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شروط النشر:
عــن  تعبــر  المجلــة  فــي  المنشــورة  اآلراء   
ابهــا، وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  وجهــة نظــر ُكتَّ

المجلــة.
موضــوع  فــي  المرســلة  المــادة  تكــون  أن   
المجلــة )محاربــة اإلرهــاب(، وذات صلــة بأحــد 
أبوابهــا األربعــة: الفكــري، واإلعالمــي، وتمويــل 

والعســكري. اإلرهــاب، 
والموضوعيــة  باألصالــة  المــادة  تتســم  أن   
ة، وســالمة المنهــج واللغــة واألســلوب. والِجــدَّ
التــزام  مــن  بــد  ال  البحثيــة  المــواد  فــي   
التوثيــق، بعــزو األقــوال إلــى أصحابهــا، والنقــول 

المصــادر.    بيانــات  وإثبــات  مصادرهــا،  إلــى 
اللغــات  بإحــدى  مكتوبــًة  المــادة  تكــون  أن   
الفرنســية. أو  اإلنجليزيــة  أو  العربيــة  الثــالث: 

بــأي  نشــرها  ســبق  قــد  المــادة  تكــون  أال   
أو  الورقــي  النشــر  وســائل  مــن  وســيلة 
ف  والتصــرُّ العنــوان  بتغييــر  ولــو  اإللكترونــي، 

فيهــا. اليســير 
ة مــن بحــث أو كتــاب،   أال تكــون المــادة مســتلَّ

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره. 
 المــواد التــي نعتــذر عــن نشــرها ال يعنــي ذلــك 
ضعفهــا، ولكــن قــد يكــون االعتــذار العتبــارات 
فنيــة أو غيرهــا، كأن تكــون المــادة قــد ُنشــر فــي 
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موضوعهــا مــن قبــل، وســُيبلغ الكاتــب بذلــك.
المــواد  فــي  التصــرف  التحريــر  لهيئــة  يحــقُّ   
المرســلة؛ اختصــاًرا وتعديــاًل وتصحيًحــا وتقويًما، 
وأفــكاره  الموضــوع  جوهــر  يمــسُّ  ال  بمــا 

الرئيســة.
بــأي  مادتــه  نشــر  يعيــد  أن  للكاتــب  يحــقُّ   
طريقــة شــاء، شــرط أن ينــص صراحــًة أنهــا ســبق 

التحالــف. فــي مجلــة  نشــرها 
المــواد  نشــر  إعــادة  التحالــف  لمجلــة  يحــقُّ   
ــا أو فــي إصــدارات  بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيَّ

مســتقلة.
 يحــقُّ لمجلــة التحالــف ترجمــة المــوادِّ إلــى أي 

لغــة، وإعــادة نشــرها بتلــك اللغــات.  
ببرنامــج  ا  حاســوبيًّ المرســلة  المــادة  ــد  ُتنضَّ  
 )Traditional Arabic( خــط   ،)Word( الــورد 
قيــاس 18، للغــة العربيــة، مــع جعــل الحواشــي 
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس 
16. وخــط )Times New Roman( قيــاس 14، 

للغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية.
 يحُســن إثبــات اآليــات القرآنيــة مــن نــصِّ القــرآن 
الكريــم بالرســم العثمانــي، مــع ضــرورة تخريجهــا 
ورقــم  الســورة  اســم  بذكــر  معقوفتيــن  بيــن 

اآليــة.
 يحُســن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا 

يتصــل بالمــادة، مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة 
مــن مواقــع الصــور المتخصصــة ال مــن الصحــف 

والمجــالت.
الذاتيــة  الســيرة  المرســلة  بالمــادة  ُيرفــق   
الثالثـــــــي،  االســــــــــم  متضمنــــــة:  للكــــــــــاتب، 
والتخصــص  اإلقامــــــة،  وبلــــــد  والجنسيــــــة، 
الدراســي، والوظيفــة الحاليــة، والنتــاج العلمــي 
والثقافــي، وعنــوان البريــد اإللكترونــي، ورقــم 
الحســاب المصرفــي، وصــورة شــخصية حديثــة 
عنــد أول مشــاركة، علمــًا بأننــا لــن ننشــر تعريفــًا 
بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات 

المجلــة.
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  كاتبة بحرينية ورائدة أعمال اجتماعية، حائزة على جائزة       
    تقديرية عن كتابها “الرحمة في مكافحة اإلرهاب: قوة 

    الدمج في محاربة األصولية”.

في مكافحة التطرف العنيف

يف ظلِّ جائحة كورونا التي أسدلت عباءةَ 
تصاعدت  املعمورة،  أصقاع  على  اخلوف 
الُعزلة  زيادة  بأن  اخلبراء  حتذير  نبَراُت 
االجتماعية، وامللل الذي يربط على قلوب 
بني  املؤامرة  نظريات  طبول  وقرع  البشر، 
هذه  أثناء  يف  بالتهميش  والشعور  الناس، 
اجلائحة، كلُّ ذلك يزيُد من خطر التطرف 
بني الشباب. وعلى مدى التاريخ أثبتت 
استغالل  يف  متاديَها  املتطرفة  اجلماعاُت 
املظالم االجتماعية واالقتصادية،للتحريض 
استخدم  املثال  سبيل  فعلى  العنف.  على 
ي  تنظيما القاعدة وداعش باستمرار تفشِّ
املظالم يف فلسطني وسورية والعراق وبلدان 

أخرى لطلب الدعم والتأييد. 

 لينا العليمي
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استغالل الظروف
وداعش  القاعدة  سارعت  األخيرة  اآلونة  يف 
وغيُرهما من اجلماعات املتطرفة إلى جتنيد 
من  جنٌد  بأنها  ووصفوها  كورونا،  جائحة 
جنود اهلل، مستغلِّني بذلك حاالت االضطراب 
املتصاعدة، واستنكار حالة التشبُّع الرأسمالي 
التي غرق فيها قادةُ الغرب حتى الثُّمالة، وقسوتهم 
جتاه رفاهية املجتمعات التي يحكمونها بقبضة 
من حديد. ويف أعقاب شرارة الغضب الشعبي 
جورج  مقتل  عن  الناجت  ولي  والدَّ األمريكي 
إفريقية،  أصول  من  األمريكي  املواطن  فلويد 
على يد ضابط شرطة من األمريكيني البيض، 
بت القاعدةُ نفسها يف منصب البطل املؤيِّد  نصَّ
للمضطَهدين من وحشية الشرطة والعنصرية، 

واملنافح عن حقوقهم. 
من  اآلخر  الوجه  على  نظرةً  ألقينا  ما  وإذا 
القوميون  يلقي  كيف  فسنرى  بخفاياه،  الفكر 
البيُض بالالئمة على اليهود، ويتخذونهم كبَش 
لالستفادة  الوباء  يصنعون  أنهم  بزعم  فداء؛ 
من انهيار السوق بالتداول من الداخل. بيد أن 
جماعاُت  سعت  فقد  املستور،  يكشف  احلال 
عت أعضاَءها  اليمني املتطرف األمريكية وشجَّ
جسدية  موادَّ  رشِّ  على  بالفيروس  املصابني 

سائلة على ضباط الشرطة واليهود، وفًقا ملعلومات 
مكتب االستخبارات والتحقيقات االحتادي. ويف 
هذا السياق جتُدر اإلشارة إلى أنه يف الواليات 
اليمني  مصطلُح  ظهر  األمريكية،  املتحدة 
البديل أول مرة يف نوفمبر عام 2008م، وفيه 
ود؛  السُّ بظاللها  العاملية  املالية  األزمُة  ألقت 
منذ  العالم  يف  اقتصادية  أزمة  أسوأ  لتكوَن 

الكساد الكبير يف الثالثينيات. 
يف الفيلم الوثائقي ذي العنوان »اليمني األبيض: 
على  سؤااًل  الِفيلم  صانُع  ألقى  العدو«،  واِجه 
احلزب السياسي النازي األمريكي اجلديد، عن 
ديترويت.  إلى  لالنتقال  دفعتهم  التي  األسباب 
وجاء ردُّهم كاآلتي: »إنه الوقت املثالي لتوظيف 
املزيد من األعضاء يف احلزب اجلديد بسبب 
التدهور االقتصادي«. والصورة ال تختلف هنا 
املتحدة  تقريٌر نشرته األمم  كثيًرا، فقد كشف 
إفريقيا«  قلب  يف  التطرف  إلى  »رحلة  بعنوان 
املتطوِّعني  اإلرهابيني  املجنَّدين  من   %55 أن 
يعبِّرون عن تخبُّطهم وما يجيش يف داخلهم من 
االقتصادية.  اإلحباط بسبب ظروفهم  مشاعر 
ويعتقدون  بالتهميش   %83 نسبته  ما  ويشعر 
أن حكومتهم ال تهتمُّ إال مبصالح فئة قليلة من 
مبؤسسات  يثقون  ال   %75 من  وأكثر  الناس. 

فإن  ذلك،  على  وبناًء  القانون.  وإنفاذ  احلكم 
أولئك الذين أعربوا عن مستويات الثقة املتدنية 
لديهم جتاه حكوماتهم، ويف قدرتهم على حتقيق 
م وإجناز تغيير يحمل يف أفقه دالالٍت ذاَت  التقدُّ

قيمة، كانوا أكثر ُعرضًة للتطرف.
كورونا  وباء  أن  ولية  الدَّ العمل  منظمة  وترى 
الربع  يف  وظيفة  مليون   200 قرابة  سينتزع 
يف  أصحابها  ليصبح  العام،  هذا  من  الثاني 
هذا  أن  يثبت  ما  العمل،  من  العاطلني  ِعداد 
املالية  األزمة  من  بكثير  سوًءا  أشدُّ  الوباء 
وآثارها يف عامي  بقسوتها  العالم  ت  التي عمَّ
أصدر  متصل  سياٍق  ويف  2008-2009م. 
ولي تقريًرا أخيًرا كشف فيه أن هذه  البنك الدَّ
أعتى ركود عاملي منذ احلرب  مُتثِّل  اجلائحَة 
األكثر  ة  الهشَّ الدول  وتبقى  الثانية.  العاملية 
عرضًة لها اخلطر الكاسح. ومن يقرأ ما بني 
السطور، يقرأ بلسان حال الواقع بأن احلكومة 
عندما تخفق يف توفير ما يكفي شعبها، فإن 
اجلماعات اإلرهابيَة لن تتوانى يف تولِّي ِزمام 
األمور وتقدمي الرعاية االجتماعية. ومن طريق 
فسخه،  يصُعب  الذي  االجتماعي  العقد  هذا 
عليه  تقتات  الذي  املجتمعي  االتكاُل  يتيح 
دة احلصانَة ورخصًة سارية  اجلماعاُت املتشدِّ

املفعول للعمل.
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بالنظر إلى طبيعة احلياة وما ستؤول إليه األمور 
ومتضي  اجلائحُة  هذه  رحالها  تشدُّ  بعدما 
الذي  العنف  كلفة  دفُع  ميكننا  ال  سبيلها،  يف 
2018م  عام  ويف  منه.  والوقاية  َدْرُؤه  ميكن 
تكبَّد االقتصاد العاملي 33 مليار دوالر أمريكي 
نتيجة اإلرهاب، وال يشمل هذا الرقم التداعياِت 
االجتماعيَة، وال اآلثار االقتصادية غيَر املباشرة 
على نطاق أوسع التي ُمِنَي بها عالُم األعمال 
وِقطاع االستثمار، والتكاليف املرتبطة بالوكاالت 
استعداد  ومع  اإلرهاب.  مكافحة  يف  األمنية 
ولي ليخطَّ فصاًل جديًدا يف حربه  املجتمع الدَّ
وبعد  اجلائحة  هذه  أثناء  يف  اإلرهاب  على 
تفيض حكمًة وحصافة،  دروٌس  تبُرز  رحيلها، 
تستحقُّ  ما،  حدٍّ  إلى  تقليدية  غيَر  كانت  وإن 
منا أن نستوقَف ذاكرتنا، ونسترجَع من شريط 

الذكريات الِعبَر النفيسة.

ى التنافس حمَّ
قائًما  مجتمًعا  العادي  للمقاتل  اخلالفُة  متثِّل 
املظالم  على ضرٍب من ضروب اخليال، عماُده 
املشتركة، ويَُخط على بابه بالقلم العريض »الوعد 
بدهاء  دة  املتشدِّ اجلماعاُت  وتستميل  بالوفاء«. 
الساخطني،  املنبوذين  صغار  من  أرتااًل  شديد 
والناقمني على حظوظهم، واملتعاركني مع احلياة، 
بصرف النظر عن معتقداتهم وأفكارهم الدينية. 
ن  ويتفنَّنون بتقدمي ما يفتقده هؤالء الشباب ممَّ
مثل  أجله،  من  املوت  يف  جامحة  رغبٌة  لديهم 

الكرامة والفرص الواعدة والشعور باالنتماء. 
ويبدو أننا ال ندرك حقيقًة ال تكاد تُخفي نفسها، 
ى التنافس  شئنا أم أبينا، بأننا انخرطنا يف حمَّ
مع املنظمات اإلرهابية؛ لتلبية هذه االحتياجات 
حصر  عن  وعوًضا  األساسية.  اإلنسانية 
نطاق العناية واالهتمام بتحقيق الهدف املعلن 
ينصبَّ  أن  ينبغي  اخلالفة،  إنشاء  يف  املتمثِّل 
ة  اهتمامنا وجهدنا على عرض القيمة اخلاصَّ
بهم، وتقدمي نسخة أكثر أصالة واستدامة من 
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي الذي يزعمون 
مونه. يف واقع األمر، كان ضربًة على  أنهم يقدِّ
األجانب  املقاتلني  أصابت  أمل  وخيبَة  الرأس 
ى  املدرَّبني على وجه اخلصوص، إخفاُق ما يسمَّ
بالدولة اإلسالمية يف الوفاء بوعودها، وهذا ما 
للجماعة  والئهم  عن  للتخلِّي  منهم  كثيًرا  دفع 

والتخلِّي عنها. 
وكشفت العديُد من الدراسات التي أجرتها 
واألكادمييات  الفكر،  ومراكز  شتَّى،  منظماٌت 
العسكرية، أن ُقرابة 65% من املقاتلني األجانب 
املدرَّبني لم يكملوا التعليَم بعد املرحلة الثانوية. 
أو  العمل،  من  عاطلون  منهم   %90 نحو  وأن 
ومهارات  طبيعة  ذات  أعمااًل  مون  يقدِّ أنهم 
يسيرة. وكان كثيٌر منهم يكِسب أقلَّ من 500 
دوالر أمريكي يف الشهر. وقد ازدهر يف نيجيريا 
تنظيُم بوكو حرام وذاعت سمعتُه، وهو حليف 
داعش يف غرب إفريقيا، وسط تفاوتات 
املتخلِّف  مال  الشَّ بني  واقتصادية  اجتماعية 

اجلنوب  وبني  املسلمني،  من  األعظم  واد  والسَّ
األفضل حااًل حيُث األغلبيُة املسيحية. وكذلك 
ارتبط ظهوُر برامج الوكالة األمريكية للتنمية 
ولية بانخفاض الدعم للجماعات املتطرفة،  الدَّ
اآلراء  تزينها  فسيفساء  لوحُة  وارتسمت 
تفاؤل  وزاد  املتحدة،  الواليات  اإليجابية جتاه 
النيجيريني باحلصول على الفرص، وارتفعت 

درجُة ثقتهم بحكومتهم.

التدخالت العسكرية ونتائجها
م تاريُخ بوكو حرام يف نيجيريا قصًة حتمل  يقدِّ
يف صَفحاتها اإلنذار والتحذير. فبعد احلملة 
دة  العسكرية الناجحة التي قوَّضت اجلماعَة املتمرِّ
وانتشروا  املسلَّحون  ق  تفرَّ َحراكها،  وأضعفت 
مثل  اجلوار  دول  إلى  وانتماءاتها  فروعها  عبر 
النيجر والكاميرون وتشاد، ما زاد عدد الَوَفيات 
املرتبطة باإلرهاب يف تلك البلدان الثالثة بنسبة 
157%! وإذا ما قلَّبنا صَفحات التاريخ، أدركنا 
أن التدخالت العسكريَة استأصلت شأفة %7 
فقط من املنظمات اإلرهابية منذ عام 1968م. 
ق األموال التي تُصَرف يف  وعلى الرغم من تدفُّ
مكافحة اإلرهاب بقيمة ستة تريليونات دوالر، 
أنحاء  جميع  اإلرهابية يف  الهَجمات  عدُد  زاد 
ويف  2001م.  عام  منذ  ات  مرَّ خمس  العالم 
الوقت نفسه ال تزال املنظماُت العاملة على إحياء 
السالم ونشره تعاني نقًصا حاّدًا يف التمويل، مع 
أن برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية هي 
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أساُس الوقاية، والِعماد يف بناء مجتمعات قادرة 
على مقاومة التطرف العنيف.

ميكن للقوة العسكرية التي يقودها الغرُب أن 
ي  يغذِّ ما  ضدهم«،  »نحن  رواية  أيًضا  َز  تعزِّ
املسلمني.  وغير  املسلمني  بني  االستقطاَب 
ووفًقا ملا أثبتته األبحاث، تدرك مجموعاٌت مثل 
األشخاص  التمييز جتاه  أن  والقاعدة  داعش 
الثقايف  االندماج  يف  عاَب  الصِّ يعانون  الذين 
ولم  للتطرف.  عرضًة  أكثَر  يجعلَهم  أن  ميكن 
يكن هذا االستقطاُب أكثر وضوًحا وجرأة يف 
أيِّ مكان كما هو عليه يف البلدان الغربية التي 
املهاجرين.  من  املسلمة  اجلالياُت  فيها  تعيش 
ولكن  الفقر،  ليس  للتطرف  هؤالء  يدفع  وما 
على  فرنسا  ويف  املساواة.  وعدم  التمييُز 
من  املسيحي  املواطُن  يحظى  املثال،  سبيل 
على  مرة   %2.5 تزيد  بنسبة  إفريقي  أصل 
الت نفسها  املسلم من الِعرق نفسه وذي املؤهِّ
للحصول على مقابلة عمل. ومن ثَم فإنه ليس 
من قبيل املصادفة أن يكون 70% من املقاتلني 
اجلهاديني  من  و%41  الغربيني،  املتدرِّبني 
الثقافة  مجتمعات  من  مهاجرين  احمللِّيني، 

شة. الثانوية املهمَّ
ويُوقعه يف  املرء  السطحي  التحليُل  يضلِّل  قد 
ل يف  تتأصَّ بأن هذه مشكلٌة  االستنتاج  متاهِة 
كذلك.  ليس  األمر  لكن  املهاجرين،  أوساط 
شة  تات املهمَّ حقيقُة األمر أنها مشكلُة جيوب الشَّ
على مدى أجيال، انفجرت يف أقاصي املعمورة 
سعًيا لالنخراط والعيش يف مجتمعات تسوُدها 
واالقتصادي  االجتماعي  واحَلراك  املساواة 
الواعد. ويف كثير من احلاالت، نتيجًة لَعالقاتهم 

باتت  السائد،  املجتمع  يف  احملدودة  وِصالتهم 
أزمة الُهويَّة تؤرِّقهم. 

ويعيش الشباُب من اجليل الثاني الذين يعانون 
ع بهم األوصاُل يف  ة، تتقطَّ اإلقصاء يف ُعزلٍة تامَّ
قبولهم  ترفض  غربية  بُهويَّة  بابه  طرقوا  برزخ 
هم  بالكامل، والوطن األمُّ يلفظهم ويأبى أن يضمَّ
يواصل  ع،  متوقَّ هو  وكما  الدافئ.  ِحضنه  إلى 
الُهويَّة  عن  البحث  يف  ة  الشاقَّ رحلتَهم  هؤالء 
شامل  فحص  وبعد  آخر.  مكان  يف  واالنتماء 
ألفي  من  الشخصي ألكثر  والتاريخ  للمقابالت 
مقاتل أجنبي يف دراسة أُجريت حِلقبة القاعدة، 
خلَص العقيُد باجليش األمريكي وطبيب النفس 
األساسي  الدافع  أن  إلى  فينهاوس  م.  جون 
إثبات  عن  البحث  رحلُة  هو  املجنَّدين  ألغلبية 
الُهويَّة والوجود. إن تقديَر املهاجرين ونزَع كلِّ 
حياتهم  من  العنصري  والتمييز  العزل  مشاعر 
جاذبية  لتحييد  الغاية؛  األهمية  يف  يبلغ  أمٌر 

اجلماعات اإلرهابية.

ق اإلدماج  تفوُّ
جنحت بعُض البلدات واملدن يف حتقيق نتائَج 
يف  الشمولية  السياساُت  قها  حتقِّ لم  إيجابية 
ثَنْي الشباب عن التحوُّل إلى التطرف العنيف، 
بتطبيق سياسة اإلدماج؛ إلدراكها أن احلكومات 
ا. ومن ذلك على سبيل  تواجه ضغوًطا كبيرة جّدً
املثال: مدينة ميكلني يف بلجيكا، وهي مدينة تقع 
بني بؤر داعش السابقة يف أنتويرب وبروكسل، 
وفيها نحو عشرين ألف مسلم. ولكن لم ينجح 
تنظيُم داعش يف ضمِّ أيِّ مسلم من هذه املدينة 
اإلدماج  سياسات  أن  والسبب  صفوفه.  إلى 

طرقت أبواَب املهاجرين الذين كانوا سيواجهون 
وباءَ التهميش؛ فقامت مشاريُع التجديد واإلنعاش 
يف املناطق التي يكثُر فيها املهاجرون؛ بتحديث 
األحياء القدمية املتداعية التي جتمع الطبقات 
لتعزيز  املختلفة،  واالقتصادية  االجتماعية 
التكامل الطبقي بني املواطنني املهاجرين الفقراء 

واملواطنني األصليني األثرياء.
ينظر الشباُب إلى أنفسهم على أنهم مواطنون 
من الدرجة األولى وليسوا من الدرجة الثانية، 
األفق،  تَلوُح يف  واعدة  قلوبَهم فرٌص  وتدغدغ 
االحتيالية  للعروض  عرضًة  أقلَّ  يجعلهم  ما 
واخلارج.  الداخل  يف  اإلرهابية  الشبكات  من 
الشرطة هي جزءٌ  أن  التنبيُه على  بنا  ويجُدر 
أ من إدارة املجتمع، على خالف إنفاذ  ال يتجزَّ
قانون العقاب. قد تكون مدينة ميكيلني خارَج 
النظر  لكن منوذجها يستحقُّ  االهتمام،  نطاق 

ل يف أسرار جناحه.  والتأمُّ
تنظيَم  مرة  ذات  فزوَّدت  فيلفورد  مدينة  أما 
عام  يف  ثم  مجنًَّدا،  وعشرين  بثمانية  داعش 
إلى  البلجيكية  املدينةُ  هذه  اجتهت  2014م، 
عامني  بعد  تلبث  ولم  ميكيلني،  منوذج  اعتماد 
وبهذا  داعش.  إلى  ني  املنضمِّ أعداُد  توقفت  أن 
أدرك ُعمدة ميكيلني »بارت سومرز« أن سرَّ توسع 
احلركات املتطرفة العنيفة هو استغالُل املظالم. 
ومع تصاعد صَرخات الظلم واالضطهاد، يزداد 
حني  على  املطاف،  نهاية  ويف  األمني.  العجُز 
حلماية  ا  مهّمً مكوًِّنا  القسرية  التدابيُر  متثِّل 
األمن البشري، على ما أشار إليه األمني العام 
السابق لألمم املتحدة بان كي مون، فإنه »قد تقتل 
الصواريُخ اإلرهابيني، لكنَّ احلكم الرشيد يقتل 

اإلرهاب«. 
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  منى العلمي

بأن  2014م  عام  قهوجي  جان  اللبناني  اجليش  قائُد  ح  صرَّ
استخدام  على  يعتزمون  كانوا  املوجودين يف سوريا  فني  املتطرِّ
إذ  سوريا،  من  انطالًقا  ع  للتوسُّ السورية  القلمون  ِمنَطقة 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مثل  فة  املتطرِّ اجلماعاُت  سيطرت 
لتنظيم  التابعة  النصرة  وجبهة  )داعش(،  والشام  العراق  يف 
القاعدة، على مساحات كبيرة وشاسعة من البالد؛ بُغيَة ربط 
مالية.  نية الشَّ ار السُّ احلدود اللبنانية مِلنَطقة الِبقاع مِبنَطقة َعكَّ
مشابهة  روايًة  لبنان  يف  وحلفاؤه  الشيعي  اهلل  حزب  ونشر 
نية معاقَل جهادية تعيُث يف األرض فساًدا،  صوَّرت املناطق السُّ
فتني  نت كلتا اجلماعتني املتطرِّ يف حني أنه حتى عام 2016م متكَّ
ة يف لبنان، إال أنهم  من تخطيط تفجيرات إرهابية عالية الدقَّ

أخفقوا يف االستيالء على األراضي، باستثناء احلدود اجلبلية 
يف  نة  السُّ أهل  بقي  وهكذا  سوريا.  عن  لبنان  تفِصل  التي 
فني آذاًنا  لبنان بأغلبيَّتهم حصًنا منيًعا، ولم تلَق دعواُت املتطرِّ
وجبهة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أن  من  الرغم  على  صاغية، 
النصرة بدت عليهما عالماُت النجاح يف تعاملهما مع الالجئني 

املقيمني يف لبنان. 
وهذا املقاُل يلقي الضوء على خفايا املشهد املتطرِّف يف لبنان، 
ويكِشُف الستاَر عن حقيقة واقع اإلرهاب هناك، وعن ظهوره 
على أرض املـَيدان، وما آلت إليه األموُر أخيًرا، فضاًل عن آثار 
االنهيار االقتصادي واالجتماعي التي تشهُدها البالد يف اآلونة 

األخيرة يف املشهد اجلهادي.

 صحفّية فرنسّية لبنانّية، وزميلة غير مقيمة في مركز رفيق الحريري للشرق األوسط التابع للمجلس األطلسي.

