ىذا القانون
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  :(21) ـ عمى صعيد الفقو العربي : نذكر التعريفات التالية 2

 اإلرىــاب الــدولي بأنو:االســتعمال غيــر ف ، ُيعــرِّ ألســتاذ الــدكتور عبــد العزيــز ســرحانا
لفــة لمصــادر أحكــام المشــروع لمقــوة عمــى األرواح والممتمكــات العامــة والخاصــة بالمخا

ىــي ذلــك العمــل اإلرىــابي الــذي ، وبــذلك يعتبــر أن الجريمــة الدوليــة : القــانون الــدولي
يتم ارتكابو بالمخالفة إلحكام القانون الدولي ، وما يمكن مالحظتو عمى ىذا التعريف 
أنــو ال يعتبــر مــن األعمــال اإلرىابيــة تمــك األفعــال التــي يقررىــا القــانون الــدولي حقوقــًا 

، وحـــق التـــي مــن بينيـــا : حــق تقريـــر المصــيرمشــروعة لألفــراد والجماعـــات والــدول و 
  ومقاومة االحتالل. تحرير األراضي المحتمة،

 اب الدولي في الوقت المعاصر األستاذ الدكتور صالح الدين عامر، ُيعرِّف اإلرى
ب والموجية ضد : االستخدام المنظم لجميع أعمال العنف من اعتدا  وتخريبأنو

أىداف مي من ورا ىا تحقيق ، والتي ترتكبيا منظمات سياسية تر األفراد والجماعات
 سياسية.

  غير المشروع وُيعرِّفو األستاذ الدكتور نبيل حممي، بأنو:استخدام مجموعة أو دولة
ب ويعرِّض ، ضد فرد أو مجموعة أو دولة يؤدي إلى نشر الرعلمعنف أو التيديد بو

ر سموكيا ، وذلك بغية الضغط عمى الجماعة أو الدولة لتغيياألرواح البشرية لمخطر
 .ف ماإزا  موضوع أو موق

  في تعريفو لإلرىاب عمى أنو: عنف منظم لدينَ عزاويخمص الدكتور أحمد جالل ،
ومتصل تقوم بو جماعة منظمة بيدف إيجاد حالة من التيديد العام الموجو ضد 

 دولة أو جماعة سياسية تسعى لتحقيق أىداف سياسية .
ة األولى من ، فقد جا  في المادر الجيود العربية لتعريف اإلرىابوفي إطا       

: كل فعل من أفعال ، بأن اإلرىاب ىو1998حة اإلرىاب االتفاقية العربية لمكاف
يذه لمشروع أجرامي العنف أو التيديد بو ـ أيًا كانت دوافعو أو أغراضو ـ يقع تنف
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، أو تعريض لقا  الرعب بين الناس أو ترويعيم، ييدف إلى إفردي أو جماعي
ق أو أو بأحد المراف، لمخط، أو إلحاق الضرر بالبيئة حياتيم أو حرياتيم وأمنيم

، أو تعريض أحد أو احتالليا أو االستيال  عمييا ـاألمالك ـ العامة أو الخاصة
 . (22)الموارد الوطنية لمخطر

 من خالل ما تقّدم يمكن اإلشارة إلى ما يمي :
ضع تعريف عدم توصل الجيود والمحاوالت الدولية واإلقميمية والفقيية أيضا لو  .1

، األمر الذي جعل باب االجتياد مفتوحًا اإلرىاب الدولي يتفق عميو الجميعلمفيوم 
، وأدى في ليعمى مصراعيو في إطالق التعريفات التي تناولت مفيوم اإلرىاب الدو 

، وكان بعة في مكافحة األعمال اإلجراميةذات الوقت إلى ضعف اإلجرا ات المت
 .واتساع نطاق انتشارىا عالمياً  رةالسبب ورا  تنامي ىذه الظاى

ناولت مفيوم اإلرىاب غمب التعريفات التي تأ ىناك عدة عناصر انطوت عمييا .2
 : الدولي وىي

بالمخالفة ألحكام ، أو االستخدام غير المشروع لمقوة استخدام العنف أو التيديد بو ـ - أ
 .القانون الدولي

حياتيم وحرياتيم وممتمكاتيم ، من خالل تيديد ـ إثارة الرعب والخوف بين الناس - ب
 لمخطر.

 .  ينة والتي غالبًا ما تكون سياسيةـ يرمي مرتكبو العمل اإلرىابي لتحقيق أىداف مع - ت
كما يمكن استخالص تعريف لمفيوم اإلرىاب الدولي كمحاولة تضاف إلى ذلك الكم 

 ، يجري نصو عمى النحوحاولت إيجاد تعريف ليذا المفيوم اليائل من الجيود التي
: جميع أعمال العنف التي يقوم بارتكابيا أو التيديد ، يقصد باإلرىاب الدوليالتالي

، وتعمل عمى ريب، تؤدي إلى القتل والتنكيل والتخالقيام بيا فرد أو جماعة أو دولةب
واسع يتخطى حدود  إثارة الخوف واليمع لدى األفراد والجماعات ،وذلك عمى نطاق
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الرأي العام العالمي في سبيل تحقيق أىداف ومطالب ، بقصد إثارة الدولة الواحدة
لقطارات معينة، ومن بين تمك األعمال خطف وسائل النقل الجماعي كالطائرات وا

، تفجير المرافق واألماكن ، خطف و احتجاز المدنيين كرىائنأو تغيير وجيتيا
، وال يدخل دول تجاه دولة ما أو جماعة معينة، وكذلك العدوان التي تقوم بو الالعامة

في نطاق تمك األعمال نضال الشعوب وكفاحيا من أجل الحصول عمى استقالليا 
 و تقرير مصيرىا واسترداد حقوقيا المشروعة .   

 ثانيًا : اإلعالم واإلرهاب :
أو كما ُيطمق عميو"السمطة الرابعة" ىو مصطمح يطمق عمى أي وسيمة  اإلعالم    
، أو أخرى غير ربحية، عامة أو خاصة، تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو

،وقد توسعت ميمة المعمومات رسمية أو غير رسمية، ميمتيا نشر األخبار ونقل
والتسمية خصوصا بعد  الترفيو األخبار إلى برامج ت موضوع نشر دٌ اإلعالم وتعد

، وُتسّمى التكنولوجيا التي تقوم بميمة اإلعالم عانتشارىا الواسو  التمفزيونية الثورة
 ( .(23" والمؤسسات التي تديرىا بـ "وسائل اإلعالم

واإلعالم: ىو التعريف بقضايا العصر وبمشاكمو، وكيفية معالجة ىذه القضايا     
في ضو  النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل 
اإلعالم المتاحة داخميا وخارجيا، وباألساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل 
دولة، وكممة إعالم تعني أساسا اإلخبار وتقديم معمومات، وىي تدل عمى وجود 

احد من مرسل آرا ( تنتقل في اتجاه و  -أفكار –معمومات  –رسالة إعالمية )أخبار 
يعني "تقديم األفكار واآلرا  والتوجيات ، وبذلك فإن اإلعالم إلى متمقي أو مستقبل

المختمفة إلى جانب المعمومات والبيانات إلى الجميور "مستقبمي الرسالة اإلعالمية " 
، بحيث يكون في استطاعت الجميور تكوين يدىم  بكافة الحقائق وبكل شفافيةوتزو 

خالل  آرا  أو أفكار أو مواقف  حيال تمك المعمومات واألخبار التي استقوىا من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
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: تقديم األخبار والمعمومات الدقيقة كما يعني مصطمح اإلعالم كذلك ،اإلعالم
الصادقة لمناس، والحقائق التي تساعدىم عمى إدراك ما يجري حوليم وتكوين آرا  

 (24) .                 ووجيات نظر صائبة في كل ما ييميم من أمور

الحاضر لغة عصرية وحضارية فرضت وقد أصبح اإلعالم السيما في وقتنا       
نفسيا عمى واقع الحياة اليومية لمفرد ال يمكن لو االستغنا  عنيا أو تجاىميا، لذلك 

يمعب  دورا أساسيًا ومؤثرًا في تكوين توجيات الرأي العام والتأثير   صار اإلعالم
بار ، من خالل ذلك الكم اليائل من األخ، وصياغة مواقفو وسموكياتواىاتوعمى اتج

دوات اإلعالم أ دت، وقد تعد  زوده بيا وسائل اإلعالم المختمفةوالمعمومات التي ت
، وأصبحت أكثر قدرة عمى االستجابة بما يتماشى مع الظروف وتنوعت وتطورت

