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  ملخص البحث:
الدولية   العالقات  والتطبيقي يف حقل  األكاد�ي  املجال�  يف  السائدة  النظرية  الواقعية هي  كانت 

القرن العرشين جعلتها  بعد الحرب العاملية الثانية. وشهدت تطورات   كب�ة يف أواخر السبعينيات من 
تسمى بالواقعية الجديدة. �كنت الواقعية الجديدة من توليد تقييم دقيق للقضايا الدولية. ومع ذلك،  
وباألخص   وتفس�ها  املعارصة  األحداث  وصف  عىل  قادرة  الجديدة  الواقعية  هل  السؤال،  يبقى 

األخ�ة، حصلت الج�عات اإلرهابية عىل إهت�م كب� بصفتها طرفًا  الج�عات اإلرهابية؟ ففي السنوات  
لهذا   الدولية جهودهم  العالقات  املنظرين يف مجال  العديد من  كرس  الدويل، وقد  املستوى  عىل  مه�ً 
ليست   اإلرهابية  الج�عات  أن  باإلج�ع عىل  أتفقوا  فقد  الجدد،  بالواقعي�  يتعلق  في�  أما  املوضوع. 

ا الفاعل  مواجهة هي  أو  الدويل  النظام  هيكل  تغي�  عىل  قادرة  غ�  ألنها  الدولية،  الساحة  يف  لرئيس 
ملنع   موحد  إسرتاتيجي  إقرتاح  عىل  الجدد  الواقعيون  يوافق   � ذلك،  إىل  إضافة  وقوتها.  الدولة  مكانة 

الف واجه  هكذا،  اإلرها�.  التهديد  لتحدي  مقيدة  سياسات  وتنفيذ  اإلرهابية  الج�عات  كر  إنتشار 
الواقعي الجديد اإلنتقادات من قبل نظريات أخرى �ا يف ذلك الليربالية الجديدة والبنائية. وبناًء عىل  
كل ماسبق، فإّن الغرض من هذا البحث هو تقديم تقييم ملوضوع الج�عات اإلرهابية ومحاولة إثبات 

يتم اإلرهابية وتفس�ها؛  الج�عات  قد فشلت يف وصف  الجديدة  الواقعية  الرتكيز    أن  ذلك من خالل 
  .عىل  أبرز �وذج  وأحدثه وهو  تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" املعروف بـ"داعش" 

  

  پوخت�ى تو�ژین�وە:
و  سفکردنە و  ی توانا �ل یراووردکار �ب  یکەی�و �نیژ�: تو کانیی�رستۆ ر یت  �و گروپ ێنو  یزم یالڕی یر یۆ ت

  �کەر یۆ ت یکردنڤ�اڕ 
ڕیالیزم ی�ک�ک� ل� ت�ۆرە گرنگ�کانی بواری پ�یوەندیی� ن�ودەو��تی�کان ل� ه�ردوو ئاستی ت�ۆری  
ب�   نو�ی ل�خۆگرت ک�  بيستدا ڕیالیزم ش�واز�کی  ل� کۆتایی سا�نی ح�فتاکانی س�دەی  پراکتیکی.  و 

ت بۆ باب�ت  ڕیالیزمی نوێ نارساوە. ڕیالیزمی نوێ توانیووی�تی تاڕادەی�کی گونجاو ل�کدان�وەی ه�ب� 
و ک�ش� ن�ودەو��تیی� ه�نووک�یی�كان. ل�گ�ڵ ئ�وەشدا دەکر�ت بپرسین ئایا تا چ ڕادەی�ک ڕیالیزمی 
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وەک   تیرۆرستیی�کان  گروپ�  باب�تی  بۆ  ه�ب�ت  گونجاوی  شیکردن�وەی  و  وەسف  توانیووی�تی  نوێ 
تیرۆرستی�کان گروپ�  ئ�ستادا  ل�  ئاشکرای�،  وەک  س�ردەمیی�کان؟  باب�ت�  ل�  بک�ر�کی    ی�ک�ک  وەک 

ک�   ئ�وەی  ل�س�ر  کۆکن  نو�ی�کان  ڕیالیست�  ئ�وەشدا  ل�گ�ڵ  دەردەک�ون.  ن�ودەو��تی  کاریگ�ری 
ئ�نجامدانی   توانای  ئ�وەی  ب�هۆی  ن�کر�ت،  ن�ودەو��تی ه�ژمار  بک�ری  ب�  تیرۆریستیی�کان  گروپ� 

ئاست پ�گ� و ه�زی    گۆڕانکارییان نیی� ل� پ�یک�ری سیستمی ن�ودەو��تیدا، ل� ه�مان کاتدا الوازن ل�
و   سیاس�ت  پ�شک�شکردنی  ل�  ن�بوون  س�رک�وتوو  نو�ی�کان  ڕیالیست�  ئ�وەشدا  ل�گ�ڵ  دەو��ت. 
ل�ب�ر   گروپان�.  ئ�م  م�ترسیی�کانی  بوون�وەی  ڕووب�ڕوو  م�ب�ستی  ب�  ی�کگرتوو  سرتاتیجیی�کی 

ل�الی� بۆوە  توند  ڕەخن�ی  ڕووب�ڕووی  ڕیالیست�کان  بۆچوونی  هۆکاران�  ئ�م  ت�ۆرەکانی  ڕۆشنایی  ن 
و   نوێ  لیب�الیزمی  ب�تایب�ت  ن�ودەو��تیی�کان  پ�یوەندیی�  بواری  م  ئه بونیادگ�رایی.  ت�ۆری  دیک�ی 

كه بۆ خستنه  و��كه هه  یهوهتو�ژینه له موكوڕیهڕووی  نوێ  ریالیزمی  تیۆری  له�همامه   كانی  ڵ گه كردن 
 ع�راق و شام" نارساو به   تی ئیسالمی له و�هی "ده�وونه   له  وه ختكردنهی جه وانگه ڕ   دا لهتهم بابه ئه

  . "داعش"
  

Abstract: 
Neorealist Theory and Terrorist Groups: A Comparative Study of 

Descriptive and Explanatory Capacity of Theory 
Realism has been the dominant theory on the both academic and practice realms. 

And later version of realism developed in the late of 1970s called neo-realism. Neo-
realism has been able to generate an accurate assessment of international issues. 
However, the question which remains, is neo-realism applicable for describing and 
explaining current events especially terrorist groups? Because, in recent years, 
terrorist groups have achieved recognition as an important actor at international 
level, and many theorists in the field of international relations have been devoted to 
this topic. For neo-realists unanimously does not accept that terrorist groups are 
prosperous main actor in the international arena, because they are not able to change 
structure of international system or counter state position and power. Moreover, 
neo-realists have not agreed about suggesting unify strategic for preventing the 
spread of terrorist groups and implement restrict policies for challenging terrorist 
threat. Thus, neo-realist thought has come and attack of critiques by other theories 
including neo-liberalism and constructivism. The purpose of this essay is to provide 
an evaluation of terrorist groups' argument to prove that neo-realism has been failed 
to describe and explain terrorist groups; this is conducted through the use of an 
example referring to ISIS.  
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  المقدمة
من الناحية التأريخية، الواقعية فكرة أو أيديولوجية لها تأريخ قديم يف الحضارات القد�ة كاليونان 

إىل القرن العرشين، وعرفت والهند والص�. ولكن كونها نظرية سياسية يف حقل العالقات الدولية ترجع 
) يف الحقل الدرايس للعالقات الدولية. وبسبب تقدم املراحــل Classical Realismبالواقعية التقليدية (

التأريخية وظهور تغ�ات وأحداث مختلفة تعرضت الواقعية التقليدية لنقــد شــديد بســبب الــنقص يف 
لرتكيزهــا الزائــد عــىل الجانــب املــادي   نتیجــهتوصيفاتها وتفســ�اتها وتحليالتهــا حــول النظــام الــدويل،  

وإهت�مها بالطبيعة البرشية فقط. لذلك، تحولت الواقعية التقليدية عىل يد املنظــر األمــري� (كينيــث 
 ). Neo-realism) يف أواخر سبعينيات القرن العرشين إىل الواقعية الجديدة (Kenneth Waltzوالتز 

يف حقــل العالقــات الدوليــة واملالءمــة لدراســة  تعــد الواقعيــة الجديــدة مــن النظريــات األساســیة
املوضوعات املتعددة بشكل عام. ألن إهت�ماتها الفكرية وإسهاماتها التنظ�ية تقوم عىل مفاهيم بنيــة 

دى أهــم النظام الدويل والفوىض ومركزيــة الدولــة وتــوازن القــوى واألمــن، لــذلك تصــنف يف خانــة إحــ 
  اإلتجاهات التنظرية التي تهتم بتوصيف السياسة الدولية املعارصة وتفس�ها. 

، فقد صارت الج�عات اإلرهابية من أك� التحديات ةوفي� يتعلق باملوضوعات األمنية األك� حداث
إفرتاضــات   األمنية وأك�ها رعباً يف العا� اليوم ولكن موضوع الج�عات اإلرهابيــة لــيس ركنــاً أساســاً يف

الواقعية الجديدة وتوصيفاتهم. ألنه بحسب هؤالء، فإّن الفواعل من غ� الدول ليسوا فاعل� مؤثرين يف 
  النظام الدويل وليس لهم أي تأث� مستقل عىل تغي� بنية النظام الدويل.