إخفاق تنظيم داعش 
في لبنان
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ة وقفة تاريخيَّ
فة  مات متطرِّ شهدت التسعينيَّات امليالدية من القرن املاضي ظهور منظَّ
جديدة يف مخيَّم عني احللوة الفلسطيني يف قضاء َصيدا الواقعة جنوب 
وجماعة  األنصار«،  »ُعصبة  مات جماعة  املنظَّ هذه  أشهر  ومن  لبنان، 
»ُعصبة النور«. واجلماعة األولى منهما أي »ُعصبة األنصار« مرتبطٌة 
بالقاعدة، وحاربت يف أفغانستان ثم يف العراق، واتُّهمت باغتيال رئيس 
1995م، إضافًة إلى أربعة قضاة يف  جماعة األحباش اإلسالمية عام 
احُللوة.  عني  إلى  بالِفرار  أفراُدها  يلوَذ  أن  قبل  1999م،  عام  َصيدا 
»التكفير  ى  تسمَّ مجموعٌة  قامت  2000م  سنة  اجلديد  العام  وعشيَّة 
والهجرة« بقيادة بسام َكنج، وهي مجموعة تتألف من قدامى احملاربني 
دين  يف أفغانستان، عدُد أعضائها أكثر من 200 عضو، كلُّهم من املتشدِّ
اإلسالميِّني، قامت باشتباكات مع اجليش اللبناني شمال لبنان، وكانت 
املجموعُة برئاسة ذلك القيادي الذي اهتمَّ بتجنيد األتباع يف األحياء 

مدينة  يف  طرابُلُس وعني احللوة. الفقيرة 

ويف عام 2005م انقسم املشهد الطائفيُّ اللبناني كثيًرا؛ إذ شهد ذلك 
احملكمُة  واتَّهمت  احلريري،  رفيق  ني  السُّ الوزراء  رئيس  اغتياَل  العاُم 
االغتيال.  بعملية  الشيعي  اهلل  حزب  يف  أعضاء  بلبنان  ة  اخلاصَّ
ة  عدَّ بعد  اهلل  حزب  إلى  االتِّهام  أصابع  نة  السُّ أهل  بعُض  ه  ووجَّ
مرحلة  إلى  ذلك  ى  وأدَّ ة،  مهمَّ وأمنية  سياسية  لشخصيَّات  اغتياالت 
النشاط  عودةُ  أعقبتها  والشيعة،  نة  السُّ بني  الديني  االستقطاب  من 
أشهر  ثالثة  ت  استمرَّ معركٌة  اندلعت  عندما  2007م  عام  اجلهادي 
مة  منظَّ وهي  اإلسالم«،  »فتح  جماعة  وأعضاء  اللبنانيني  اجلنود  بني 
العبسي على صلة قوية  بالقاعدة، وكان زعيُمها األوَّل شاكر  مرتبطة 

بأبي مصعب الزرقاوي واملخابرات السورية.
الشيعة، ويف  نة على  السُّ مواجهات جديدة  2008م حرَّضت  عام  ويف 
رت حكومة 14 آذار املناِهضة إليران وسوريا إغالَق شبكة  ذلك العام قرَّ
ة بحزب اهلل، وإقالة مدير أمن املطار وفيق شقير؛  االتصاالت اخلاصَّ
حزب  استيالءُ  القراَر  وأعقب  اهلل،  بحزب  املزعومة  َعالقاته  بسبب 
ت  وامتدَّ لبنان.  أنحاء  جميع  يف  اشتباكات  ووقوُع  بيروت،  على  اهلل 
نة وأبناء  السُّ لتقع بني أهل  مالية،  الشَّ االشتباكات يف مدينة طرابلس 
الرئيس  إليها  ينتمي  التي  الطائفُة  )النصيرية(، وهي  العلوية  الطائفة 
نة  السُّ أهل  استياء  زيادة  إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ وهذا  األسد؛  بشار  السوري 
يف  اللبنانية  للحكومة  القسري  االنهياَر  إن  الشيعي.  اهلل  حزب  من 
شهر يناير عام 2011م، وإقصاء رئيس الوزراء سعد احلريري فاقَم 

االنقساَم الديني.
وقد اقترن ظهوُر احلركة اجلهادية املتطرفة على املستوى اللبناني 
التطرف  تفاقَم  اللبناني، وقد  للمجتمع  والديني  السياسي  بالتفتُّت 

9
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نية،  بسبب الشعور بالظلم الذي شارك فيه الكثيرون من الطائفة السُّ
فة إلى املشهد اللبناني  د الطريَق لدخول اجلماعات السورية املتطرِّ ومهَّ
مع بداية الثورة السورية، عندما دعم حزب اهلل الشيعي الرئيس بشار 
األسد، أحَد أفراد الطائفة العلَوية النصيرية، على ثورة الشعب السوري 

ا. نية، دعًما كبيًرا جّدً ذي األغلبية السُّ

ف االستقطاب والتطرُّ
عام 2012م بدأ الشيخ أحمد األسير من صيدا، وهو رجٌل معروف مببادئه 
الثابتة واملناهضة حلزب اهلل الشيعي، بتنظيم مسيرات يف بيروت، داعًيا 
نة إلى دعم املعارضة السورية يف قتالها للرئيس السوري بشار  أهل السُّ
األسد. ويف طرابُلُس دعا الشيخ سالم رافع أتباعه إلى االنضمام إلى 
ح الشيخ سالم رافع يف  جماعة املعارضة الذين يقاتلون يف سوريا. وصرَّ
ل حزب اهلل  ذلك الوقت: »لقد دعوُت إلى اجلهاد يف سوريا الحتواء تدخُّ
يف الُقَصير بشكل أساسي. يجب وضع حدٍّ لتورُّط احلزب يف احلرب 
سوريا،  إلى  مقاتلني  بإرساله  الصراع  إلى  لبنان  سيَجرُّ  ألنه  السورية؛ 
ة وحزم أن تتخَذ احلكومة اللبنانية موقًفا من حزب اهلل. وإننا  ونطالب بقوَّ
بذلك نحتوي الفتنة الداخلية«. وبعد عام 2011م أصبح لبنان مسرًحا 
الشتباكات وتفجيرات ال يُرى بصيُص أمل يف نهاية النفق للخروج منها 

وإطفاء نيرانها املتقدة.

ر الجهاد في لبنان تطوُّ
األولى  املرحلة  ففي  متتالية،  مراحَل  لبنان على  تطوُّر اجلهاد يف  كان 
نة مبحاربة حزب اهلل  ابتداًء من 2012م اهتمَّ اللبنانيُّون من أهل السُّ
الشيعي يف سوريا؛ إذ أرسل حزب اهلل آالَف املقاتلني إلى هناك. علمت 
10000 من مقاتليه  إلى   7000 بة من احلزب أن ما بني  مصادُر مقرَّ
ه ما بني 800 و1000  عملوا هناك بعد 2013م. ومن ناحية أخرى توجَّ

نة منهم عدٌد من الالجئني السوريني، للمشاركة يف  مقاتل من أهل السُّ
احلرب املستعرة يف سوريا. وذلك بحسب شيوخ طرابُلس والِبقاع الذين 
اإلفصاح  عدَم  مشترطني  الوقت،  ذلك  يف  وشهاداٍت  بأحاديَث  أدلَوا 
ل  عن أسمائهم. وبذلك استُخدم لبنان قاعدةَ جتنيد وإمداد. وقد سهَّ
ذلك الشبكاُت التي أقامها زهران علُّوش زعيم جيش اإلسالم يف غوطة 
دمشق، فضاًل عن الَعالقات األسرية واالجتماعية الوثيقة التي تربط 

ار السوريني. ان طرابُلس احمللِّيني بالثوَّ سكَّ
ويف املرحلة الثانية انتقل القتال إلى الداخل، باستهداف أفراد حزب 
اهلل الشيعي على األراضي اللبنانية. يف 2013م هاجم اجلهاديُّون أعضاَء 
رات، وقصفوا املناطَق التي يسيطر عليها حزب  التنظيم ومكاتبه باملتفجِّ
النصرة، وكتائب عبد  وأعلنت جبهُة  السورية،  اهلل على طول احلدود 
اهلل عزام مسؤوليَّتها عن معظم التفجيرات وأعمال اإلرهاب يف بيروت 
رات مرجَتلة قوافَل  وطرابُلس. ويف نهاية يونيو 2013م استهدفت متفجِّ
العام  ذلك  من  يوليو  مطلع شهر  ويف  الِبقاع.  اهلل يف سهل  من حزب 
ى إلى إصابة ثالثة وخمسني  خة يف بئر العبد؛ ما أدَّ انفجرت سيَّارة مفخَّ
مناطَق  ام  عزَّ اهلل  عبد  لكتائب  أخرى  تفجيراٌت  واستهدفت  شخًصا. 
الِبقاع الداعمَة حلزب اهلل. ثم ابتداًء من عام 2014م بدأ تنظيُم داعش 
العمل يف لبنان، وأعلن مسؤوليَّته عن تفجيرات انتحارية هناك، وانضمَّ 
مناطق  يف  اهلل  حزب  مع  اشتباكات  يف  النصرة  جبهة  من  ات  قوَّ إلى 

احلدود السورية اللبنانية.
ات  فني يف لبنان والقوَّ وشهدت املرحلة الثالثة ازدياد الَعداء ما بني املتطرِّ
اهلل  حزب  إلى  منحازةٌ  أنها  على  إليها  يُنظر  التي  اللبنانية  املسلَّحة 
ة هَجمات  الشيعي. ويف عام 2014م ردَّ اجلهاديون على ذلك بشنِّ عدَّ
على اجليش اللبناني باستخدام القنابل، وانتشار املسلَّحني على جانبَي 
ِعرسال  بلدة  يف  لبنانيني  جنود  على  األخيُر  الهجوم  ووقع  الطريق. 
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اللبنانية. ووقعت اشتباكاٌت بني أنصار  الواقعة على احلدود السورية 
الشيخ أحمد األسير زعيم اإلسالميني املعتقل اآلن، يف مدينة َصيدا يف 
صيف 2013م. واندلعت اشتباكاٌت مماثلة بني اجليش اللبناني وأنصار 
من عشرين  أكثر  داعش يف  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  النصرة  جبهة 

جولًة بني كرٍّ وفرٍّ من القتال يف طرابُلس.
وشهدت املرحلة الرابعة إعادةَ جمع عناصر جبهة النصرة وتنظيم داعش 
ع الذي كان يضمُّ  يف ِعرسال، يف ِمنَطقة الَقلَمون املتاخمة للبنان. والتجمُّ
ار  أكثر من مئة ألف الجئ سوري كان نقطَة انطالق وطريَق إمداد للثوَّ
ات النظام السوري البلدة.  يف غرب سوريا، عندما حاصر حزُب اهلل وقوَّ
ح به ضابٌط يف اجليش اللبناني طلب عدم كشف ُهويَّته،  وَوفًقا ملا صرَّ
ات  فقد استهدفت أكثُر من اثنتي عشرة هجمة مواقَع حلزب اهلل والقوَّ
املسلَّحة اللبنانية يف سهل الِبقاع بني 2013 و2015م، ويف هذا الوقت 
خوض  يف  النصرة،  وجبهة  داعش  تنظيم  بني  التعاون  أواصُر  زت  تعزَّ

املعارك مع اجليش اللبناني التي أوقعت أسرى من جيش امِلنَطقة.

قاط الساخنة
ِّ
الن

فني يف لبنان تقع يف الغالب يف مناطَق تشترك يف  كانت معاقل املتطرِّ
وفقيرة  ان،  بالسكَّ ة  مكتظَّ كانت  أنها  ها:  أهمِّ من  لعل  دة،  محدَّ ِسمات 
مبجموعات  وتكتظُّ  السورية،  اللبنانية  للحدود  ومجاورة  ُمعِدمة، 
الضعف  ِنقاط  على  تقع  أو  السبُل،  بهم  عت  تقطَّ الذين  الالجئني  من 
على  االضطرابات  أوقات  يف  بسهولة  بها  التالعب  وميكن  ع،  والتصدُّ
لبنان،  السياسية. كان هذا حاَل طرابلس يف َشمال  أيدي اجلماعات 
نظام  دعموا  الذين  النصيريني  العلويني  بني  دع  الصَّ خطَّ  باتت  التي 
نة  الرئيس السوري بشار األسد وحزب اهلل الشيعي من جهة، وأهل السُّ
الذين انحازوا إلى املعارضة من اجلهة املقابلة. كان الصدع بني أهالي 
ذتها  طرابُلس قدمًيا منذ عقود، ويعود إلى مذبحة عام 1986م التي نفَّ
ات السورية، وُقتل يف أثنائها ما ال يقلُّ عن ثالث مئة من أهالي  القوَّ
طرابلس. وفضاًل عن ذلك كانت املدينة أرًضا ملعسكرات الفلسطينيني، 
بسوء  ُوِصمت  التي  البارد  نهر  معارَك  شهد  املعسكرات  هذه  وأحد 

ُسمعتها يف عام 2007م. 
احللوة  عني  مخيَّم  أرضها  فعلى  أخرى،  اشتعال  نقطَة  صيدا  وكانت 
لُعصبة  أرًضا  كانت  وكذلك  الفلسطينيني،  لالجئني 

األنصار، ولكتائب عبداهلل عزام، وجلماعة فتح اإلسالم، وجماعة جند 
اقتتال ضدَّ اجليش  معارك  دخلتا يف  األخيرتان  واملجموعتان  الشام. 
اللبناني يف نهر البارد عام 2007م. وظهر جيٌل جديد من اجلهاديني 
والعشرين،  واخلامسة  عشرة  السابعة  بني  ما  أعماُرهم  تقع  الذين 
والبصيرة،  الوعي  عن  فضاًل  الدينية  والثقافة  العلم  إلى  ويفتقرون 
رتهم جيًِّدا حركُة الشباب املسلم بقيادة بالل بدر الذي يتبُع جبهة  وصوَّ
النصرة وتنظيم داعش يف مرحلة الحقة على ما يبدو. يف الِبقاع كانت 
مات  املنظَّ مع  لبنان  اشتعال يف  نقطة  أطوَل  احلدودية  ِعرسال  بلدة 
اجلهادية مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش، وذلك باستخدام امِلنَطقة 
خة. وكما ذكرنا  احلدودية لتهريب األسلحة، وإدخال السيَّارات املفخَّ
سابًقا ما إن دخلنا عام 2017م حتى نُفِّذت العملية املشتركة للجيش 
اجلهادي الوجود  إنهاء  عن  العمليُة  هذه  وأسفرت  ة،  بقوَّ  اللبناني 

يف امِلنَطقة.

إخفاق الجهاد
مالية  الشَّ احلدود  على  وهزميتَها  اإلرهابية  اجلماعات  حصار  إن 
الشرقية للبنان مع سوريا، فضاًل عن اعتقال أعضاء الشبكات وتفكيكها 
يف لبنان، قد أثمر بإنهاء النشاط اإلرهابي يف دولة لبنان. إضافًة إلى 
فني الفلسطينيني  ذلك كان تعاوُن اجلماعات الفلسطينية وتعاون املتطرِّ
من احلرس القدمي مثل ُعصبة األنصار مع األجهزة األمنية ضرورّيًا يف 
حملة فرض النظام واألمن. وتؤكِّد املصادر األمنية كذلك أن العائالِت 
اللبنانيَة تعاونت معها كثيًرا يف تقدمي معلومات عن أقاربها عندما حملوا 

فيهم َعالمات مبكرًة على التطرُّف. 
عن  الكاتبة  إلى  ثوا  الذين حتدَّ السابقون  اجلهاديُّون  أفصح  وقد  هذا 
خيبة أملهم من جتِربتهم املريرة، وأفادوا بأنهم اختاروا من اآلن االهتماَم 
بني  رئيسة  ظاهرًة  التطرُّف  يكن  لم  اآلن  وحتى  وعائالتهم.  بعملهم 
نة، وال يبدو أنه سيكون تهديًدا خِطًرا يف املستقبل  اللبنانيِّني من أهل السُّ
القريب للبالد. ومع ذلك، ونظًرا لعدم االستقرار واالنهيار االقتصادي 
عمل  فرص  ووأد  الفقر  بكوابيس  د  يهدِّ والذي  بلبنان،  يعِصف  الذي 
الشباب، فإن تلكم األسباب قد تؤدِّي إلى عودة النشاط املتطرِّف كأذُرع 
األخطبوط إذا ما وجد بيئة ِخصبًة تثيره لسبب أو آلخر، وال سيَّما مع 

نة.  ج مشاعر الظلم السياسي التي يروي قصصها أهُل السُّ تأجُّ



 باحث في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس.

الكثير  املعالم نسبّيًا، وهذا املصطلح يشَمل  ف عائلة سياسية غامضة  اليمني املتطرِّ
والنازية  اجلديدة،  والفاشية  والتمييزية،  والعنصرية  واألصولية  القومية  التيَّارات  من 
الغموُض  يشوبه  املصطلح  كان  َّا  وملـ األخرى.  املتطرفة  التيارات  من  والكثيَر  اجلديدة، 
َل إلى نوع من اإلهانة، ال يزال اليمنُي  كما قد يبدو، أو كما هو كائن، إلى درجة أن يتحوَّ
ولكنه  أكثر مما كان عليه سابًقا؛  ًدا  العام، ويظلُّ مفهوًما معقَّ النقاش  املتطرف محوَر 
لظاهرة عاملية  ومتنوعة  دة  معقَّ باختصار صورةٌ  وهو  السياسية.  العلوم  ا يف  جّدً مفيد 

سريعة التغيُّر.

  د. كريم إفراق

ر سافر ومتصاعد
َ
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عودة قوية
ال تَُعدُّ احلركاُت اليمينية املتطرفة يف أوروبا 
قبل  الساحة  على  بَرزت  بل  الظهور؛  حديثَة 
ة طويلة من احلرب العاملية األولى، وال تزال  مدَّ
احلرب  تسبَّبت  وقد  الزائد.  االهتمام  محوَر 
العاملية الثانية التي أذكت أُواَرها أملانيا النازية 
سبعني  من  أكثَر  مقتل  الفاشية، يف  وإيطاليا 
سحَقه  التيار  هذا  أن  ومع  شخص.  مليون 
احللفاء عسكرّيًا، واضُطرَّ أنصاُره إلى التزام 
الصمت، والبقاء يف الظل، لم مينعهم ذلك من 
نهم من العودة  اقتناص الفرصة التي قد متكِّ
ة والسياسية. لقد  رين إلى الساحة العامَّ مظفَّ
الزمان،  ِعقَدين من  كان هذا هو احلاَل منذ 
يوم  كلَّ  وترتفع  تدريجّيًا،  عودتهم  نشهد  إذ 
ويزيدون  وضوًحا،  أكثَر  وتصبح  أصواتهم، 

ة.  عدًدا وُعدَّ
م سنة 2001م،  وقد اتضَحت معالم هذا التقدُّ
وهو تاريخ الهجوم الشهير الذي شنَّته القاعدةُ 
الهجوم  ذلك  سبتمبر.  من  عشر  احلادي  يف 
التاريخي الذي أغرق الواليات املتحدة األمريكية 
وعلى  كلَّها.  العالم  دوَل  ورَعَب  األحزان،  يف 
الرغم من أن نقد اإلسالم كان َديدَن أقصى 
اليمني، وِمحوَر خطاباته، إن هذا الهجوم الذي 
ولية،  الدَّ السياسية  اجلغرافيا  يف  سيؤثِّر 
قد  الفاجعة،  األحداث  من  سلسلٌة  وستَليه 
أصبح العنصَر املركزيَّ يف اخلطاب الشعبوي 
ثالُث  برزت  األمر  هذا  رأس  وعلى  اجلديد، 

أَزمات يف َناء الشعبوية زادت الطنَي ِبلَّة:
انتهت  التي  2008م  عام  املالية  األزمة   )1

بتعزيز التفاوت الطبقي االجتماعي.
حدثت  التي  اجلهادية  الهَجمات  سلسلة   )2
وكانت  املاضية،  سنًة  العشرين  يف  أوروبا  يف 

ة موجات من الهجرة. مصحوبًة بعدَّ
والرفض  السياسية،  النَُّخب  متثيل  أزمة   )3

الذي جوبهت به منذ أكثر من ِعقد.

ازدياد الشعبية
فإن  املتطرف  لليمني  الفكرية  اجلذوُر  أما 
مركَز تكاثُره الرئيس هو الشعبوية، سواء كان 
ني على النَُّخب واملطالبني  أنصارها من احملتجِّ
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بالدميقراطية، أو من دعاة الُهويَّة القومية واملناهضة للهجرة. وبغضِّ 
النظر عن كلِّ ما سلف تبَقى األَزمات هي املادةَ اخلام التي تسمح لهم 
بتأكيد وجودهم، سواء كانت هذه األَزمات اقتصادية أو اجتماعية أو 
أو  احلكومة  على  اللَّوم  إللقاء  الذهبية  الفرصُة  فهي  الهجرة،  بسبب 
الشيء  قوَل  الهدُف  يصبح  املنطق  هذا  ظلِّ  ويف  النخب.  أو  األجانب 
ونقيضه، بالتالعب باملشاعر، وإثارة خوف اآلخر، وهو السالح املميت 

الذي يصيب الهدَف دوًما.
القوى  كلَّ  يشمل  وانتشاَره  حالّيًا  اليمني  أقصى  صعود  فإن  وهكذا 
مال  الشَّ رابطة  أو  فرنسا،  يف  الوطنية  اجلبهَة  كانت  سواء  األوروبية، 
 )Vox( أو حزب فوكس ،)AFD( يف إيطاليا، أو حزب البديل يف أملانيا
فقد  املَجر،  يف  املتطرف  القومي   )Jobbik( حزب  أو  إسبانيا،  يف 
اليمني  أحزاُب  كانت  وإذا  باستمرار.  مون  يتقدَّ بأنهم  اجلميع  فوجئ 
تَُعدُّ  احلاضر  الوقت  يف  وإيطاليا  النمسا  يف  ست  أُسِّ التي  املتطرِّف 
ائتالفية، فإنه ميكن رؤيُة  من أجنح األحزاب؛ ملشاركتها يف حكومات 
مع  ائتالف  والسويد وسلوفاكيا، يف  وبلغاريا  فنلندا  نفسها يف  احلالة 
ببطء يف  م  تتقدَّ الوطنية  اجلبهُة  زالت  فما  فرنسا  أما  يساري.  حزب 
األولى  كانت  فقد  الرئاسية،  االنتخابات  من  الثانية  اجلولَة  حضورها 
عام 2002م، والثانية عام 2017م. وكما هو احلاُل يف فرنسا ها هو 
نتائَج  بريطانيا  يف  ق  يحقِّ  )Ukip( املتحدة  اململكة  استقالل  حزُب  ذا 
2004م  سنة  يتجاوَز  أن  قبل  سنوات  بضع  يف   %12 بنسبة  مرتفعًة 
 بنسبة 16%. وأصبح احلزُب اإلسباني فوكس )Vox( الذي جتاوز نسبة

البرملان  إلى  اب  نوَّ إرسال  على  قادرة  متطرفة  ميينية  قوة  أوَل   %10
اإلسباني، وهو ما لم يحُدث منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو. 

نت هذه األحزاُب املختلفة  راد لدى الناخبني متكَّ وبزيادة شعبيتها باطِّ
من احلصول على مقاعَد لها يف بروكسل؛ إذ أصبحت قوًة يُحَسب لها 

ألُف حساب يف البرملان األوروبي نفسه الذي يَدينونه دون َهوادة، وال 
سيَّما احلزب األملاني )AFD(، وحزب )Ukip( اإلجنليزي اللذان يطالبان 
علًنا بإزالته، وهي مفارقٌة ال يبدو أنها تعني يف الوقت احلاضر شيًئا 
للناخبني األوروبيني. وهذه الزيادةُ يف النتائج االنتخابية وإن لم تِصل 
بهم إلى االستيالء على السلطة دون منازع، فإنها تظلُّ اجتاًها شديَد 
ة العجوز، حيث تُضِعف هذه التشكيالُت  الوضوح يف جميع أنحاء القارَّ
يف  اإلقليميَة  الُقوى  وتهزُّ  أملانيا،  يف  القائمَة  احلكوماِت  فأكثر  أكثَر 
إسبانيا، وتصبح القوةَ املعارضة الرئيسة يف النمسا، حتى إنها تُغريها 

أحياًنا بالدخول يف حتالفات حكومية.

َعدوى اليمين
الهشيم،  يف  النار  كانتشار  اليوم  ف  املتطرَّ اليمني  عدوى  وتنتشر 
فباستثناء لوكسمبورغ وإيرلندا، وهي الدول األوروبية الوحيدةُ اخلالية 
ف، فإن سائرها وبدرجات متفاوتة، ُمتَرعٌة بها  من أحزاب اليمني املتطرَّ
حتى الثُّمالة. وأنكى من ذلك أن غالبيَة هذه البلدان األوروبية ليست 
موطَن حزب واحد من أقصى اليمني فحسب، بل تضمُّ أحزاًبا كثيرة 

من أقصى اليمني.
سياديُّ  فهو  مختلفة،  أوُجًها  ا  حالّيً أوروبا  يف  اليمني  أقصى  ويُضم 
أحياًنا  وهو  لها،  ُمعاٍد  بل  دة  املوحَّ أوروبا  يف  وشاكٌّ  وشعبوي،  النزعة، 
ة، ويكره اإلسالم، ويكره األجانب. فهو  عنصري بصراحة، ومعاٍد للساميَّ
اًل يف الوقت احلاضر مبنظمة  د األوجه، وإن لم يكن ممثَّ ع ومتعدِّ متنوِّ
مشروع  مثل  العني،  تخطئها  ال  مشتركًة  ِسماٍت  له  فإن  َدولية  ة  فاشيَّ
األفضلية للمواطنني، ورفض الهجرة والتعددية الثقافية. وإذا كانت 
له كان ما ُعرف  الرئيَس  الدافَع  انبعاثه، فإن  تاريَخ  2001م هي  سنة 

واشتَهر باسم »الربيع العربي«. 