والتحديات التي يفرضيا الواقع اإلعالمي، الذي بات مفتوحا عمى كل االحتماالت 
، بررت مفة من تطورات وابتكارات نوعيةختفي ظل ما تشاىده أدواتو ووسائمو الم

تناولو وطرحو العديد من القضايا التي أحدثت اىتماما واسعا والفتا في مختمف 
  .(25)الميادين وعمى كافة الصعد 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى ذلك النوع من اإلعالم  الموجو "أو المعولم" والذي فرض 
ينسج أخباره ويمزج صوره بعيدًا  ، والذي صارنفسو عمى المشيد اإلعالمي حالياً 

، دون ضابط أو رادع يكبح جماحو في افية وأخالقيات المينة اإلعالميةعن االحتر 
، والذي ية لدى األفراد والجماعات والدولنشر الفتن وتأجيج الروح اإلجرامية اإلرىاب

تسيم في  يتأتى من خالل ما تنقمو وسائل اإلعالم من أخبار مموثة وصور مشينة
، بيد أن الكثير من األزمات الداخمية وحاالت الفوضى وعدم م األفكار اإلرىابيةدع

لإلستخدام االستقرار السياسي واألمني التي تشاىدىا بعض دول العالم حاليًا ُيعزى 
اإلرىاب وتغدي  ت تدعم، وعمى األخص تمك التي صار السمبي ألدوات اإلعالم

 .( 26)و أنشطتو بتسويق المبررات المالئمة ألسباب
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 ـ تعريف اإلعالم :  1

الم بأنـــو : أداة اتصــال بـــين طــرفين، وىمـــا:اإلعالمي"أي المراســل" مـــن ُيعــر ف اإلعــو 
، و الجميـــور المتمقـــي " الفئـــة المســـتقبمة "مـــن جيـــة أخـــرى، ويكـــون عـــن طريـــق جيـــة

: أن اإلعالم ىو ىناك تعريفات أخرى لإلعالم  منيا، و إلعالميةالعديد من الوسائل ا
ت بـــأكبر كميـــة العمميـــة التـــي تقـــوم عمـــى تزويـــد الجميـــور أو المســـتقِبل لممعمومـــاتمـــك 

عــــة الوســــائل اإلعالميــــة والتــــي ، ويقــــوم اإلعــــالم عمــــى مجمو ممكنــــة مــــن المعمومــــات
ــــة المســــموعة مثــــل المــــذياع أو الراديــــو:منيــــا ، والمرئيــــة مثــــل  جيــــاز اإلذاعــــة المرئي

  .(27)جالت المعروف بالتمفاز، والمقرو ة مثل الجرائد والم

 الصحافيان الفمسطينيان "خالد العمايرة و نايف اليشممون" اإلعالم بأنووعر ف      
يصاليا إلى الجماىير سوا  أكانوا مستمعين أو مشاىدين عممية نشر المعمومات  ، وا 

دث عبر مجموعة وسائل وعدة أو قرا ، ويقوم اإلعالم عمى االتصال الذي يح
 .(28)، والتمفاز، والصحافة، وغيرىاالمسموعة، مثل اإلذاعة أساليب

: كل عممية تتولى نقل لممعمومات والمعارف الذي يعتبرهوثمة تعريف أخر لإلعالم 
والثقافات الفكرية والسموكية، بطريقة معينة، من خالل أدوات ووسائل اإلعالم 

التأثير والنشر، الظاىرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية، بقصد 
عمى الجميور المتمقي سوا  عب ر عن ذلك موضوعيا أو لم يعبِّر، وسوا  كان 

 (29) .                                        التعبير لعقمية الجماىير أو لغرائزىا
 ـ دور اإلعالم  في تنامي اإلرهاب الدولي  : 2

، وتداول مصطمحي اإلعالم واإلرىاب من المالحظ في اآلونة األخيرة زيادة استخدام
ليس في العديد من المناسبات والخطابات المختمفة السياسية واإلعالمية والدينية 
والتي ال تكاد تخمو مناسبة وال خطاب وعمى أي مستوى إال وكان ذكر ىذين 
المصطمحين من أكثر األلفاظ تداواًل فييا فحسب ، بل ال تخمو نشرات األخبار 
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، وكذلك المؤتمرات السياسية والعممية أيضًا إلذاعية والصحف والمجالتلبرامج اوا
، ويرجع ذلك إلى جممة من حات مناسبة حول اإلعالم واإلرىابمن أعطا  مسا

  : (30)االعتبارات ُأشير إلى بعٍض منيا كالتالي 

ـ ارتباط اإلعالم ووسائمو وأجيزتو ووسائطو المتعددة والمتنوعة مع اإلرىاب  1
أىداف وغايات كل منيما  اتو وبرامجو وذلك من خالل وجود مساحة تتقاطع فيياوآلي

اإلرىاب" يجعل من األخر ، وفي أحيان أخرى فإن كمييما "اإلعالم و مع األخر
، إذ يسعى اإلعالم لتتبع أسرار اإلرىاب  ليعري حقيقتو ويكشف مواطن خصمًا لو

ي المقابل يعتبر اإلرىاب ضعفو والتعاون من أجل مكافحتو والقضا  عميو، وف
ثارة الفوضى والرعب  الوسائل اإلعالمية واإلعالميين أىداف يتعين القضا  عمييا وا 

، وبأسموب أخر يمكن وصف تمك العالقة القائمة بين اإلعالم واإلرىاب فوسيافي ن
 .ن المجاراة والمواجية في آن واحدبالمعادلة التي يتطرف طرفاىا بي

ـ كجز  من وظائفو وأىدافو ـ إلى السعي ورا  ىاب ييدف كالىماإن اإلعالم واإلر ـ  2
في نقل الطرف األخر، حيث تجتيد وسائل اإلعالم إلى تحقيق السبق اإلعالمي 

، وبالتالي فيي تسعى ورا  تمك الجماعات لمتابعة أخبار الجماعات اإلرىابية
م  بيا لتوصيل تطوراتيا ورصد وقائعيا والوقوف عمى األعمال اإلرىابية التي تقو 

المعمومة والخبر لمقارئ والمستمع والمشاىد ، ومن جية أخرى فإن الجماعات التي 
توصل رسالتيا السياسية  تمارس العنف واإلرىاب تسعى ورا  األجيزة اإلعالمية كي

شاعة الخوف، وىي بذلك تحقق أىدافيا والتي والنفسية ، تتمثل في نشر الرعب وا 
ب تمك الجماعات ورسائميا التي توجييا إلى الحكومات باإلضافة إلى تبيان مطال

إلعالمي بأنو أفضل صديق الوطنية أو المجتمع الدولي بأسره، إلى حد ُوصف ا
 ، وفي أحيانًا  تم اعتباره "اإلعالمي" شريك لإلرىابي . لإلرىابي
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إن عالقة المجاراة والتجاور القائمة بين اإلعالم واإلرىاب يمكن مالحظتيا     
ا لألعمال وتحسسيا من خالل ذلك الدور الذي تقوم بو وسائل اإلعالم في تناقمي

سائل وتتباىى وتتباين في بل وتتمادى  وتبالغ تمك الو  اإلرىابية حالة وقوعيا،
، وحسن تدبيرىا، وبراعة تنفيذىا، ونتائج ، وتتفنن في وصف دقة التخطيط لياتداوليا

ر البشرية والمادية الناجمة دميرىا وحجم الخسائ، والمساحات التي تم تتحقيق أىدافيا
، وردود أفعال تداعياتيا عمى األفراد والحكومات، وعمى مختمف المستويات عنيا

أي اإلعالم "يساىم في تنامي ظاىرة اإلرىاب اإلقميمية والدولية، وىو بذلك"المحمية و 
ة اإلعالمية ليا ويقدِّم خدمة ميمة ومجانية لمتنظيمات اإلرىابية من خالل الدعاي

وعمى نطاق واسع من جميور المتابعين الذين يستقون األخبار والمعمومات من 
ويتم ذلك من خالل عدة جوانب ، الم المقرو ة والمسموعة والمرئيةخالل وسائل اإلع

 :منيا
ــ المساىمة في توسيع دائرة نشر الفزع والخوف عمى جميور عريض أخر غير  1

 .ن تمك العمميات اإلرىابيةمباشر مالمستيدف بشكل 
مكانياتيا المادية والموجستية، وتوسيع دائرة  2 ــ إبراز قوة التنظيمات اإلرىابية وا 