التطبي والن�ذج  الحاالت  تفس�  قدرتها عىل  يعتمد عىل  وأهميتها  نظرية  أية  قوة  تحديد  قية  إّن 
نظريات جديدة   وإقرتاح  األحداث  تفس�  مفيدة يف  املوجودة  الن�ذج  أن  العا�، يف ح�  يف  املوجودة 
وإبتكارها، ومن خالل ذلك تظهر نقاط القوة والضعف يف جميع النظريات. لذلك تشكل قضية تفس�  

دة وتأقلمها مع األحداث الج�عات اإلرهابية تحدياً نظرياً وعملياً بالنسبة لقدرة نظرية الواقعية الجدي
السياسية الدولية املعارصة وخصوصاً تفس� سلوك وفاعلية أبرز الج�عات اإلرهابية وهو تنظيم الدولة 
قبل   من  حادة  تحديات  الجديدة  الواقعية  أفكار  واجهت  املقابل،  ويف  والشام.  العراق  يف  اإلسالمية 

الوضعي  النظريات  يف  �ثلت  الحقل،  يف  األخرى  ومابعد  النظريات  الجديدة)  (الليربالية  بينهم  من  ة 
ضيق   فكري  إطار  مجرد  بأنها  الجديدة  الواقعية  ويتهمون  البنائية).  (النظرية  رأسهم  عىل  الوضعية 

  دقيقة لتوصيف وتفس� الج�عات اإلرهابية.  وليستويرفضون إسهاماتها التنظ�ية ألنها ليست مقنعة 

ة بحثيــة مفادهــا: إىل أي مــدى اســتطاعت نظريــة تنطلق الدراسة من إشــكالي  مشكلة الدراسة:
مــن الواقعية الجديدة أن تقدم توصيفاً وتفس�اً لوجود الج�عات اإلرهابية وتأث�ها؟ مثیــرة مجموعــة  

  ، مثل:أيضا فرعيةالتساؤالت ال
 كيف تصف الواقعية الجديدة الج�عات اإلرهابية؟ - 
 الدولة اإلسالمية يف العراق والشام؟ ما هي أهم تفس�ات الواقعية الجديدة لتنظيم  - 
بتوصيف   -  يتعلق  في�  الجديدة  والليربالية  الجديدة  الواقعية  ب�  التنظ�ية  االختالفات  أهم  ما هي 

 وتفس� الج�عات اإلرهابية؟ 
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في�  -  البنائية  والنظرية  الجديدة  الواقعية  نظرية  ب�  والتنظ�ية  الفكرية  اإلختالفات  أبرز  هي  ما 
 فس� الج�عات اإلرهابية؟ بوصف وت  يتعلق

 أهداف الدراسة:  
  التعرف عىل قدرة نظرية الواقعية الجديدة عىل توصيف تأث� الج�عات اإلرهابية يف النظام الدويل.  - 
تقييم قدرة أهم االفرتاضات واملسل�ت لنظرية الواقعية الجديدة وتفس�ها من خالل تطبيقها عىل   - 

 اإلسالمية يف العراق والشام.  أبرز �وذج وأحدثه وهو تنظيم الدولة
الجديدة والبنائية حول    إبراز -  الليربالية  الجديدة والنظريت�  الواقعية  التنظ�ية ب�  أهم اإلختالفات 

 توصيف وتفس� الج�عات اإلرهابية. 

إنطالقاً من اإلشكالية الرئيسة للبحث واألسئلة الفرعيــة الســابقة، تفــرتض هــذه  فرضية الدراسة:
 الواقعية الجديدة قد فشلت يف عدِّ الج�عات اإلرهابية جانباً أساساً وفاعالً حيوياً يف النظام الدراسة: أنّ 

الدويل، وأنها مازالت تعا� من عدم قدرتها عىل تفس� تنظيم الدولة اإلســالمية يف العــراق والشــام. ويف 
  ضوع بشكل أوسع.املقابل حاولت النظريات الليربالية الجديدة والبنائية التعامل مع املو 

  تكمن أهمية الدراسة يف جانب� رئيس�:  أهمية الدراسة:
يتمتع موضوع البحث بأهمية بالغة بسبب إهت�مه وتركيزه عىل مجموعة مــن األهمية النظرية:  

النظريات املختلفة داخل حقــل العالقــات الدوليــة، وعــرض النقاشــات النظريــة الناشــئة حــول نظريــة 
  الواقعية الجديدة في� يتعلق بوصفها وتفس�ها للج�عات اإلرهابية. 

األهمية العملية والتجريبية لهذا البحث ترجع إىل محاوالتِه لفحص  األهمية العملية والتجريبية:  
توصيف   وهو  الدراسة  �وضوع  يتعلق  في�  ومصداقيتها  الجديدة  الواقعية  وأفكار  إفرتاضات  صحة 

اذج يف  الواقعية الجديدة وتفس�اتها للج�عات اإلرهابية من خالل توظيفيها عىل واحد من أحدث �
 السياسة املعارصة وهي تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام. 

مــن أجــل تأكيــد صــحة الفرضــية األســاس للدراســة، فإنهــا تســتند إىل نظريــة منهجية الدراسة:  
). مــع إســتخدام حــوار الــن�ذج املعرفيــة Theoretical Frameworkالواقعية الجديدة كإطار نظري (

)Inter-paradigm Debate.للوقوف عىل املقارنة ب� النظريات املعارصة يف العالقات الدولية (  
  هيكلية الدراسة:

هذه الدراســة مكونــة مــن مطلبــ� رئيســ� إضــافة إىل املقدمــة والخا�ــة. املطلــب األول معنــون 
بـ(توصيف وتفس� الواقعية الجديــدة للج�عــات اإلرهابيــة). يتنــاول الفــرع األول (توصــيف الواقعيــة 

ديدة للج�عات اإلرهابية). ويتوقف الفرع الثا� عــىل (تفســ� الواقعيــة الجديــدة لتنظــيم الدولــة الج
اإلسالمية يف العــراق والشــام). أمــا املطلــب الثــا� فهــو بعنــوان (مقارنــة الليرباليــة الجديــدة والبنائيــة 

نــة الليرباليــة الجديــدة بالواقعية الجديدة في� يتعلق بالج�عات اإلرهابية). يعرض الفــرع األول (مقار 
بالواقعية الجديدة حول الج�عــات اإلرهابيــة). ويركــز الفــرع الثــا� عــىل (مقارنــة البنائيــة بالواقعيــة 

  الجديدة في� يتعلق بالج�عات اإلرهابية). 
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  توصيف وتفسير الواقعية الجديدة للجماعات اإلرھابية  :المطلب األول 
تعدان من أهم وظائف النظريات داخل الحقول الدراسية للعلوم إن وظيفتي التوصيف والتفس�  

اإلنسانية، ألنه� مصدران لبناء األفكار التنظ�يــة وإســهاماتها وتنبؤاتهــا. فــي� يتعلــق بحقــل العالقــات 
الدولية، يقوم التوصيف بعرض فهم التفاعالت الدولية وسلوك الفواعل الدولي� وتقد�هم داخل النظام 

 التفس�، فهي القدرة النظرية لرشح دراسات الحالة والن�ذج التطبيقية يف النظام الدويل. الدويل. أما
إن إنتهاء الحرب الباردة � يغّ� قطبية النظام الدويل فقــط بــل تســبب يف تغيــ� القضــايا الدوليــة 

ة، وغ�ت معها واألحداث األمنية خصوصاً بعد بروز تأث� الفواعل من غ� الدول مثل الج�عات اإلرهابي
اإلهت�مات التنظ�ية للموضوعات األمنية والفواعل الدولية. نتيجة لذلك، واجهــت الواقعيــة الجديــدة 
تساؤالت كث�ة حول قدرتها التوصيفية خصوصاً بعد تحول اإلهــت�م البحثــي بالــدول فــاعالً أساســياً يف 

  التفاعالت األمنية والدولية إىل الفواعل من غ� الدول. 
اً للتغ�ات التي حصلت يف العا� مؤخراً والتنوع يف القضايا الدولية واألمنية، مــن الصــعب أن ونظر 

نرفض حقيقة وجود الج�عات اإلرهابية ومن بينها (تنظيم الدولة اإلســالمية يف العــراق والشــام) ســبباً 
ة قــد أهملــت دور لتهديد األمن واإلستقرار الدولي�. ولكن هناك حقيقة مفادهــا أن الواقعيــة الجديــد

هذه الج�عة، وعدت ذلك من أبرز نقاط ضعف هذه النظرية. لــذلك، فــإن الــواقعي� الجــدد هــم يف 
موقع ضعيف عند تفس� موضوع (تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام). لذلك أتهمــت الواقعيــة 

السياسة الدوليــة املعــارصة الجديدة بضعفها يف كال الجانب� النظري والتطبيقي يف توصيف الفواعل يف  
  وتفس�ها.