اليمني املتطرف األوروبي
نتائج أحزاب اليمني املتطرف يف االنتخابات التشريعية )نسبة املقترعني(
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د اليمين المتشدِّ
بلدان  إلى  املهاجرين  العالم، ووصول آالف  الصراعات يف  لتكاثر  كان 
التي متتطي  للهجرة  املعادية  املشاعر  تأجيج  أثٌر يف  أوروبية مختلفة، 
َصهوتها اجلماعاُت اليمينية املتطرفة. وقد شهدت مالطا التي لم تكن 
فيها حتى وقت قريب أيُّ حركة ميينية متطرفة، إنشاَء احلركة الوطنية 
املالطية سنة 2016م. ويف قبرص صِعَد جنُم اجلبهة الشعبية الوطنية 
العنف  الشديدة  اليونانية  احلركة  من  َحراكها  تستلهُم  التي   )ELAM(

اة )الفجر الذهبي(، وتشترك معها يف هذا الهَوس األمني؛ كإغالق  املسمَّ
احلدود، والسيطرة على األجانب، وما إلى ذلك، فضاًل عن االنطواء 

على الُهويَّة. 
دة، كما هو احلال يف املجر، إذ يصُعب  وكذلك األحزاُب اليمينية املتشدِّ
األحزاُب  هذه  واعتلَت  هناك.  ف  املتطرَّ واليمني  اليمني  بني  التمييز 
هذه  تشترك  إذ  وبولندا،  بلجيكا  يف  أيًضا  السلطة  ة  ُسدَّ احملافظة 
ة يف  احلكومات يف املشاعر املعادية ألوروبا، ويف أحسن األحوال الشاكَّ
دة. وانضمَّ التحالُف الفلمنكي اجلديد )NVA( الذي جنح  أوروبا املوحَّ
يف هزمية حزب )Vlaams Belang( )النَِّقي( يف البرملان البلجيكي، إلى 
ع جديد  مجموعة احملافظني األوروبيني واإلصالحيني )CRE(، وهو جتمُّ

ُض التجارة األوروبية السابق. د به كارل دي جوت مفوَّ ندَّ
ويف ضوء هذه الوقائع يبدو بوضوح أن أقصى اليمني يف أوروبا ال يزال 
اء واعد، فقد استغلَّ األزماِت االجتماعيَة والسياسية  أمامه مستقبل ُوضَّ

التي  الفاجعة  األحداث  إلى  إضافًة  أوروبا،  يف  املستِعرة  واالقتصادية 
ل الزائد لعدم املشاركة يف االنتخابات؛  تدور على محيطها، وكذلك املعدَّ
كأصابع  يتَّحُد  وهو  التيار  هذا  رؤية  لكن  م.  التقدُّ من  املزيد  ليضمَن 
اليد الواحدة ال يزال أمًرا بعيَد املنال، فاالختالفاُت الفكرية الداخلية 
قواعدها،  وهشاشُة  لنَُخبها،  السياسية  اخلبرة  وعدم  األحزاب،  لهذه 
تكفي جلعل  حتته،  ترَزح  الذي  التاريخ  وِثَقل  املالية،  قدراتها  وضعف 
هذا الوحش الذي ال يزال يطارد الذاكرة اجلماعية لألوروبيني مشروَع 

طريق مسدودة.

لالستزادة المعرفية
ع يف املوضوع، إليكم عناويَن كتب فيها ثراءٌ معريف وإغناء: الع وتوسُّ ملزيد اطِّ

االحتاد األوروبي يواجه اختباَر القومية، آلنايس فوي- جيليس،  ▪
دار روشيه، باريس 2020م.

أقصى اليمني يف أوروبا، جيروم جامني، برولنت، بروكسل 2016م. ▪
جيليت،  ▪ نيكوالس  أوروبا،  يف  ف  املتطرِّ اليمني  استفزاز  محاوالت 

جامعة بروكسل، 2016م.
اليمني املتطرف بأوروبا، جان إيف كاموس ونيكوال ليبورج، دار لي  ▪

ساي، باريس 2015م.
حتى  ▪ 1945م  من  أوروبا  يف  اليمني  أقصى  أسود،  بقميص  أوروبا 

اليوم، بيير ميلزا، فيارد، باريس، 2002م. 
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التجربة الموريتانية في 
الحرب على اإلرهاب

 كاتب وصحفي موريتاني مختصٌّ بالشؤون اإلفريقية.

  عبد الله ولد محمدي
مقولٌة  لآلخرين”،  يحدُث  أمٌر  “اإلرهاُب 
املوريتانيون مطلع تسعينيَّات  دها  يردِّ كان 
بدأ شَرُر اإلرهاب  املاضي، عندما  القرن 
ينشر  عاملي  حريق  إلى  ل  ويتحوَّ يتطاير 
د ِكياَن  الفوضى واخلوَف يف كلِّ مكان، فيهدِّ
الدول وأمن الشعوب، ويعبث باستقرارها. 
وكانت املقولة تقوم على مسوِّغني أحدهما 

جغرايف، واآلخر ثقايف وتاريخي.

دة ٌس طويل وآفاق متعدِّ
َ

نف

ب
جار
ت
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ُغ اجلغرايف فينطلق من أن موريتانيا بعيدةٌ عن مناطق  أما املسوِّ
الصراع الذي أحدثه اإلرهاب يف الشرق األوسط وأفغانستان 
بهذه  التحاق موريتانيني  الرغم من  الهندية، على  ة  القارَّ وشبه 
ُغ الثقايف والتاريخي فينطلق من  املناطق، على قلَّة. وأما املسوِّ
الَوحدة الدينية واملذهبية للشعب املوريتاني، الذي ظلَّ أحادي 
“الُهويَّات  تاريخه  َطواَل  يعرف  ولم  والعقيدة،  واملذهب  ين  الدِّ
عوامَل  مع  وساعدت  عدة،  بلدان  يف  انتشرت  التي  القاتلة” 
أخرى، على نشأة التطرف العنيف. وكذلك إن علماء موريتانيا 
من  أكثر  اإلصالحية،  املواقف  إلى  فتاويهم  يف  مييلون  كانوا 
املواقف الثورية، ويتورَّعون عن كلِّ قوٍل أو فعٍل يقوُد إلى سفِك 
دم أو إزهاِق روح، حتى يف مواجهتهم لالستعمار الفرنسي الذي 
العشرين،  القرن  البالد يف مستهلِّ  على  الظاملة  هيمنتَه  بسط 
كانوا يَرون أن اجلهاد باألسوة احلسنة والكلمة الطيبة والقول 

البليغ، أجدى وأنفُع يف العاجل واآلجل من حمل السيف.

 انقالب الموازين
ظلَّت تلك املقولة مسلَّمًة يرَكن إليها أصحاُب القرار، ويتبنَّاها 
معشٌر غيُر قليل من نخبِة أهل البلد، حتى مع اندالع حرائق 
الدار  فنادق  يف  قنابله  وانفجار  اجلزائر،  مدن  يف  اإلرهاب 
اُكش، وتصاعد دخانه الذي يزكم األنوف من مركز  البيضاء وَمرَّ
التجارة العاملي. إلى أن كان “هجوم ملغيطي” الذي قلب األمور 

رأًسا على عقب.
تعيش  موريتانيا  كانت  2005م،  عام  يونيو من  بداية شهر  مع 
النظام السياسي احلاكم  وضًعا سياسّيًا غير مستقر، فأركاُن 
أمواُل  أسهَمت  خانقة،  سياسية  أزمة  وقع  على  تهتزُّ  كانت 
ل  ر القذايف يف جتذيرها، عندما موَّ الزعيم الليبي الراحل معمَّ
حركاٍت سياسيًة اتُّهَمت آنذاك بالسعي إلى قلب نظام احلكم.

َوحدةٌ  كانت  الداخلي،  باخلطر  املوريتاني  األمن  انشغال  ومع   
َمفازات  ُعمق  َمنسيٍّ يف  ثَغٍر حدودي  ترابط عند  من اجليش 
مع  قليلة من احلدود  كيلومترات  بعد  على  الكبرى،  الصحراء 
استعمارية  قلعة  من  اجلنود  عشراُت  اتخذ  هناك  اجلزائر، 
متهالكة مركًزا ملراقبة احلدود، يف منطقة نائية ال يتحرك فيها 
بني، وبعض الرعاة وقبائل “النمادي” التي  سوى قليل من املهرِّ

بة منذ عدة قرون. تعيش على صيد الِغزالن بكالبها املدرَّ
ذات مساء يوم خريفي صحراوي هادئ، استقبلت وحدةُ اجليش 
إنهم  قالوا  متنها موريتانيون  العالم، سيارًة على  املنقطعُة عن 
رعاةٌ تعرَّضت سيَّارتهم خللل فني، ويحتاجون إلى التزوُّد باملاء 
الصحراوية  التقاليد  يف  احلاُل  هو  ومثلما  والطعام،  والوقود 
بكلِّ  ضيوفهم  على  احلدودي  الثَّغر  على  املرابطون  يبخل  لم 
ما ميكن اجلوُد به، فاقتسموا معهم الشاَي واخلبز، وأصلحوا 
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سيَّارتهم ومنحوهم املاء والطعام. ولم تكن تلك املجموعُة التي لِبَست 
“للجماعة  تابعة  استطالع  مفرزة  سوى  عاديني،  مسافرين  لبوَس 
السلفية للدعوة والقتال” التي تنَشط يف اجلزائر منذ تسعينيَّات القرن 
املاضي، وتورَّطت يف هَجمات إرهابية خلَّفت عشرات آالف القتلى من 
“تنظيم  ومبايعة  إقليمّيًا،  التوسَع  رت  قرَّ اجلماعة  ولكن  اجلزائريني، 
املغرب  بالد  يف  القاعدة  “تنظيم  اسم  بعُد  فيما  لتحمَل  القاعدة”، 
اإلسالمي”. وفيما كان اجلنوُد املوريتانيون بطبعهم الصحراوي األصيل 
يتسابقون يف إكرام ضيوفهم، كان عناصُر كتيبة االستطالع يكتشفون 
املكان، فرصدوا مكامَن القوة والضعف يف دفاعات الوحدة العسكرية، 

دوا مكان جهاز االتصال بقيادة اجليش.  وحدَّ
املفرزةُ  عادت  الفجر،  صالة  بعد  2005م  يونيو  من  الرابع  اليوم  يف 
مع عشرات املقاتلني الذين كانوا مختبئني وراء الُكثبان، وشنُّوا هجوًما 
روا جهاز االتصال، ودخلوا  عنيًفا ومفاجًئا على الوحدة العسكرية، فدمَّ
القاعدة  رجاَل  واجهت  التي  ملغيطي”  “ثُكنة  مع  مباشرة  مواجهة  يف 
ة جرحى، ولكن الوحدة  ببسالة كبيرة، فأوقعت منهم قتياًل واحًدا وعدَّ

نة من 17 جندّيًا موريتانًيا أُبيدت متاًما. العسكرية املكوَّ
مبسلَّمة  أطاحت  للموريتانيني،  كبيرة  صدمًة  ملغيطي  هجوُم  أحدث 
“اإلرهاب أمٌر يحدث لآلخرين”، ومعه بدأ وعُي النخبة املوريتانية بخطر 
ى الهجوُم اإلرهابي إلى  اإلرهاب، وعلى رأسها قادةُ أجهزة الدولة، وأدَّ
الرئيس معاوية  انتهت بسقوط نظام  تداعيات سياسية وأمنية كبيرة، 

ولد الطائع بعد أقلَّ من شهرين.

 مواجهة حتمية
تأخَر إدراُك احلكومة واجليش املوريتانيني آنذاك حلجم املخاطر التي 
كانت تنمو على طول احلدود مع اجلارتني مالي واجلزائر، فالقاعدةُ 
السكان احمللِّيني يف شمال مالي، فيما كانت  تتحالُف مع بعض  كانت 
بعُد  فيما  لتُنشَئ  موريتانيا،  داخل  صمت  يف  د  تتمدَّ النائمة  خالياها 
الشباب  باملقاتلني من  مالي  القاعدة يف شمال  كتائَب  رافد ميدُّ  أكبَر 
كان  فيما  اإلسالم”،  و“نصرة  “اجلهاد”  بشعارات  بهم  ر  املغرَّ املوريتاني 
تنظيُم القاعدة يحاول وضَع أسس “دولة مارقة” يف صحراَء متتدُّ على 

آالف الكيلومترات.
بعد سقوط نظام ولد الطائع، بدا واضًحا أن موريتانيا حتثُّ اخلطا نحو 
حرٍب على اإلرهاب لم تختَر الوقت وال املكان املناسبني لها، ولكن الدروَس 
اها اجليُش املوريتاني يف هذه احلرب، أبرزت ضبَّاًطا سرعان ما  التي تلقَّ
“القاعدة” بشجاعة وجرأة،  بِزمام األمور، ودخلوا املواجهة مع  أمسكوا 
مهم الرئيس احلالي محمد ولد الشيخ الغزواني. وتوالت بعد ذلك  يتقدَّ
العملياُت اإلرهابية يف موريتانيا، مستهدفًة مواقَع جديدة للجيش على 
احلدود يف “تورين” و”الغالوية” سقط فيها عشراُت اجلنود. واستهدفت 
فارةَ الفرنسية يف نواكشوط، وُقتل ُسيَّاح فرنسيون  عمليٌة انتحارية السِّ
وَسط البالد، ووقعت اشتباكاٌت بني األمن وعناصَر من القاعدة يف قلب 
نواكشوط، وجنح األمن املوريتاني يف إحباط كثير من الهَجمات اإلرهابية.

من  متصاعدة  موجًة  تشهد  موريتانيا  كانت  حني  2008م  عام  بعد 
الهَجمات اإلرهابية، بدأت السلطاُت وضع إستراتيجية وطنية ملكافحة 
وقانونيون  أمنيون  وقادةٌ  سياسيون  معاملها  رسم  يف  شارك  اإلرهاب، 
من  موريتانيا  لتخرَج  ِدين؛  وعلماءُ  ومثقفون  اجتماعيون  وناشطون 

مرحلة “ردِّ الفعل” إلى “مرحلة املبادرة” يف مواجهة القاعدة.

 إستراتيجية شاملة
اإلرهاب  ظاهرة  إلى  النظر  من  املوريتانية  اإلستراتيجية  انطلقت 
باجتاهاتها املختلفة، فهي تدرك أن الظاهرة ال ميكن حصُرها يف اجتاه 
دة،  بة ومعقَّ واحد، وال النظر إليها من زاوية واحدة؛ بل هي ظاهرةٌ مركَّ

تتشابك أسبابها واجتاهاتها؛ لتزيَدها تعقيًدا على تعقيد.
بة   وقد حاولت اإلستراتيجيُة املوريتانية، انطالًقا من هذه الرؤية املركَّ
الواعية، أن تُزاوَج بني االجتاهني األمني والتنموي، وتفعيل الدبلوماسية 
وجعلها خادمًة لهذه األهداف، ولكن احملور األبرز كان تطويَر اجليش 

وتسليحه، وتنشيط العمل االستخباراتي.
وتقَسم هذه اإلستراتيجية إلى أربعة محاوَر رئيسة: محور قانوني، ومحور 

أمني وعسكري، ومحور سياسي ودبلوماسي، ومحور ثقايف وديني.

أ- احملور القانوني:
ينهض هذا احملوُر إلى وضع )ترسانة( قانونية جديدة، تكون قادرًة على 
القانوُن  يتالءم  حتى  متويله،  مصادر  على  والقضاء  اإلرهاب  مواجهة 
ات القانون  اجلنائي املوريتاني وهذه الظاهرة اجلديدة، ويساير مستجدَّ
ولي يف هذا املجال. وقد راجعت موريتانيا الكثيَر من القوانني لتكوَن  الدَّ
سنة  صدر  الذي  اإلرهاب  حملاربة  املوريتاني  القانون  مع  منسجمًة 

2010م، وَسنَّت قواننَي جديدة لسدِّ الثُّغرات القانونية.
ولتجفيف مصادر متويل اإلرهاب، ضيَّقت اإلجراءاُت التطبيقية لقانون 
محاربة اإلرهاب اخلناَق على تبييض األموال لصالح اإلرهاب الذي كان 
يستفيد من عَشرات ماليني الدوالرات من جتارة الرهائن، واستحدثت 
ة يف متابعة املموِّلني ومراقبتهم والتضييق  هيئاٍت رقابيًة مالية مختصَّ

عليهم، والتحقيق معهم وتقدميهم للقضاء.
د األطراف حملاربة اإلرهاب مع  ق موريتانيا يف إطار العمل املتعدِّ وتنسِّ
الدول  جامعة  مثل:  ولية،  والدَّ اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  من  كثيٍر 
ق  العربية، واألمم املتحدة، واالحتاد اإلفريقي، واالحتاد األوروبي. وتنسِّ

أيًضا مع الدول التي تربطها بها َعالقاٌت ثنائية.

ب- احملور األمني والعسكري:
وطنية  إستراتيجية  لكلِّ  الِفقري  العمود  هو  والعسكري  األمني  العمُل 
)العمل  استباقية  كانت  سواء  اإلرهاب،  حملاربة  َدولية  أو  إقليمية  أو 
اإلستراتيجية  أولت  وقد  والهجوم(.  )الردع  بعدية  أو  االستخباراتي(، 
املوريتانية أولويًة للعمل االستخباراتي؛ ألنه عمٌل وقائي يحوُل دون وقوع 
جنَّدت  وقد  البلد.  يف  نائمة  خاليا  إنشاء  حتى  أو  إرهابية،  هَجمات 
ة  موريتانيا الكثيَر من األجهزة العاملة يف هذا املجال مثل اإلدارة العامَّ
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والتوثيق  اخلارجي  لألمن  ة  العامَّ واإلدارة   ،)DGSN( الوطني  لألمن 
لكلٍّ من اجليش  التابعة  االستخباراتية  الوَحدات  ومكاتب   ،)DGSED(
العامِّ ألمن  ع  التجمُّ إلى  والدَرك واحلرس واجلمارك، إضافًة  الوطني 
من  بتمويٍل  اإلرهاب  حملاربة  يًصا  خصِّ أُنشئ  الذي   )GGSR( الطرق 
اململكة العربية السعودية، يف إطار إستراتيجية موريتانية لتحديث األجهزة 
األجهزةُ  هذه  ق  وتنسِّ احلديثة.  التقنية  ات  باملعدَّ وتزويدها  األمنية 
االستخبارية مع أجهزة الدول الصديقة واحلليفة العاملة يف هذا املجال 

لتبادل املعلومات واخلبرات.
وقد استند املوريتانيون يف حربهم على القاعدة إلى “عمليات استباقية”، 
يف  وأوقع  مالي،  شمال  يف  القاعدة  معاقَل  املوريتاني  اجليُش  فدخل 
صفوفها خسائَر كبيرة، وجنح األمُن يف استقطاب السكان احمللِّيني على 
احلدود لصاحله، ومن ثَم فقدت القاعدةُ الكثير من حلفائها على األرض.

ج- احملور السياسي والدبلوماسي:
كانت احلرُب التي تخوضها موريتانيا على اإلرهاب ولم تزل محلَّ إجماٍع 
وتشرذًما  سياسّيًا  انقساًما  شهد  طاملا  بلٍد  يف  مسبوق،  غير  سياسي 
البالُد  اعتمدتها  التي  اإلستراتيجية  ولكن  الداخلية،  الوطنية  للجبهة 
يف هذه احلرب، جنحت يف توحيد هذه اجلبهة الداخلية، فكانت جميُع 

األحزاب واحلركات السياسية متفقًة على خطر اإلرهاب.
فكانت  اإلرهاب،  مواجهة  لصالح  دبلوماسيتها  موريتانيا  وجنَّدت 
االحتاد  أروقة  يف  اإلرهاب  خطر  ناقوَس  ت  دقَّ التي  الدول  أوائل  من 
جتاه  اإلقليمي  األمني  التنسيق  يف  محورّيًا  عماًل  وأدَّت  اإلفريقي، 
تأسيس  ة  قمَّ 2014م  عام  نواكشوط  واحتضنت  املتطرفة،  اجلماعات 
ومالي،  موريتانيا،  ت  ضمَّ التي  اخلمس”  الساحل  دول  “مجموعة 

والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو.
التنسيق  ر على نحٍو واضح مستوى  العشر األخيرة تطوَّ السنوات  ويف 
من  موريتانيا  بني  اإلرهاب  على  احلرب  إطار  يف  والسياسي  األمني 
جهة، والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا واالحتاد األوروبي من جهة 
أخرى، وأصبحت نواكشوط عاصمًة للحرب على اإلرهاب يف منطقة 

الساحل اإلفريقي.

د- احملور الثقايف والديني:
لع الرابعة واألخيرة يف اإلستراتيجية  احملوُر الديني والثقايف هو الضِّ
القوة  على  الدولُة  تقتصر  فلم  اإلرهاب،  على  للحرب  املوريتانية 
املوريتاني  املجتمُع  به  يزَخر  ما  إلى  جلأت  بل  وحَدها؛  العسكرية 
والوجهاء  واملثقفني  والفقهاء  العلماء  فاستنهَضت  ناعمة”؛  “قوة  من 
د  التشدُّ موجة  واحد جتاه  خندق  معها يف  لالصطفاف  االجتماعيني 
الديني التي انتشرت يف صفوف الشباب، يف الَعشرية األولى من القرن 
اجلاري، وقادت الكثيَر منهم إلى االلتحاق باجلماعات اإلرهابية التابعة 

لتنظيم القاعدة. 
ر من موجِة الغلوِّ الديني الغريبة  وقد أصدر علماءُ موريتانيا فتاوى حتذِّ
لهم  وبيَّنوا  دين،  املتشدِّ بالسجناء  وأئمٌة  علماءُ  والتقى  املجتمع،  على 
وسطيَة اإلسالم، ومخاطر تكفير املسلمني واستباحة دمائهم وأموالهم، 
ووزارة  اإلسالمية،  الشؤون  كوزارة  املختلفة  الدولة  أجهزةُ  ونظمت 
الثقافة، ووزارة الداخلية مئاِت املؤمترات والنَدوات العلمية التي تناولت 
من  املسلمني  علماء  كباُر  حضرها  والتحليل،  بالنقد  اإلرهاب  ظاهرةَ 
موريتانيا وخارجها، وكان لتلك الندوات صًدى واسٌع يف وسائل اإلعالم 
املتطرفني  املقاتلني  الكثير من  العمُل عن عودة  وأسفر هذا  املخالفة. 
نهم من االندماج  إلى جاَّدة احلق والصواب، فوفرت لهم الدولُة ما ميكِّ
ٍة للدخل،  يف املجتمع، والعودة إلى احلياة الطبيعية، بتمويل مشاريَع مدرَّ

وبدأ بعُضهم ينَشط يف محاربة الغلوِّ والتطرف العنيف.
لقد كانت اإلستراتيجيُة املوريتانية يف مواجهة اإلرهاب طويلَة األمد، 
وتدرك أن احلرب على اإلرهاب ستستمرُّ طوياًل؛ ألنها على عدوٍّ يتأقلم 
مع مختِلف األوضاع، وجتب محاربتُه باتباع األساليب التي ينتهجها، مع 
ولية  ة مع املجموعة الدَّ االهتمام بالتنمية والتعليم، وعقد شراكات جادَّ
ة بالقضاء على هذه الظاهرة التي باتت خطًرا حقيقّيًا على األمن  املهتمَّ
قته موريتانيا من مكاسَب ال يزال  وليني. وبالرغم مما حقَّ واالستقرار الدَّ
اخلطُر محدًقا، يف ظلِّ تزايد نفوذ تنظيم القاعدة يف منطقة الساحل، 

ودخول تنظيم داعش على اخلطِّ يف املنطقة. 
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  د. أعلية عالني

ما بعد كورونا

يشهد العالم يف مرحلة ما بعد فيروس كورونا املستجدِّ كوفيد 19 تغيًُّرا كبيًرا يف 
وكما مسَّ  األمنية؟  اإلجراءات  تغيًُّرا يف  والسياسة، فهل سيشهد كذلك  االقتصاد 
كورونا كلَّ بلدان العالم تقريًبا، فإن مكافحة اإلرهاب تشغل أكبر عدد من الدول. 
ا سبقها. فما  وإرهاُب ما بعد كورونا يستوجب إعداد إستراتيجية تختلف جزئّيًا عمَّ

مالمُح هذه اإلستراتيجية؟ وما أبرُز احللول املقترحة لتحييد الظاهرة اإلرهابية؟

إستراتيجية 
مكافحة اإلرهاب 

المقاربات، والحلول

 مؤرخ وباحث في القضايا اإلستراتيجية بجامعة منوبة، نائب رئيس المركز التونسي لدراسات األمن الشامل.
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 اإلرهاب في زمن كورونا
يؤكِّد بياُن تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” الصادر يف 27 مايو 2020م بصوت 
ث باسم التنظيم أبي حمزة القرشي، أن وباء كورونا عقاٌب إلهي نتيجَة عدم  املتحدِّ
التقيُّد بالتعاليم الدينية. وحثَّ أنصاره على مضاعفة عملياتهم اإلرهابية بقوله: 
ة على أعداء اهلل الكَفرة”. وعلى الرغم من الهزمية العسكرية  “نوصيكم بالشدَّ
التي حلَقت تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجماعة بوكو حرام يف عدد من الدول 
ين  ونها دولة اخلالفة اإلسالمية، ما زالوا ُمصرِّ العربية واإلفريقية، وزوال ما يسمُّ
على استئناف عملياتهم حتى يف زمن جائحة كورونا التي راح ضحيَّتها عدٌد كبير 
ي للقيام بعمليات إرهابية،  من السكان. بل جندهم يستغلُّون فرصة احَلْجر الصحِّ
مثلما حصل يف عملية األميرية باجليزة يف مصر يف أبريل 2020م، وقبلها عملية 

فارة األمريكية.  إرهابية يف تونس مارس 2020م مبحيط السِّ
أما دوُل شرق إفريقيا وغربها، فمع أنها شهدت آالَف اإلصابات بكورونا يف أشهر 
ل يف شهري مارس  مارس وأبريل ومايو 2020م لم يرحمها اإلرهابيون؛ إذ ُسجِّ
وأبريل وحَدهما 47 هجوًما إرهابّيًا، أدَّت إلى وفاة 409 أشخاص يف 14 دولة 
إفريقية، ويف ذلك رسالٌة واضحة من هذه التنظيمات أنهم ما زالوا قادرين على 
الفعل الترويعي التخريبي. ويف شريط وثائقي بثَّته قناة “العربية احلَدث” يوم 
9 مايو 2020 عبَّر الدواعش املعتقلون عن إصرارهم على االلتحاق من جديد 
بوصفهم  الرأي  يخالفهم  َمن  كل  وقتاِل  عنهم،  اإلفراج  حال  اإلرهابي  بالعمل 
ر بأنه ظهرت يف داخل داعش زمن البغدادي تيَّاراٌت  اًرا يف نظرهم. وهنا نُذكِّ كفَّ
أن  على  يدلُّ  وهذا  احلازمية.  مثل  للتنظيم  الرسمية  القيادة  من  تطرًفا  أكثر 
عدَد االنتحاريني يف تصاعد، وأن إعادة النظر يف أسلوب التعامل مع هذا امللف 
ضرورة قصوى، وال بدَّ من اإلسراع يف وضع البرامج التأهيلية املالئمة حفاًظا 
على أمن الدولة واملجتمع، وإن أطفال الدواعش ونساءهم الذين  يبلغون اآلالف 
عدًدا، ميكن أن يكونوا خطًرا حقيقّيًا على مجتمعاتهم إذا لم يُعالج هذا امللف 
لون  ر ال يتحمَّ معاجلًة علمية وموضوعية وقانونية وأخالقية؛ ألن األطفال القصَّ
هاتهم. وقد سارعت بلداٌن أوروبية إلى فصل أطفال الدواعش  أخطاء آبائهم وأمَّ
من  النتشالهم  واالضطراب؛  القتال  بؤر  من  عودتهم  عند  آبائهم  عن  األوروبيني 