، بما يزيد ان ودون استثنا  وتنفيذ عممياتياأىدافيا وقدراتيا عمى الوصول إلى أي مك
ممتمكاتيم ومستقبميم في و م من ىاجس الخوف لدى األفراد والجماعات بأن حياتي

، وأنيم ال يعيشون في مأمن وغير معصومين من استيدافيم  من قبل خطر دائم
ة الخوف والرعب ، بما يزيد من حالاإلرىابية في أي وقت وفي أي مكانالجماعات 

، ويثمج صدور التنظيمات اإلرىابية من جية أخرى في تحقيق لدى البشر من جية
 .إلى غاياتيمأىدافيم والوصول 
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دونو ـ بالترويج لغايات من تقوم وسائل اإلعالم ـ بقصد أو  االتجاهوفي ىذا      
عطائو ىالة إعالمية ال يستحقيا في ظل األىداف التي يراد تحقيقيا من  اإلرىاب وا 

أوضح كل من األستاذ   ، وفي ىذا الصددلعمل اإلعالمي أو العمل اإلرىابيورا  ا
في  2006يسرا عام خ في سو برونو فري واألستاذ دومينيك رونر من جامعة زيور 

، إذ إلعالم واإلرىاب( لعبة المصمحة المشتركة بين وابحثيما المعنون)الدم والحبر
 يستفيد الطرفان اإلعالم واإلرىاب من األعمال اإلرىابية، فاإلرىاب يحصل عمى

، واإلعالم يستفيد ماديًا باعتبار أن التقارير التي دعاية مجانية إلعمالو اإلرىابية
  .(31)األعمال اإلرىابية تساىم في زيادة عدد قرا  الصحف و مشاىدي التمفاز تنشر

وتقوم العالقة بين اإلعالم واإلرىاب عمى تبادل المنفعة والتي يمكن توضيحيا      
طية المكاسب  المادية التي يحققيا اإلعالم من ورا  التغمن خالل قيمة تمك 

يتحصل عمييا  المقابل مجموع الفوائد التي، وفي اإلعالمية لإلعمال اإلرىابية
، األمر الذي دفع المراسل الصحفي في الواشنطن بوست "ديفيد اإلرىاب من اإلعالم

، ألن ن حرية الوصول إلى وسائل اإلعالمبرودر" إلى المطالبة بحرمان اإلرىابي م
رىابية من ، وأجرا  المقابالت مع العناصر اإلية اإلعالمية لمعمميات اإلرىابيةالتغط

لى دوائر أي العام شأنيا إعطا  فرص ليؤال  لمخاطبة الجميور والوصول إلى الر  وا 
، وذلك بالطبع عالقة تعاطف أو تفّيم أو انبيار ، ما يمكنيم من بنا صنع القرار

، وقد عب ر عن ىذه العالقة القائمة بين ن عمى حساب إدانة العمل اإلجرامييكو 
من األشخاص المنخرطين في العمل اإلرىابي الذين ألقي اإلعالم و اإلرىاب الكثير 

، وذلك بتأثرىم بما كانت تعرضو القنوات ماكن مختمفة من العالمأمييم في القبض ع
والتي عمى ضو ىا قرروا االلتحاق بالمنظمات التي   الفضائية في ىذا المجال

 .( 32)ُتحرِّض عمى القيام بالتفجيرات والعمميات االنتحارية 
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ائمة عمى وفي السياق يرى آخرون أن العالقة التي تربط اإلعالم واإلرىاب ق    
، إذ يوفِّر اإلعالم لإلرىابيين الدعاية الالزمة من خالل نقل مبدأ المصمحة المتبادلة

وبث صور الدمار الناتج عنيا عبر القنوات أعماليم وتداوليا، وتناول أخبار
ع حفية وردود أفعال الشارع حيال حالة الفز الفضائية وتقديم تقارير وتعميقات ص
سيم ، وبيذا يضمن اإلعالم ديمومة اإلرىاب ويوالخوف التي تييمن عمى الجميور

إلعالم مصالح مينية وأرباح ، وفي المقابل يحقق افي تنامي اإلعمال اإلرىابية
م ، أي أن اإلعالم تحو ل إلى وسيمة لنشر األعمال اإلرىابية في إطار مفيو مادية

، ولذلك توصف العالقة بين اإلعالم "اإلرىاب الُمرّوج عبر اإلعالم" جديد ُيسم ى
 .       (33)واإلرىاب بأنيا عالقة تكاممية 

تدرك الجماعات اإلرىابية أىمية اإلعالم ، وعمى الجانب األخر من ىذه العالقة     
، وىي تدرك تيانف التي تمارسيا  لتحقيق غاياكوسيمة تمرر من خالليا أعمال الع

ىانيا في ذلك ىو ، وأن مطي تيا وفرس ر أن حربيا دعائية في المقام األولأيضا 
الفرص المتاحة لتوظيف رص تمك الجماعات عمى استثمار كل ، لذا تحاإلعالم

وسائل اإلعالم إلرىاب أكبر قدر من الجميور من خالل نقل األخبار والصور 
ؤدي إلى تعاون واستقطاب ، بما قد يوالمشاىدين ثرة عمى نفسية القرا اإلرىابية المؤ 

تدويل ، فضاًل عن أن ذلك يعمل عمى رآخ ، وكسب ود وتعاطف عددعدد منيم
، ومن جية أخرى يبدع اإلرىابيون في ضيتيم من خالل  القنوات الفضائيةق

استغالليم لإلعالم في اختيارىم وقت الذروة اإلعالمية إلعالن مسؤوليتيم عن 
بل ويضطر اإلرىابيون من تصريحات ويسبقيا من تسريبات، ما يواكبيا عممياتيم و 

، جال اإلعالم من صحفيين أو مذيعينفي بعض األوقات وعند الضرورة بخطف ر 
 . (34)أو حتى قتميم  في سبيل الحصول عمى حضور إعالمي 
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الوسائل اإلعالمية وفي ىذا السياق تعمِّق الجماعات اإلرىابية آماليا عمى     
اإلرىابيين قد يحجمون عن تنفيذ عممياتيم ، إلى حد وصل أن لخدمة أغراضيا

التي من شأنيا كشف الالزمة  و  اإلرىابية إذا تبين ليم  غياب الدعاية اإلعالمية 
، فضاًل عن ما تخمِّفو تمك العمميات من يتكبدىا المستيدفون بياحجم الخسائر التي 

رئيس الوزرا   و اعتبرت مارجريت تاتشر، اعيات نفسية لدى جميور المتابعينتد
: أن تناقل وسائل اإلعالم ألخبار اإلرىاب وبثيا لمعمميات البريطانية األسبق

 ، ووصفت ذلك باألوكسجين الالزم لإلرىابعاية مجانيةاإلرىابية ونتائجيا بمثابة د
، أو العيش بدونو الن تغطية الحدث اإلرىابي الذي ال يستطيع االستغنا  عنو

ستراتيجية لمقائمين عميوإع  .  (35)الميا يحقق مكاسب تكتيكية وا 
ر ومن نماذج استغالل اإلرىاب لوسائل اإلعالم الذي يعتمد عمى مبدأ نش     

، لجو  المنظمات اإلرىابية تحقيق أىدافو التي يسعى لبموغيا يم فياألفكار التي تس
، مثل خطف الطائرات واحتجاز الرىائن يذ بعض العمميات النوعية المثيرةلتنف

، ذلك كمو بغية جذب انتباه العالم وكسب نوع من والتعدي عمى البعثات الدبموماسية
ل تجاه القضية التعاطف عمى مستوى الرأي العام العالمي مع مرتكبي تمك األعما

ة وذلك من خالل ما تنقمو وسائل اإلعالم من تقارير تعكس حالالتي يدافعون عنيا، 
فتضطر الدول والحكومات معاناة التي تعيشيا شعوبيم، الظمم الذي يتعرضون لو وال
وىم بذلك نجحوا في  تحقيق ،تحقيق مطالبيمبشرعيتيا، و  لمقبول بقضيتيم واالعتراف

   .(36) أىدافيم

وبالنظر إلى قدرة المنظمات اإلرىابية عمى تطويع اإلعالم واالستفادة من     
ن أاألمر الذي يؤكد ب يا اإلجرامية،ممياتيا وأجندتيا ومخططاتوسائمو في تنفيذ ع
، الذين بات بمقدورىم توجيو ثل سالحا خطيرا في يد اإلرىابييناإلعالم أصبح يم