وفقاً ملا تقدم، نقســم هــذا املطلــب إىل فــرع�: الفــرع األول يتنــاول توصــيف الواقعيــة الجديــدة 
للج�عات اإلرهابية. ويتضمن الفرع الثا� إجراء مسح عــام للتفســ� الــذي قدمتــه الواقعيــة الجديــدة 

  لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
  

  رع األول: توصيف الواقعية الجديدة للج�عات اإلرهابية:الف
عىل الرغم من أن املجتمع البرشي قد عرف العنف واإلرهــاب منــذ عصــور قد�ــة، إالّ إّن األعــ�ل 
اإلرهابية قد أنترشــت يف القــرن العرشــين بشــكل ملحــوظ ووصــلت ذروتهــا يف مطلــع القــرن الحــادي 

. بهــذا التحــول، تخطــت األعــ�ل )١(٢٠٠١أيلول عــام    ١١ية يف  والعرشين خصوصاً بعد الهج�ت اإلرهاب
. أي أصبحت منبهة إليها دولياً بل عُدْت مــن )٢(اإلرهابية اإلطار الداخيل للدول وأصبحت لها بعداً دولياً 

ب� أخطر القضايا الدولية املعارصة مواجهة للنظام الدويل  ككل والدول �فردهــا بشــكل أخــص بــدون 
  ك أصبحت مواجهتها والتحدي لها من أولويات أجندة األمن الداخيل والدويل.إستثناء، لذل

�كن أن نقسم الفواعل من غ� الدول إىل فئت� رئيســت�: أوالً، الفواعــل الرشــعية (الفواعــل غــ�  

 
ردة يف االتفاقيات الدولية. املجلة العربية للدراسات األمنية د. محمد فتحي عيد، تقويم قواعد مكافحة اإلرهاب الوا   )١(

  .١٨٩، ص ٢٠١٣، ٥٧، العدد ٢٩والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، املجلد 
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العنيفة) مثل املنظ�ت الدولية واملنظ�ت غ� الحكومية والرشكات متعدد الجنسيات. ثانيــاً، الفواعــل 
الرشعية (الفواعل العنيفة)، ومن أمثلتها، ج�عات اإلتجــار باألســلحة وعصــابات الجر�ــة املنظمــة   غ�

ومصطلح الفواعل العنيف� من غ� الدول ال يحظى بإتفاق أكاد�ي حولــه. وهــو   والج�عات اإلرهابية.
الدول أو الج�عــات عادًة ما يكون عىل �اسك مع مصطلحات أخرى من قبل الفواعل املسلحة من غ� 

. وتُصنَّف الج�عات اإلرهابية يف خانــة الفــاعل� )١(املسلحة أو املجموعات غ� الرشعية وحركات التحرر
 .)٢(غ� الرشعي� من غ� الدول التي تتحدى سلطة وسيادة الدول

والعالقــات إّن ظهور الج�عات اإلرهابية التــي تــدعي اإلنتســاب لألديــان، وتطــور الواقــع الــدويل  
الدوليــة أدى إىل رضورة نشــوء دراســات نظريــة حولهــا، وهــذا خلــق رضورة اإلهــت�م بالبعــد الــديني 
للظاهرة الدولية. ولقد أحدث الرتكيز عىل البعد الديني للظاهرة الدوليــة تغيــ�اً واســعاً  يف املنظــورات 

صبح اإلرهاب يف عرصــنا الحــايل بــديالً . وأ )٣(التقليدية ويف رضورة املراجعة الشاملة ملساه�ته التنظ�ية
. )٤(عــن الحــرب التقليديــة ألنــه مــن أكــ� الجــرائم رعبــاً، خاصــًة أن تلــك الظــاهرة ال تعــرتف بالحــدود

والج�عات اإلرهابية من املواضيع الحيوية واملشاكل املعارصة يف النظام الدويل. لذلك سنحاول الحديث 
  الواقعية الجديدة لهذه الظاهرة.عنه بقدر من التفصيل، يف ضوء توصيفات 

رغم أن الواقعية الجديدة تعرضت إلنتقادات وتحديات متزايدة بسبب عدم قدرتها عىل توصــيف 
لكن و الظواهر السياسة الدولية املعارصة(الج�عات اإلرهابية أحد األمثة األك� وضوحاً يف هذا الصدد).  

الج�عات اإلرهابية بسبب عدم قدرتها عىل تغيــ�   يف املقابل، يتفق الواقعيون الجدد حول عدم أهمية
ليســت لهــا القــدرة  النظام الدويل بفاعلية كربى. ك� أكد (كينيث والتز) بأن الج�عات اإلرهابية حالــة

. )٥(عىل تغي� بنية النظام الدويل وتغي� توازن القوى أو ليست �قام تهديد لألمن الدويل بشــكل فعــيل
بأن ظهور الج�عات اإلرهابية عبارة عن رد فعــل للتغــ�ات التــي حــدثت خــالل وأشار (كينيث والتز)  

العقدين املاضي�. بسبب تفكك اإلتحاد السوفيتي ثم غيابه عن الساحة السياسية الدولية، ومن ثــم أَن 
ق ســخطها بإتجــاه الواليــات املتحــدة األمريكيــة  للدول الضعيفة والشعوب الغاضبة والساخطة أْن تُطلــِ

أيلول. ولكن يف املقابل دفعــت الواليــات   ١١ونها رمزاً ملعاناتهم، وقد أدى إىل األحداث اإلرهابية يف  يَِعدُ 

 
العنيفة من غ� الدول: دراسة يف األطر املفاهيمية والنظرية، سياسات عربيــة، املركــز العــر� شهرزاد أدمام، الفواعل    )١(

  .٧٢، ٧٠، ص ٢٠١٤، نيسان ٨لألبحاث ودراسة السياسات، العدد 

(2) Ogunrotifa Ayodeji Bayo, Research on Terrorism: an Overview of Theoretical Perspectives, 
Asian Journal of Research Social Science & Humanities, Vol. 2, Issue 9, September 2012, PP. 16-17. 

د.أما� غانم، الفواعل الدينية عربالقومية:الحركات السياسية اإلسالمية �وذجاً، يف: د.نادية محمود مصطفى، العالقات  )٣(
 .٧٤٣، ص ٢٠١٦للدراسات السياسية، القاهرة، ، مركز الحضارة ١الدولية يف عا� متغ�: منظورات ومداخل مقارنة، ج

د. رائد صالح عيل و د. طالل حامد خليل، املتغ�ات الدولية وانعكاسها عىل تطور مفهــوم اإلرهــاب، مجلــة العلــوم    )٤(
 ٢٥-٢٤جامعة دياىل، عدد خاص بــاملؤ�ر العلمــي الــدويل الثــا�،  –القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية 

 .٢٨٩، ص ٢٠١٣نيسان 

كينيث والتز، استمرارية السياسة الدولية، يف: ك� بوث وتــيم ديــون، عــوا� متصــادمة: اإلرهــاب ومســتقبل النظــام    )٥(
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 .)١(املتحدة األمريكية إىل زيادة قواتها العسكرية املتضخمة ونرش نفوذها وقواتها يف كل مناطق العا�
للج�عات اإلرهابية. وعلق بــأن ) أهمية John Mearsheimerومن جهته، � يوِل (جون م�شا�ر 

 Transnationalنظريــة الواقعيــة الجديــدة ال تركــز بالرضــورة عــىل الجهــات الفاعلــة عــرب الوطنيــة (
Actorsوأكــد (جــون م�شــا�ر) أن الحقيقــة هــي: أن )٢()، بل تجعل جل تركيزها عىل القــوى الكــربى .

ات اإلرهابيــة يف حــد ذاتِهــا، ألن الواقعيــة الواقعية الجديدة بالكاد تكون لديها مــا تقولــه عــن الج�عــ 
الجديدة هي نظرية عن سلوك الدولة. تفرتض أن الدولة هي املحرك الرئيس يف النظام الدويل. لــذلك ال 

. ويضيف بأنه ينبغي علينا جميعاً أن نــدرك )٣(يوجد مكان يف هذه النظرية للفاعل� غ� التابع� للدول
�كن أن تصف كل جانب مــن جوانــب السياســية الدوليــة   -لك الواقعية  �ا يف ذ  –أنه ال توجد نظرية  

. أي �عنى، من )٤(وتفرسها وال �كن لنظريات العالقات الدولية أن تتوقع أي حادث مع� أو فرتة زمنية
غ� املمكن أن نتوقع بأن النظريات يف العالقات الدولية قد تستطيع أن تقوم بتوصيف قضايا معينة أو 

ايا الدولية املعارصة وتفس�ها يف كل الفرتات الزمنية، بــل كــل النظريــات تصــف وتفرســ فــرتة كل القض
  زمنية معينة أفضل من غ�ها، ويف النهاية فإّن كل النظريات لديها نقاط قوة وضعف. 