خطر اإلرهاب، لكن يف العالم العربي ال تزال الرؤيُة يف حاجة إلى مزيد وضوح.
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 إستراتيجية اإلرهاب ما بعد كورونا
أما إستراتيجية اإلرهابيني بعد انقشاع جائحة 
كورونا فتقوم على عدد من العناصر من أبرزها:

استمراُر عمليات الطعن والدعس وتفجير   
العبوات واألحزمة الناسفة، وهو ما رأيناه 
ألن  ي؛  الصحِّ احَلْجر  مرحلة  أثناء  يف 
التنظيمات اإلرهابية لم تُعد قادرًة على 
الرقابة  حتصيل األسلحة بسهولة، وألن 
أصبحت  اإلرهاب  متويل  مصادر  على 
اآلن  إلى  لم مينع  هذا  كان  وإن  مكثَّفة، 
املتطرفة  اجلماعات  هذه  حصول  من 
تبييض  بعمليات  مالية  مساعدات  على 
على  يفرُض  ما  وهو  اإلرهاب،  أموال 
ولي مزيَد إحكام الرقابة على  املجتمع الدَّ

حركة األموال املشبوهة. 
وتوجيه    ْقمية،  الرَّ الثورة  يف  االستثماُر 

رب على الهَجمات السيبرانية  أنصارها للتدُّ

)اإللكترونية(، وإنتاج تطبيقات وبرمجيات 
إعالمية فائقة التعمية )التشفير(، تتمكن 
بواسطتها من تبليغ تعليماتها، سواء أكان 

ذلك يف التجنيد أم يف التنفيذ.
يُعنى    االستقطاب  أسلوب جديد يف  انتهاُج 

ْقمي، إضافة إلى  ني يف املجال الرَّ باملختصِّ
فهذه  العاديني.  األنصار  من  محدود  عدد 
إلى  بحاجة  تُعد  لم  املتطرفة  التنظيماُت 
تقتضيه  ما  إال  األنصار  من  كبير  عدد 
الضرورةُ يف بعض العمليات احملدودة؛ ألن 
ط له يف الفضاء االفتراضي. كلَّ شيء يُخطَّ

التيارات املتطرفة مستقباًل    اعتماُد هذه 
على خطاب ديني َرْقمي أكثر من السابق، 
ع أن يكون خطاًبا َرْقمّيًا ميزج بني  ويُتوقَّ
القدمي منتقاة على  تراثية من  مناذَج 
ونصوص  قناعاتهم،  مع  ينسجم  نحٍو 
ف على الواقع  ف وتُسَقط بتعسُّ دينية تُوظَّ

احلالي، كلُّ ذلك ضمن إخراج متطوِّر تقنّيًا 
وفنّيًا، صوًتا وصورةً وأحلاًنا متناغمة مع 
مضمون اخلطاب الذي يهدف إلى التعبئة 
املـُتلقِّني من قليلي  واالستقطاب، ويجعل 
ين،  العلم واملعرفة والسطحيني يف فهم الدِّ
سني للتضحية بأنفسهم  منبهرين ومتحمِّ
دولة اخلالفة من  األمر؛ إلقامة  لزم  إذا 
هذه  إقامة  ألن  دونها؛  املوت  أو  جديد 
ق  الدولة يف اعتقادهم واجٌب شرعي يتحقَّ
ونه ملَّة الكفر.  باجلهاد ومحاربة ما يسمُّ
الدنيا  يف  سواء  مضموًنا  اجلزاءُ  ويكون 
ر تنظيم  أو يف اآلخرة، أما يف الدنيا فيُذِكّ
ن من إقامة دولة  داعش أنصاره أنه متكَّ
خالفة مبساحتها اجلغرافية، ومواردها املالية، 
ة  وجيشها وأمنها، ودواوينها وقضائها، مدَّ
ثالث سنوات من 2014م إلى 2017م، وأن 
ه التنظيم تألَُّب  سقوطها حصل بسبب ما يعدُّ
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ار عليها، وخيانات بعض عناصرها  الكفَّ
من الداخل. وأما يف اآلخرة فاجلزاء أكبُر 
وأعظم يف نظره، فهو جنَّة اخُللد حيث 
اخلطاب  من  النوُع  وهذا  اِلعني.  احُلور 
له؛  التسويق  يف  فائقًة  قدراٍت  يستلزم 
غسل  إلى  أساًسا  يهدف  خطاٌب  ألنه 
مراحل  يف  عملية  أخطُر  وهي  األدمغة، 
التكوين؛ ألنها جتعل الفرَد منقاًدا لكلِّ ما 

يُطلب منه بال تفكير.
العنايُة يف املرحلة املقبلة بالتسويق لفكرة   

لعودة  متهيًدا  االفتراضية؛  اخلالفة 
اخلالفة اجلغرافية، وجتنيد أتباعها لبلوغ 

هذا الهدف.
مواصلُة العمل ِبَقَسم الوالء والطاعة للتنظيم،   

وألوامر قادته يف املنَشط واملكَره.
مما    أكثر  ية  السرِّ اخلاليا  عدد  تكثيُف 

كان يف مرحلة ما قبل كورونا، واستعماُل 
التقنيَّة يف كلِّ ما يُهيِّئ للعمليات اإلرهابية.

مواصلُة العمل فيما يُعرف بتحرير املبادرة،   
أي ترك املجال خلالياه يف اختيار الوقت 
دون  اإلرهابية  العمليات  لتنفيذ  املالئم 

الرجوع إلى القيادة املركزية للتنظيم.
العمُل على تطوير املنظومة االستخباراتية   

لهذه التنظيمات اإلرهابية؛ باالعتماد على 
ة أساليب، منها اختراُق األجهزة األمنية  عدَّ
والعسكرية احلكومية، واقتناء بعض 
رة تقنّيًا يف هذا املجال. التجهيزات املتطوِّ

االستفادةُ من تداعيات ما بعد كورونا على   
املستوى االقتصادي، وال سيَّما يف مجال 
مثل  اإللكترونية  بالُعملة  املكثَّف  التعامل 
البيتُْكوين وغيرها )قيمة البيتكوين الواحد 
يقارب  ما  يساوي  2020م  مايو  نهاية  يف 
عشرة آالف دوالر(، واستعماُل هذه الُعملة 
من  نوًعا  مينُحهم  اإلرهابيني  طرف  من 
األمان يف التعامل املالي ال ميكن احلصوُل 

عليه بالُعمالت النقدية غير اإللكترونية. 
لقد أثبتت التجاِرُب أن كلَّ التيَّارات السياسـية 
ـة  اخلاصَّ الفكريـة  هـات  التوجُّ ذات  الدينيـة 
والطاعـة  والسـمع  األدمغـة  غسـل  مـن  جتعـل 

التنظيـم.  سـلَّم  يف  للتـدرُّج  ضرورّيًـا  شـرًطا 
مـن  فقـط  قليـاًل  عـدًدا  أن  الوقائـُع  وأثبتـت 
أتبـاع هـذه التيَّـارات غـادر التنظيـم َطوًعـا؛ ألن 
غسـل الدمـاغ لـن مُيحـى إال مبراجعـات فكريـة 
ة تُعيـد للعقـل وظيفته يف الشـكِّ واليقني.  مضـادَّ
وإحاطـة  خبـرة  ب  ويتطلَـّ شـاقٌّ  عمـل  وهـو 
وبالوسـائل  التنظيمـات،  هـذه  وعقائـد  بأدبيـات 
واالسـتقطاب  بالتجنيـد  املكلَّفـون  يسـتعملها  التـي 
ـر  دة. وهـذا مـا يفسِّ املتشـدِّ التيَّـارات  لـدى هـذه 
د  عجـَز كثيـر مـن احلكومـات عـن تقليـص متـدُّ
املعاجلـة  علـى  يعتمـد  أغلبهـا  ألنَّ  اإلرهـاب؛ 
املطالبـة  البحـث  مراكـُز  فقـط. حتـى  األمنيـة 
مبكافحـة التطـرف الدينـي يف العالـم العربـي 
وأوروبـا لـم تصـل حتـى اآلن إلـى إنتـاج معاجلة 
فكريـة موازيـة قـادرة علـى نـزع األصوليـة عـن 

اجلماعـات.  هـذه 

التعامل مع الظاهرة اإلرهابية
يكاد يكون هناك إجماٌع بني مراكز الدراسات 
والبحوث يف طريقة معاجلة الظاهرة اإلرهابية 
باملعاجلة  االكتفاء  وعدم  املختلفة،  بآفاقها 
األمنية فحسب، فهي وإن كانت ضرورية غيُر 
املجال جملًة  م يف هذا  نقدِّ كافية. ومن هنا 

من املقترحات:
املنتمية  الفئات  عن  لة  مفصَّ دراسة  إجناُز   )1
للتنظيمات اإلرهابية تشمل احمليَط االجتماعي 
الذي يعيشون فيه، ومستوى اخِلْدمات املتوافرة 
وطبيعة  والعمل،  والتعليم  ة  الصحَّ يف  لديهم 
َعالقاتهم بأصدقائهم يف احمليط القريب والبعيد.

2( العناية العميقة بالتنشئة الفكرية والدينية 
األسري  فالتوجيه  املتطرفون،  اها  يتلقَّ التي 
-وال سيَّما إذا ما كانت األسرة معروفًة بالتطرف 
الفرد  انتقال  يف  ا  جّدً كبير  تأثيٌر  له  الديني- 
من  خاصٍّ  نوع  مخالطة  وإن  التطرف،  إلى 
ُدور  يف  أو  العمل  ويف  املجتمع  يف  األصدقاء 
العبادة أو يف اجلمعيات األهلية ميكن أن يكوَن 

لها تأثيٌر كذلك يف اعتناق الفكر املتطرف.
ديني  خطاب  إنتاج  على  العمل  ضرورة   )3
َرْقمي مستنير ال يكون وعظّيًا مباشًرا، وإمنا 
تسجيالت  ضمن  قصيرة  ُجمل  على  يرتكز 

دقائق،  عشَر  منها  الواحُد  يتجاوز  ال  مصورة 
تتناول خمس مجاالت أساسية وهي: التوحيد، 
وطبيعة  والبراء،  والوالء  واخلالفة،  واجلهاد، 
ين  الدِّ وبني  والدولة،  ين  الدِّ بني  الَعالقة 
تُستخَدم  ر  مصوَّ تسجيل  كلِّ  ويف  والسياسة. 
ويكون  والصورة،  للصوت  احلديثة  التقنيَّات 
ًما بُحجج جتمع بني اجلانب الديني  النصُّ ُمدعَّ
يُطوِّعون  املتطرفني  هؤالء  ألن  واالجتماعي؛ 
الواقع املـَعيش حالّيًا لفتاوى العصور القدمية 
مني. واملعلوم أن اخلطاب  التي فيها الغثُّ والسَّ
ْقمي البديل يقوم على قراءة حقيقية للتراث،  الرَّ
مثل تأكيد قوة اإلسالم يف نشر العدل واحلرية 
والسماحة والتضامن اإلنساني والتكافل والعلم 

واألمن والشورى.
عربية  جلان  إنشاَء  املجال  هذا  يف  وأقترح 
وإسالمية تبدأ على املستوى احمللِّي يف كلِّ بلد، 
ر بعدها إلى جلان إقليمية ثم َدولية، تهتمُّ  وتتطوَّ
بدراسة التراث الديني وفق منهج علمي سديد، 
سماحة  مع  املتعارضة  الرؤى  كلِّ  من  وتنقيته 
واألمن،  العدل  يف  احلقيقية  وأهدافه  ين،  الدِّ
لمية مع اآلخر، من أجل التعايش  والَعالقة السِّ
الكرمية:  اآلية  إلى  استناًدا  الكون،  وإعمار 
)سورة  ِلتَعاَرُفوا﴾  وقبائَل  ُشُعوًبا  ﴿وَجَعلناُكم 
وتتألَّف  لتقاتلوا!  يُقل  ولم   ،)13 احلُجرات، 
ني يف العلوم اإلنسانية  هذه اللجاُن من مختصِّ
واالجتماعية والدينية واالقتصادية، ويف بعض 
إطار  اللجاُن يف  وتعمل  العلوم األخرى.  فروع 
جلسات عمل محلِّية وإقليمية وَدولية، وتُصدر 
املؤسسات  مع  وتتعاون  دورّيًا،  أعمالها  نتائج 
ة مثل مراكز الدراسات ومراكز التأهيل.  املختصَّ
ونظًرا لضخامة هذا املشروع وتأثيره املستقبلي 
وإقليمّيًا  محلّيًا  لم  والسِّ األمن  استتباب  يف 
وَدولّيًا أقترح أن تتوافَر له االستقالليُة املالية 
إشراف  حتت  يكوَن  أن  وميكن  والفكرية، 
اجلامعة العربية أو منظمة املؤمتر اإلسالمي 
أو غيرهما، وتشارك فيه الدول فكرّيًا ومالّيًا 

بِنَسب توافق قدرات كل بلد. 
اجلماعات  لهذه  التمويل  منابع  جتفيف   )4
وإقليمّيًا  تعاوًنا محلّيًا  يوجب  دة، وهذا  املتشدِّ
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وَدولّيًا؛ ألن التقارير األخيرة التي حتدثت عن 
ما  أنه  ذكرت  كورونا،  بعد  ما  داعش  تنظيم 
زال قادًرا على إيجاد مصادر متويل شتَّى من 
جهات مجهولة، وكذلك من الفدية الناجتة عن 
خطف األجانب، واالجتار بالبشر، إضافة إلى 
التجارة يف املمنوعات، واملشاركة يف التهريب. 
تبييض  من  املتحدة  األمم  من  وهناك حتذيٌر 
لألموال تقوم به اجلماعات الدينية املتطرفة.

باإلرهابيني،  ة  خاصَّ سجن  سياسة  انتهاج   )5
بوضعهم يف  عليهم؛  احلكم  بعد صدور  وذلك 
احلقِّ  مساجني  عن  بعيًدا  بهم،  خاصٍّ  سجن 
العام، وإعداد برنامج علمي لتأهيل املتطرفني 
يتفادى أخطاء ما يُعرف باملراجعات الداخلية 
سابًقا. تضع البرنامَج اجلديد جلنٌة من اخلبراء 
ين، وعلم النفس، وعلم االجتماع، إضافة  يف الدِّ
ني يف علم اإلجرام. ويُعتنى بهؤالء  إلى مختصِّ
َطواَل  متكينهم  مع  ة،  خاصَّ عناية  املساجني 
ة سجنهم من تعلُّم مهنة يختارونها تنفعهم  مدَّ

تأطيرهم  ومتابعة  السجن،  من  بعد خروجهم 
اجتماعّيًا ورمبا مادّيًا بعد انتهاء العقوبة التي 
فة  ُمخفَّ أو  مكتملة  عقوبة  تكوَن  أن  ميكن 
بحَسب مدى االستجابة لبرامج التأهيل؛ ألنَّ 
النصف،  تفوق  بنسبة  ولو  هؤالء،  إصالح  يف 
مكسًبا كبيًرا ألمن البالد واستقرارها االقتصادي 

واالجتماعي واألمني. 
الوطنية  والدول  املجتمع  على  أن  وأعتقد 
تأهيل  ملفِّ  يف  اجلهود  تكثيَف  واإلقليمية 
املتطرفني باالستعانة باخلبراء، وضخِّ األموال، 
وإيجاد الوسائل واآلليات الضرورية لتنفيذ 
إنقاذ  أجل  من  وذلك  إليه؛  املـُشار  البرنامج 
هؤالء من أنفسهم، وإنقاذ املجتمعات والدول 
من مخاطر عملياتهم. وأتوقع أننا لو جنحنا يف 
إجناز برامج التأهيل بالشروط التي ذكرناها، 
عن  سيتخلَّون  اإلرهاب  مساجني  ثُلثَي  فإن 
ي فليس  أفكارهم املتطرفة، أما الثلث املتبقِّ
ل التبعات القانونية  أمام أصحابه سوى حتمُّ

ة  اخلاصَّ اإٍلرهاب  قوانني  ضمن  ألفعالهم 
بكلِّ بلد.

ومن املعلوم أن هناك منظماٍت إقليميًة وَدولية 
برامج  إعداد  يف  تشارَك  أن  ميكن  وأممية 
التأهيل الفكري والديني واالجتماعي ومتويلها 
املنظمات،  هذه  متوِّلها  عمل  جلسات  عبر 
م الدولة بقية التمويل؛ ألن أعداد  على أن تقدِّ
املساجني واملوقوفني يف قضايا تتصل باإلرهاب 
من  كثير  يف  باآلالف  ا،  جّدً كبيرة  اليوم  باتت 
رنا يف خوض جتِربة التأهيل  البلدان، وإذا ما تأخَّ
هذا  ويف  اآلالف،  بعشرات  عددهم  سيصبح 

خطٌر عظيم على األمن واالقتصاد.
وختاًما نقول: 

عابرًة  أصبحت  التي  اإلرهابية  الظاهرة  إن 
للدول والقارَّات لم تُعد شأًنا محلّيًا أو إقليمّيًا 
مة اهتمام األقطاب  فحسب؛ بل ستكون يف مقدِّ
اجلديدة للنظام العاملي اجلديد ما بعد كورونا 
هذه  ومصالُح  وروسيا(،  والصني  )أمريكا 
ولية تتعارُض  األقطاب يف اإلعمار والتجارة الدَّ

مع بقاء اإلرهاب. 
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 أ.د. آمال قرامي

 أستاذة وباحثة في التطرف والنوع االجتماعي
   بجامعة منوبة، الجمهورية التونسية.

التي  العربية  واملؤلفات  والبحوث  للدراسات  املستقرئ 
تناولت موضوَع عودة اجلهاديني، يلَحُظ أن مسألة رجوع 
الدارسني  باهتمام  تستأثر  لم  واألطفال  والفتيات  النساء 
االستقصاء  من  مزيد  إلى  َتِفزُهم  ولم  ينبغي،  كما 
أن  االهتمام،  قلة  أو  االستبعاد  هذا  ومسوِّغ  والتحليل. 
)القياديات، زوجات  التطرف مباشرة  املتورِّطات يف  عدَد 
ر  األمراء(، أو على نحٍو غير مباِشر )الزوجات، الفتيات املغرَّ
( قليٌل مقارنًة بعدد الرجال، إضافًة إلى أن وظائفهنَّ لم  بهنَّ

تكن قتالية يف الغالب. 
النساء  فئة  بإخضاع  املهتم  غير  املوقف  هذا  مقابل  ويف 
وسائل  مختِلف  من  كبيًرا  اهتماًما  هناك  فإن  للدراسة، 
ورصد  املخيَّمات،  يف  يجري  ما  مبتابعة  العربية  اإلعالم 
إلى بالدهن.  اللواتي رحلَن  أو شهادات  العالقات  حيَوات 
)نساء  مبوضوع  واإلعالميني  الصحفيني  عنايُة  وترجع 
لالستغراب  مثيٌر  تطرفهنَّ  أن  فحواه  تصوٍُّر  إلى  داعش( 
ما  ولكن  للربح.  ق  محقِّ وتسويُقه  والدهشة،  والفضول 

أسباُب اهتمام عدد من الدارسني بهذا املوضوع؟

فجوة معرفية
بتدقيق النظر فيما أُنتج يف هذا املوضوع يف الغرب، 
بدًءا بعام 2017م، جند مؤلفاٍت كثيرةً رصدت شهاداِت 
أو  السجينات،  أو  املخيَّمات،  يف  العالقات  النساء 
شتَّى  ُمقاَربات  َوفَق  وحلَّلتها  بلدانهن،  إلى  العائدات 
االجتماعي(  )النوع  وجندرية  ونفسية  اجتماعية 
يف  إيجابي  أثٌر  لها  كان  ما  وغيرها،  وإنثربولوجية 
تقيق معرفة تساعد على تصنيف النساء املتورِّطات 
ى )دولة  يف اإلرهاب، وفهم دواعي التحاقهنَّ مبا تُسمَّ

قراءة في شهادات
النساء بعد سقوط دولة الخالفة

من منظور النوع االجتماعي
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ع  اخلالفة(، واضطالعهنَّ مبهامَّ مخالفة للمتوقَّ
أجُنز  ما  تقومي  على  يساعد  وهو جهٌد  منهن، 
أسباب  بتحليل  ت  اهتمَّ سابقة  دراسات  من 
انتماء النساء إلى التنظيمات املتطرفة العنيفة 

ومهامهنَّ وغيرها.
إن املقارنة بني ما يُنَجز يف مراكز البحث الغربية 
مقاربات  على  باالعتماد  وبحوث  دراسات  من 
نسائية جندرية يف تناول ظاهرة اإلرهاب، وما 
يُنتَج يف العالم العربي من مؤلفات ودراسات يف 
ه املنهجي، يظهر قلَّة املنتَج العربي،  هذا التوجُّ
وهذا يدفعنا إلى استقراء شهادات هذه الفئة 
من الفتيات والنساء؛ انطالًقا من حدث سقوط 
يف  والتمحيص  اإلسالمية(،  الدولة  )تنظيم 
. وهذه  اآلراء واملواقف التي جاءت على لسانهنَّ
منهجيًة  إشكاالت  تثيُر  كانت  وإن  الشهادات 
على  تساعدنا  فإنها  املصداقية،  مستوى  على 
التدبُّر يف أنواع حضور النساء وأمناطه داخل 

دة. اجلماعات املتشدِّ

شهادات ثرية
وبتتبُّع الشهادات واملقابالت الصحفية واملقاطع 
تصنيُف  ميكن  واستقرائها،  »فيديو«  رة  املصوَّ

النساء )اجلهاديات( يف فئتني:
● الفئة األولى فئُة النساء الراغبات يف مغادرة 
من  ر  والتحرُّ به،  الصلة  وقطع  داعش«  »تنظيم 
إلى  والعودة  لها،  التي خضعَن  العقدية  القولبة 
بلدانهن. وتزعم أغلُب املنتميات إلى هذه الفئة 
إنساني  مبشروع  أُوهمَن  أو   ، بهنَّ ر  ُغرِّ قد  أنه 
أو  أزواجهنَّ  مرافقة  على  أُجِبرَن  أو  عظيم، 
»دولة  يف  العيش  بعد  أدركَن  وقد   ، ذويهنَّ
أنفسهن.  بحقِّ  ارتكبنَه  الذي  اخلطأ  اخلالفة« 
التي  التونسية  خدوجة  تقول  مثاًل  ذلك  من 
ظلمُت  »لقد  السورية:  ة  الرقَّ مدينة  من  هربت 
التنظيم، لم  نفسي بقراري االنضمام إلى هذا 
ر بعقلي، اكتشفت ناًسا يستسهلون تكفيَر كلِّ  أفكِّ

َمن يعارضهم وقتلهم«.
ا الهارباُت قبل سقوط »دولة اخلالفة« فإن  أمَّ
أغلب تصريحاتهنَّ يقيم الدليَل على تصميمهنَّ 
الذاكرة  ومسح  باملاضي،  االرتباط  فكِّ  على 
وإعالن  العنيف،  املتطرف  بالفكر  املشحونة 

أسهمت  وقد  به.  أنفسهنَّ  ورَّطَن  مما  التوبة 
معاملة  طرائق  عن  الكشف  يف  الفئُة  هذه 
النساء التمييزية، وأساليب تعذيب اإليزيديات، 
اغتصاب  من  النساء  سجون  يف  يجري  وما 
من  »احلرمي«  مجتمع  يف  يحُدث  وما  وابتزاز، 
تدبيٍر جتاري؛ من حالقة، وزينة، وبيع مالبَس 
ودخائن »سجائر«، إلى غير ذلك من املعلومات 
مستوى  على  احلاصل  اإلرباَك  تكشف  التي 
التنظيمات والوظائف واملهام واجلدوى، وتُسهم 
االستغالل  على  القائمة  الَعالقات  إدراك  يف 

واملصلحة، وإن اكتَست بثوٍب ديني.
الفئة  املنضويات تت هذه  العربيَّات  وتناشد 
العون  يد  ملدِّ  والعراق،  سوريا  يف  عشائَرهنَّ 
واملساعدة لهنَّ حتى يتمكنَّ من العودة واالندماج 
الوافداُت  ا  وأمَّ أخرى.  مرة  مجتمعاتهنَّ  يف 
وأملانيا،  فرنسا،  مثل:  دولهنَّ  يطالنَب  فإنهنَّ 
وبريطانيا، وغيرها، بتسهيل عودتهن، وهنَّ على 
عقوبات،  من  يتبعها  وما  للمحاسبة،  استعداد 
وجلَسات  النفسي،  العالج  جلَسات  إلى  وتردُّد 
يف  واالقتصادي،  واالجتماعي  النفسي  الدعم 
د أخَريات يف التعبير عن مطالبهن.  حني تتردَّ
ومن الواضح أن أكثر املستفيدات من وساطة 
واألرامل  السوريات،  األمهاُت  هنَّ  العشائر 
يثبت  ما  وهو  أبنائهن،  إعالة  عن  املسؤوالت 
واملتزوِّجات  الَعَزبات  وجوَد فروق واضحة بني 
بني  تراتبية  وجوَد  ويؤكِّد  جهة،  من  واألرامل 
النساء العربيات واألجنبيات واللواتي جئَن من 

دول املغرب العربي من جهة أخرى.
بفكر  املؤمنات  النساء  فئُة  الثانية  والفئة   ●
د،  )داعش(، املقتنعات بأن الدولة باقيٌة وتتمدَّ
ما  بلدان  إلى  العودة  يرفضَن  فإنهنَّ  ولذلك 
على  حريصاٌت  وهنَّ  شيًئا،  لهنَّ  متثِّل  عادت 
ُهويَّتهن  ويبنني  للتنظيم،  مشرقة  رسم صورٍة 
نسبة  يف  يتواننَي  فال  األساس؛  هذا  على 
 ، أنفسهنَّ إلى »الدولة« عند التعريف بأنفسهنَّ
قنه وعشنَه من جتاِرب.  وهنَّ فخورات مبا حقَّ
به  حت  صرَّ ما  املثال:  سبيل  على  ذلك  ومن 
البريطانية الداعشية شميمة بيغم: »ال أشعر 
الدولة«.  تنظيم  إلى  انضمامي  على  بالندم 
الهول:  مخيَّم  يف  التونسية  تقول  حني  على 

وسالم،  عدل  سنواِت  وعشنا  دواعش،  »نحن 
وهي أفضُل عيشة، وهي بالفعل دولٌة إسالمية 
ة، ولكن يف السنوات األخيرة  على منهاج النبوَّ
الدولة  الذين نسفوا  اندسَّ اجلواسيس، وهم 