بي مباشر عمى اإلفراد رسائميم عبر وسائل اإلعالم والتي ليا تأثير سم
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 كان ىناك دورُ جريت لمعرفة ما إذا ففي احد االستطالعات التي أ  ،والمجتمعات
ع المستجوبين إجابة مطمقة تفيد % من مجمو 80أجاب   لإلعالم في تأجيج اإلرىاب

كذلك ىناك ثمة سمبيات ينطوي عمييا توظيف  ،يمعب ىذا الدور ن اإلعالمأب
الجماعات اإلرىابية لإلعالم لمترويج لخطابيا اإلرىابي عمى نحو يؤدي إلى تحفيز 

، كما يؤدي تضارب المعمومات ني الخيار اإلرىابيتب  سحوقة إلىفئات اجتماعية م
وأحيانا إلى وجـود من )يتعاطف لعمميات اإلرىابية إلى بث الفوضى،اإلعالمية عن ا

ة إلى الخاليا ، وربما يمعب اإلعالم دورا في نقل التعميمات اإلرىابي(مع اإلرىابي
  .( 37)، أو إقامة اتصاالت جديدة مع جماعات حميفة النائمة أو النشطة

ظواىر اإلرىاب في اآلونة األخيرة ، تركيز وسائل اإلعالم  ولعمو من أبرز   
الغربية األضوا  عمى العمميات اإلرىابية التي تحدث في دول إسالمية وعربية 

ال يصر عمييا عدد لتحقيق ىدفيا بإلصاق تيمة اإلرىاب باإلسالم  فقط ، والتي ماز 
، وما أن يقع حدث إرىابي في دولة غربية حتى دون مبررمن من ساسة الغرب 

تشرع شبكات التمفزيون العالمية التي يسيطر عمييا الموبي الصييوني بالتمميح باتيام 
، وىذه كل العمميات اإلرىابية في العالمالجماعات والمنظمات اإلسالمية بأنيم ورا  

، والتي 1995ىماالمقولة ثبت فشميا بعد أحداث  تفجير المبنى الحكومي في أوكال
أن اإلرىاب صناعة  ، ما يؤكد ما ُيعرف بالمميشيات األمريكية قامت بو تنظيمات

، وال يحمل بية فقط وال يرتدي عبا ة اإلسالم، فاإلرىاب ال يتحدث العر أمريكية أيضاً 
، باإلضافة إلى أن ول وسائل اإلعالم الغربية تصويره، كما تحاجنسية بعينيا
، فيناك أصولية مسيحية يست مقصورة عمى اإلسالم  فقطية لاألصولية الدين

  .(38)وييودية وبوذية وغيرىا 

وحّساسة وبشكل عام تبقى العالقة بين اإلعالم واإلرىاب  دائمًا شائكة ومتداخمة     
، كما أنيا تخضع لعدة اعتبارات معظميا غير أخالقي أساسيا االبتزاز في آن واحد
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، و الربح والشيرة  لصالح وسائل ومؤسسات اإلرىابيين من جيةستغالل من قبل واال
، وبذلك فإن العالقة القائمة بين اإلعالم واإلرىاب تطرح أخرىاإلعالم من جية 

مى المعرفة والوصول معادلة صفرية تتمحور حساباتيا بين حق الفرد في الحصول ع
وسائل اإلعالم لمحصول ، وبين ابتزاز واستغالل الجماعات اإلرىابية لإلى المعمومة

عمى منبر يحقق ليم العمنية والحضور اإلعالمي لموصول إلى الرأي العام محميًا 
  .(39)ودولياً 
وفي إطار الدور الذي يمعبو اإلعالم في تنامي ظاىرة اإلرىاب الدولي يشير      

ر بعض الُنّقاد إلى أن مساىمة اإلعالم في تنامي اإلرىاب الدولي يرجع في جز  كبي
منو إلى سعي عدد من وسائل اإلعالم واىتماميا بتناول األحداث اإلرىابية التي 

ن كان ذلك عمى حساب المبادئ األساسية  د اإلثارة لدى جميور المتمقيينتولِّ  ، وا 
 . (40)والقيم األخالقية التي يقوم عمييا العمل اإلعالمي الرصين

تسويق سائل اإلعالم المختمفة لوتأسيسًا عمى ما تقدم يراىن اإلرىابيون عمى و   
، أو في التأثير عمى أغراضيم وغاياتيم وتوظيفيا، سوا  في تضميل األجيزة األمنية

، عمى اإلرىابية التي يقومون بتنفيذىا الرأي العام عن طريق نشر أخبار العمميات
اعتبار أن الحمالت اإلعالمية التي تغطي ىذه العمميات تشك ُل عاماًل ميمًا يساعد 

، إذ يتأكدون من خالل تمك التغطية واستكمال أىداف اإلرىابيينعمى تحقيق 
، وبالتالي وصول رسائميم إلى الجيات المعنيةاإلعالمية  مدى نجاح ميمتيم  و 

، من ويج فكره اإلرىابي، والدعاية لو ودعمواب لإلعالم لتر يتحقق استغالل اإلرى
خالل محاوالتو المستمرة في البحث عن الدعاية اإلعالمية وتسميط الضو  عمى 

غراضو ومطالبووجود  . ه وقوتو وقدراتو وا 
تناقل وسائل اإلعالم المختمفة ونشرىا ألخبار العمميات ومن ىنا يتضح أن       

حيانًا، إضافة إلى بث وجيات نظر اإلرىابيين اإلرىابية بشكل متكرر ومبالغ فيو أ
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ة في وفي أماكن والتي تحمل عبارات التيديد والوعيد بمزيد من العمميات اإلرىابي
واليمع عمى نطاق إثارة الخوف تثارة الرأي العام العالمي بقصد الس،مختمفة من العالم

 عمل اإلرىابي،ة من شأنيا خدمة التشكِّل خطورة وتنطوي عمى ردود فعل سمبي،واسع
خاصة في ظل تنافس وسائل اإلعالم المختمفة عمى النقل الفوري لإلحداث المتعمقة 

ايدة من جميور القرا  باإلرىاب من اجل تحقيق سبق صحفي الستقطاب أعداد متز 
األمر الذي من شأنو يجسد مساىمة  ،، والحصول عمى الربح الماديوالمشاىدين

 .في تنامي ظاىرة اإلرىاب الدولي لمختمفةاإلعالم وبفاعمية عبر وسائمو ا
 :واإلرهاب الدولي ثانيًا : العولمة

، تطورًا مـذىاًل فـي مختمـف المجـاالتلقد شيد النصف الثاني من القرن العشرين     
وعمــــى وجــــو الخصـــــوص فــــي مجــــال النقـــــل والمواصــــالت واالتصــــاالت وتكنولوجيـــــا 

، وأصـــبحت مـــع ذلـــك حركـــة الـــزمن، وُاختـــزل ، فتقم صـــت بـــذلك المســـافاتعمومـــاتالم
، وقــد ًا وســيولة وســرعة فــي أرجــا  العــالمانتقــال األفــراد والســمع والخــدمات أكثــر ُيســر 

ـــــة بفضـــــل  ـــــزة نوعي ـــــة وقف ـــــرة حقيقي ـــــا االتصـــــاالت والمعمومـــــات طف شـــــاىدت تكنولوجي
ـــــــي "ا ـــــــف لكمبيوتر"وشـــــــبكة األقمـــــــار الصـــــــناعيةاســـــــتخدامات الحاســـــــب اآلل ، واليوات

جعمــت المجــال مفتوحــًا ومتاحــًا لمتواصــل بــين شــعوب العــالم  ، وىــي جميعيــاالمحمولــة
دون قيود أو حدود أو حتى رقابة  ـ ال سيما ـ شبكة المعمومات الدولية "االنترنـت" أو 

" ومواقـــع  Emailمـــا ُيعـــرف بالفضـــا  النتّـــي والتـــي تحتـــوي عمـــى البريـــد اإللكترونـــي "
" Utube" واليوتيوب "Facebookالتواصل االجتماعي والتي من أىميا  الفيسبوك "

" والتـــي ســـيم ت الحصـــول عمـــى األخبـــار واقتنـــا   Google Earthوجوجـــل أيـــرث"
المعمومات وتحديـد المواقـع وفـي أي مكـان مـن العـالم وفـي أي وقـت ، وذلـك بواسـطة 