وفي� يتعلق بحصول الج�عات اإلرهابية عىل السالح النووي، بات الخــوف مــن إمكانيــة حصــول 
ة عىل رؤوس نووية أو موارد نووية يأخذ أبعاداً بالغــة الخطــورة، خصوصــاً منــذ بدايــة ج�عات إرهابي

. )٥(عقد التسعينيات بعد تفكك جمهوريات اإلتحاد السوفيتي السابق التي كانت �تلــك ترســانة نوويــة
ال ويف هذا الصدد، أكد (جون م�شا�ر) بأن فرضية حصول الج�عات اإلرهابية عــىل األســلحة النوويــة  

تكاد تكون معدومة، ولكن من املستحيل أن نتنبأ بأن أية دولة مالكة لألسلحة النووية أن تقوم بتزويــد 
الج�عات اإلرهابية بهذا النوع من األســلحة ألنــه مــن الصــعب الســيطرة عــىل كيفيــة إســتخدام ذلــك 

اء قنابلهم الخاصــة، السالح. ويف الوقت نفسه، يرفض إحت�لية وصول الج�عات اإلرهابية إىل مرحلة بن
ألن هناك عقبات كب�ة يف الحصول عىل ما يكفي من املــوارد اإلنشــطارية كــ� إّن العقبــات أكــرب لبنــاء 
قنبلة ومن ثم تسليمها. إضافة إىل ذلك، فإّن الدول جميعهــا لهــا مصــلحة مشــرتكة وهــي منــع حصــول 

م لــن يكونــوا هــدفاً لهجــوم يف الج�عات اإلرهابية عىل سالح نــووي، ألنــه مــن الصــعب التأكيــد بــأنه
  . )٦(املستقبل، من قبل الج�عات اإلرهابية

 
  املصدر نفسه. )١(

(2) Ibtissam Klait, Realism Explains the Rise of ISIS and the Response of the Two Super Power: The 
United States and Russia Despite their Rivalry over Syria, Master thesis, Lebanese American 
University, August 2016, P. 14. Available at: 
https://laur.lau.edu.lb:8443/xmlui/bitstream/handle/10725/5107/Ibtissam_Klait_Thesis_Redacted.pd
f?sequence=1&isAllowed=y (Accessed: 28-11-2018).    
(3) John J. Mearsheimer, Conversations in International Relations: Interview with J. Mearsheimer 
(Part II), International Relations, Vol. 20, No. 2, June 2006, P. 234. 
(4) Ibid, PP. 234-235. 
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(6) John J. Mearsheimer, America Unhinged, The National Interest, No. 129, January/February 
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في� يتعلق بكيفية مواجهة الج�عات اإلرهابيــة، فــإن الــواقعي� الجــدد منقســمون حــول كيفيــة 
مكافحة الج�عات اإلرهابية بفاعلية أكرب. أكد الواقعيون الدفاعيون بأن القوة العســكرية وســيلة أكــ� 

اجهة هذه الج�عات. من أمثلة ذلك، يؤكد (كينيــث والتــز) أن إســتخدام القــوة العســكرية مناسبة ملو 
. ولكــن إنتقــد )١(والحرب ضد الج�عات اإلرهابية من حق الدولة للحفاظ عىل نفسها وحياة مواطنيهــا

(كينيث والتز) سياسة الرئيس األســبق (جــورج بــوش االبــن) حــول "الحــرب ضــد اإلرهــاب"، ألن هــذه 
سة أدت إىل نتيجة عكسية �اماً رفعت منزلة الج�عات اإلرهابية إىل مستوى اإلحــرتام واإلحــرتاف السيا

الذي يحظى به الجنود األمريكان، وكاد يكلف (جورج بوش االبن) القوات العسكرية األمريكية بالعمل 
 . )٢(املستحيل يف القضاء عىل حالة خط�ة وغ� محددة

�ر) الواليات املتحدة األمريكية بأنها قامت بتدم� العراق وتفكيكه، ومن جهته، يتهم (جون م�شا
حيث أصبح ثالثة أقسام، "قسم شيعي وقسم كردي وآخر تحــت ســيطرة الدولــة اإلســالمية". ويعــدُّ أن 
"غزوُه للعراق ساعد عىل ظهور "الدولة اإلسالمية" وخلقهم، إذ � يكن هناك إرهاب يف العراق قبل هذا 

. وال ينكر (جون م�شا�ر) بأن الج�عات اإلرهابيــة ظــاهرة ســتظهر نفســها يف ســياق النظــام )٣(الغزو"
، وال يلغــي حقيقــة معانــاة الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن مشــكلة )٤(الــدويل ويف الســاحة الدوليــة

وة الج�عات اإلرهابية، ولكن يعتقد بأن تهديدات الج�عات اإلرهابيــة تهديــدات بســيطة و� تشــل قــ 
الواليات املتحدة األمريكية، ومن غ� املحتمل حدوث هجوم آخر من قبل أي ج�عات إرهابيــة آخــرى 

  . )٥(أيلول يف املستقبل املنظور ١١بحجم هجوم 
وخالفاً لـ(كينيث والتز) أكد (جون م�شا�ر) أن إستخدام القوة العسكرية يف حرب ضــد اإلرهــاب 

. بدالً من ذلك، قام (جون م�شــا�ر) بوضــع إســرتاتيجية )٦(الج�عات اإلرهابيةيؤدي إىل تفاقم مشكلة  
شاملة للواليات املتحدة األمريكيــة مــن أجــل مواجهــة تنظــيم القاعــدة والج�عــات اإلرهابيــة عمومــاً 

)، هــذه اإلســرتاتيجية تقــوم  A hearts and minds strategyوس�ها بـ(إسرتاتيجية القلــوب والعقــول
  :)٧(ع مكونات رئيسة، وهيعىل أرب

 
2014, P. 12. 
(1) Kathryn E. Harris, Asymmtric Strategies and Asymmetric Threats: A Structural-realist Critique 
of Drone Strikes in Pakistan, 2004-2014, Master thesis, Faculty of Virginia Polytechnic Institute 
and State University, 2015, P. 4. Available at: https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/ 
10919/64516/Harris_KE_T_2016.pdf;sequence=1 (Accessed: 15-1-2019). 

  .٤٥٢، ص كينيث والتز، املصدر السابق )٢(

جون م�شا�ر، سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط، محارضة ألقاها يف منتدى دراسات الخلــيج، الدوحــة، مــن   )٣(
  متاح عىل الرابط:)، ٢٠١٨-١١-٧(تاريخ الزيارة: )، ٢٠١٥-١٢-٢٣)، تأريخ إلقاء املحارضة (١٦:٢٤-١٥:٣٢قيقة (د

 https://www.youtube.com/watch?v=Tgea-btOog8    
(4) Ibtissam Klait, Op, Cit., P. 14.  
(5) John J. Mearsheimer, America Unhinged, Op, Cit., P. 12. 
(6) John J. Mearsheimer, Hearts and Minds, The National Interest, No. 69, Fall 2002, P. 14. 
(7) Ibid, PP. 15-16. 
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، عىل الواليات املتحدة األمريكية أن ال تنخرط يف حرب مــع كافــة املــنظ�ت اإلرهابيــة يف كــل أوالً
مكان وإين� ظهرت، بل ينبغي لها أن تويل جهدها األكرب لتدم� تلك الج�عات اإلرهابية ومن يشكلون 

  خطراً مؤكداً عليها.
املتحدة األمريكية أن تسعى لعــدم حصــول الج�عــات اإلرهابيــة عــىل أســلحة ، عىل الواليات  ثانياً 

الدمار الشامل، مثل األسلحة اإلنشطارية والنوويــة، خاصــة يف الــدول املنشــقة عــن اإلتحــاد الســوفيتي 
السابق يف ظــل الفــوىض التــي تشــهدها املنطقــة، كــون اإلرهــابي� قــريب� مــن منــاطق نفــوذ اإلتحــاد 

  السوفيتي السابق.
، عىل الواليات املتحدة األمريكية أن تركز جهودها عىل الدبلوماسية والعمليــات اإلســتخباراتية ثالثاً 

والعمليات الرسية العسكرية يف حملتها ضد الج�عات اإلرهابية. وطبعاً هناك إحت�الت قوية أن تنشأ 
عســكرية املميتــة وشــن ظروف جديدة تضطر فيها الواليات املتحــدة األمريكيــة إىل إســتخدام القــوة ال

هج�ت واسعة ضد اإلرهابي�، ولكن يجب أن تعرف الواليات املتحــدة األمريكيــة بــأن هــذا األســلوب 
  ليس هو األسلوب األفضل املتاح لها وإ�ا يستخدم يف حاالت الرضورة القصوى.

ها يف ، ينبغي عىل الواليات املتحدة األمريكيــة أن تســتخدم سياســات جديــدة لتحســ� صــورترابعاً 
العا� اإلسالمي. ففي حال تحســ� صــورتها يف العــا� اإلســالمي فإنــه بإمكانهــا جــذب إنظــار الشــعوب 

  اإلسالمية والحكام إليها وإبعادها عن تأييد الج�عات اإلرهابية. 
ويف نهاية هذا الفرع نؤكد عىل أن نظرية الواقعية الجديدة � تويل إهت�ماً كافياً و� تقدم توصيفاً 

قاً للفاعل� من غ� الدول ودورهم وتأث�هم عىل السياسة الدولية والنظام الدويل، وذلــك لرتكيــزهم دقي
  الشديد عىل الدولة ودورها ومكانتها املركزية يف العالقات الدولية.