وحرقوها«.
تقهُقر  أسباب  النساء  بعُض  تسوِّغ  إذن  هكذا 
العالم  ويَقسمن  اخلارجية،  باملؤامرة  الدولة 
قسمني على أساس ثنائية اإلميان والكفر، وألن 
نظرتهن،  بحسب  »الكفر«  بالد  غادرَن  هؤالء 
فإنهنَّ يرفضَن العودة إلى مخيَّم »الكفر« مرًة 
ثة عن  أخرى للعيش فيه. تقول تونسية متحدِّ
أسباب خروجها: »منعونا من النقاب والدراسة 
واجلامعة«. وتقول أوروبية يف مخيَّم الباغوز: 
وتضيف  بلجيكا«.  إلى  الرجوَع  أنوي  »ال 
ة  عزَّ ال  باجلهاد،  إال  ةَ  عزَّ »ال  أخرى:  عراقية 
داعش  إسالَم  تقصد  ولكنها  باإلسالم«  إال 
وجهاَد الدواعش. وتذهب بعُضهنَّ إلى احلكم 
البَواح،  بالكفر  احملاورات  الصحفيات  على 
مواقفهنَّ  ويسوِّغَن  للغرب،  ووالئهنَّ  لتبرُّجهنَّ 
بفهٍم مغلوط آليات قرآنية، أو لبعض أحداث 

التاريخ اإلسالمي.
ويتجاوز األمُر لدى النساء الداعشيات املجاهرةَ 
دات منهنَّ يف  بالقناعات؛ إذ تستمرُّ بعض املتشدِّ
ممارسة )احِلسبة( يف املخيَّمات أو السجون، 
الفكر اجلهادي،  تتراجع عن  كل من  ومعاقبة 
فضاًل عن استعمال الترهيب والتهديد. وتِرُص 
الداعشيات على تدريب أطفالهنَّ على اجلهاد، 
وتعليمهم واجباتهم جتاه »دولة شرع اهلل«، على 
)األمانة(،  بحمل  مطالٌَب  اجلديد  اجليل  أن 
واستكمال مشروع الدولة. وهو أمٌر يثبت قدرةَ 
النساء على ممارسة العنف على من تركَن نهج 
القياديون  هداهنَّ  أن  بعد  اإلسالمية،  الدولة 
نظرهن،  وجهة  من  الصحيح  اإلسالم  إلى 
ويتسبَّب ذلك يف عزل مجموعة منهنَّ ألنفسهن 
يف قسم خاص، حتى ال تنتشَر »حرب اخليم«.
بني الفئتني السابق ذكُرهما ثمة فئٌة اختارت 
التكيَُّف مع الوضع بطريقة ذرائعية؛ فهنَّ نساء 
النقاب،  من  رن  ويتحرَّ مواقفهن،  يُبديَن  ال 

ويؤِثرَن االنتظار، لعل موازين الُقوى تتغيَّر.
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ما بعد الدولة
الداعشـيات  النسـاء  شـهاداُت  تكشـف  ال 
وتصريحاتُهنَّ بعد سـقوط »دولة اخلالفة« عن 
معتقداتهنَّ ومشاريعهن املستقبلية وتصوُّراتهن 
لتحليـل  ِخصبـة  مـادًة  تَُعـدُّ  إنهـا  بـل  فحسـب؛ 
بُنيـة الَعالقـات االجتماعيـة، وطبيعـة الَعالقات 
عموًمـا،  األسـرية  والَعالقـات  الزوجـني،  بـني 
إضافـًة إلـى توضيـح َعالقـة النسـاء بأبنائهـن، 
فبالرجـوع  النسـاء.  مـن  بغيرهـنَّ  وعالقتهـنَّ 
يف  متييـًزا  نلَحـظ  الشـهادات  بعـض  إلـى 
املعاملـة والسـلوك واالمتيـازات، بـني السـوريات 
بلـدان  مـن  والقادمـات  مـن جهـة،  والعراقيـات 
أخـرى عربيـة أو أوروبيـة أو آسـيوية وغيرهـا 
والعراقيـات  فالسـوريات  أخـرى.  جهـة  مـن 
يسـتطعَن مثاًل اخلروج لشـراء ما يحتَجَن إليه، 
ة، يف حني أن سـائر النسـاء  ولهنَّ هواتُف خاصَّ
ال ميكنهـنَّ التواصـُل مـع أهاليهن، وهو ما يولِّد 
لديهـن شـعوًرا بالقهـر والنقمـة على األخريات. 
على  قائًما  كان  »الدولة«  يف  التمييُز  وهذا 

األمراء  فزوجاُت  القيادات؛  من  القرب  مدى 
من  متكنهنَّ  مرموقة  منزلة  ذواَت  كنَّ  مثاًل 
الشعور باالستعالء على األخريات، يف حني أن 
اتهنَّ ووظائفهنَّ  سائر النساء يُعاَملن َوفَق مهمَّ
)مكلَّفات باحِلسبة، حارسات، مفتِّشات على 
وأعمارهن،  ممرِّضات(  معلِّمات،  احلدود، 

وانتماءاتهنَّ إلى الفكر اجلهادي.
يف  جلّيًا  يظهر  فرٌق  ثَمة  ذلك  إلى  إضافًة 
على  والردِّ  التصوير،  آالت  مع  النساء  تعامل 
عليه  اطلعنا  ا  فممَّ والصحفيات؛  الصحفيني 
يف  التونسيات  من  عدد  رغبُة  انتباهنا  لفتت 
رة، وقد يرجع السبُب  الظهور بالتقارير املصوَّ
يف ذلك إلى رغبتهنَّ يف إيصال أصواتهنَّ إلى 
يكون  ورمبا  التونسية،  الدولة  وإلى  أَسرهن، 
لنظام  ي  والتحدِّ املقاومة  أنواع  نوًعا من  ذلك 
بشرع  يلتزم  ال  )َعلماني(  أنه  جازًما  يعتقد 
السياسية  التحوُّالت  حدوث  بعد  حتى  اهلل، 
تزال  ال  املرأة  أن  يعني  وهذا  2011م.  منذ 
مشروع  تأكيد  إلى  الدعوة  يف  وظيفتها  تؤدِّي 

يف  اجلموع  واستقطاب  اإلسالمية«،  »الدولة 
كلِّ املناسبات اإلعالمية املتاحة.

بأبنائهن،  األمهات  َعالقُة  بالدراسة  وتُغري 
السائد؛  النمط  عن  خروج  من  عليه  هي  مبا 
فكثيٌر من النساء لهنَّ أطفاٌل من آباء يحملون 
بتجِربة  يفتِخرَن  وهنَّ  مختلفة،  جنسيات 
اإلسالم  بتعزيز  لهنَّ  سمحت  التي  األمومة 
إلى  ينتمون  ال  الذين  األطفال  من  كبير  بعدد 
»دولة ُقطرية« تخالف شرَع اهلل القومي؛ بل هم 
ة إسالمية تطبِّق شرَع اهلل بحذافيره،  أبناء أمَّ

ار واملسلمني. وال تُؤمن إال بالفصل بني الكفَّ
املوثَّقة  ة  املادَّ هذه  تطرحه  الرغم مما  وعلى 
من  العيِّنة  هذه  فإن  منهجية  إشكاليات  من 
الشهادات، من وجهة نظرنا، جديرةٌ بأن تؤخَذ 
املستقبلية،  السياسات  رسم  عند  باحلسبان 
ل  ووضع برامج التأهيل، وإعادة اإلدماج، وتأمُّ
ظاهرة انتماء الفتيات والنساء إلى جماعات 
والقتل  الترويع  سوى  لها  همَّ  ال  دة  متشدِّ

وسفك الدماء. 



ياته وأسبابه،  د مجاالته وسياقاته وجتلِّ ف مصطلٌح ُمراوغ، تتعدَّ التطرُّ
فما من ثقافٍة وال دين وال حضارة إال وعانت آثاَره وأوضاَره على نحو 
اب  ف يف أربع مشاركات  لكتَّ ما. ويعالج ملفُّ هذا العدد قضيَة التطرُّ

زين.  رين متميِّ ومفكِّ
ف يف سياقه التاريخي،  الدكتور غالب الزامل موضوَع التطرُّ تناول 
منطلًقا من كونه ظاهرًة فكرية اجتماعية تاريخية، ارتبَطت بالنوازع 
البشرية واملمارسات احلياتية، ولم يكن يف يوم من األيام ِحكًرا على دين 
ف املرصودة  ات التطرُّ أو فئة أو مجتمع أو ثقافة. واستعرض أهمَّ محطَّ
سياسية  هات  توجُّ على  األغلب  األعمِّ  يف  مبنية  تاريخية  سياقاٍت  يف 
ف الديني،  ات الرئيسة هي: التطرُّ ودينية وِعرقية وفكرية، وهذه احملطَّ
ف  ف الشمولي، والتطرُّ ف القومي، والتطرُّ ف السياسي، والتطرُّ والتطرُّ
ة األولى كلَّ ما يندرج حتت  ع الكاتُب يف احملطَّ األناركي الفوضوي. وتتبَّ
ف الديني على اختالف األديان واملذاهب، من مثل: اجلماعات  التطرُّ
واجلماعات  فة،  املتطرِّ املسيحية  واجلماعات  فة،  املتطرِّ اليهودية 

ف البوذي والهندوسي. فة، إضافة إلى التطرُّ اإلسالمية املتطرِّ
الت  د يف جولة تاريخية وسياسية حتوُّ ورصد الدكتور رضوان السيِّ
زمننا  يف  املسلمني  بني  الديني  ف  التطرُّ أو  الغلوَّ  ل  حلَّ ثم  املصطلح، 
ف الذي  املعاصر متتبًعا مظاهَره وأسبابه ومآالته وعالجاته. فالتطرُّ
عقيدًة  َجعله  أو  بتسييسه،  ين  للدِّ حتريٌف  رأيه  يف  هو  بسببه  ينا  تأذَّ

سياسية وحزبية.
َفني:  ات من القرن العشرين حصل لقاٌء بني تطرُّ إذ إنه بعد السبعينيَّ
ة  ين، وتطرِف الُهويَّ ِف التحريفي الذي يريد إقامَة دولة باسم الدِّ التطرُّ
ة الذي يريد تخريَب ما أحدثته العوملُة يف ديار اإلسالم؛ بل  الطهوريَّ
األوُل  ُف  التطرُّ استخدم  وقد  أمكن.  إن  العاملي  الكفر  رأس  ضرب 
العقائد  يف  كبير  ضرٌر  فني  التطرُّ من  اإلسالَم  ونال   اآلَخر،  َف  التطرُّ
فقد  العالم.  ورؤية  واألموال،  والُعمران  واألنفس  واملفاهيم  والثوابت 
ومجتمعاتنا  ديننا  على  كبيرة  محنًة  األخيرة  العشر  السنواُت  كانت 
لدى  كانت  وما  العالم،  وعصر  العصر  بعالم  َعالقاتنا  وعلى  ودولنا، 
غير  ِخياراٌت  وبَشرنا  ودولنا  والثقافية  الدينية  ساتنا  ومؤسَّ علمائنا 

ملكافحة  لنا  وتبقى  القاتَلني.  فني  التطرُّ لهذين  الشاملة  املواجهة 
ين، واستنقاُذ جتِربة  كينة يف الدِّ ات: استعادُة السَّ ف ثالُث أولويَّ التطرُّ

الدولة الوطنية وجتديدها، وتصحيُح الَعالقة بالعالم.
ث عن دور الثقافة يف مواجهة  أما الدكتور عمار علي حسن فتحدَّ
غات جناح هذا الدور؛  م مسوِّ ة، وقدَّ ه بفاعلية وقوَّ ف واإلرهاب وردِّ التطرُّ
ًنا من  رفيًعا، يجعله محصَّ وذوًقا  واعًيا،  ا  نقدّيً فاملثقُف ميتلك عقاًل 
إلى  تنزع  علمية  بطريقة  ر  يفكِّ وهو  ة،  شاذَّ أفكار  أيِّ  لغزو  القابلية 
ع بها املتطرفون.  ها قيم ال يتمتَّ د، وكلُّ النسبية والشكِّ واملساءلة والتجدُّ
دية( فهي ال تنَهل من َمعني واحد؛ بل  والثقافة احلقيقية تصنع )التعدُّ
دية ال تتوافق  ى. وهذه التعدُّ ترُشف من عطاءات معرفية وإنسانية شتَّ
بالطبع مع أصحاب اخلطاب اأُلحادي الذي ال ُيؤمن إال مبساٍر واحد 
ائبة التي يدفعها ما متتاز به  سم باحلركة الدَّ ولوٍن واحد. والثقافة تتَّ
خصام  يف  فني  املتطرِّ يجعل  وهذا  د،  والتجدُّ املشاكسة  على  قدرة  من 
مغلًقا،  نسًقا  ل  تشكِّ التي  الراكدة  األفكار  إلى  مييلون  فهم  معها، 

يعتمدون عليه دون وضعه موضَع النظر واالختبار والتدقيق.
ف،  ل الثقافُة يف مجتمعاتنا لتصبَح حائط صدٍّ منيًعا أمام التطرُّ كيف ُتفعَّ
أو إضعافه على األقل؟ يجيبنا د عمار بأن  األفكاَر  أو عنصًرا لتذويبه، 
سات  مؤسَّ إلى  الناس  ويعتنَقها  األرض  على  ق  وُتطبَّ ترُسَخ  حتى  حتتاج 
لها إلى إجراءات قابلة للتطبيق يف  أو هيئات أو تنظيمات حتملها، وحتوِّ
ر  قًة يف أفق بعيد، ال َيلُمسه الناس وال يؤثِّ ت محلِّ الواقع املـَعيش، وإال ظلَّ

م ستَة مداخَل لتحقيق هذا الدور. فيهم كثيًرا ؛ ولذلك يقدِّ
أداُة  أنها  على  الدينية  الثقافَة  تيفالتي  هشام  الدكتور  وعرَض   
فالثقافة  الغرب،  يف  املسلمني  ف  لتطرُّ قاطرًة  تكوَن  أن  بدل  إدماج 
ا  داخلّيً ًعا  تنوُّ ل  الدينية تشكِّ أن جميع األطياف  ترى  املدنية  الدينية 
الوقاية من  ُتسهم يف  وهي  به،  ر  ويتأثَّ ر  ُيؤثِّ كلَّ طيف  وأن  للمجتمع، 
ع  ن اإليجابي قد يشجِّ ع التماسَك االجتماعي. والتديُّ ف، وتشجِّ التطرُّ
الفرد.  أ من إميان  أنها جزٌء ال يتجزَّ ات ويستوعبها على  العمليَّ هذه 
ات  سي أثٌر فاعٌل يف بناء ُهويَّ وميكن أن يكوَن للتعليم اإلسالمي املؤسَّ

ف العنيف.  ب االنزالق يف هاوية التطرُّ متوازنة، ويف جتنُّ

ف  التطرُّ
بين الثقافي والديني والسياسي
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  باحث أكاديمي.

الســـيـــاق 

التاريخــي 

ف
للتــطـــــرُّ

ة والعنف  ف ظاهرةٌ فكرية اجتماعية تاريخية، ارتبَطت بالنوازع البشرية واملمارسات احلياتية، فمنَشُؤها الذاُت اإلنسانية التي تلجأ إلى القوَّ التطرُّ
حلماية مصاحلها أو الدفاع عن ِكيانها، وتسعى يف سبيل ذلك إلى إسباغ املسوِّغات الفكرية واألخالقية على السلوك املتطرِّف. ولذا فإن التطرَف 
لم يكن يف يوم من األيام ِحكًرا على دين أو فئة أو مجتمع أو ثقافة، وميكن إرجاُع مبتَدأ املظاهر العنيفة التي عَرفتها البشريُة إلى حادثة هابيَل 
وقابيَل التي عبَّرت عن سلوك إنساني غيِر مقبول. ومن هنا اتسَمت بداياُت التطرُّف األولى بالفردية واحلاالت املعزولة يف غير مكان من العالم، ثم 
ة باقترانه عموًما بالسياسة ومقتَضيات احلكم، فينشأ  بات التطرف سلوًكا جمعّيًا قائًما على مثيرات ِعرقية، وسياسية، ودينية، جعلته يزداد حدَّ

ٍف وتطرُّف مضادٍّ يستدعيه األول منهما، سواء أكان منطلًقا من الطرف القاهر أو املقهور. صراٌع مرير بني تطرُّ
إن التطرُّف يف عمومه انحياٌز نحو أقصى اليمني أو أقصى اليسار جتاه موقٍف أو قضيَّة يف خروج على املألوف واملنطق والعقالنية، ويعرِّف 
ط، وهو  "معجم مصطلحات اإلرهاب" الصادُر عن التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب التطرَف بأنه: "جتاوُز حدِّ االعتدال وترك التوسُّ
يف اجلملة غلوٌّ اعتقادي ينطوي على ُعدوان على اخللق؛ فكًرا أو تنفيًذا". ويحمل هذا التعريُف على تتبُّع حاالت التطرف ومظاهره املرصودة يف 

اته: هات سياسية ودينية وِعرقية وفكرية، فكان من أبرز محطَّ سياقات تاريخية مبنية يف األعمِّ األغلب على توجُّ

  د. غالب عبد العزيز الزامل

ف الديني التطرُّ
ب الفرد أو اجلماعة لديٍن أو مذهٍب أو طائفة، وقد عَرَفت األدياُن السماوية أو الوضعية على اختالفها نوًعا من  ينبي التطرُّف الديني على تعصُّ
ُف عائًدا بالضرورة إلى نصوص أو تعاليَم فيها؛ بل ناشًئا عن فهٍم خاصٍّ وسياٍق تاريخي أو  ب والتطرُّف، دون أن يكوَن ذاك التطرُّ أنواع التعصُّ

ف اخلطاَب الديني لتحقيق مآرَب مختلفة ومصالح معيَّنة. ومن مناذج التطرُّف القائم على عقيدة دينية ما يأتي: سياسي يوظِّ
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فة:     اجلماعات اليهودية املتطرِّ
يهودية  دينية  أصولية  إلى  املستندة  فة  املتطرِّ اجلماعات  أُولى  نت  تكوَّ
دة على يد يهوذا اجَلليلي يف عام 66 قبل  من طائفة )الزيلوت( املتشدِّ
امليالد، وأُطلق على أعضائها اسم )سيكاري( نسبًة إلى سالح السيف 
ذون به عمليات القتل واالغتيال، التي طالت  القصير )سيكا( الذي ينفِّ
الديانة  معتنقي  لتطوَل  ت  وامتدَّ بدايًة،  الرومانية  احلكومة  موظفي 
اجلماعُة  هذه  وُعرفت  ه.  والتوجُّ املعتقد  يف  لهم  املخالفني  اليهودية 
رب،  باستخدامها أساليَب مبتكرًة يف اإلرهاب والقتل؛ كتسميم مياه الشُّ
وحرق املنازل وهدمها. ولعلَّ اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق 
املظاهر  من  عامير«  »إيجال  املتطرف  يد  على  1995م  عام  يف  رابني 
املعاصرة لفكر هذه اجلماعة وأساليبها، التي برزت أيًضا يف العصر 
فة والعصابات القومية التي  الراهن على يد اجلماعات الدينية املتطرِّ
امتداد  على  األعزل  الفلسطيني  الشعب  بحقِّ  عديدة  مجارَز  ارتكبت 

عقود طويلة.

اجلماعات املسيحية املتطرفة:    
إلى  تدعو  جميًعا  السماوية  الديانات  كحال  املسيحية  الديانة  أن  مع 
السيِّد  تعاليَم  مختلفة  فئاٌت  استغلَّت  فقد  والرحمة،  واحملبَّة  السالم 
املسيح عليه السالم يف أزمان متعاقبة لتسويغ استخدام العنف! فقد 
استخدم الروماُن أساليب العنف والترهيب لفرض عقائدهم املسيحية، 
وَوفَق هذا النهج ميكن فهُم ظاهرة محاكم التفتيش، واحلروب الصليبية، 

واحلروب الدينية التي استعَرت لعقود وسنوات طويلة، وذهب ضحيَّتَها 
مالينُي يف مناطَق شتَّى من العالم ومن املسيحيني أنفسهم. ومن األمثلة 
عشرين  من  أكثَر  وقتل  املسيحية،  )الكاثار(  طائفة  استهداُف  البارزة 
ترأف  لم  التي  األلبيجينية  الصليبية  يد احلملة  أتباعها على  ألًفا من 
بكاثوليكيِّي املدينة ذاتها! واشتَهرت عبارةٌ لقائد احلملة النائب البابوي، 
حني أمر بذبح جميع سكان املدينة، وعندما ُسئل عن طريقة التمييز 
جميًعا  »اقتُلوهم  فأجاب:  والكاثار؟!  الكاثوليك  من  املدينة  ان  سكَّ بني 

وَدُعوا الربَّ يصنِّفهم«!
املسيحية  اجلماعات  أشهَر  لتكوَن  الهيكل(  )فرسان  جماعُة  وتأتي 
مارست  عسكرية  نخبًة  مثَّلت  وقد  الوسطى،  القرون  يف  فة  املتطرِّ
 ) أعمااًل إجرامية حتت شعار »حماية املسيحية«، فيما يَُعدُّ )جيش الربِّ
ديني مسيحي مبني  1986م، إلقامة نظام  س عام  أُسِّ الذي  األوغندي 

س، حالًة معاصرة لهذا النهج املتطرِّف. على تشريعات الكتاب املقدَّ

فة:     اجلماعات اإلسالمية املتطرِّ
ُف املستند إلى التفسير الديني اإلسالمي على يد جماعِة  ظهر التطرُّ
املبني  اخلاصَّ  وتصوُّرهم  الفكري  تطرفهم  دوا  الذين جسَّ )اخلوارج(، 
روا من ال يوافُق عقيدتهم. وتبَعُهم فرقة  على فهم خاطئ لإلسالم، فكفَّ
والفزع  الرعَب  بثَّت  التي  اإلسالم،  تعاليم  عن  املنحرفة  )القرامطة( 
بني الناس، وبلغ بها التطرُّف أن انتزَعت احلجَر األسود من بيت اهلل 
َف الفكري مذهًبا  مة. ومن الِفرق التي اتخذت التطرُّ ة املكرَّ احلرام مبكَّ
عقيدًة  املعتزلي  الفكر  تبنِّي  على  الناَس  حملت  التي  )املعتزلة(  فرقُة 
للدولة بتأثيرهم يف اخلليفة املأمون، فجرى امتحاُن الناس على هذه 
الذين رفضوا  العلماء  نفٌر كثير من صفوة  العقيدة حتى ُسجن وهلك 

هذا املعتَقد، وال سيَّما يف قضية »َخلق القرآن«.
متطريف  ُغالة  من  باطنية  إسماعيلية  طائفٌة  وهم  اشون(  )احلشَّ وكان 
وتعني   »ASSASSIN« اإلجنليزية  الكلمُة  تعود  إليهم  ونسبًة  الشيعة، 
»آملوت«  قلعَة  واتخذ  الصباح«  بن  »احلسُن  الطائفَة  م  وتزعَّ االغتيال، 
يف بالد فارس مركًزا له، معتمًدا على الترهيب واالغتياالت باستخدام 
انتحاريني »فدائيني َوفَق مصطلحهم« يف نشر دعوته، وإلقاء الرعب يف 
ام واألمراء املخالفني له، بعد أن اغتالوا عدًدا من الوزراء  قلوب احلكَّ

واخللفاء والسالطني يف املنطقة. 
وتَُعدُّ حركاٌت كثيرة يف عصرنا الراهن امتداًدا فكرّيًا ومنهجّيًا لطوائف 
األمثلة  من  و)داعش(  )القاعدة(  تنظيَمي  فنجد  التاريخيني،  املتطرِّفني 
نية البارزة ملنهج اخلوارج، ويف الطرف اآلخر كانت )اجلماعات املسلَّحة  السُّ
للتطرُّف  امتداًدا  احلوثي(  و)جماعة  اإلرهابي(  اهلل  و)حزب  الشيعية( 

املذهبي الطائفي الذي أذكى ناَر االحتراب الديني والنزاع الطائفي.

التطرف البوذي:   
ل يف الوجود، إال  يُنظر إلى البوذية على أنها ديانٌة مساملة جتنح إلى التأمُّ
أن أحداث العنف الكبيرة يف مينمار وغيرها أظهرت وجًها مغايًرا بفعل 
ت خطاَب الكراهية والعنف،  فة التي غذَّ النزعة القومية البوذية املتطرِّ

وأدَّت إلى إبادة جماعية واسعة بحقِّ مسلمي الروهينغا.
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ف السياسي  التطرُّ
ية إلى العنف والعدوان  عرفت األمم والدول القدمية آثار التطرُّف املؤدِّ
على اآلَخر، فقد عَرف عهُد الفراعنة صراًعا دموّيًا بني أنصار الكَهنة 
للحضارة  احلواري  النَسق  على  خروًجا  أثنيا  وشهدت  لهم،  واملناوئني 
اإلغريقية عبر حاالت من العنف املبني على التطرُّف الفكري. وعَرف 
الروماُن اجلرمية السياسية، ومن أشهر تلك اجلرائم اغتياُل اإلمبراطور 

يوليوس قيصر نتيجًة للصراع مع الطبقة األرستقراطية.
عصرنا  إلى  وصواًل  التاريخ،  مرِّ  على  السياسي  التطرُّف  رَسخ  وقد 
فرض  إلى  السياسية  والتيَّارات  األحزاُب  فيه  تسعى  الذي  احلاضر، 
ة واألحادية، وبسط الهيمنة وممارسة  آرائها السياسية، ونظرتها اخلاصَّ
اإلقصاء والتهميش جتاههم، مع أن وجودها يف ساحة سياسية تقتضي 
دةُ املبنية على  التداوَل واملشاركة واحلوار؛ ولذا ظهرت األحزاُب املتشدِّ

هات قومية أو ِعرقية أو فكرية مختلفة. توجُّ

ف القومي    التطرُّ
بة التي تروِّج ملصالح شعٍب واحد دون  لقيت الدعواُت القومية املتعصِّ
واألحزاب  احلركات  قوّيًا يف  لألجانب، حضوًرا  كره شديد  مع  غيره، 
فة والشعبوية  قت التياراُت القومية املتطرِّ السياسية املعاصرة، وقد حقَّ
االنعزالي مسموًعا ومؤثًرا  أوروبا جناحاٍت متكررًة، وبات خطابها  يف 
يُرِسخ  إنه  بل  والتنوير؛  احلداثة  على  القائم  األوروبي  النموذَج  د  ويهدِّ
وتطوُّرها،  املجتمعات  َم  تقدُّ ويَُعوق  العنَف  ويُنتج  االجتماعي  االنقساَم 

كحال أيِّ نوع من أنواع التطرُّف. 
يف  سنوات  عشر  من  أقلَّ  يف  جنح  املتطرِّف  اليمني  أن  الالفت  ومن 
االنتقال من املدرَّجات يف الساحة السياسية األوروبية واألمريكية إلى 
ة  عدَّ يف  لطة  السُّ بِزمام  أو ممسًكا  شريًكا  ليكوَن  فيها،  رئيس  عنصر 
دول. ومتثِّل الهند منوذًجا لغلَبة التطرُّف القومي يف إثر صعود األحزاب 
فة يف بدايات القرن احلالي وتسلُّمها السلطة  القومية الهندوسية املتطرِّ
يف السنوات القليلة املاضية؛ إذ انتشر خطاُب الكراهية والعنف على 

أن  ومع  الهند.  الهَجمات على مسلمي  ازدياد  إلى  ى  أدَّ نحو متصاعد 
الهندوس  لطائفة  الهند  الستخالص  قومي  الهندوسي  التطرُّف  طابع 
املسلمني  وكراهية  الديني  الفرز  على  قائٌم  أن سلوكهم  وحَدهم، جند 

يخ والبوذيني. واملسيحيني والسِّ

مولي    ف الشُّ التطرُّ
والنازية والفاشية مثااًل واضًحا على تطرُّف  الشيوعية  باتت األنظمُة 
إذ رأت  السائد؛  البناء االجتماعي  الفكرية الساخطة على  املنظومات 
إنتاج  إلى  فسَعت  األمم،  م  ولتقدُّ للتطوُّر  صالح  غيُر  فيه  اإلنسان  أن 
إنسان جديد هو أقرُب إلى اآللة منه إلى البشر! وتبنَّت هذه األنظمُة 
مبدأ التضحية بجيلني على األقلِّ خللق جيل الحق مثالي وخارق، وقد 
ة  عامَّ البشرية  على  كوارَث ضخمة  املذكورة  األنظمة  سياساُت  ت  جرَّ
ة، وقد عانت تلك الشعوُب سياساِت القهر والكبت  وعلى شعوبها خاصَّ

والتطهير الِعرقي والثقايف على مدار سنوات طويلة.