" عمــى إيقونــة الموقــع المطمــوب ، والنقــر عمــى لوحــة  "Mouseتحريــك مؤشــر الفــأرة 
، األمــر الــذي لــم يعــد معــو العــالم قريــة واحــدة كمــا ذىــب Keyboard" (41)"المفــاتيح 
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، إذ أنـو تحـول بفعـل ىـذه ان" بل ولم يعد أيضا قرية عولميةإلى ذلك "مارشال ماكموى
الثــورة التكنولوجيــة إلــى غرفــة كونيــة ثــم إلــى جيــاز عــولمي عنــد أطــراف أصــابع الفــرد 

 .( 42)في أي مكان من العالم
 ـ تعريف العولمة : 1

ــًا قــديماً تعــد        ، بيــد أنيــا ليســت نتاجــًا لمعقــود الماضــية العولمــة مصــطمحًا تاريخي
، ولعـل مـا جعـل لمصـطمح وأنتشـر عمـى النطـاق الكـونيالتي أزدىر فييا تـداول ىـذا ا

ـــــق آثـــــار الثـــــو  رة العمميـــــة آثـــــار العولمـــــة تبـــــرز فـــــي ىـــــذه الحقبـــــة التاريخيـــــة ىـــــو تعمُّ
مــة التــي شــاىدىا عــالم االتصــال مــن خــالل ، والتطــورات اليائوالتكنولوجيــة مــن جانــب

كة المعمومـــات الدوليــــة تطـــور األجيـــزة اإللكترونيــــة واألقمـــار الصــــناعية وظيـــور شــــب
، فضـــاًل  عـــن مــــا انطـــوت عميـــو آثـــار العولمــــة وتـــداعياتيا فـــي مجــــاالت "االنترنـــت"

عولمـة عمـى ثـالث ، وتنطـوي الجانـب آخـرالسياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة من 
بحيــث تصــبح متاحــة لــدى جميــع النــاس،  : انتشــار المعمومــاتات رئيســة وىــيعمميــ

ن الجماعـــات والمجتمعـــات ، وزيـــادة معـــدالت التشـــابو بـــيتـــذويب الحـــدود بـــين الـــدول
، وبـــــذلك يتمثـــــل جـــــوىر العولمـــــة فـــــي ســـــيولة حركـــــة النـــــاس وانســـــياب والمؤسســـــات

  (43)المعمومات وتبادل السمع بين الدول عمى النطاق الكوني 
  (Globalization)إن تعريف العولمة يرجع إلى ترجمة المصطمح اإلنجميزي      

ولمـــة بالكوكبـــة، العولمـــة بالكونيـــة، وبعضـــيم يتـــرجم الع البـــاحثين بعـــض حيــث يتـــرجم
، أما في اآلونة األخيرة فقد أشتير بين البـاحثين مصـطمح العولمـة وبعضيم بالعالمية

  .(44)بين أىل السياسية واالقتصاد واإلعالموأصبح ىذا المصطمح من األكثر شيوعًا 
، العـالم بصـبغة واحـدة شـاممة لمجميـعوُتعر ف العولمـة اصـطالحا عمـى أّنيـا توحيـد    

ومــن جميــــع النــواحي والمجــــاالت االجتماعّيــة، واالقتصــادّية، والفكرّيــة، بغــض النظــر 
طمح مفيـوم أو ثابـت أو عن الدين والعرق والجنسّية وكذلك الثقافة، وال يوجد ليا مصـ
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، ألّن الغــرض األساســي ليــا متعّمــق باالقتصــاد والرأســمالّية، ولــذلك اتجــو متّفــق عميــو
العديـــــد مـــــن الكتّـــــاب واألدبـــــا  والمفكـــــرين إلـــــى تعميميـــــا كنمـــــوذج لمحضـــــارة الغربّيـــــة 
ة األمريكّية عمى وجو التحديد لنشر أفكارىا االقتصادّية، والسياسّية، والفكرّية، والثقافّيـ

  (45).فــــــــــــــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــــــــــــــع أنحــــــــــــــــــــــــــــــا  العــــــــــــــــــــــــــــــالم
وتعــد دت تعريفــات العولمــة وتنو عــت، وال تكــاد تجــد فييــا تعريًفــا جامًعــا مانًعــا،        

ـــك يرجـــع إ ـــى تعـــد د مجـــاالت العولمـــة مـــن جيـــةوذل ـــاحثين فـــي ل ، والخـــتالف رؤى الب
تنـــاولت مصـطمح ، ومـن بـين التعريـــفات التـي اوليم لتمك المجاالت من جيـة أخـرىتن

: التوّجـــو لمســـيطرة عمـــى العالـــــم عـــن طريـــق تعمـــيم نمــــط الحضـــارة العولمـــة عمـــى أنيـــا
ــــاالت السياســـية واالقتصـــادية واال ــــة فـــي المجـ ، جتماعيـــة والثقافيـــة والتكنولوجيـــةالغربيـ

كثيـر مـن البـاحثين إلـى مة ىي العولمة االقتصادية، وذىب ولعل أبرز مجاالت العول
ة لمعولمة قد كانت في تسعينيات القرن الماضـي، وخاّصـًة أّن النشأة الفعمية والممموس

بعـــد تفكـــك االتحـــاد الســـوفيتي، وســـقوط جـــدار بـــرلين، وانييـــار الّنظـــام االشـــتراكي فـــي 
مــن  اً بعضــة بالســيطرة عمــى العــالم، حتــى أن العــالم، وتفــرُّد الواليــات المتحــدة األمريكيــ

ــــا البــــاحثين يعتبــــرون أّن العولمــــة مــــا ىــــي إال )أمركــــة(، با ــــورة التكنولوجي إلضــــافة لث
 (،46)واالتصاالت واإلنترنت، فكل ىذه العوامل أّدت إلى نمـو العولمـة بشـكل متسـارع 

 .حتى وصمت إلى ىذا النمط  من أسموب الحياة الذي نعيشو حالياً 
ـــداع العممـــي  كمـــا ُتعـــر ف العولمـــة: عمـــى أنيـــا : نظـــام عـــالمي جديـــد يقـــوم عمـــى اإلب

، بحيـــث تـــزول الحـــدود بـــين شـــعوب والتكنولـــوجي وثـــورة االتصـــاالتقنـــي والتطـــور الت
        . (47)العالم ويصبح العالم قرية كونية صغيرة 

ولعـــل مـــن بـــين أىـــم التعريفـــات التـــي تناولـــت ىـــذا المصـــطمح والتـــي وصـــفتو بـــالثورة 
 :( 48)، ُأشير إلى التعريفات التالية التكنولوجية واالجتماعية
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  القــة بــين مســتويات :عروزنــاو" عــر ف العولمــة عمــى أنيا العــالم االجتمــاعي "جــيمس
، وتشـــمل إعـــادة تنظـــيم السياســـة ، الثقافـــة ، االيـــدولوجيا: االقتصـــاد، متعـــددة لمتحميـــل

ـــاج ـــداخل الصـــناعات عبـــر ااإلنت ـــل، ت ـــل الســـمع ، تمالحـــدود ، انتشـــار أســـواق التموي ث
عـــات الميــاجرة والمجموعـــات ع بــين المجمو ، نتــائج الصـــراالمســتيمكة لمختمــف الـــدول

 .المقيمة
 بأنيــــا ذلــــك االتجــــاه المتنــــامي الــــذي يصــــبح بــــو العــــالم نســــبيًا كــــرة ويعرفيــــا آخــــرون :

، حيث يصبح العـالم أكثـر أن الحدود الجغرافية ال يعتد بيااجتماعية بال حدود . أي 
 .ة االجتماعية متداخمة بين األمماتصااًل مما يجعل الحيا

  وىناك من يعرِّفيا بأنيا:زيـادة درجـة االرتبـاط المتبـادل بـين المجتمعـات اإلنسـانية مـن
نتـــــــاج واألشـــــــخاص خـــــــالل عمميـــــــات انتقـــــــال الســـــــمع ورؤوس األمـــــــوال وتقنيـــــــات اإل

 .والمعمومات
  وقــــد عر فيــــا إســــماعيل صــــبري تعريفــــًا شــــاماًل فقــــال :ىــــي التــــداخل الواضــــح ألمــــور

حدود السياسية لمـدول ذات سموك، دون اعتداد يذكر بالاالقتصاد والسياسة والثقافة وال
ودون الحاجــة إلــى إجـــرا ات  ، أو انتمــا  إلــى وطــن محــدد أو لدولــة معينــة ،الســيادة
 .حكومية