  
  الفرع الثا�: تفس� الواقعية الجديدة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام:

مــن قبــل الج�عــات اإلرهابيــة (تنظــيم القاعــدة)، واحــدة مــن أهــم   ٢٠٠١أيلول    ١١يُعدُّ هجوم  
الصدمات التي تعرض لها الواقعيون الجدد، بسبب إهت�ماتهم يف املقــام األول �عتقــداتهم حــول قــوة 

الفواعــل   الدولة وثانوية تأث� الفواعل من غ� الدول عىل الساحة الدولية. ولكن هذا الحدث أثبــت أن
. -كأهم فاعل يف النظام الــدويل لــدى الــواقعي� الجــدد  -من غ� الدول �كنها أن تتحدى قوى عظمى 

وبعدها ظهور تنظيم "الدولة اإلسالمية" التي رمزت إىل العا� الجديــد النــاىشء. وبــذلك أســتَجَد ســؤال 
 رئيس وهو: كيف تفرس الواقعية الجديدة تنظيم الدولة اإلسالمية؟ 

ت ما يسمى بـ(ثورات الربيع العر�) يف الرشق األوسط حالة من اإلضطراب يف املنطقة بصفة خلق
عامة ويف سورية والعراق بصفة خاصة. وكنتيجة للفراغ األمني فقد �كنت املجموعــات اإلرهابيــة مــن 

  *. . وكان األهم يف هذا الصدد بروز تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام)١(النمو فيها

 
 .١، ص ٢٠١٤تشارلز ليسرت، تحديد معا� الدولة اإلسالمية، مركز بروكنجز الدوحة، الدوحة،  )١(

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام إمتداداً لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العــراق التــي أسســها أبــوعمر البغــدادي *  
، أعلــن طــه صــبحي فالحــة (أبومحمــد العــدنا�) ٢٠١٤حزيران    ٢٩. ويف  ٢٠٠٦ترشين األول    ١٥(حامد داود الزاوي) يف  
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رغم إن معظم املنظرين الذين عرفوا �ســاه�تهم يف الواقعيــة الجديــدة، ودعــوا إىل عــدم تقييــد 
التحليل يف معالجة مجموعة من املواضيع التي تشمل الجهات الفاعلة غ� التابعة للدولــة، �ــا يف ذلــك 

الجدد أوىل أهميــًة ) وهو أحد أبرز الواقعي� Stephen Waltولكن (ستيفن والت  الج�عات اإلرهابية.
يف تفس�اتِه للج�عات اإلرهابية وتنظيم الدولة اإلسالمية. ووفقاً له فإّن "داعش ال تكاد تكــون الحركــة 

. عىل الرغم )١(املتطرفة األوىل التي تجمع ب� امليول العنيفة، والطموحات الواسعة، والسيطرة اإلقليمية"
فإنها تشبه إىل حد كب� من نواحٍ كث�ة األنظمة التي ظهــرت   من البعد الديني لتنظيم الدولة اإلسالمية،

خالل الثورات الفرنسية، الروسية، الصينية، الكوبية، واإليرانية. كانت هــذه الحركــات معاديــة للمعــاي� 
) السائدة ك� هو الحال مع الدولة اإلســالمية، كــ� أنهــا أســتخدمت International Normsالدولية (

نافس� وإظهار قوتهــا للعــا� أجمــع. ويتفــق (ســتيفن والــت) مــع (كينيــث والتــز) العنف وتخويف امل
و(جون م�شا�ر) بأن (داعش) حركة صغ�ة ومضللة، وضعيفة للغاية، بحيــث ال تشــكل تهديــداً أمنيــاً 

  .)٢(كب�اً عىل املستوى الدويل
تركز السياســة الخارجيــة  أيلول إقرتح (ستيفن والت) بأنُه يجب أن ١١وبعد األحداث اإلرهابية يف 

) إدارة تحالف مكافحة اإلرهاب، ٢) إعادة بناء العالقات مع العا� العر� واإلسالمي، (١األمريكية عىل: (
تهديد وخطورة الج�عات اإلرهابية ال، وهذا لتخفيف  )٣() تعزيز السيطرة عىل أسلحة الدمار الشامل٣(

  وإيقافهم عن اإلنتشار يف العا�.
تقّدم (ســتيفن والــت) خطــوة إىل األمــام يف تفســ�اته وإفرتاضــاته حــول التشــابه بــ�   هكذا، فقد

  :)٤( الحركات الثورية وتنظيم الدولة اإلسالمية، من ثالثة جوانب
، تصور املنظ�ت الثورية خصومها عىل أنهم معادون وأرشار وغــ� قــادرين عــىل اإلصــالح وأّن أوالً

التسوية مستحيلة، لذلك يجب إستبدال النظام القديم وإستئصــاله، وتنظــيم الدولــة اإلســالمية ليســت 
مــات حالة مختلفة وال شاذة، ك� إن اإليديولوجي� وقادة (داعش) يصورون دول الغرب عىل أنهــا حكو 

عدوانية وكافرة والحكومات العربية واملسلمة ال �ثل الطبيعة الحقيقية لإلسالم. والتســوية مــع هــؤالء 
ها  الكفار واملرتدين ال معنى له، ويجــب القضــاء علــيهم وإســتبدالهم �بــادىء الدولــة اإلســالمية، بِعــدِّ

 
لشام إستعادة الخالفة بقيادة إبراهيم عواد إبراهيم عيل البــدري الســامرا� املتحدث بإسم الدولة اإلسالمية يف العراق وا

(أبوبكر البغدادي). وأعلن (أبومحمد العدنا�) أن التنظيم سيعرف باسم الدولة اإلسالمية (داعش). والهدف هــو إنشــاء 
اإلقليمــي والــدويل. للمزيــد ينظــر:  دولة إسالمية عابرة للحدود القومية، وبذلك تشكل تهديداً أمنياً خط�اً عىل املستوى

. تشــارلز ليســرت، املصــدر ١٣٢، ص ٢٠١٥هشام الهاشمي، عا� داعش من النشأة اىل اعالن الخالفة، دار الحكمــة، لنــدن، 
  .٣السابق، ص 

(1) Stephen M. Walt, ISIS as Revolutionary State, Foreign Affairs, No. 94, 21 October 2015. 
Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-revolutionary-state (Accessed: 
19-10-2018).  
(2) Ibid.  
(3) Stephen M. Walt, Beyond bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy, International Security, Vol. 
26, No. 3, Winter 2001/2002, P. 65. 
(4) Stephen M. Walt, ISIS as Revolutionary State, Op, Cit. 
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  مبادىء إسالمية صحيحة.
أمٌر محتوٌم، رشيطة أن يظل املؤيدون ثابت� ومطيعــ�. ، تدعو املنظ�ت الثورية إىل أن النرص  ثانياً 

، قدم (أبو بكر البغدادي) تقيي�ً مشابهاً باملثل، إذ قال لجمهوره: "إن ٢٠١٤ويف خطابه يف ترشين الثا�  
  دولتكم بخ� ويف أفضل الظروف ولن يتوقف تقدمها". 

 للتطبيق عىل مستوى عاملي. و�جــرد ، إن قادة الحركات الثورية عادة ما يرون �وذجهم قابالًثالثاً 
أن ينترصوا، فإنهم يعدون أتباعهم بخلق عا� أكــ� كــ�الً، فــالثورة تحريــر للماليــ� يف العــا� وتحقيــٌق 
لبعض الخطط الس�وية. وبالطريقــة نفســها، يعتقــد قــادة تنظــيم الدولــة اإلســالمية أن أيــدولوجيتهم 

عا� اإلسالمي بأكمله وما وراءه. عىل ســبيل املثــال، يف �ــوز ومبادئهم ورسالتهم األصولية تنطبق عىل ال
، أعلن (بغدادي) أن "الدولة اإلسالمية ســيوحد يومــاً مــا القوقــازي والهنــدي والصــيني والشــامي ٢٠١٤

  .واألم�يكي� والفرنسي� واألملان واألسرتالي�" )ش�ل إفريقيا(والعراقي� واليمني� واملرصي�  )السوري(
يفن والــت) إىل جانــب (جــون م�شــا�ر) يف آرائــه حــول أســباب ظهــور تنظــيم الدولــة يقف (ست

، وأشــار إىل أن الدولــة ٢٠٠٣اإلسالمية، ك� أكد عىل أن ظهوره يرجع إىل حــرب أمريكــا ضــد العــراق يف 
اإلسالمية نجح فقط ألن الحــظ قــد حالفــه: فالواليــات املتحــدة األمريكيــة هاجمــت العــراق بشــكل ال 

وسورية قد سقطت يف حرب أهلية. وهكذا فوجود أحداث متوازية قد ساعدت تنظــيم الدولــة عقال�،  
اإلسالمية عىل خلق حالة من اإلزدهار واإلنتشار. ورغم ذلك، فقد أكد عىل أْن تنظيم الدولــة اإلســالمية 

لحليفهــا ليس تهديداً لنفوذ ومصلحة الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو إمــدادات الطاقــة يف املنطقــة أو 
إرسائيل أو أي مصلحة حيوية أخرى للواليات املتحدة األمريكية، لذا ليس من الرضوري أن يــتم إرســال 

  .)١(القوات العسكرية األمريكية ملحاربتها
ولكن من جانب آخر، يرى (ستيفن والــت) بــأن "رد الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــىل الهجــ�ت 

. وهذا دليــل )٢(حتى القوة العظمى تحتاج إىل دعم من دول أخرى" اإلرهابية هو �ثابة تذك� قوي بأنه
واضح عىل تاليش أفكار الواقعي� الجدد حول مفهوم املساعدة الذاتية واإلعت�د عــىل الــنفس ملواجهــة 

  التهديدات الخارجية.
ورأى (ستيفن والت) بأن اإلعالم وخطاب التحدي من قبل السياســي� يســاعد بشــكل غــ� مبــارش 

يز أهداف الج�عات اإلرهابية. فعىل سبيل املثال، عندما يحدث حدث مروع مثل هج�ت بــاريس تعز 
، رغم مأساويتِه فإّن هذه الحوادث باهتة باملقارنة مع املذبحة الالإنسانية التي مرت بها أوربــا ٢٠١٥يف  

أمانــاً وحريــة وثــراًء   يف فرتة الحرب� العامليت�. ورغم كل مشاكلها الحاليــة، أصــبحت أوربــا اليــوم أكــ�
وإستقراراً وإنفتاحاً وأك� مساواة م� كانت عليه يف أي وقت آخــر يف تاريخهــا ويجــب أال يــتم تســليم 
هذه اإلنجازات إىل أعدائها. ويرى بأنه كل مجتمع حديث يحتوي عىل عدد غ� محــدود مــن األهــداف 

ل روسيا والص� واجهت أع�الً إرهابية ومن الصعب حراستها جميعاً، حتى الدول اإلستبدادية القوية مث
واسعة النطاق، �عنى أن أساليب الرشطة للــدول األكــ� رصامــة لــن تقيضــ عــىل املشــكالت اإلرهابيــة. 