ف األناركي    التطرُّ
كونها  باملطلق؛  الدولة  معارضة  أي  )الالُسلطوية(،  باألناركية  يُقَصد 
تخضع  محدودة  لفئة  لطة  السُّ مينح  املجتمع  تنظيم  أمناط  من  منًطا 
األكثريُة إلى اختياراتها وقراراتها، ما يؤدِّي إلى تقييد احلرية اإلنسانية. 
وتدعو األناركية إلى تنظيٍم أفقي وليس هرمّيًا للنظام السياسي. وجلأ 
النصف  يف  واالغتيال  العنف  استخدام  إلى  )الفوضويون(  األناركيون 
الثاني من القرن التاسع عشر، وجتلَّى ذلك باغتيال القيصر الروسي 
1901م  عام  ماكنلي  األمريكي  والرئيس  1881م،  عام  الثاني  ألكسندر 

وغيرهما كثير.
واخلالصة أن التطرُّف ميثِّل على اختالف أنواعه وصنوفه ومرجعيَّاته 
إلى  ويؤدِّي  اإلنسانية،  املجتمعات  يف  الكراهيَة  يبثُّ  اجتماعّيًا  وباًء 
هات، تتصادم فيما بينها  انقسامها إلى طبقاٍت وِفَرق وِملَل وأعراق وتوجُّ

وتتصارع إللغاء اآلخر أو املختلف يف حروٍب عبثية. 
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  د. رضوان السيد

 )Radicalization( مصطلح التطرُّف يف األصل ترجمٌة ملصطلح غربي
اه اليمني أو اليسار، مبا  الذي يعني االجنراَف الفكريَّ أو العملي باتِّ
يتجاوز املتعاَرف فكرّيًا أو سياسّيًا أو اقتصادّيًا أو اجتماعّيًا. وتُضيف 
املعاني  أو  املعنى  هذا  إلى  املعاصرة  الغربيَّة  املعارف  ودوائُر  املعاجم 
الثقافيَّة  األوساط  يف  املصطلح  شاع  وقد  أيًضا.  الدينيَّ  اجلانَب 
والسياسيَّة والدينيَّة العربيَّة واإلسالميَّة منذ سبعينيَّات القرن املاضي. 
َف -بوصفه مغادرًة للوسطيَّة واالعتدال يف فهم النصوص،  لكن التطرُّ
الثقايف  مجالنا  يف  البداية  منذ  عنى  العنيف-  أو  د  املتشدِّ والتصرُّف 
، خالًفا ملفهومه يف األوساط الغربيَّة. فقد صار يعني ما  اجلانَب الدينيَّ

كانت تعنيه مفردة )الُغلُوِّ( يف الكتاب والسنة: ﴿يَا أَْهَل الِْكتَاِب اَل تَْغلُوا 
﴾ )النساء:171(، و﴿ُقْل يَا أَْهَل  قَّ ِ ِإالَّ اْلَ يِف ِديِنُكْم َواَل تَُقولُوا َعلَى اللَّ
قِّ َواَل تَتَِّبُعوا أَْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمن  الِْكتَاِب اَل تَْغلُوا يِف ِديِنُكْم َغيَْر اْلَ
ا َهلَك َمن كان  ، فإنَّ َقبُْل﴾ )املائدة:77(... ويف الديث: )إيَّاُكم والُغلُوَّ
ريَن(، وهم الذين يُظنُّون  ين(. وفيه: )إنَّ منكم ُمنَفِّ قبلَكم بالغلُوِّ يف الدِّ
ين،  أنهم بتشديدهم على الناس وعلى أنفسهم، واإلعنات يف أمور الدِّ
خصومهم  ونهم  يُعدُّ مَبن  رر  الضَّ وإيقاع  ة،  واملشقَّ الرج  يف  واإليقاع 
رون  ين، إنا يحسنون ُصنًعا بفعلهم هذا؛ وهم يف القيقة منفِّ يف الدِّ

للمسلمني ولآلخرين، كما ورد يف األثر.

 مفكر وباحث لبناني، أستاذ الدراسات اإلسالمية بالجامعة اللبنانية، حاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات اإلسالمية 2017م.
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ف؟ ة أو التطرُّ لماذا كانت األصوليَّ
الاكمون  بها  نبَز  تُهمٌة  األصل  يف  التطرُّف 
السياسيَّة  املعارضة  من  الغرب خصوَمهم  يف 
عندما  لكن  اليساريَّة،  أو  الشيوعيَّة  الداخليَّة 
تصاعدت التيَّارات اليمينيَّة بعد الرب العامليَّة 
األولى صارت السلطات املنتَخبة تُطلق مصطلح 
الفاشيَّة  واألحزاب  االتاهات  على  التطرُّف 
إلى  املستمر  األمر  وهو  أيًضا،  اليمينيَّة 
اليوم. أما إطالق هذا املصطلح على اجلانب 
الغربيَّة  الرسميَّة  اجلهات  فإنَّ  اإلسالمي 
العنيف  التطرُّف  بني:  إطالقاتها  يف  تتقلَّب 

واإلرهاب؛ لكنَّ إطالق اإلرهاب هو الغالب.
األول  واإلسالم  النصوص  إلى  ُعدنا  وإذا 
هما:  رئيسني،  مبعنيني  استُخدم  الُغلُوَّ  فإنَّ 
القرآُن إلى  التحريف االعتقادي الذي نسبه 
عيسى  املسيح  تعظيم  يف  غلّوًا  الكتاب  أهل 
ُعزير،  أو  عمران،  بنت  مرمي  أو  مرمي،  ابن 
التي  املباركة  الشخصيات  من  غيرهم  أو 
واملبالغة  د  التشدُّ الثاني:  واملعنى  فيها.  َغلَوا 
مي  والتحكُّ االنتقائي  األخذ  أو  العبادات،  يف 
فات  تصرُّ إلى  يُؤدِّي  ا  ممَّ النصوص؛  بظواهر 
أولئك  مثل  وحدوده،  ين  الدِّ تخرج عن صحيح 
فأرادوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الل  رسول  عبادةَ  استقلُّوا  الذين 
الل  رسوَل  اتَّهم  الذي  وذلك  والزيادة،  املزايدةَ 
وإلى  إلخ.  الغنائم...  قسمة  يف  باجَلور  ملسو هيلع هللا ىلص 

ه رسول الل  أولئك جميًعا اتَّ
وال  روا  )يَسِّ بتحذيراته:  ملسو هيلع هللا ىلص 
روا(،  روا وال تُنفِّ روا، وبشِّ تُعسِّ
ين يُسٌر(، و)لن يُشادَّ  و)الدِّ
غلَبه(.  إال  أحٌد  يَن  الدِّ
على أن الُغلُوَّ يف اجلماعة 

املسلمة أيام النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ظلَّ حاالٍت فرديًَّة، ولم 
الراشدين؛  زمن  أواخر  يف  إال  ظاهرةً  يصبح 
إذ ظهر ُغلُوٌّ عَقدي، وُغلُوٌّ يف التصرُّفات ُتاه 

السلطات وُتاه اجلماعة واملجتمع.
بني  الديني  التطرُّف  أو  الغلوِّ  اه  باتِّ فلنمِض 
الظواهر  املعاصرة:  األزمنة  يف  املسلمني 

واألسباب واملآالت والعالجات.
أولى ظواهر التطرُّف وأوَّل مظاهره كانت تلك 
العرب،  الَعلمانيِّني  أوائل  لدى  الثابتة  الفكرة 
الدولة؛  عن  ين  الدِّ بَضرورة فصل  تقول  التي 
دعا  الديثة.  الدولة  قيام  أمر  يستقيم  لكي 
إلى ذلك فرح أنطون، اللبنانيُّ املولِد امِلصريُّ 
1902م، ورَدّ  املوطن، يف مجلَّته اجلامعة عام 
وقال  مصر،  مفتي  عبده  محمد  الشيخ  عليه 
له: إن ابن خلدون صدق يف قوله: “إن املغلوب 
تقليد  تريد  أنت  الغالب”،  بتقليد  دائًما  مولٌَع 
فرنسا ونظامها، وتعتقد أنها تخلَّصت بالثورة 
الفرنسيَّة )1789م( من حكم الكهنوت، وليس 
يسودها  دولة  وال  كهنوتي،  جهاز  اإلسالم  يف 

 ، مدنيٌّ اإلسالم  يف  والكم  ان،  الُكهَّ
هناك  تكن  لم  اإلسالمي  التاريخ  ويف 
بحيث  والدولة،  ين  الدِّ بني  خصومٌة 

يَؤول األمر إلى انتصار أحدهما على اآلخر!
لدى  ت  استقرَّ العشرين،  القرن  مطلع  منذ 
التي  الفكرة  اإلسالميِّني  لدى  ثم  الَعلمانيِّني 
تقول: َمن ميتلك السلطة السياسيَّة ميتلك كلَّ 
شيء؛ ولذلك سعى الطرفان بغموٍض أواًل، ثمَّ 
العشرين  القرن  من  الثالثينيَّات  بعد  بوضوٍح 
للوصول إلى السلطة. العلمانيُّون سَعوا لفصل 
دولة  لقيام  شرًطا  بوصفه  ين،  الدِّ عن  الدولة 
اإلسالميَّة  -واجلماعات  الديثة  املواطنة 
إلى  للوصول  وغيرها-:  مبصر  اجلديدة 
الوطنيَّة  والدولة  االستعمار،  ملكافحة  السلطة 
بة، وإقامة الكم اإلسالمي من  اجلديدة املتغرِّ
ةً من أجل تطبيق الشريعة، وأخيًرا  جديد، مرَّ

من أجل اخلالفة.
َف األول الذي عانينا منه، وما نزال  إن التطرُّ
ين  الدِّ ُدَولنا، هو حتريُف  نعاني يف ديننا قبل 
الكتاب.  أهل  لدى  القرآن  عنه  ث  يتحدَّ الذي 
ين،  وأعني بالتحريف هنا ظاهرةَ تسييس الدِّ
أو َجعلَه أيديولوجيا سياسيَّة وحزبيَّة يستطيع 
استخدامها حسن البَنَّا واملودوديُّ وُقطب، 
وخامنئي  اخُلَميني  استخدم  كما 
يزالون.  وما  التشيُّع  وأضرابهما 
ولدى  الفقيه،  واليُة  عندهم 
السياسي  اإلسالم  جماعات 

واليُة املرشد!
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أما الُغلُوُّ اآلخر أو التطرُّف الديني اآلخر الذي 
التشبُّث  يُزايُد يف  النبويَّة، والذي  ذكرته اآلثار 
بظواهر النصوص انتقائّيًا، ويغادر الثوابت إلى 
األشكال )التعبُّديَّة(، ويؤدِّي إلى اإلنكار والتكفير، 
ومجاهدة املسلمني والعالم؛ فله أسباٌب مختلفٌة 
الداثُة  فهناك  األول.  التحريفي  الغلوِّ  عن 
والعوملة، اللتان قلبتا كلَّ املفاهيم املتعاَرف عليها 
للعيش والياة اإلنسانيَّة، وصارتا إلى ما وراء 
األديان واألخالق. إنَّ هذا الشعور بعدم األمان 
والثقافات،  الديانات  كلِّ  الناس يف  ة  لدى عامَّ
دة  متشدِّ نزعات طهوريَّة  أنتج  اإلسالم،  ومنها 
الدينيَّة،  والشعائر  واملأكل  امللبس  يف  ظهرت 
لدى  التقاليد  إلى  جديدة  بطرائق  والعودة 
وإلى  سة،  مقدَّ نصوًصا  ميتلكون  ال  الذين 
نصوًصا  متتلك  التي  األديان  لدى  النصوص 
عن  للبحث  واليهوديَّة؛  اإلسالم  مثل  قطعيًَّة، 
الُهويَّة األصيلة املبرأة من كلِّ عيب ملوِّث من 
ين هذه  الداثة والعوملة. وقد عدَّ فالسفُة الدِّ
لبة  الظواهَر التي تبحث عن الُهويَّة األولى الصُّ
ين، وهي عودةٌ عنيفٌة؛ ألنها تريد  عودًة إلى الدِّ
إزالة األوضار بالقوة، وهي ترى أن اآلخر -كلَّ 

آخر- من هذه األوضار.
يف املجال اإلسالمي، بدا أنه بعد السبعينيَّات 
َفني:  من القرن العشرين، حصل لقاءٌ بني التطرُّ
دولة  إقامَة  يريُد  الذي  التحريفي  ِف  التطرُّ

الذي  ة  الطهوريَّ ة  الهويَّ وتطرِف  ين،  الدِّ باسم 
ديار  يف  العوملة  أحدثته  ما  تخريَب  يريُد 
اإلسالم؛ بل ضرب رأس الكفر العاملي إن أمكن. 
اآلَخر  َف  التطرُّ األول  ُف  التطرُّ استخدم  وقد 
الديثة  الوطنيَّة  الدول  تخريَب  أن  مبعنيني: 
ُد إلقامة دولة اإلسالم السياسي  يف ديارنا ميهِّ
من جهة، واملعنى اآلخر أن التطرُّف الُهِويَّاتي 
ى له العالم كلُّه حتت  أو اجلهادي الذي يتصدَّ
إلى  العالم  سيلْفُت  اإلرهاب،  مكافحة  اسم 
عنيفة،  ليست  وتيَّاراته  السياسي  اإلسالم  أن 
لكون  البديل؛  اخِليار  تكون  أن  ميكن  وأنها 
ل )تخريب العالم( مستحياًل، وألن الدولة  األوَّ
الوطنيَّة التي أسهم الغرب يف إنشائها لم تكن 

ناجحًة وال ذاَت شعبيَّة.
لقد نال اإلسالَم من األصوليَّتنَي أو التطرُّفني 
ضرٌر كبيٌر يف العقائد والثوابت واملفاهيم واألنفس 
وحدث  العالم.  ورؤية  واألموال،  والُعمران 
وسياسي  عَقدي  انشقاٌق  بارزان:  انشقاقان 
نفسه  ى  سمَّ إرهابي  وانشقاٌق  ومفهومي، 
اآلخرون  واملسلمون  العرب  قاتل  وقد  جهاًدا. 
واإلرهابي،  العنيف  َد  والتمرُّ االنشقاَق  والعالُم 
على  لكنه  هذا،  الطهوريُّ  د  التشدُّ ينتهي  ولن 
شراسته وعنفه لن يبقى خِطًرا على مستقبل 
ين والدولة. أما اإلسالُم السياسي الذي يعدُّ  الدِّ
ين وتوجيهه، ويف  نفَسه بدياًل يف مجال فهم الدِّ

مجال البديل للدولة الوطنيَّة القائمة، فما تزال 
يستميتون  الذين  كلِّ  شأن  وطاقات،  ُقوى  له 
للوصول إلى السلطة يف ديارنا، ويف مجاالت 

تكييف العالقة بالعالم املعاصر.
كانت السنوات العشر األخيرة محنًة كبيرة على 
ديننا وعلى مجتمعاتنا ودولنا، وعلى عالقاتنا 
لدى  كانت  وما  العالم،  وعصر  العصر  بعالم 
ودولنا  والثقافيَّة  الدينيَّة  ساتنا  ومؤسَّ علمائنا 
مع  الشاملة  املواجهة  غير  ِخياراٌت  وبَشرنا 
يُت يف  فني القاتلنَي. وقد سمَّ هذين التطرُّ
والتأهيل.  ل  بالتأهُّ املواجهة  خطوتَي  بحوثي 
املفاهيم  نقد  على  بالعمل  فتمثََّل  ل  التأهُّ أما 
ولإلميان  وللشريعة  وللجهاد  ين  للدِّ فة  احملرَّ
ين، وللعالقات  والكفر، وللدولة وعالقاتها بالدِّ
ومتغيِّراته.  ونظامه  وثقافاته  ودياناته  بالعالم 
“الصراع على اإلسالم”  كتابي:  قلُت يف  وقد 
ين  الدِّ روح  على  للقبض  إنه صراٌع   :)2004(
فني بنوَعيهم،  وجمهوره بني ثالث جهات: املتطرِّ
الرُّشد  وأهل  وسياساتها،  وليَّة  الدَّ واجلهات 
والفكر  ين  الدِّ رجاالت  من  والبصيرة  والعلم 
ساتُنا لها خمس  والعمل العام. وعلماؤنا ومؤسَّ
ات: الفاُظ على وحدة العقيدة والعبادة،  ُمهمَّ
د،  املتجدِّ الدينيُّ  والتعليُم  املستنيرة،  والفتوى 
ر، والرؤيُة األخرى للعالم  واإلرشاُد العام املتطوِّ

ودياناته وثقافاته والعمل فيه ومعه.
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اِت جميًعا  ل هذه املـُِهمَّ وقد شِملت عمليَّات التأهُّ
وباإلعالنات  وبحوث،  دراساٍت  من  مبا صدر 
والبيانات والوثائق، واملؤمترات، ومبعاهد التدريب 
مع  دة  املتجدِّ وبالعالقات  واملدرِّسني،  ة  لألئمَّ
التأسيس  وإعالنات  وثقافاته،  العالم  أديان 
ه  القيميِّ فيه. وما يزال هناك تقصيٌر يف التوجُّ
د إلى شبَّاننا وجمهورنا. كما أن العلماء  املتجدِّ
سات يف العالم العربي ليس بينها تعاُوٌن  واملؤسَّ
والتضامن  للتالقي  مشتركة  وبرامُج  وثيٌق 
وإذا  التجاِرب.  من  اإلفادة  يف  والتشارك 
عالقاٍت  على  تنفتح  سات  واملؤسَّ العلماء  كان 
؛  العامِّ الشأن  وأصحاب  الدولة  مع  يَّة  ِصحِّ
رين  فإن العالقات بني العلماء من جهة، واملفكِّ
مضطربًة،  تزال  ما  أُخرى  جهٍة  من  فني  واملثقَّ
فني  املثقَّ جانب  من  واعيٍة  مراجعة  من  بدَّ  وال 
ين يف  ين ورجاالته، ولسياسات الدِّ واإلعالم للدِّ
أزمنة التغيير )اسم كتاب صدر لي عام 2014(.

الديني  بني  )التطرُّف  املقالة:  هذه  عنوان  إن 

إحدى  أصنَِّف  أن  أحبُّ  كنُت  وما  والفكري(، 
فني؛  متطرِّ واملسلمني  العرب  فني  املثقَّ فئات 
تعدُّ  ال  التي  الفئة  فئتان:  القيقة  يف  لكنهم 
إرادات  أو  قدرات  ذات  واملؤسسات  العلماء 
الفئة  تلك  تزال  وما  والنهوض،  التجديد  يف 
التي  والفئة  والعوملة،  العلمنة  بني  تراوح 
هؤالء  )وأغلبيَّة  السياسي،  اإلسالم  مع  تقف 
اإلسالم  ألن  ة  مرَّ السابقني(  الشيوعيِّني  من 
قدمًيا وحديًثا مظلوم من الغرب املتآمر، ومرًة 
االستعماري  للغرب  “مقاومًة”  يشكلون  ألنهم 
وإسرائيل، حتى لو عادوا على أكتاف اإليرانيني 
والفئتان  أيديهم.  وبني  واألمريكان  واألتراك 
متارسان التطرُّف الفكريَّ بالفعل، فاألولى ال 
ههم  سات يف توجُّ تفهم ضرورات العلماء واملؤسَّ
للجمهور، والثانية متارس تنظيًرا ضد الغرب 
انقضى أوانه، ومن مواطنها يف الغرب! وتكره 
عها  الدولة الوطنيَّة العربيَّة ولو كان ثمن تصدُّ

صعود إسالميِّي والية الفقيه أو اخلالفة.

ل باملعرفة والبصيرة والتدبير  إن عمليات التأهُّ
ة، لكننا ندخل اآلن يف ِخضمِّ عمليَّات  مستمرَّ
التأهيل. نحن نتعلَّم مبتابعة الظواهر اجلديدة 
يف مجتمعاتنا ويف العالم، ويف الوقت نفِسه جنرؤ 
على التأهيل متشعِّب األهداف واالستهدافات، 
وهي عمليَّاٌت شديدة التعقيد، وتتَّصل بالفكر 
يَّته كافًيا؛  وبالعمل. لم يعد االجتهاد على أهمِّ
بل ال بدَّ من خوض غمار التجديد. يقول بول 
ريكور: إن النصوص الدينيَّة متتلك مساحات 
تأويليَّة شاسعة، ومن طريقها ندخل على ثالثة 
ين، وِقيَم  ة للدِّ أمور: املقاصد األخالقيَّة العامَّ
ومع  اإلسالمي  بالداخل  واملعروف  الرحمة، 
العالم اإلنساني، واإلصرار على مكافحة حتويل 
ين إلى أيديولوجيا سياسيَّة، قواًل وممارسة. الدِّ
فني  ومثقَّ وعلماء  سياسيِّني  جميًعا  لنا  وتبقى 
ملكافحة التطرُّف ثالُث أولويَّات: استعادةُ السكينة 
الوطنيَّة  الدولة  تِربة  واستنقاُذ  ين،  الدِّ يف 

وتديدها، وتصحيُح العالقة بالعالم. 
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  د. عمار علي حسن

مة الوسائل التي بوسعها أن  عبوي يف مقدِّ تأتي الثقافة مبعناها الكلِّي وبجناحيها النُّخبوي والشَّ
لبة التي تنصرف سريًعا  ة، ال تتأتَّى لألساليب اخلشنة أو الصُّ ه بنجاعة وقوَّ تُصدَّ اإلرهاب وتردَّ
ش يف رؤوسهم، وهي من  إلى مقاومة اإلرهابيِّني وكفِّ أذاهم، لكنها ال تقوِّض األفكار التي تعشِّ

أقوى األسباب التي تدفُعهم إلى ارتكاب العنف جتاه الدولة واملجتمع.
د حشو الذهن باملعلومات، أو ترديد أفكار اآلخرين بال تدبُّر وال وعي، إلى  ى مجرَّ فالثقافة تتعدَّ
أن تكون بناَء قدرة على نقد السائد واملتداَول، وامتالك رؤية للذات واملجتمع والعالم. فتكون 
ا  ا نقطًة مركزية يُنطلَق منها يف الفهم والتفسير، وإبداء الرأي واتخاذ املوقف والقرار، وإمَّ دوًما إمَّ
دة  إطاًرا يُحال عليه، فال يتخبَّط املرء بني التصوُّرات والرؤى، وال يكون ُعرضًة لغزو أفكار متشدِّ

ن. فة، تصادف ذهًنا فارًغا فتتمكَّ ومتطرِّ

فــي مواجهـــة
أهمية الثقافة

ف واإلرهـــاب التطرُّ

  روائي وخبير في علم االجتماع السياسي.
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عالج الفكر
اإلرهاب بوصفه فعاًل يبدأ بأفكار أو تصوُّرات نظرية، تبدو متماسكًة 
وسائغة يف ذهن ال ميتلك قدرًة على الفحص والدرس والنقد والتفكيك، 
ل والنظر إلى كلِّ أمر بإمعان وتدبُّر، وال جتِربًة  وال نفًسا وسعها التأمُّ
ف عند كلِّ ما يسمع ويرى، ويضعه محلَّ شكٍّ  علَّمت صاحبها كيف يتوقَّ

ن منه، ومحلَّ مراجعة وأخذ وردٍّ حتى يثبُت.  إلى أن يتيقَّ
عالم األفكار سواء كانت متهافتًة أو راسخة، ليس وحَده الذي يجعل 
فرًدا ما يَنِزُع إلى التطرُّف، فقد يكون هذا مردوًدا إلى اعتالل نفسي، 
له حمايًة،  ق  يحقِّ ما  إلى  االنتماء  إلى  تدفع صاحبها  ية  مادِّ أو حاجة 
ًة يشتهيها، أو مااًل ينُقصه، أو منزلًة  أو سنًدا اجتماعّيًا يفتقده، أو لذَّ
اجتماعية يحتاج إليها، وإلى َمن يجد يف كنفهم رعايًة يفتقر إليها بني 
َد بقاء صاحبها يف  الناس. لكن حتى هذه األسباُب ال ميكنها أن توطِّ
فني إال بعد أن ميلؤوا رأسه بأفكارهم، فأّيًا كانت أسباُب  صفوف املتطرِّ
فة واإلرهابية فإن  االنخراط يف صفوف التنظيمات واجلماعات املتطرِّ
اجلانب الِقيَميَّ والفكري ال ميكن نُكرانه؛ بل قد يكون له األثُر األكبر 
ينِسبون  الذين  اإلرهابيِّني  أن  ذلك  والدليُل على  التطرُّف،  يف صناعة 
متفاوتة،  اجتماعية  طبقات  إلى  ينتمون  اإلسالم،  إلى  زوًرا  أنفسهم 
دة،  متعدِّ حياتية  وجتاِرَب  شتَّى،  وبلدان  مختلفة،  تعليمية  ومرجعيَّات 

لكنَّهم جميًعا يَغِرفون من َمعني فكر واحد.
مواجهة  يف  وعميقة  ة  مهمَّ وظيفٌة  دوًما  للثقافة  يكون  ذلك  أجل  من 
التطرُّف، وليس فقط املتطرِّفني، ويف مكافحة اإلرهاب وليس اإلرهابيِّني 
ا يف تصوُّرات وإجراءات تنصرف سريًعا  ة جّدً فحسب، وهذه مسألة مهمَّ
مة أو العشوائية أحياًنا، يف  إلى مواجهة تصرُّفات اإلرهابيِّني العنيفة املنظَّ
ا أحياًنا لصدِّ هَجمات إرهابية أو  مسار أمني أو عسكري قد يكون ُملّحً
ن يعتزمون ارتكابها، ومداهمتهم  وأدها يف مهدها، بجمع املعلومات عمَّ
قبل أن يَشرعوا يف تنفيذ جرميتهم. لكن هذا ليس حاّلً قاطًعا نهائّيًا 

فون جُدد من رحمها،  أبًدا؛ إذ تبقى هناك دوًما املنابُت التي يخرج متطرِّ
واحملاضن التي ترعاهم، وليست ظروًفا سياسية واقتصادية واجتماعية 

فحسب؛ بل ثقافية أيًضا.