  و ُيعرِّفيا مالكوم واترز مؤلف كتاب العولمة بأنيا : كل المسـتجدات والتطـورات التـي
 . .تمع عالمي واحدسكان العالم في مجتسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج 

وقـــد غـــدت العولمـــة أحـــد أىـــم المصـــطمحات وأكثرىـــا تـــداواًل و التـــي انتشـــرت وبتســـّرع 
تنــاول وحتــى وقتنــا الحاضــر،إذ ال يكــاد يخمــو  منقطــع النظيــر أواخــر القــرن العشــرين

اإلشــــارة إليـــو أو االســــتدالل بـــو فــــي وســـائل اإلعــــالم مصـــطمح العولمــــة واســـتخدامو و 
،إلى واالقتصادية وحتى السياسية أيضـاً المختمفة والمنابر والمنتديات الثقافية والعممية 

 .مألوفًا وفي كافة أرجا  المعمورةحد صار معو ذيوع ىذا المصطمح 
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 في تنامي اإلرهاب الدولي : ـ دور العولمة 2
، غيــرات تكنولوجيــة وتــداخالت ثقافيــةمــا يفرضــو مــن مت إن نظــام العولمــة وكــل     

، جعل مـن ظـاىرة اإلرىـاب ظـاىرة دوليـة تتعـدى أركانـو وتداعياتـو سياسية واجتماعية
، إذ سـي مت وسـاىمت عولمـة التكنولوجيـا الحديثـة ى ما ورا  الحدود السياسـية لمـدولإل

ليـا تبـادل المعمومـات فيـا ت لممنظمات اإلرىابية المنتشرة حول العالم تعاونيا ، وأتاحـ
،األمر الذي أدى إلى سيولة انتقال الجرائم اإلرىابية ، والتي عادة كانـت تحـدث بينيا

فــي إقمــيم دولــة معينــة إلــى جــرائم إرىابيــة دوليــة، يكــون المحــرِّض والمشــترك والوســائل 
، إال أنيــا ُتطــال فــي يــانوالفاعــل فييــا خــارج حــدود الدولــة المعنيــة فــي كثيــر مــن األح

 .(49)آثارىا وتداعياتيا تمك الدولة وغيرىا من الدول
ساســـية لممجتمعـــات الحديثـــة وقـــد صـــارت تكنولوجيـــا المعمومـــات مـــن الســـمات األ    

ـــات الحديثـــة فـــي مختمـــف ســـأوالتـــي  المجـــاالت ســـوا : وســـائل يمت فـــي تطـــور التقني
ـــات األســـمحة والمتفجـــر االتصـــال و  أســـمحة ات بمـــا فييـــا أجيـــزة الرصـــد والمراقبـــة وتقني

ــــدمار الشــــامل ــــى تســــميتو بإرىــــاب الوســــائل ال ــــى ظيــــور مــــا تعــــارف عم ، مــــا أدى إل
حيــث صــار أنتــاج بعــض أنــواع مــن ىــذه  "Information Welfare”المعموماتيــة 

األسمحة متاحًا بوسائل ومواد متداولة وغير مكمفة، والتي مـن بينيـا المـواد البيولوجيـة 
ي صـناعة ىـذه األسـمحة واسـتخداميا لـيس والكيميائية،  إلـى حـد  أصـبح أن التفـنن فـ

، وخصوصـــًا عنـــد حســـب، بـــل مبعـــث لمتبـــاىي واالفتخـــارمجـــال لمتنـــافس فيمـــا بينيـــا ف
استخداميا في أعمال إرىابية تؤدي إلى قتل عديد األبريا  ونشر الخوف والفزع عمى 

ور التكنولــوجي نطــاق واســع مــن العــالم، واســتفادت المنظمــات اإلرىابيــة مــن ىــذا التطــ
، كمـا أتـاح  خطيط والتنفيذ والتدريب والتجنيـد، وكذلك في برامج التتطوير أساليبيا في

، األمـــر الـــذي أدى إلـــى زيـــادة ل لمحصـــول عمـــى أســـمحة ووســـائل تـــدميرأماميـــا الســـب
، فضاًل عن زيادة قدراتيا التدميرية وفداحة إلرىابية ، واتساع رقعة انتشارىااألعمال ا
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ـــــة أخطارىـــــا ، وانعكاســـــاتيا الصـــــحي ة الجســـــدية منيـــــا والنفســـــية ، وكـــــذلك االجتماعي
ثــارة ع حــاالت القتــل واإلعاقــة والتشــريدواالقتصــادية عمــى البشــر، مــن خــالل ارتفــا ، وا 

، وىذا في حـد ، وزيادة معدالت الفقر والبطالةمستوى الرعب والفزع عمى نطاق واسع
 ( 50) .قبمياذاتو يشكِّل إرىابا لمبشرية بأسرىا ويمثِّل تيديدًا حقيقيًا لمست

ل فـــي مفيـــوم اإلرىـــاب بعـــد      إحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر وقـــد طـــرأ تحـــو 
، إلـى عمـل ات الثـورة االتصـالية اإللكترونيـة، وذلك في سياق العولمـة ومعطيـ2011

، لــــيعمن عــــن انتيــــا  عصــــر مــــق عميــــو "الشــــكل العــــولمي لإلرىــــاب"مــــنظم صــــار ّيط
، ومــن أجــل تحقيــق أىــادف بمــد معــينرة التــي تحصــر نشــاطيا فــي الجماعــات الصــغي

ـــب غالبـــًا مـــا تكـــون محميـــة ومحـــددة، ليبـــدأ عصـــر التنظيمـــات اإلرىابيـــة ذات  ومطال
، ى نطـاق واسـع فـي مختمـف دول العـالمالطابع العالمي والتي ليا أفرع وامتـدادات عمـ

وتســعى ىــذه التنظيمــات إلــى تنفيــذ عمميــات وتحقيــق أىــداف عمــى مســتوى أكثــر مــن 
ـــة (51)دولـــة واحـــدة ـــة فـــي ىـــذه اآلون ـــرة لعميـــا بعـــد إحـــداث . والشـــواىد التاريخي  11كثي

ــر رســبتمب ، والتــي كانــت مســرحًا ليجمــات بإحــداث العاصــمة الفرنســية  بــاريس ، ُأذكِّ
، وُأشـير ىنـا إلـى سمسـمة التفجيـرات التـي 2015ية إرىابية خالل شـير نـوفمبر انتحار 

، والتي حدثت مجيكية بروكسلفاق في العاصمة الباستيدفت مطار ومحطة مترو األن
ي أودت بحيـاة العديـد مـن ، والتـ2016لثاني والعشرين من شير مـارس يوم الثالثا  ا

ىابيـة لـيس ، ناىيك عن درجة الفزع والخوف الذي نجم عن تمك األعمـال اإلر األبريا 
، ووصــمت ياتيا جميــع الــدول األوروبيــة، بــل طالــت تــداععمــى مســتوى بمجيكــا فحســب

رجـة اسـتعدادىا ، والتـي جميعيـا رفعـت دبـيض فـي واشـنطنقة البيت األكذلك إلى أرو 
لـى بمجيكـا، وأغمقت حـدودىا وعم  واستنفارىا األمني ، وسـارع قـت حركـة الطيـران مـن وا 

قــادة اإلتحـــاد األوروبـــي فـــي نفـــس اليـــوم إلــى عقـــد اجتمـــاع طـــارئ ليـــم فـــي العاصـــمة 
ــــاريس ، لمناقشــــة األوضــــاع والمســــتجدات واإلجــــر  ا ات الواجــــب اتخاذىــــا الفرنســــية ب
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"يومًا حزينًا  22/3/2016، واعتبروا ذلك اليوم "الثالثا  لمكافحة ىذه الجرائم الدولية
(52)في عموم أوروبا 

. 
، رقعتـو الجغرافيـة ، وسـرعة انتشـارهلذا يتميز اإلرىاب في عصر العولمـة بتوسـع     

، وضـــوابط لدوليـــةا ، بمـــا فييـــا الحـــدودذيـــو عمـــى اختـــراق الحـــواجز والموانـــعوقـــدرة منف
"ُمتعولمًا"،وخارجــًا عــن  ، وىــو مــا يشــير إلــى أن اإلرىــاب قــد أصــبحأجيزتيــا األمنيــة

، وتتـــربص لإلعمـــال ىابيـــة صـــارت عـــابرة لمحـــدود الوطنيـــة، فالمنظمـــات اإلر الســـيطرة
، كما أخـذت متخطية بذلك حدود الدولة الواحدةاألشد تأثيرًا عمى الرأي العام العالمي 