 
(1)  Stephen M. Walt, ISIS as Revolutionary State, Op, Cit. 
(2) Stephen M. Walt, Beyond bin Laden, Op, Cit., P. 63. 
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وستظل أحداث مثل هج�ت باريس حالة متكررة يف القرن الحادي والعرشين. وقد أفرتض بأن تنظــيم 
. )١(جديــدة ستنشــأ بالتأكيــد يف املنــاطق املضــطربةالدولة اإلسالمية قد يزول، لكــن ج�عــات إرهابيــة  

وهكذا، إستمرارية وجــود الج�عــات اإلرهابيــة مــن عــدمها مــن أبــرز الخالفــات النظريــة بــ� (جــون 
  م�شا�ر) و(ستيفن والت).

ويف نهاية هذا الفرع �كن القول بــأن الواقعيــة الجديــدة � تقــدم تفســ�اً كافيــاً للج�عــات   
اإلرهابية، بل � تهتم إهت�ماً الئقاً بها، ومن ب� املنظرين الواقعي� الجدد تفرد (ستيفن والت) بتقديم 
بعض التحليالت لسلوك هذه الج�عات إالّ أنها � ترق إىل املستوى املطلوب والكايف لتفس� تأث� هــذه 

  الج�عات عىل األمن الدويل.
  

الليبرالية الجديدة والبنائية بالواقعية الجديدة فيما يتعلق  مقارنة  :المطلب الثاني

 بالجماعات اإلرھابية
تعود جذور النظرية الليربالية يف حقل العالقات الدوليــة يف صــورتها التقليديــة إىل مابعــد الحــرب 

 Woodrowالعاملية األوىل، وبشكل خــاص فــإّن رئــيس الواليــات املتحــدة األمريكيــة (وودرو ويلســون
Wilson  له مساهمة بارزة يف ظهور هــذه النظريــة وتطورهــا. ولكــن افرتاضــات الليرباليــة التقليديــة (

)Classical Liberalism قد واجهت إخفاقاً نتيجة إندالع الحرب العاملية الثانية وظهور قضايا سياسية (
رية العديد من اإلنتقــادات بســبب دولية يف فرتة ما ب� الحرب� العامليتي�. ومن ثم، واجهت هذه النظ

عدم قدرتها عىل تجاوز األزمات اإلقتصادية يف األنظمة الرأس�لية خالل الحرب البــاردة. وقــد أثــر ذلــك 
سلباً عىل نسبة �و حجم التجارة العاملية والنمو االقتصادي. ويف املقابل، طرح بعض من أنصار النظرية 

ادة ترتيب إفرتاضاتها وإسهاماتها األســاس بشــكل ينســجم مــع الليربالية مجموعة قواعد وأطروحات إلع
ونظريــة الليرباليــة ). Neo-liberalismاملتغي�ات الدولية املعارصة وسميت بنظرية الليربالية الجديدة (

الجديدة من أبرز منتقدي الواقعية الجديدة تتمحور إنتقاداتها حول: الفوىض الدولية، الفواعل الدولية، 
تعاون الدويل، وتوازن القوى والقضايا األمنية وغ�ها. ولكن ما يهمنا هنا هي أفكار الليرباليــة العوملة، ال

  الجديدة حول موضوع الج�عات اإلرهابية.
)، فتأريخهــا كنظريــة قا�ــة يف حقــل Constructivist Theoryأما في� يتعلق بالنظرية البنائيــة (

دة، وسبب ظهورها فشل تنبؤ إنتهاء هذه الحــرب مــن قبــل العالقات الدولية مرتبط بنهاية الحرب البار 
الواقعية والليربالية كنظريت� مسيطرت� يف الحقل. وترجع أهمية النظرية البنائية إىل موقعها املتوســط 

) أو كـــ� هـــي معروفـــة بالنظريـــات التفســـ�ية Theories Positivistبـــ� النظريـــات الوضـــعية (
)Explanatory Theoriesأو النظ ( ريــات العقالنيــةRationalist Theories) كالنظريــات الواقعيــة (

-Post)) أو مابعــد الوضــعية ((Formational Theoriesوالليربالية مــن جهــة، والنظريــات التكوينيــة 

 
(1) Stephen M. Walt, Don't Give ISIS What It Wants, Foreign Affairs, 16 November 2015. Available 
at: https://foreignpolicy.com/2015/11/16/dont-give-isis-what-it-wants-united-states-reaction  
(Accessed: 28-11-2018).  
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positivist   من جهة أخرى. تويل النظرية البنائية أهمية باملتغ�ات غ� املادية، التــي تتضــمن: الثقافــة
)Cultureكــار () واألفIdeas) والقــيم (Values) والهويــات (Identities) واملثــل (Norms بــدالً مــن (

املتغ�ات املاديــة. وعــىل الــرغم مــن أن البنائيــة تحّفظــْت عــىل بعــض املســل�ت التنظ�يــة للواقعيــة 
 الجديدة، إالّ أن نظرية الواقعية الجديدة قد تلقت إختالفات وتضارب تنظ�ات عديدة من قبل البنائية

 طالت كال الجانب� التوصيفي والتفس�ي حول الج�عات اإلرهابية.
مَ  هذا املطلب إىل فرع�، يتناول األول، مقارنة الليربالية الجديــدة بالواقعيــة   بناًء عىل ما سبق، قُسِّ

الجديدة حول الج�عات اإلرهابية، في� يعالج الثا� مقارنــة البنائيــة بالواقعيــة الجديــدة فــي� يتعلــق 
  الج�عات اإلرهابية.ب

 
 الفرع األول: مقارنة الليربالية الجديدة بالواقعية الجديدة حول الج�عات اإلرهابية:

في� يتعلق بالتهديدات األمنيــة مــن قبــل الج�عــات اإلرهابيــة، بخــالف الــواقعي� الجــدد يــؤمن 
يربالي� الجــدد فــإّن لإلرهــاب الليرباليون الجدد بوجود الج�عات اإلرهابية فاعالً دولياً، وحسب رأي الل

 –مقارنــة باإلغتيــاالت وحــرب العصــابات واألعــ�ل اإلجراميــة    –نوعاً من العنف املنظم غــ� الرســمي  
؛ ففــي النشــاط اإلرهــا� "ليســت وهدفهم ليس القضاء عىل العدو بــل بــث الخــوف يف نفــوس النــاس

الليرباليون الجدد عىل خالف الواقعي� الجدد هكذا،    .)١(األهداف املبارشة للعنف هي األهداف الرئيسة"
مســألًة خطــ�ًة، ولهــذا يســتحق أن يحتــل أولويــات نشــاطات كيعتقدون بوجود الج�عــات اإلرهابيــة  

الوكاالت الدبلوماسية والرشطة واملخابرات والجيش. ومن الرضوري إبقاء أسلحة الدمار الشامل بعيــدة 
  .)٢(البعدعن أيدي الج�عات اإلرهابية كل 

ويف وقت نفسه، يّدعي منظرو الليرباليــة الجديــدة بــأن مــن املمكــن مواجهــة مخــاطر الج�عــات 
اإلرهابية وتهديداتها من خالل وسائل معينة، منها: تكثيف أع�ل الرشطة عرب الحدود، وفحص بيانــات 

إلســتخباراتية وتبادلهــا، تخليص البضائع وقوائم املسافرين، والتعاون املد� الوثيق يف جمع املعلومــات ا
وتتبع منابع التمويل. والدول األخرى تتعاون بدافع من إهت�م شخيص، لكن القوة الناعمة أو الجذابــة 

  .)٣(لدولة ما مع قوتها العسكرية من العنارص التي تؤثر عىل مدى التعاون الذي تساهم به هذه الدولة
ية كعامل مهــم يف تخفيــف مخــاوف الج�عــات تركز الليربالية الجديدة عىل دور املؤسسات الدول

 ٢٠٠١اإلرهابية وتهديداتها. عىل سبيل املثال، لقد توجهت إدارة (جورج بوش االبن) يف هج�ت أيلــول  
إىل منظمة األمم املتحدة إستصدار قرارات حــول مكافحــة اإلرهــاب عــىل الــرغم مــن ســلوكها اإلزدرا� 