الثقافة ومفهومها
الثقافة مفهوٌم مركَّب يجمع اآلداَب والفنون ومختِلَف املعارف اإلنسانية؛ 
القريحة  تُنتجه  ما  وكذلك  املذاهب،  بعض  َوفَق  أيًضا  الطبيعيَّات  بل 
وطقوس  ذهنية  وصور  وأساطير  ومالحَم  وِحَكم  أمثال  من  الشعبية 
ة  حياتية. وإذا كانت كلُّ هذه معروضًة على قارعة الطريق أمام اخلاصَّ
ف ليس ذلك الذي يقِطُف من كلِّ بستان للمعرفة زهرة،  ة، فإن املثقَّ والعامَّ
وال الذي يأخذ من كلِّ حديث طرًفا؛ بل هو َمن تفاعل يف رأسه ونفسه كلُّ 
اه، فصارت لديه رؤيٌة وموقف وملَكات يف نقد الذات واآلخر، فكرًة  ما تلقَّ
كانت أو شخًصا، وإبداِء امللحوظات واالعتراضات، فال يسُهل اصطياُده 

دة أّيًا كان نوعها. فة واألفكار املتشدِّ من أصحاب العقائد املتطرِّ
ثَُقَف  يُقال:  )ثقف(  الفعل  من  الثقافة  فإن  العربية  اللغة  ملعاجم  َوفًقا 
املتداَول  املعنى  جاء  ثم  َفِطًنا.  خفيًفا  حاِذًقا  أي: صار  ثقافًة،  الرجُل 
ف هو َمن ميتلك عقاًل نقدّيًا  اليوم ليضيَف على املعنى اللغوي، بأن املثقَّ
ة  القابلية لغزو أيِّ أفكار شاذَّ ًنا من  واعًيا، وذوًقا رفيًعا، يجعله محصَّ
ر  ف احلقيقيُّ يفكِّ يزعم أصحابها أنهم ميتلكون احلقيقَة املطلقة. فاملثقَّ
د،  والتجدُّ واملساءلة  والشكِّ  النسبية  إلى  ينِزع  والعلم  علمية،  بطريقة 

فون. عون واملتطرِّ دون واملتنطِّ وكلُّها قيم ال يتمتَّع بها املتشدِّ
والثقافة الشعبية )الُفلكلور( بُعمقها الفنِّي شعًرا ونثًرا وموسيقا، متثِّل 
فون دوًما على تطويقها  حائَط صدٍّ كبيًرا للتطرُّف، ولهذا يعمل املتطرِّ
وتقويضها، ويرمونها بأنها “جاهلية جديدة”، ويُرِسخون هذا املفهوَم يف 
نت  آذان الناس باإلحلاح عليه؛ كي يقتنعوا به. ويف بعض املناطق التي متكَّ
فة من السيطرة عليها حالوا بني الناس وأداء أعرافهم  تنظيماٌت متطرِّ

وعاداتهم يف األفراح واألتراح.

37

20
20

س 
ط

س
أغ

 - 
بع

لرا
د ا

عد
ال



النخبُة  تنتجها  التي  واآلداَب  الفنوَن  فون  املتطرِّ يرفض  نفسه  بالقدر 
واإلنتاج  واملسرح  فالسينما  تصوُّرهم،  توافق  كانت  إذا  إال  الثقافية، 
الشعري والقَصصي والروائي، واملوسيقا والغناء، مرفوضٌة لديهم، بزعم 
أنها أشياءُ غارقة يف األكاذيب، وترمي إلى اإللهاء عن ذكر اهلل، أو هي 
فة صنع فنِّها الذي  من قبيل الفسق والفجور. وحاولت اجلماعاُت املتطرِّ
ا بال ذوق، وسطحّيًا بال ُعمق، ووعظّيًا دون مراعاة أي شروط  جاء جاّفً

أو ُمقتَضيات للفن، ومعلًَّبا خالًيا ال إبداع فيه.
دية( فهي  وفضاًل عن النقد واملساءلة فإن الثقافة احلقيقية تصنع )التعدُّ
يف تكوينها منجذبٌة إلى كلِّ ما يفيد، وبهذا فهي ال تنَهل من َمعني واحد، 
هذا  إلى  وتدعو  شتَّى،  وإنسانية  معرفية  عطاءات  من  ترُشف  بل 
دية ال تتوافق بالطبع مع أصحاب اخلطاب األحادي  التنوُّع. وهذه التعدُّ
الذي ال يؤمن إال مبسار واحد ولون واحد، ويراه الطريق املستقيم، أو 

ا مرذول أو مكروه أو كافر. ا مستلَب وإمَّ الصواب املطلق، وما عداه فإمَّ
وهناك عنصٌر ثالث تتَّسم به الثقافة هو احلركُة الدائبة الدائمة التي 
املشاكسة  ثم  داخلي،  جدل  إثارة  على  قدرة  من  به  تتَّسم  ما  يدفعها 
مييلون  فهم  معها،  ِخصام  يف  فني  املتطرِّ يجعل  أيًضا  وهذا  د،  والتجدُّ
دون  عليه  يعتمدون  مغلًقا،  نسًقا  ل  تشكِّ التي  الراكدة  األفكار  إلى 
وضعه موضَع النظر واالختبار والتدقيق؛ وإال انفصَمت ُعراهم، واهتزَّ 
متاسكهم، ففقدوا أهمَّ ما يسَعون إليه، وهو بناء تنظيم حديدي يقوم 
على مبدأ )السمع والطاعة(، ويعتقد أفراُده أن قادته ُملَهمون، وأنهم 

ين ومصلحة اجلماعة. رون دوًما ما هو يف صالح الدِّ يقرِّ

عة الثقافة
َ
َمن

ن يطرحون أفكاًرا مغايرة  فة واإلرهابية تَنِفر ممَّ كثير من اجلماعات املتطرِّ
جديدة، وتُؤمن يف اخلفاء مببدأ “التنظيم وليس التنظير”، ومن ثَم طاملا 
رين، أو لم تسمح لهم باالنضمام إليها، وخاصمت كلَّ َمن يف  لفَظت مفكِّ
فنَّاًنا  وال  كبيًرا،  أديًبا  تاريخها  تنتج يف  ولم  فن،  أو  أدٍب  من  نفسه حظٌّ 
موهوًبا، حتى إن سَعت إلى أن يكون لها سياقها األدبي والفنِّي اخلاص، 
الفن  أفقداه شروط  املتطرف،  للفكر  وخضوعه  عليه،  الوعظ  غلبَة  فإن 

ية. لها احلرِّ واألدب املتعاَرفة، وأوَّ
لكن يف املقابل جند َعداء املتطرِّفني للثقافة ظاهًرا ِعياًنا بياًنا، سواء يف 
هة إلى املجتمع، أو الكتب والكتيِّبات  خطابهم امِلنبَري أو منشوراتهم املوجَّ
ن  ى هذا بكثير؛ فحني متكَّ هونهم؛ بل إن األمر تعدَّ التي يؤلِّفها َمن يوجِّ

بعُض أتباع هذه اجلماعات من الوصول إلى البرملانات العربية انصرفت 
موها من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات  قابة التي قدَّ أغلُب أدوات الرِّ
ة باآلداب والفنون، وعالم األفكار عموًما، وكلِّ ما يُطرح  إلى املسائل اخلاصَّ

يف مختِلف وسائل اإلعالم.
وكلُّ هذه التصرُّفات القلقة من املتطرِّفني حياَل الثقافة ما كان لها أن 
بخصائصها  ومسارهم،  مشروعهم  على  بخطرها  شعوُرهم  لوال  تكون 
الثالث املذكورة يف هذا املقام، ومن هنا جاء سعيُهم إلى طرح شيء يف 
ونه “ثقافة” أيًضا، أو “بديل ثقايف إسالمي”، وهو وإن كان  وجهها يسمُّ
يف شكله يحاول تقليَد أنواع الثقافة املطروحة أو مجاراتها، فإن مضمونه 
ة للثقافة، اللهمَّ إال من زاوية واحدة هي تلك التي  يتنافى مع الشروط العامَّ

ترى أن لكلِّ فرٍد أو مجموعٍة ثقافتَها التي تُعبِّر عن شخصيَّتها.
ل  وبناًء على ما سبق يصبح من الضروري أن نطرح السؤال اآلتي: كيف تُفعَّ
الثقافُة يف مجتمعاتنا لتصبَح حائط صدٍّ منيًعا أمام التطرُّف، أو عنصًرا 

لتذويبه، أو إضعافه على األقل؟
إن األفكاَر حتتاج حتى ترُسَخ وتُطبَّق على األرض ويعتنقها الناس إلى 
لها إلى إجراءات قابلة  سات أو هيئات أو تنظيمات حتملها، وحتوِّ مؤسَّ
للتطبيق يف الواقع املـَعيش، وإال ظلَّت محلِّقًة يف أفق بعيد، ال يَلُمسه 

الناس وال يؤثِّر فيهم كثيًرا. ولذا أقترح اآلتي: 
عات صغيرة للثقافة، أو تعزيُز نشاط املوجود منها، وتكون  1. بناءُ مجمَّ
عات َوْسط األماكن السكنية؛ حتى يجَد الشباب سهولًة ويسًرا  هذه املجمَّ
يف الوصول إليها، والتعامل معها، واعتياد الذهاب إليها، على أن تقوَم 
املدارُس واجلامعات بلفت انتباه التالميذ والطالب إليها، ووضع برنامج 

للتعاون معها. 
2. يتطلَّب ما سبق أن تكون القراءة أو املطالعة جزًءا أساسّيًا من املناهج 
ل االبتدائي وانتهاًء بنهاية املرحلة الثانوية،  الدراسية بَدًءا بالصفِّ األوَّ
د املدارُس مبكتبات ثرية  ة، وتزوَّ يَُعدَّ املعلمون ألداء هذه املهمَّ على أن 

بألوان من املعارف واآلداب املتخيَّرة بعناية.
املشاركني  من  وكنت  مصر،  اجلرن” يف  “مسرح  تطبيق جتِربة  ميكن   .3

إلى  يهِدف  مشروع  وهي  املتطرِّف،  الفكر  ملواجهة  بت  ُجرِّ حني  فيها، 
تنشيط الفنون واآلداب والتراث الشعبي )الُفلكلور( يف املدارس االبتدائية 
ُطبِّق  وحني  والتعليم.  الثقافة  وزارتي  بني  بالتعاون  ويكون  واإلعدادية، 
فة  املشروع يف مدارس قًرى معروفة بتوافر اجلماعات اإلسالمية املتطرِّ
البداية من  مقاومة يف  الرغم من وجود  باهًرا، على  فيها، القت جناًحا 
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الفنون حرام. لكن مع  أن كلَّ  الطالب، بدعوى 
املوسيقا،  ويعِزفون  يرسمون  هؤالء  بات  الوقت 
وميثِّلون  ومقاالت،  وقصًصا  شعًرا  ويكتبون 
مسرحيات، ويبدعون فّنًا شعبّيًا هو ابن بيئتهم، 

ويعملون كلَّ هذا بإقبال شديد.
لألطفال،  الثقايف  باملنتج  االهتماُم  يجب   .4
فة  املتطرِّ الدينية  اجلماعات  أعضاء  فبعُض 
اعتمدوا على هذا األسلوب يف جذب األطفال 
أو  اجلماعة،  يف  للدخول  ومتهيدهم  إليهم، 
َقبول أفكارها والتعاطف معها، ولهم ُدور نشٍر 
ة. ومواجهتُهم  معروفٌة تساعد يف أداء هذه املهمَّ
يجب أن تكون يف هذا اإلطار، وعند هذه السنِّ 
املجالُت  املضمار  هذا  يف  تكفي  وال  املبكرة، 
الثقافية؛ بل يجب تشجيُع األدباء الذين يكتبون 
لألطفال، وإقامة ُدور النشر التي تنشر أعمالهم 

بأسعار مناسبة.
يف  واآلداب  الفنون  ُمنتجي  تشجيع  يجب   .5
املجتمع، وتقدميهم على أنهم أشخاٌص جديرون 
باالحتفاء، وأن ما يكتبونه عموٌد أساسي ليس 
الديني؛  د  والتشدُّ والغلوِّ  التطرُّف  مواجهة  يف 
عموًما،  للدولة  الناعمة(  ة  )القوَّ تعزيز  يف  بل 
ويتطلَّب هذا باألساس اعتماَد ميزانيَّات كافية 

لصناعة ثقافة حقيقية.
6. من الضروري تنظيُم مسابقات ومنافسات 
يف التأليف والكتابة اإلبداعية لطالب املدارس 
“التنوير”،  ز  تعزِّ دة  وللشباب، يف قضايا محدَّ

وتُعلي من شأن االعتدال الديني.
يف كلِّ األحوال يجب عدُم التعامل مع الثقافة 
لبناء  وسيلٌة  هي  بل  للزينة؛  قالئُد  أنها  على 
واجتاهاته،  وقيمه  معارفه  وتكوين  اإلنسان، 
ته. ويجب عدُم  ومن ثَم النهضة باملجتمع بُرمَّ
بوصفهما  واإلرهاب  التطرُّف  مع  التعامل 
مسألًة أمنية محضة؛ بل هما قائمان على ِقيَم 
وأفكار مغلوطة ومتنافرة مع تلك التي يتبنَّاها 
ي  التيَّار االجتماعيُّ الرئيس، وبذا يكون التصدِّ
لها فكرّيًا على املَدينَي القريب والبعيد، وأمنّيًا 
أفكار  د  مجرَّ من  حتوُّلها  حيال  وعسكرّيًا 
أن  تريد  عنيفة،  وأعمال  تدابيَر  إلى  سوداء 

تفرَض تصوُّرها على الناس َعنوة. 
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  د. هشام تيفالتي

 أستاذ بجامعة بشيبس، والمدير اإلقليمي لمركز الثقافة الدينية المدنية في كيبيك، كندا.

الثقافة الدينية
في الغرب.. 

 إدماج أو 
ُ

أداة
قاطرة للتطرف؟

معظم  على  بظاللها  وألقت  ولية،  الدَّ احلدوَد  اإلرهاب  ظاهرةُ  جتاوزت  املاضية  العقود  يف 
املجتمعات. وبالرغم من أن املسلمني يف الدول ذات األغلبية املسلمة، كالعراق وسوريا وأفغانستان 

عوا نصيبهم من  اء اإلرهاب أكثَر من غيرهم، فإن املسلمني الغربيني جترَّ وغيرها، قد عانَوا من جرَّ
كأس احلنظل وكراهية اإلسالم، ونالت اإلساءةُ من ُسمعتهم، وجرَحتهم مشاعُر الَعداء والكراهية. 

د الهَجمات اإلرهابية يف قلب الدول الغربية، وصعود  يف إبَّان هَجمات احلادي عشر من سبتمبر، وتعدُّ
ة، ومن التطرُّف اإلسالمي  ولة اإلسالمية املزعومة »داعش«، أُثيرت مخاوُف من املسلمني عامَّ جنم الدَّ

خاصة. وقد أُثيرت فعلّيًا مخاوُف بشأن قدرة املسلمني على االندماج يف املجتمع الغربي، وتقبُّل مبادئ 
الدميقراطية وقيمه احلديثة. 

ل هذا التخوُّف مؤشًرا عن الوضع اإلشكالي لصورة املسلمني يف تصور الغرب، وأن موضوع اندماج  يُشكِّ
ًيا كبيًرا. حيث يسوُد اعتقاٌد أن اإلسالم يناهُض االندماَج واملواَطنة بالنظر النتشار  املسلمني ال يزال حتدِّ

احللَقات التعليمية الدينية يف املساجد واملدارس اإلسالمية، وحفاظ اجلالية املسلمة على ُمناخ داخلي خاص. 
وتطرح هذه املخاوُف تساؤالٍت شتَّى، منها مثاًل: إذا متيَّز املسلمون مبشاعر اإلخالص لتعاليم اإلسالم التقليدية، 

فهل من املمكن أن تكوَن لديهم مشاعُر معادية للغرب والَعلمانية والدميقراطية؟ وهل سيؤثِّر ذلك يف اندماجهم 
وإحساسهم باالنتماء إلى املجتمع؟ وهل سيؤدِّي ذلك حتًما إلى التطرُّف؟ 

َف والتعليَم اإلسالميَّني، وأثره يف واقع املسلمني يف كندا. تلقي هذه املقالة الضوَء على الغموض الذي يكتنف التطرُّ
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ف واإلرهاب التطرُّ
يشير  ما  وغالًبا  مقدارها،  نقٌص يف  التطرُّف  عن  البحثيَة  الدراساِت  يشوُب  ال 
إلى التطرُّف على أنه حالٌة ذهنية أو سلوٌك يسبق اإلرهاب. ومع ذلك  العلماءُ 
مختلفة  معانَي  ذلك حتمل  إلى  وما  واإلرهاب  د  والتشدُّ واألصولية  فالتطرُّف 
ملعاجلة  نفسه  النهَج  اجلميع  يسلك  فال  وانتماءاتهم.  األشخاص  باختالف 
الثقافية  واملرجعيَّات  السياسية  املصالح  يف  التي جتد  الظواهر  هاته  ومنع 
واالنتماءات الدينية وقوًدا لها؛ إذ ليس للتطرُّف هيئٌة واضحٌة وصريحة يف 
ٍة أو فكٍر أو ِعرق. فالتطرُّف عموًما هو رفُض الوضع الراهن يف  ديٍن أو أمَّ
املجتمع، وليس هذا مشكاًل يف حدِّ ذاته؛ بل على العكس قد يكون هذا 
ملناضلني  كثيرة  أمثلٌة ومناذُج  التاريخ  ولنا يف  للمجتمع.  إيجابّيًا  املوقُف 
وا  مثل: غاندي، ومالكولم إكس، ونيلسون مانديال، ومارتن لوثر كينغ، ُعدُّ
فني خِطرين من طرف مناوئيهم، لكن يُحتفل بهم اليوم على أنهم  متطرِّ

أبطال.
التطرُّف«:  »لغز  مقالتهما  يف  مولينز  وكريتون  حافظ  محمد  يقول 
داخلية  عوامَل  بأربعة  والسياسي  يني  الدِّ التطرُّف  استثارة  ''ميكن 

وخارجية، هي:
1. املظالُم الشخصية واجلماعية،

2. الشبكاُت والَعالقات بني األشخاص،
3. األيديولوجياُت السياسية والدينية،

4. البيئاُت احلاضنة.
األفراد  إقناع  يف  حاسًما  دوًرا  األيديولوجيا  تؤدي  وقد 
تشكيالته  بكلِّ  املجتمع  وأن  املطلقة،  احلقيقَة  بامتالكهم 
)الغرب، العلمانيني، الصهاينة...( هم سبُب مصائب الوضع 
الراهن. ويجب أن منيِّز بني »التطرُّف املعريف« الذي يقارع 
األفكاَر، و«التطرُّف السلوكي« الذي يؤدِّي إلى االنخراط 
ي أو علني، ما قد يؤدِّي  يف أنشطة عنيفة على نحٍو سرِّ

إلى اإلرهاب.
قضايا  خلبراء  احمليِّر  الرئيُس  السؤال  ويبقى   
اإلرهاب: كيف ينتقُل عدٌد من األفراد )على قلتهم( 
من »التطرُّف املعريف« إلى »التطرُّف السلوكي«؟ وما 
األسباُب التي تدفعهم لذلك؟ وما الذي ينبغي فعله 

ملنع هذا التحول؟

ون واالندماج ديُّ
َ
المسلمون الكن

بوسـائل  الغربيِّـني  املسـلمني  تهميـُش  يـزداد 
واللوائـح  والقوانـني  اإلعـالم  عبـر  شـتى، 
املتعلِّقـة باإلرهـاب. حيـث يُنظـُر للمسـلمني، 
بحكـم  سـلبية  نظـرةًَ  شـاكلتهم،  علـى  وَمـن 
ـمات اجلسـدية والثقافية واالجتماعية  السِّ

املفترضـة. 
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وتشغل املناقشاُت يف موضوع الُهويِة اإلسالمية 
والتطرُّف، ودوِر اإلسالم يف صناعة اإلرهاب، 
املقداَر األكبر يف الدراسات والبحوث وحلَقات 
بني  املواقُف  تتباين  وهنا  العملية.  النقاش 
، وأولئك  الذين يعتقدون أن اإلسالم هو احللُّ
يف  الرئيس  والسبَب  املشكلَة  ونه  يعدُّ الذين 

انتشار التطرف. 

جميع  أن  ترى  املدنية  الدينية  الثقافة  أن  بيد 
ل تنوًعا داخلّيًا للمجتمع،  األطياف الدينية تُشكِّ
وأن كلَّ طيٍف يُؤثِّر ويتأثَّر به. فأصول اجلالية 
من  مزيٌج  املثال،  سبيل  على  بكندا،  املسلمة 
الوافدين من إفريقيا، وآسيا، والشرق األوسط، 
األمريكيني  عن  فضاًل  وغيرها،  وأوروبا 
يف  دورهم  يتأطر  اإلسالم،  اعتنقوا  الذين 

مع  اإليجابي  والتفاعل  باملشاركة  املجتمع 
تُعدُّ  إذ  املواطنة.  بقيم  وااللتزام  البلد  قوانني 
يف  للمجتمع  أهمية  ذا  حليًفا  األطياف  هاته 
كالتطرُّف  االجتماعية،  املشكالت  معاجلة 
املجتمع.  يف  الشباب  انخراط  وعدم  والعنف 
لذلك فإن قضية اندماج املسلمني ليس مَسلَّما 
األحداث  على  بناًء  ُمعَطياتُها  تتغيَّر  بل  بها؛ 
اإلسالم  معاداة  مثل:  والوطنية،  والقضايا 
احلرب  مثل:  ولية،  الدَّ واألحداث  واإلرهاب. 
على اإلرهاب، وداعش، واحلظر الذي فرضه 

ترامب على املسلمني. 
ويتجلَّى  كندا.  من  أ  يتجزَّ ال  جزءٌ  فاملسلمون 
تبنِّي  يف  الكندي  املجتمعي  للنسيج  انتماؤهم 
ومشاركتهم  املواطنني  ملعظم  املشتركة  القيم 
باالعتراف  تُقابَل  مشاركًة  الفاعلة،  املدنية 
والتقدير من باقي أطياف املجتمع. وباملقابل فإن 
يف  األقلِّيات  ثقَة  يُضعفان  والعنصرية  التهميش 
حكوماتها، ويدفع أعضاَءها ضحيَة التمييز على 
ين، إلى التشكيك يف  أساس الِعرق أو اللون أو الدِّ

كونهم مواطنني يتمتَّعون بكامل املواطنة.
ال  االندماج  مسؤولية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
َي  تقُع حصًرا على األقليات، وال ينبغي أن يؤدِّ
هذا االندماج إلى تهميش تراثهم املوروث، وال 
إلى إنكاِر تراث األغلبية الذي يُحتفى به على 
توازٌن  هناك  يكوَن  أن  يجب  بل  واسع؛  نطاق 
بني حقوق األقلِّيات ومطالب األغلبية بـاحترام 

حقوقها التاريخية. 
تتأثَّر املواَطنة الكندية، كأيِّ شكٍل من أشكال 
باملظاهر  الوطني،  الفخر  ومشاعر  الُهوية 
خالف  على  للعوملة.  والسياسية  االجتماعية 
وبلجيكا،  فرنسا  مثل  األوروبية  الدول  بعض 
حيث يهيمن تطرُّف الشباب والبطالة وأعمال 
غب على احلوار والنقاشات بشأن االندماج،  الشَّ
هي  الثقافية  واحلقوق  األقلِّيات  حقوق  فإن 
للحقوق  الكندي  امليثاق  يف  مضمونة  حقوٌق 
د  متعدِّ الكندي  والقانون  )1982م(،  يات  واحلرِّ
حتظى  احلقيقُة  وهذه  )1985م(.  الثقافات 
والدينية  الثقافية  األقلِّيات  لدى  كبير  بتقديٍر 

يف كندا.
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ونظًرا للَعالقة الواضحة بني التشغيل واالندماج، 
الوالء  إلى  حتًما  يؤدِّي  ال  العمومي  التعليم  فإن 
الكاملة،  باملواطنة  الشعور  إلى  وال  ولة،  للدَّ
للتماسك  سابق  شرٌط  االقتصادي  فاالندماُج 
لالندماج  ميكن  أخرى  وبعبارة  االجتماعي. 
َز املواطنَة اإليجابية، ويُرِسَخ  االقتصادي أن يعزِّ
التطرُّف.  من  والوقاية  االستقراِر  دعائَم 
تتوافق  وظائَف  شغلوا  الذين  فاملهاجرون 
يف  يندمجون  صاتهم  وتخصُّ مهاراتهم  مع 
مجتمعاتهم الغربية على نحٍو أكبر، بينما يكون 
أولئك الذين تعرَّضوا للتحجيم االقتصادي أكثر 
ُعدوانية يف التعبير عن مشاعرهم إزاء التمييز. 
ُل ضمانًة  ومن ثَم فإن الدمَج املهني املناسب يُشكِّ

من العزلة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

الحلول الممكنة
ميكن للثقافة الدينية املدنية أن تُسهم يف الوقاية 
ع التماسك االجتماعي.  من التطرُّف، وأن تُشجِّ
إذ تتمحور الثقافُة الدينية املدنية حول معرفِة 
أدبيات الفئات الدينية داخل مجتمع ما، وتشمل 
اخلاصة  والتوجهات  املهارات  من  مجموعًة 
املجتمع  أطياف  دور  واستيعاب  التنوُّع،  لفهم 
معتَقد  على  التأثير  يف  والثقافية  الدينية 
الفرد وممارسته، واملنظور السائد يف مجموعته  
رؤية  فهم  على  يساعدنا  ما  هذا  و  الدينية. 