ـــة ومتطـــورة تتماشـــى مـــع الو الجـــرائم اإلرى ـــة أشـــكااًل حديث ـــات ابي ـــة والتقني ســـائل الحديث
، باإلضــافة إلـــى تكنولوجيـــا التخطـــيط وتحديـــد األىــداف والتنفيـــذ، مـــن حيــث المتطــورة

، مــــال اإلرىابيــــةالتســــميح والتــــي زادت بشــــكل ممحــــوظ القــــدرة التدميريــــة والفتاكــــة لألع
، وخاصة تقنيـات كافة المستوياتر التكنولوجي عمى فاإلرىاب بات يستفيد من التطو 

األســــــمحة والمتفجــــــرات وتعتبــــــر العبــــــوات الناســــــفة ذات المغنــــــاطيس الفع ــــــال وشــــــديد 
، والتـي لمتفجـرات األكثـر اسـتعمااًل حاليـاااللتصاق بحديد المركبات اآلليـة مـن بـين  ا

 (  .53)يتعذر عمى أجيزة مكافحة اإلرىاب سحبو أو تفكيكو بسيولة 
ــــدوليالعولمــــة ووســــائمي وفــــي إطــــار اثــــر     ــــامي ظــــاىرة اإلرىــــاب ال ، فــــإن ا فــــي تن

التنظيمــات اإلرىابيــة تســتخدم حاليــًا أجيــزة الكمبيــوتر وشــبكة المعمومــات الدوليــة فــي 
تجنيد األعضا  والبحث عن المزيد من المتطوعين ، كما تقوم  بـاختراق  المنظمـات 

ىا  لضمان وجود ستار والمؤسسات المختمفة من خالل زرع وتوظيف العمال  بكوادر 
فع ال يمكن التحقق من صـدقو لخـداع األجيـزة األمنيـة القائمـة بـالتحقيق والبحـث عـن 
خمفيـــة األشـــخاص المـــدرجين تحـــت المراقبـــة باعتبـــارىم يشـــكمون مخـــاطر عمـــى أمـــن 
الدولــــة ،  وىــــذا االســــتخدام لمكمبيــــوتر واالنترنــــت يــــدخل فــــي نطــــاق إرىــــاب شــــبكات 

، ســيمة لمتــدريب والتخطــيط  اإلرىــابين الكمبيــوتر يمثِّــل و المعمومــات ، وفــوق ىــذا فــإ
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اف عمـــى الكمبيـــوتر والتـــدريب حيـــث أصـــبح بمقـــدور اإلرىـــابيين صـــنع نمـــاذج لألىـــد
، وتؤكــد دراســة ة أكثــر أمانــًا وكفــا ة وأقــل تكمفــة، وىــو بالتــالي "الكمبيــوتر" وســيمعمييــا

: سـتيفن أربـا ورز واإلرىاب في لندن  كتبيا كل من مركز األبحاث لدراسات الصراع
: التيديــد الجديــد لأللفيــة اإلرىــاببعنــوان "التكنولوجيــا و  1998و كمبرلــي أركيــز عــام 

الجديدة "  أنو في إمكـان التنظيمـات اإلرىابيـة الحصـول عمـى مـا تريـد مـن معمومـات 
، أو ت المعمومـاتل استغالل ثغـرات شـبكاعبر االستخدام المتقن لمكمبيوتر، من خال

بـــالمجو  لعمميـــات القرصـــنة المعموماتيـــة والـــدخول إلـــى شـــبكات المعمومـــات العســـكرية 
، أو الــدخول عمييـــا فــي تخطــيط العمــل اإلرىــابي وتنفيــذهواألمنيــة لمــدول الســتغالليا 

، دميرىا ومــن تــم ضــرب اقتصــاد الدولــةوعمــى شــبكات البورصــة واألســواق الماليــة لتــ
األعمــــال اإلرىابيــــة الــــذي واكــــب التطــــور الــــذي تشــــاىده  وىكــــذا نالحــــظ التطــــور فــــي

 .  (54)التكنولوجيا إلى حد يطمق البعض عمى ىذه المرحمة بحقبة اإلرىاب التكنولوجي
ويـــــراىن اإلرىـــــاب كـــــذلك عمـــــى التوظيـــــف اإلعالمـــــي لوســـــائل التطـــــور التكنولـــــوجي 

، وكـــذلك توصـــيل رســـالتو واإلعـــالن عـــن مطالبـــووالمعموماتيـــة فـــي الجانـــب الـــدعائي ل
ـ عمــى ذلــك صــارت وســائل المعموماتيةــ اســتقطاب مــوالين وداعمــين جــدد لــو ، وبنــا اً 

ــــ شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي والتـــي مـــن أىميـــا  الفيســـبوك " " Facebookالسيما
"أدوات ميمــــــــة تســــــــتخدميا  GoogleEarth" وجوجــــــــل أيــــــــرث"Utubeواليوتيــــــــوب "

لســيطرة واألنصــال والتواصــل مــع المنظمــات اإلرىابيــة فــي ميــام التخطــيط والقيــادة وا
جماعـــات وأفـــراد متواجـــدة ومنتشـــرة فـــي منـــاطق مختمفـــة مـــن العـــالم، بمـــا يمكنيـــا مـــن 

، وخمــق لبشــري وكشــف ســمبيات خصــوميا مــن جيــةالحصــول عمــى الــدعم المــادي وا
حالة من الفوضى والخوف لدى الرأي العام من خالل نشر أشرطة مرئية "فيديوىات" 

 .(55) قوم بيا من جية أخرىتوثق العمميات التي ت
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وســي مت العولمــة مــن خــالل اســتخدامات الكمبيــوتر ووســائطو المتعــددة باســتعمال     
عمـــى وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي والرســـائل اإللكترونيـــة ومواقـــع الشـــبكة العنكبوتيـــة 

تي ، سوا  من حيث الوسيمة أو اليدف أو تأمين البيئة الالتنظيمات اإلرىابية أعماليم
، إذ يجتيـد القـادة والمخططـون عمـى مسـتوى اإلرىـاب ى عممية األعمال اإلرىابيـةترع

الــدولي فــي االســتفادة المثمــى مــن كافــة تمــك الوســائل والوســائط لمتــأثير عمــى رو اد مــا 
، ويعممـون مـا العـادة ىـم مـن الشـباب والمـراىقين ُيعرف بـ "غرف الدردشـة" والـذين فـي

قون ليا، بوسعيم لخمق البيئة المواتية إلق ناعيم بأىداف تنظيماتيم اإلرىابية التي يسوِّ
 ( 56)تم استقطابيم لالنضوا  تحت تنظيماتيم اإلرىابية 

وفــي ىــذا الصــدد نب ــو المينــدس محمــود عطيــة صــقر "محاضــر بكميــة الحاســبات     
، الــذي فعاليــات المــؤتمر الــدولي لإلرىــاب والمعمومــات بجامعــة عــين شــمس " خــالل

الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة، تحــت شــعار "بــين تطــرف الفكــر وفكــر ُعقــد فــي 
ــة مــن مســتخدمي  التطــرف "إلــى أن الجماعــات اإلرىابيــة اســتفادوا مــن األعــداد اليائم
اإلنترنـــت عمـــى مســـتوى العـــالم، وحجـــم البيانـــات المفيرســـة عمـــى صـــفحات التواصـــل 

: جمــع لعنــف، مــن خــاللد تــدعو لإلرىــاب وااالجتمــاعي وذلــك بنشــر معمومــات ومــوا
ـــدعوة لمتطـــرفالمعمومـــات الال ـــراد الزمـــة عـــن أىـــدافيم، وال قـــابمين ، والبحـــث عـــن األف

 .(57)، ونشر المعمومات التي تبين طرق تصنيع المتفجرات لمتجنيد
كمـــا ظيـــر مـــا ُيعـــرف باإلرىـــاب اإللكترونـــي والـــذي يقـــوم عمـــى العبـــث واختـــراق      

، أو تعطيـــل وســـائل ونيـــة  باســـتخدام الفيروســـاتاإللكتر وتـــدمير الـــنظم المعموماتيـــة و 
ـــي لممرافـــق واألجيـــزة ووســـائل المواصـــالت واالتصـــاالت ومحطـــات  ـــتحكم اإللكترون ال