 
؛ كــ� بــوث وتــيم ديــون، عــوا� متصــادمة: روبرت كيوهان، تعميم عدم مرشوعية اإلرهــاب وسياســة التحالفــات، يف   )١(

  .١٨٨، ص املصدر السابقاإلرهاب ومستقبل النظام العاملي، 

(2) Joseph S. Nye, Five Truths about Terrorism, 5 February 2016, BELFER CENTER for Science 
and International Affairs. Available at: https://www.belfercenter.org/publication/five-truths-about-
terrorism (Accessed: 1-2-2019).   
(3)  Joseph S. Nye, Fighting the ''New'' Terrorism, Project Syndicate, 22 July 2004. Available at: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/fighting-the--new--terrorism(Accessed: 15-2-2019).  
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وهذا ليس �عنى أن منظمة األمم املتحدة ستدير التحالف السابق تجاه املؤسسات الدولية بشكل عام.  
ضد الج�عات اإلرهابية، ومع ذلك كان متوقعاً منهــا أن تصــبح مرجعــاً للرشــعية الج�عيــة إلجــراءات 
الواليات املتحدة األمريكية؛ والتزال األمم املتحدة هي الجهة الرئيسة التي لها قدرة عــىل تــوف� قاعــدة 

دعم ترتقي بالسياسة األمريكية من سياسة دولة منفردة أو مجموعة مــن الــدول شاملة وعريضة من ال
  .)١(إىل سياسة تحظى �وافقة عاملية

أما في� يتعلق بتنظيم الدولة اإلسالمية فيتفق الليرباليون الجدد مع الواقعيون الجدد بأن جذورها 
إن ) Joseph Nyeسب رأي (جوزيف ناي . وح)٢(ترجع إىل ركام غزو الواليات املتحدة األمريكية للعراق

تنظيم الدولة اإلسالمية كيان ثال� األبعاد: فهو إيديولوجية سياسية ذات جذور دينية، مجموعة إرهابية 
  .)٣(عابرة للحدود الوطنية، وشبه دولة

الج�عــات ولكن خالفاً للواقعية الجديدة، أقرتح (جوزيــف نــاي) إســتخدام القــوة الذكيــة لهز�ــة 
اإلرهابية. القوة الذكية تعني الجمع ب� القوة الناعمة والقوة الصلبة. هنــاك حاجــة إىل القــوة الصــلبة 
إلعتقال أو قتل الج�عات اإلرهابية املتشددة ألن معظمهم غــ� قابــل لإلقنــاع أو الجــذب. ويف الوقــت 

يحاول املتشددون تجنيــدهم. نفسه، هناك إستخدام القوة الناعمة ستكون حاجة رضورية لتحص� من 
لذلك يُعدُّ إستخدام الخطاب ووسائل اإلعالم من قبل الواليــات املتحــدة األمريكيــة شــيئاً رضوريــاً مثــل 
الرضبات الجوية الدقيقة. إن الخطــاب العــدا� الــذي ينفــر املســلم� ويضــعف إســتعدادهم لتقــديم 

ا� ككــل. وهــذا هــو الســبب يف كــون املواقــف املعلومات املهمة يهدد الواليات املتحدة األمريكية والع
كــ� أكــد   .)٤(املعادية للمسلم� من معظم املرشح� الحــالي� للرئاســة تــؤدي إىل نتــائج عكســية �امــاً 

مكافحة اإلرهاب بحاجة إىل تنظيم شــبكات التعــاون عــىل املســتوى العــاملي، وهــذا   (جوزيف ناي) أن
  .)٥(يعني أن عىل كل الدول التفك� يف القوة مع اآلخرين وليس فقط عليهم

من كل مــا ســبق نخلــص إىل أن نظريــة الليرباليــة الجديــدة، تعــرتف بوجــود وفاعليــة الج�عــات 
ولية وخاصة امللفات األمنية، وتجرب الدول عــىل تبنــي إســرتاتيجيات اإلرهابية وتأث�ها عىل العالقات الد

وتكتيكات متعددة، وتجنيد ما �تلك من قوى متعددة، وإستخدامها بذكاء وتنسيق من أجــل الوصــول 
إىل أفضل النتائج املمكنة. وتأخذ عىل نظرية الواقعية الجديدة عدم تجاوبهــا وإنســجامها مــع القضــايا 

  وغ� العسكرية يف التوصيف والتفس� واملعالجة. والسياسات الناعمة
  

 
 .١٩١روبرت كيوهان، املصدر السابق، ص  )١(

(2) Joseph S. Nye, Five Truths about Terrorism, Op, Cit. 
(3) Joseph S. Nye, How to Fight the Islamic State, Project Syndicate, 8 September 2015. Available at: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/how-to-fight-the-islamic-state-by-joseph-s--nye-
2015-09  (Accessed: 15-2-2019).  
(4) Joseph S. Nye, Five Truths about Terrorism, Op, Cit.  
(5) Joseph Nye, The Future of Power, Los Angeles World Affairs Council, 28 March 2011, P. 11. 
Available at: http://www.lawac.org/speech-archive/pdf/1596.pdf   (Accessed: 1-2-2019).   
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  الفرع الثا�: مقارنة البنائية بالواقعية الجديدة في� يتعلق بالج�عات اإلرهابية:
تعرضت أفكار الواقعية الجديدة للنقد الشديد من قبل البنائي� عىل أن الواقعي� الجــدد واجهــوا 

اس لحقبة مابعد الحرب الباردة كظهور الفواعل مــن غــ� صعوبات يف تفس� بعض القضايا الدولية األس
الدول. ويف املقابل، سعى البنائيون إىل إعطاء تفس� أفضل وأك� ك�الً لهذه القضايا مبنيــاً عــىل تحليــل 

  .)١(للكيفية التي تجتمع فيها العوامل الفكرية مع العوامل املادية يف بناء إحت�الت مختلفة
الواقعية الجديدة وتركيزها الزائد عىل أهمية الدولــة مقابــل الفواعــل الــدولي� عىل عكس نظرية  

)، ويتمتع املجتمــع Global Societyاآلخرين، يعُد البنائيون العالقات الدولية عبارة عن مجتمع دويل (
اعــل الدويل بوجود الفواعل والحركات اإلجت�عية املختلفة من بينها الحركــات الوطنيــة والعرقيــة والفو 

عرب الوطنية. وحسب رأي البنائي� فإّن املجتمع الدويل ال �ثل حاصل جمع الفواعل الدولي� املختلفــ� 
  .)٢() ومستقل يؤثر ويتأثر بكل أجزائه املختلفةOther Entityبل هو كائن آخر (

 مــن من املنظور البنا� فقد عرف النظام الدويل فواعل جديدًة كعنرص من عنارص املجتمع الــدويل
بينها الج�عات اإلرهابية، وهذه الج�عات لها إســتقالليتها ومقوماتهــا الذاتيــة والكثــ� مــن الج�هــ� 

وهذه تعد تطوراً وإضافة عىل املنظور الواقعي الذي يعد منظوراً يعطي دوراً مركزياً   .)٣(املتعاطفة معها
  للدولة.

بناء إجت�عي وليست حقيقة مادية فقط، ك�  وفقاً للنظرية البنائية، فإّن الج�عات اإلرهابية هي
إىل أن    Richard Jackson). لــذلك، يستشــهدون بــرأي (ريتشــارد جاكســون)٤(يؤكد الواقعيون الجــدد

 Brute) ولــيس واقعــة قاســية (Social Fact"الج�عات اإلرهابية هــي يف األســاس واقعــة إجت�عيــة (
Fact  للج�عات اإلرهابية مختلــف إىل حــد مــا، ويتســع ليشــمل )". وك� يبدو أن فهم النظرية البنائية

  .)٥(حقول وتخصصات العلوم اإلجت�عية األخرى مثل علم النفس وعلم اإلجت�ع
حسب البنائي� فإن مسألة الج�عات اإلرهابية مرتبطة بدرجة كب�ة �سألة الهوية، وينظــرون إىل 

لها إعطاء معنى للعالقة ب� الــذات واآلخــر، وكيــف املسائل املتعلقة بالهوية بالكيفية التي تتم من خال
يقوم ذلك بتشــكيل التفــاعالت بيــنه�. رغــم أن الهويــة عالئقيــة بشــكل دائــم، وتبنــي مجموعــة مــن 
التفاوتات املعرتف بها إجت�عياً، إال أن درجات التفاوت قد تتباين. وقــد �ــت يف هــذه الحالــة تشــكيل 

 
تيم دان، ميليــا كــور�، وســتيف ســميث، نظريــات العالقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع،  ؛ك، البنائية، يف كارين ف�   )١(

 .٤٣٥، ص ٢٠١٦ترجمة: د�ا الخرضا، املركز العر� لألبحاث ودراسة السياسات، ب�وت، 

عزيز نوري، الواقع األمني يف منطقة املتوسط دراسة الرؤى املتضاربة ب� ضفتي املتوســط مــن منظــور بنــا�، رســالة   )٢(
-٢-١٦تــاريخ الزيــارة: (. ٢٦-٢٥، ص ٢٠١٢، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  -باتنــة–ماجست�، جامعة الحاج لخرضــ  

   ، متاح عىل الرابط:)٢٠١٩
http://theses.univ-batna.dz/index.php/theses-en-ligne/doc_download/2023  

  .٧٤عزيز نوري، املصدر السابق، ص  )٣(

(4) Rainer Hülsse & Alexander Spencer, The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the 
Constructivist Turn, Security Dialogue, Vol. 39, No. 6, December 2008, P. 575. 
(5) Ibid, P. 576. 



  دراسة مقارنة للقدرة التوصيفية والتفس�ية للنظرية  ابية:نظرية الواقعية الجديدة والج�عات اإلره

٢٦ 
  

. فعــىل ســبيل املثــال، يف خطــاب ألقــاه أمــام )١(بــ� الخــ� والرشــ الهوية تبادلياً، حــول إخــتالف واضــح  
رسم (جورج بوش االبن) خطاً واضحاً ح� ذهب إىل القول: "كل   ٢٠٠١أيلول    ٢٠الكونغرس األمري� يف  

دولة، يف كل قارات، اآلن عليها أن تتخذ قراراً إما أن تكون معنا أو مع اإلرهابي�. إعتباراً من هذا اليوم، 
. وقد ذكــر يف )٢(ر الواليات املتحدة األمريكية إىل أية دولة ال تزال تؤوي اإلرهاب أو تدعمه كعدو"ستنظ

أمــا  ؛بيــن� اإلرهــابيون يــدمرونها بــال رحمــة. نحــن نقــدر التعلــيم  ؛إحدى خطاباته: "نحن نقدر الحياة
اإلرهابيون فال يؤمنون برضورة تعليم النساء، أو حصولهّن عىل الرعاية الصحية، أو خرجهّن من منزلهّن. 

أما بالنسبة لإلرهابي�، فقد تكون حريــة التعبــ� ســبباً يف التعــرض   ؛نحن نقدر الحق يف التعب� عن آراء
ولكن يريــد عــدونا إمــالء   ؛حرة للدينلإلعدام. نحن نحرتم الناس من جميع األديان ونرحب بامل�رسة ال

  .)٣(كيفية التفك� وكيفية العبادة حتى ألخوانهم املسلم�"
وهذه األمور تركز عىل الهوية وعىل أجندات القوة الناعمة ومحاولة التأث� عىل اآلخرين من خالل 

الســوداء يف العــدو،  أسلوب أقرب إىل الدعاية وتلميع الصورة الذاتية، ويف املقابــل الرتكيــز عــىل النقــاط 
  وإبرازها لتكون مرئية أك� للجميع.

أكد  (أسامة بن الدن) عىل الجهــاد ضــد  �٢٠٠٦وز  ١وعىل النمط نفسه، يف خطابه الذي ألقاه يف 
الواليات املتحدة األمريكية، وقد أكد عىل وجود فوارق جوهرية ب� هويات املنتم� إىل األمة اإلسالمية 

  .)٤(ي) وب� (الصليبي�) يف الغرب عموماً أو (املجتمع اإلسالم
املالحــظ أن النظريــة البنائيــة تطــرح رؤيــة مختلفــة عــن نظريــة الواقعيــة الجديــدة يف توصــيف 
الج�عات اإلرهابية وآليات تعريــف نفســها ومكــامن قوتهــا، بــالرتكيز عــىل الهويــات وإخــتالف القــيم 

خرى يف تفس� وجودهــا وفاعلياتهــا، مــن خــالل واملرجعيات القيمية، ومن جهة أخرى تركز عىل نقاط أ 
اإلشارة إىل الجوانب الفكرية والبناء اإلجت�عي لألفكــار بجانــب الحقــائق املوضــوعية، وتكمــل األفكــار 

 والهويات الصورة الكاملة مع القوة واملصالح.
  

 
  .٤٥٨كارين ف�ك، املصدر السابق، ص  )١(

(2) George W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, White 
House, 20 September 2001. Available at: 
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html  (Accessed: 
17-9-2019).  
(3) George W. Bush, President Discusses War on Terrorism, White House, 8 November 2001. 
Available at: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/print/20011108-
13.html (Accessed: 17-9-2019). 

تاريخ الزيارة: (م.  ٢٠٠٦أيلول/�وز  ١ –ه  ١٤٢٧ج�دي الثا�  ٥ن الدن للمزيد ينظر: بن الدن، نص خطاب أسامة ب )٤(
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  الخاتمة واالستنتاجات: 
  اإلستنتاجات التي توصلت إليها:بعد اإلنتهاء من هذه الدراسة نسجل أهم 

. تعدُّ الج�عات اإلرهابيــة مــن أخطــر املشــاكل املعــارصة واملهــددة للمجتمــع البرشــي وللدولــة ١
وللنظام الــدويل، وصــار مــن الجــرائم البالغــة الخطــورة عــىل األمــن، يف مختلــف املســتويات الداخليــة 

خصوصاً بعد إنتشار التكنولوجيا وإنتــاج األســلحة والدولية. والج�عات اإلرهابية لها خطورة متصاعدة  
البايلوجية والنووية. لذلك موضوع الج�عات اإلرهابية تحتلُّ حيزاً كب�اً يف توصــيف معظــم النظريــات 

  املعارصة يف العالقات الدولية وتفس�اتها.
ب�: أوالً تغيــ� . �ثل إنتهاء الحرب الباردة عالمة فارقة يف تطور النظــام الــدويل وتغــ�ه مــن جــان٢

شكل نظام الثنائية القطبية إىل األحادية، ثانياً بروز فواعل جديــدة فيــه، والج�عــات اإلرهابيــة �ــوذج 
بارز عىل الفواعل الجدد. منذ ذلك الوقت، أصــبح موضــوع الج�عــات اإلرهابيــة مــن املفــاهيم املثــ�ة 

 عالقات الدولية.للنقاش ضمن تحليالت النظريات الجديدة يف الحقل الدرايس لل
. فشلت الواقعية الجديدة يف إثبات وجودهــا عــىل إنهــا نظريــة لهــا الريــادة يف حقــل العالقــات ٣

الدوليــة خصوصــاً بعــد إنتهــاء الحــرب البــاردة. إلفتقارهــا القــدرة عــىل التوصــيف الــدقيق للج�عــات 
عية الجديــدة هــي نظريــة تهــتم اإلرهابية، وتتجنبها اإلشارة إىل هذه القضية األمنية املعارصة. ألن الواق

بسلوك الدول بالدرجة األوىل وتحتفظ �ركزية الدولة يف توصيفاتها حــول معظــم القضــايا الدوليــة، و� 
تأخذ بع� اإلعتبار الفواعل من غ� الدول بسبب إعتقادها بعدم قدرتها عىل حدوث تحــوالت يف بنيــة 

ديدة فإن الفواعل من غ� الــدول لهــا دور ثــانوي يف النظام الدويل من قبلها، لذلك يف رأي الواقعية الج
  جميع القضايا السياسية واألمنية. 

. رغم أن تنظيم الدولة اإلسالمية بات �ثل خطراً شــديداً يف العــا� يف القــرن الواحــد والعرشــين. ٤
ولكن تفس� هذا التنظيم هو �ثابة عنرص الضعف يف نظريــة الواقعيــة الجديــدة بســبب تهمــيش دور 
هذه الج�عات لتغ� بنية النظام الدويل وطبيعة العالقات ب� الدول. ونتيجة لــذلك نجــد أن الواقعيــة 
الجديدة مازالت ال تقدم كث�اً عن دور تنظيم الدولة اإلســالمية يف النظــام الــدويل. ويــربر أنصــار هــذه 

ة الدوليــة كتــوازن القــوى النظرية بأن نظريتهم تحليليًة للقوى الكربى وتهتم �سائل مهمــة يف السياســ 
  والقطبية والرصاع ب� الدول.

. رفض أفكار الواقعية الجديدة متعلقة �وضوع الج�عات اإلرهابية وك�ت اإلنتقــادات املوجهــة ٥
  لها من قبل النظريات األخرى الدالة عىل ضعف هذه النظرية يف كال الجانب� التوصيفي والتفس�ي.

جديدة عىل صواب أم عىل خطأ بشــأن تفســ� الج�عــات اإلرهابيــة، ال سواء أكانت الليربالية ال.  ٦
�كن إنكار وجود الج�عــات اإلرهابيــة وتهديــداتها الخطــ�ة عــىل النظــام الــدويل. ومــع ذلــك ليســت 
للواقعية الجديدة اليشء الكث� لتقدمها يف تفســ� الج�عــات اإلرهابيــة. وهــذا يؤكــد لنــا أن الليرباليــة 

سجاماً مع تفس� الظواهر الجديدة يف السياسة الدولية املعــارصة ومــن أهمهــا ظــاهرة الجديدة أك� إن
  الج�عات اإلرهابية.

وضعت النظرية البنائية املوضوعات املتعلقة بالفاعل� العنيف� يف لب إهت�مهــا، عــىل نقــيض .  ٧
التطــرق إىل مســائل  تفك� الواقعية الجديدة. وفقاً لــذلك، رفــض البنــائيون تجاهــل الواقعيــة الجديــدة

فعىل سبيل املثال، ملاذا ظهرت الج�عات اإلرهابية؟ وكيف تؤثر مسألة الهوية عىل   ؛وأسئلة مهمة كث�ة
  الج�عات اإلرهابية؟
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