، مـا يـؤدي ة ببعضيا بواسطة شبكات معموماتيـةالتوليد التي تعمل بشكل آلي ومتصم
ثــارة الفــزع والخــوف لــدى النــاسإلــى حــدوث كــوارث وخيمــ ومــن ذلــك التســبب فــي ، ة وا 

ــــاه، وتعطوط الطــــائرات، وتصــــادم القطــــاراتســــق ــــد الكيربــــا  والمي ، يــــل محطــــات تولي
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، وتعطيـل إشـارات التـي تـتحكم فـي الصـناعات الدوائيـة، والبـرامج ةواألنظمة المصـرفي
الراقيــة "  ، وىــو مــا ُيعــرف "بالجريمــةر المروريــة خاصــة فــي المــدن الكبــرىحركــة الســي

، فضــاًل عـن أنيــا تحمــل يمــة  وكارثيـةألنيـا ُترتكــب عـن ُبعــد، وتسـبب فــي أضـرار وخ
      .               (58)إمضا  العولمة وال تترك آثارًا لمنفذييا 

ـــال وســـقوط      ـــد ســـاعدت ثـــورة االتصـــال وســـيولة االنتق ـــدم فق ـــى مـــا تق وتأسيســـًا عم
الحـــدود بـــين الـــدول  وانتشـــار االعتمـــاد المتبـــادل وحجـــم التجـــارة والتعـــامالت الدوليـــة 

مـــال اإلرىابيـــة عمـــى النطـــاق ،عمى انتشـــار األعلبنكيـــة والشـــركات متعـــددة الجنســـياتا
، ومـن خـالل ذلــك يبـدو واضـحًا أن العولمـة وبمــا تزخـر بـو وسـائطيا المتعــددة الـدولي

رنت" ومواقع التواصل االجتماعي والمتنوعة ـ السيما ـ  شبكة المعمومات الدولية "اإلنت
، واســـتخداميا كـــار الجماعـــات اإلرىابيـــة مـــن جيـــةفيمت فـــي الدعايـــة والتـــرويج ألســـأ

كمنصــات حشــد وتأييــد لمبادئيــا مــن جيــة أخــرى، وذلــك عــن طريــق اإلمكانيــات التــي 
، والوصــول إلــى عقــوليم  والتــأثير المواقــع فــي التواصــل مــع مســتخدميياتوفرىــا تمــك 

 ، فضاًل عن نشـر صـور العمميـات اإلرىابيـة، واستقطاب وتجنيد ما يمكن منيمعمييم
، األمــر الــذي ألقــى بظاللــو عمــى تنــامي الظــواىر والتحــريض عمــى تقميــدىا ومجاراتيــا

 .     (59)اإلرىابية وتمددىا إلى ما ورا  الحدود السياسية لمدول
ا وأجيزتيـــا وعمـــى األخـــص ، بـــأن العولمـــة مـــن خـــالل آلياتيـــوىكـــذا يمكـــن القـــول    

ـــوتر ـــة فـــي شـــبكة اإلنترنـــت ومو الكمبي اقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ، وبوســـائطيا المتمثم
، ويبــدو ذلــك واضــحًا مــن خــالل اســتخدام ت فــي تنــامي ظــاىرة اإلرىــاب الــدوليســاىم
،واألقمار الصــــــناعية  والطريــــــق الســــــريع اعــــــات اإلرىابيــــــة الســــــموات المفتوحــــــةالجم

، في خدمة أغراضـيم وتحقيـق أىـدافيم لممعمومات وتسخيرىم  لتمك األجيزة والوسائط
، وتنـوع اىر اإلرىابية وزيادة نشاطيا، وتعدد عممياتيا اإلرىابيةالظو ما أدى إلى تمدد 

، وعمـــى نطـــاق شاســـع فـــوق مســـاحات اليـــابس مـــن د ضـــحاياىاجرائميـــا وارتفـــاع أعـــدا
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يــاه اإلقميميــة والدوليــة ، وعمــى ســطح الماألرض وباطنيــا، وفــي أجــوا  الفضــا  الــدولي
 .          وأعماقيا

 الخاتمة 
صوره وأشكالو الفردية والوطنية والدولية صار يمثِّل تحـديًا ال ريب أن اإلرىاب بكافة 

عالميـًا ـ السـيما ـ بمـا يحـرزه مـن تقـدم مـذىل فـي دروب العمـم والتكنولوجيـا واسـتفادتو 
من أوجو العولمة المتعددة وخاصة شبكة اإلنترنت ومواقـع التوصـل االجتمـاعي وبمـا 

القنوات الفضائية  ة وخاصةيفرضو من حضور إعالمي عبر وسائل اإلعالم المختمف
، األمر الذي ألقى بظاللو عمـى تنـامي الظـواىر اإلرىابيـة لـيس مـن والصحف وغيرىا

خالل التزايد المضطرد في عدد الضحايا وحجم الدمار الذي تخمفو وحسب ، بل فـي 
شـــاعة الخـــوف والفـــزع والقمـــق عمـــى  قـــدرة الجماعـــات اإلرىابيـــة عمـــى نشـــر الخطـــر وا 

أسيسًا عمى ما تم عرضو بشأن ىذا الموضوع فقد خمصت الدراسة مستوى العالم ، وت
 إلى ما يمي :

وذلـك عقـب انفجـار موجـة العنـف ـ ظير مفيوم اإلرىاب مـع بدايـة الثـورة الفرنسـية  1
، 1972ســـية بـــاريس فـــي شـــير أغســـطس عـــام الـــذي شـــاىدتو شـــوارع العاصـــمة الفرن

نشـــر الخـــوف الرعـــب و  والتـــي مث مـــت أعمـــى درجـــات العنـــف الـــذي ييـــدف إلـــى إشـــاعة
 .نطاق القانون ، باعتبار تمك األعمال تمت خارجوأعمال التنكيل والقتل

ـ صــعوبة تعريــف مفيــوم اإلرىــاب الــدولي وتبــين ذلــك مــن خــالل عرضــنا لمجيــود  2
الدوليــة والمحــاوالت الفقييــة المختمفــة ، ويرجــع لعــدة صــعوبات ومبــررات لعــل أىميــا 

، باإلضــافة سياســية عمــى االعتبــارات القانونيــةيــا التغميــب الــدول لمصــالحيا واعتبارات
إلى اختالف وجيـات النظـر حيـال مفيـوم نضـال الشـعوب وحقيـا فـي تقريـر مصـيرىا 

 والذي تصنفو بعض الدول من قبيل اإلعمال اإلرىابية .     
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ـ تظــل العالقـة القائمــة بــين اإلعـالم واإلرىــاب عالقـة تكامميــة أشــبو مـا تكــون بــين  3
ــــك العالقــــة ينــــتج الحــــدث واألخــــر يقــــوم بتســــويقو ماطــــرفين أحــــدى ، وبــــذلك مث مــــت تم

وبوضـــوح عـــاماًل مـــؤثرًا يســـاىم فـــي تنـــامي ظـــاىرة اإلرىـــاب الـــدولي  وتوســـيع نطـــاق 
 انتشارىا .

ـ أفمح اإلرىابيون في تسخير وتطويع وسـائل اإلعـالم المختمفـة فـي القيـام بالدعايـة  4
ىا، وأعداد تقـارير تيم اإلرىابية ونشر صور اإلعالمية ليم من خالل نقل أخبار عمميا

جــرا  مقــابالت ولقــا ات مــع إعالميــة عنيــا ، قادتيــا، األمــر الــذي يغــذي اإلرىــاب، وا 
 .    ار يتو ، ويعمل عمى تنامي مظاىرهويضمن استمر 

، عمــى التــرويج العولمــة مــن خــالل آلياتيــا المتاحــة، ووســائطيا المتعــددةيمت ســأـ ـــ 5
، وتمــددىا الــدولي وتنــامي مظــاىره اإلرىابيــة، وتنــوع وتطــور جرائمــو لمفيــوم اإلرىــاب

 . عمى النطاق العالمي
كنولوجي الذي جـا  نتاجـًا ـ استطاعت الجماعات اإلرىابية االستفادة من التطور الت6

، وذلك في تنفيذ أجندتيا ومخططاتيا وعممياتيا اإلرىابيـة ، كمـا فرضـت تمـك لمعولمة
ل فـــــي شـــــبكة  المعمومـــــات الدوليـــــة "اإلنترنـــــت" ومواقـــــع الجماعـــــات حضـــــورىا الفاعـــــ
 التواصل االجتماعي .      
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