األفراد يف سياقها اخلاص.
اإلسالمية  املعتقدات  بعض  أن  حني  يف  مثاًل، 
ًغا لإلرهاب إذا أُخرجت من  ميكن أن تكوَن مسوِّ
سياقها الشرعي والتاريخي، فإن »مأَسَسة« هذي 
املعتقدات، يف إطار التربية اإلسالمية، قد تُؤدِّي 

إلى وضعها يف سياق يناسب إطاَرها احلديث.
 ليس لدينا دليٌل على وجوِد صلٍة سببية مباِشرة 
فة،  املتطرِّ واألفعال  فة  املتطرِّ املعتقدات  بني 
مقارنًة  املعريف  التطرُّف  إن  القول:  وميكن 
ا بعالقة الغضب  بالتطرُّف السلوكي شبيه جّدً
بالعدوان اجلسدي. ويف حني أن بعض أشكال 
واالندماج  املواَطنة  تعيق  التديُّن األصولي قد 
قد  اإليجابي  فالتديُّن  االجتماعي،  والتماسك 
أنها  على  ويستوعبها  العمليَّات  هذه  ع  يشجِّ
أ من إميان الفرد. والتديُّن ليس  جزءٌ ال يتجزَّ

ر ويزيد  حالًة جامدة يف حياة األفراد؛ بل يتطوَّ
الظروف.  واختالف  الوقت  مرور  مع  وينقص 
املسلمني،  من  كثيٌر  أصرَّ  القريب  املاضي  يف 
االستقرار  حرمة  على  وعوامهم،  علمائهم 
إسالمية؛  غير  بالد  ألنها  الغرب؛  يف  الدائم 
باملقابل، معظم املسلمني يف الغرب اليوم ليس 
ويف  الغربية،  ُهويَّتهم  تبنِّي  يف  مشكلٌة  لديهم 

اعتناق الِقيَم الغربية دون حرج من دينهم.

الوضع الحالي
يني، بالرغم  يعتقد معظُم املسلمني أن التعليم الدِّ
رت  من احتوائه على جوانب أيديولوجية، إن ُفسِّ
التطرُّف، هو  إلى  تؤدِّي  فقد  خارج سياقاتها، 
تساعُد  متوازنة،  ُهويَّات  ُصنع  ناجح يف  تعليٌم 
عن  فبالدفاع  العنيف.  التطرُّف  جتنُّب  على 
الوطني،  واالعتزاز  يني  الدِّ الفخر  مشاعر 
والتواصل مع الفئات املجتمعية األخرى، لبناء 
ُهويَّة مشتركة، ميكن للثقافة الدينية أن تساعَد 
والتعايش،  االجتماعي،  التكامل  تعزيز  على 

والوقاية من التطرُّف.
املَمأَسس،  اإلسالمي  للتعليم  يكوَن  أن  وميكن 
اإلسالمية،  البلدان  يف  أو  الغرب  يف  سواء 
جتنُّب  ويف  متوازنة،  ُهويَّات  بناء  يف  فاعل  أثٌر 
االنزالق يف هاوية التطرُّف العنيف. وإن النهَج 
السعودية  العربية  اململكة  تتبنَّاه  الذي  احلكيم 
جتاه اإلرهاب ومبادرات دول أخرى خيُر مثال 
التطرُّف  أن  إلى  اإلشارة  وجتب  ذلك.  على 
ومعزولني  سلبيني  مواطنني  يف  يتجلَّى  قد  كما 
أيًضا يف  يتجلَّى  لقيمه،  كارهني  مجتمعهم  عن 
بني ملجتمعهم.  بني متطرِّفني محاربني مخرِّ متعصِّ
املعيشة  الُهويَّات  يف  ودقيقة  ثاقبة  نظرة  ومن 
والفردية للمسلمني الكنديني على أرض الواقع، 
ًة يف الكيفية التي تتكوَّن بها  نرى تعقيداٍت مهمَّ
ُهويَّات هاته الفئة من املجتمع الكندي. فهم يف 
تفاوٍض دائم بني مدٍّ وجزر على وضعهم بوصفهم 
مسلمني وكنديني. واألهمُّ أن أيَّ نظرة دقيقة يف 
اجلوانب »احليَّة«، أو »الذاتية« يف تكوين الُهويَّة 
لدى هؤالء املسلمني، تُؤدِّي إلى حتدي القوالب 
النمطية السائدة والتقليدية عليهم يف املجتمع 
ويف ضوء  النحو  هذا  وعلى  والغربي.  الكندي 

دة، يجب أن نعيَد  هذه الُقوى واإلرهاصات املعقَّ
الكثيرون  يُعرب عنها  التي  املخاوف  النظر يف 
أو  املسلم،  الشباب  تطرُّف  عن  الطرق  بشتَّى 
بشأن الُهويَّات الدينية األصولية واملغلقة. لهذا 
ستكِشف  املسلمني  واقع  يف  النظر  إعادةَ  فإن 
أن العَقبات التي تعرقل مسيرتهم نحو املواَطنِة 
واالندماِج االجتماعي غالًبا ما تكون أمًرا مبالًغا 
رة يف الصور النمطية غير الواقعية،  فيه، ومتجذِّ

بداًل من التجاِرب الفعلية للمسلمني وآرائهم.
لقد أخفقت معظُم املبادرات الوقائية للتطرُّف؛ 
لشبابها  الراهن  الوضع  فهَم  أساءت  ألنها 
ليسوا  املتطرِّف  الشباب  ومجتمعاتها. فمعظُم 
أفراًدا مختلِّني تاهوا عن طريقهم يف املجتمع؛ 
بل الكثير منهم يندرج حتت فئة الشباب األذكياء 
إصالَح  يحاولون  الذين  سياسّيًا،  فني  واملثقَّ
وصفًة  التطرُّف  يف  فيَروَن  املجتمع.  أخطاء 
سهلًة لترجمة هذا اإلصالح. ودورنا، بوصفنا 
يف  يكمُل  فني،  ومثقَّ وممارسني  صني  متخصِّ
توفير بدائَل عن كلِّ ما يسمح بالتطرُّف املعريف، 
هاوية  االنزالق يف  إلى  بشبابنا  يؤدِّي  قد  وما 

األعمال العنيفة وجترُّع سوء عاقبتها.
يف  املقيمني  املسلمني  أن  نرى  اخلتام،  ويف 
اإلقصاَء  يعانون  شني  مهمَّ سيظلُّون  الغرب 
االجتماعي ما دام النزاُع بني العالم اإلسالمي 
القضايا اجلوهرية  دامت  وما  قائًما،  والغرب 
اسة، كالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني،  واحلسَّ
واالستعمار اجلديد الذي ينَهش البلدان اإلسالمية، 
وباقية  قائمًة  واإلرهاب،  اإلسالمي  والتطرُّف 
الشعوب  والبغضاء بني  العداوة  نزعات  تَغّذي 
واجلماعات. وعلى الرغم من أن جلَّ القضايا 
فإنني  األرض،  على  قدرتنا  ى  تتخطَّ العاملية 
وفريَق العمل يف مركز الثقافة الدينية املدنية 
نُسهم يف تعزيز املعرفة والثقافة الدينية املدنية 
ملعاجلة مشاكلنا احمللِّية، وتعزيز الفهم املتبادل 
وغير  املتدينني  من  املجتمع  فئات  جميع  بني 
املتدينني يف كندا، ونهدف إلى العمل مع جميع 
ِقطاعات املجتمع ملعاجلة تهميش املسلمني يف 
وسائل اإلعالم الكندية، ويف القوانني واللوائح، 

والتمييز ضدهم يف التوظيف. 



اإلرهاُب احلديث يف أحد جتلِّياته هو نوٌع من االتصال العنيف، يهدف إلى إحداث آثار نفسية واجتماعية وسياسية 
د إصابة الهدف. فغالًبا ال يكون الهدُف األساسي له الضحايا املباشرين لعنفه، ولكنه اجلمهوُر األوسع،  تتجاوز مجرَّ
سواء من األعداء الذين يسعى إلى ترويعهم، أو املؤيدين الذين يسعى إلى إلهامهم. فاإلرهاب يف إحدى صوره سالٌح 
ل إلى  نفسي يعتمد على التهديد للمجتمع األوسع، ومن ثمَّ فإن ردوَد الفعل بعد وقوع احلوادث اإلرهابية قد تشكِّ
ا  ات التواصل االجتماعي أثًرا مهّمً حدٍّ كبير زاويَة النظر إلى الهجوم اإلرهابي وآثاره. ويف هذا الصدد تؤدِّي ِمنصَّ
يف بيئة اإلعالم احلديثة، ويف صنع اإلدراك العام، ولذلك تبُرز احلاجة إلى إستراتيجيات تواُصل ملا بعد احلوادث 

ن مبادَئ توجيهية لالستجابة للحوادث اإلرهابية. اإلرهابية تتضمَّ
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قصوٌر غير خاف  
املتعلِّقة  اإلرهاب  ومحاربة  العنيف  التطرف  مكافحة  جهود  ُعنيت 
التطرف  منُع  منها  شتَّى  يات  لتحدِّ ي  بالتصدِّ اإلستراتيجي  بالتواصل 
والتجنيد، ولم تبذل عنايًة كافية لتطوير إستراتيجيات التواصل ملواجهة 
اآلثار واألضرار احملتَملة بعد وقوع العنف اإلرهابي، وهذا قصوٌر ظاهر. 
َّا كان من املستحيل منُع كل الهَجمات اإلرهابية بات لزاًما االستعداُد  وملـ

للتخفيف من اآلثار الناجتة عن تلك الهَجمات.
 Global والتقنية  اإلرهاب  عن  العاملية  األبحاث  شبكُة  نشرت  وقد 
Research Network on Terrorism and Technology دراسًة تعالج هذه 

استجابًة  اتصال  إستراتيجيات  إيجاد  على  “العمل  بعنوان:  القضية 
 Towards a Framework for Post- Terrorist Incident للحوادث اإلرهابية
 Alastair ريد  “أليستر  من  كلٌّ  كتبها   ”Communications Strategies

ولي ملكافحة اإلرهاب )ICCT( واألستاذ املشارك  Reed” زميل املركز الدَّ

 ”Haroro J Ingram يف جامعة سوانزي يف هولندا. و”هارورو  .ج إجنرام
زميل يف املركز نفسه، ويف برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن.

العالم،  أنحاء  جميع  من  شركاَء  فتضمُّ  العاملية  األبحاث  شبكُة  أما 
 )RUSI( للِخْدمات املتحدة للدراسات الدفاعية واألمنية  امللكي  كاملعهد 
ولي  الدَّ واملركز  املتحدة،  الواليات  يف  بروكينغز  ومعهد  بريطانيا،  يف 
يف  األوبزيرفر  بحوث  ومؤسسة   ،)ICCT( الهاي  يف  اإلرهاب  ملكافحة 
الهند، ومعهد حتليل سياسات الصراع يف إندونيسيا، ومنتدى اإلنترنت 

.)GIFCT( العاملي ملكافحة اإلرهاب

اإلرهاب بين اإللهام واالنتقام
إذا نظرنا إلى األعمال اإلرهابية على أنها عملياُت تواصل تسعى إلى 
حتقيق هدف دعائي يتجاوز األهداَف الفورية للتدمير، يبدو العنف الناجُت 
د الزناد األول لتوليد اآلثار الثانية والثالثة. فالهدف هنا  عنها كأنه مجرَّ

ها اإلرهابيون معادية،  هو بثُّ الرعب بني اجلماهير املستهَدفة التي يعدُّ
ونهم أنصاًرا محتَملني. والنتيجُة املترتِّبة على  وبثُّ اإللهام بني َمن يعدُّ
عن  الناجتة  اآلثاَر  ضاعفت  احلديثَة  االتصال  تقنيَّات  أن  هي  ذلك 
بوصفها  االجتماعي  التواصل  اُت  منصَّ وبرزت  اإلرهابية،  الهَجمات 
اإلدراك  وصناعة  املعاني  توليد  عمليات  فيها  رئيسة حتُدث  منتدياٍت 
يَُعد  كة  القوى احملرِّ إن فهم هذه  اإلرهابية.  بعد وقوع احلوادث  العام 
أمًرا أساسّيًا يف وضع إرشادات دقيقة وفاعلة إلستراتيجيات التواصل 
بعد احلوادث اإلرهابية. أما صنُع اإلدراك العام فيحُدث عندما يقوم 
الناُس بتفسير جتاِربهم وإعطائها معًنى يف أعقاب هجوم إرهابي ما، 
لذا يجب فهُم تأثير وسائل التواصل االجتماعي يف طرائق فهم األفراد 
وسائط  من  دة  معقَّ بيئة  سياق  يف  اإلرهابية  للحوادث  واجلماعات 
االتصال ومصادر املعلومات التي تصُدر عن مجموعة متنوعة ومتنافسة 

من اجلهات الناشطة املؤثِّرة.
يها التقاريُر اإلخبارية  وتُعنى كثيٌر من الدراسات ببيان الطريقة التي تؤدِّ
يف وسائل اإلعالم التقليدية وأثرها بتشكيل اخلطاب يف وسائل التواصل 
وسائل  ات  منصَّ على  التفاعالت  إن  نفسه  الوقت  ويف  االجتماعي، 
التواصل تظهر الحًقا طريقة فهم التقارير اإلخبارية يف وسائل اإلعالم 
وتفسيرها. وقد أظهرت الدراساُت أيًضا أن أثَر الهجوم اإلرهابي يتأثر 

بالردود واالتصاالت بعد احلادث مثلما يتأثر باحلادث نفسه.
دة، إال أنها ليست عشوائية، ذلك أن  ويَُعد صنُع اإلدراك العام عمليًة معقَّ
النشاطات النفسية واالجتماعية واجلهات الناشطة تسعى إلى التأثير 
د أن اإلرهابيني يسَعون إلى  يف طريقة النظر إلى األحداث، ومن املؤكَّ
تأجيج املخاوف عن عمٍد وتخطيط، وتكوين منط لفهم العنف وتداعياته، 
وعندما يستخدمون وسائَل التواصل االجتماعي للتواصل مع جمهورهم 
التقارير  إلنتاج  الدعايَة  هذه  اإلعالم  وسائُل  تستخدم  ثم  املستهَدف، 
الصحفية، فإنها تزيد من خطر تضخيم األهداف اإلرهابية دون قصد. 
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العواقب الفورية
تؤدي منتديات التواصل االجتماعي دوًرا كبيًرا ومهًما؛ لكونها قنوات 
رئيسة لالتصاالت يف أعقاب الهَجمات اإلرهابية مباشرة، فاجلمهور 
ميكنه استخداُم وسائل التواصل االجتماعي للتوعية باألوضاع، والعثور 
باألصدقاء  واالتصال  الطوارئ،  ِخْدمات  من  السالمة  معلومات  على 

واألسرة، وتنظيم االستجابات وتبادل اخلبرات.
 ومن التغييرات الرئيسة يف اإلبالغ عن الهَجمات اإلرهابية يف الِعقَدين 
األخيرين، أن أخبار الهَجمات غالًبا ما تُنشر أواًل على وسائل التواصل 
عملّيًا  املستحيل  ومن  الِعيان،  وشهود  اجلمهوُر  ينشرها  االجتماعي، 
تدفق  يف  التحكُم  التقليدية  اإلعالم  ووسائل  الطوارئ  ِخْدمات  على 
يجري  مختلفة  ردود  إلى  يؤدِّي  ما  ما،  إرهابي  هجوم  عن  املعلومات 
فهم  كيفية  يف  يؤثر  املعلومات  من  السيُل  وهذا  الهجوم.  بعد  تداولها 
أكثر  التقليدية  اإلعالم  وسائُل  وتعتمد  يعنيه،  وما  يحُدث  ملا  ان  السكَّ
ات التواصل االجتماعي  على احملتوى الذي يُنِشئه املستخدمون يف منصَّ
إلعداد تقاريرها، ما يثير أسئلًة عن كيفية تعامل وسائل اإلعالم مع 

هذه املصادر، وال سيَّما ما يتعلَّق بجدارتها بالثقة. 
أعقاب  يف  املخاطر  أهم  أحَد  والشائعاُت  اخلاطئة  املعلوماُت  وتُعدُّ 
نحٍو  على  التواصل  وسائل  يف  تنتشَر  أن  ميكن  إذ  مباشرة؛  الهَجمات 

تفاقم  إلى  ويؤدِّي  الطوارئ،  ِخْدمات  استجابَة  يعوق  قد  ما  واسع، 
إذ  2017م،  عام  مانشستر  تفجير  أعقاب  يف  حدث  مثلما  األوضاع. 
نشطني  مسلَّحني  بوجود  تفيد  التواصل  وسائل  على  شائعٌة  انتشرت 
يف مستشفى أولدهام احمللِّي، ما أثر يف استجابة ِخْدمات الطوارئ، 
حيث جرى احتجاز سيارات اإلسعاف وِفَرق اإلطفاء وتأخر وصولهم 

إلى الضحايا.

تأطير الهَجمات اإلرهابية
االتصاالت  يف  االجتماعي  التواصل  وسائَل  اإلرهابيون  يستخدم 
الهَجمات  أثناء  يف  تكتيكية  أداًة  أيًضا  ويستخدمونها  اإلستراتيجية، 
يف  اجلمهور  من  للمعلومات  ى  املصفَّ غير  للتدفق  وميكن  اإلرهابية، 
َم معلومات نفيسة لإلرهابيني. على  يقدِّ أن  الهجوم اإلرهابي  منطقة 
2008م  عام  مومباي  هجوم  أثناء  يف  اإلرهابيون  راقب  املثال:  سبيل 
أعمالهم  لتوجيه  معلومات  على  للحصول  التواصل  وسائل  منتديات 
التواصل أيًضا وسيلَة اتصال  بعد ذلك. ويف املقابل أصبحت وسائُل 
ة خِلْدمات الطوارئ، وكأنها خطُّ اتصال مباشر ألفراد اجلمهور.  مهمَّ
2017م  وستمنستر  جسر  هجوم  بعد  البريطانية  الشرطُة  ونشرت 
تغريدات ليطمئنَّ اجلمهور بأنه اتُّخذ إجراءٌ يف غضون سبع دقائق. 
جامعة  مستشفى  استخدم  2011م  عام  أوسلو  هَجمات  أعقاب  ويف 

َة تويتر جلذب املتبرِّعني بالدم. أوسلو منصَّ
من املعروف أن اإلرهابيني يسارعون إلى استخدام التقنية اجلديدة، 
ولم تكن وسائُل التواصل استثناًء. فما إن يبدأ غباُر الهجوم اإلرهابي 
وهذه  اجلمهور،  لدى  اإلدراك  عمليُة صنع  تتسارَع  حتى  التالشي  يف 
أو  محدودة  معلوماٌت  تتخلَّلها  وُمربكة،  دة  معقَّ تكون  ما  عادًة  املرحلة 
كثيرة، ووجهاُت نظر متناقضة مضطربة، وتكون املعركُة لتأطير كيفية 
املؤثِّرة  اجلهاُت  تتنافس  املرحلة  هذه  ها. يف  أشدِّ على  األحداث  فهم 
توجيه  ثم  التصوُّرات،  وصياغة  الهجوم،  فهم  كيفية  لتكوين  املختلفة 
تكوين املعنى. وميكن أن تكوَن هناك مزيٌة واضحة للمشاركني يف وقت 
ر يف معركة تكوين التصوُّرات، وإذا لم تبادر جهاُت محاربة اإلرهاب  مبكِّ

فإنها ستترك فراًغا ميلؤه اإلرهابيون ومؤيدوهم. 
اجلماعات  سعي  على  األمثلة  من  كثيًرا  األخيرة  السنواُت  وشهدت 
اإلرهابية لتوظيف هَجماتها عبر وسائل التواصل، حدث ذلك مثاًل يف 
ذته حركُة الشباب  هجوم مركز ويستجيت للتسوُّق يف نيروبي الذي نفَّ
مت  وقدَّ الهجوم،  َطواَل  احلركة  دت  غرَّ إذ  2013م؛  عام  الصومالية 
رواياتها عن األحداث وتسويغها للهجوم. وكذلك يف الهجوم اإلرهابي 
على جامع مدينة كرايستشيرش يف نيوزيلندا بلغت املتابعُة اإلعالمية 
ذ  إذ قام اإلرهابيُّ منفِّ الذاتية لإلرهاب مستًوى جديًدا غير مسبوق، 
مليون  نحو  ر  املصوَّ املقطع  حتميُل  وجرى  له،  املباشر  بالبثِّ  الهجوم 
ات  ة من فيسبوك فقط، على الرغم من محاولة منصَّ ونصف املليون مرَّ

وسائل التواصل االجتماعي منَع نشره.
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الشائعات والطرف الثالث
ال تنفرد اجلماعاُت اإلرهابية بتكوين مجال االتصاالت بعد احلوادث 
الذين  أولئك  يبرز  اإلرهاب،  محاربة  جهات  عن  ففضاًل  اإلرهابية، 
بعد  املعنى  صناعة  فوضى  تتيُح  إذ  التضليل،  أو  الشائعات  ينشرون 
املؤامرة  ونظريات  الشائعات  لتكاثر  ِخصبة  بيئًة  اإلرهابية  الهَجمات 
م على أنها حقيقة. وكثيًرا ما حتاول نظريات املؤامرة تصويَر  التي تقدَّ
التستُّر  جرى  إرهابية  هَجماٌت  أنها  على  اإلرهابية  غير  احلوادث 
نوتردام  كاتدرائية  ر  دمَّ الذي  احلريق  بعد  املثال:  فعلى سبيل  عليها، 
دًة  ات وسائل التواصل مؤكِّ يف باريس، راجت نظرياُت املؤامرة يف منصَّ
تغريداٌت يف  ذلك  ومن  الكاتدرائية،  يف  النار  أضرموا  اإلرهابيني  أن 

عي أنها وسائُل إخبارية مثل CNN وفوكس نيوز. حسابات تدَّ
إن أحد اجلوانب األكثر إثارًة للقلق يف بيئِة ما بعد احلوادث اإلرهابية 
ظهوُر محرِّضني من طرف ثالث يتالعبون بوسائل التواصل االجتماعي 
دت إحدى  تلك احلوادث، وقد حدَّ آثار  التضليل، وتضخيم  لنشر 
بروسيا  مرتبطة  التواصل  وسائل  على  مزيًفا  حساًبا   47 الدراسات 
عام  يف  املتحدة  اململكة  يف  إرهابية  هَجمات  أربع  بعد  نشطة  كانت 

2017م، وحاولت التأثيَر والتدخل يف النقاش العام.

دروس وتوصيات 
مت الدراسة عدًدا من الدروس والتوصيات لصياغة إستراتيجيات  قدَّ

ها: التواصل بعد احلوادث اإلرهابية، أهمُّ
ا يف كيفية تفسير  1( تُؤثِّر املعاجلُة اإلعالمية للحوادث اإلرهابية جّدً
من  احلوادث  هذه  معاجلَة  فإن  ولذلك  اجلمهور،  ِقبَل  من  األحداث 
زاوية توليد املعاني وإعادة تكوين االستجابات ضروريٌة؛ إلعادة معايرة 

السياسة اإلستراتيجية للحكومة وشركات التقنية ووسائل اإلعالم.
2( يجب أن تأخَذ املبادئ التوجيهية ملا بعد احلادث يف احُلسبان بيئَة 
ا  ًنا مهّمً التواصل االجتماعي مكوِّ تَُعدُّ وسائل  التي  اتصاالت األَزمات 
وسلبية.  إيجابية  تأثيرات  له  اة  املصفَّ غير  االتصاالت  فتدفُق  فيها، 
النشاطات،  هذه  يف  أساسي  بعمل  التقليدية  اإلعالم  وسائُل  وتقوم 
اإليجابية  لآلثار  اإلعالم  بيئة  إمكانات  تسخير  يف  ي  التحدِّ ويكمن 

وجتنُّب اآلثار السلبية.
اُت التواصل االجتماعي عماًل رئيًسا يف مساعدة  َي منصَّ 3( ميكن أن تؤدِّ
ِخْدمات الطوارئ، ويف التخطيط وزيادة الوعي، ولذلك يجب تسخيُرها 
الذي  الفراغ اإلخباري  العملية، وسدِّ  املشورة  القلق، وتقدمي  إزالة  يف 

تزدهر فيه الشائعاُت واملعلومات املضلِّلة.
اُت وسائل التواصل االجتماعي واملنظماُت اإلعالمية إلى  4( حتتاج منصَّ
بعد احلوادث اإلرهابية،  التقارير  أُطر إعداد  تكاُمل  التعاون؛ لضمان 
هو  واجلديدة  القدمية  الوسائط  بني  للتعاون  ة  املهمَّ املجاالت  وأحُد 
اتهم  تقدمُي املشورة للممارسني واملستخِدمني عن كيفية استخدام منصَّ

االستخدام األمثل.

استعداد  التواصل االجتماعي على  تكوَن شركاُت وسائل  أن  5( يجب 
ة  عامَّ لدى  للذعر  املثير  احملتوى  سيَّما  وال  اإلرهابي،  احملتوى  إلزالة 
ذلك  يتطلَّب  وقد  املناسبة.  والطريقة  املناسب  الوقت  يف  اجلمهور، 
وحتديد  اإلرهابية،  للحوادث  بكفاءة  تستجيب  اتصاالت  فرق  تشكيَل 
أولئك الذين يسَعون إلى استغالل احلوادث اإلرهابية للتحريض، ونشر 
الكراهية، واالستقطاب، واالنتقام، والتضليل، والتآمر، وبثِّ الشائعات.

التواصل  وسائل  اُت  منصَّ تتيحها  التي  الفرص  توظيُف  يكون  قد   )6
هو الطريقَة املثلى التي ميكن لشركات التقنيَّة من طريقها االستجابُة 
للحوادث اإلرهابية، وذلك بتأكيد أهمية فضاء اإلنترنت جلمع 
املجتمعات مًعا، بوصفه مساحًة مشتركة للتعاطف يف أعقاب الهَجمات 
اإلرهابية، وتسخير وسائل التواصل االجتماعي على أنه منتًدى لتوليد 
ووقف  االستقطاب  جهود  إبطال  على  تساعد  التي  اإليجابية  املعاني 

الترويج للعنف. 
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 ارتباط المتطرفين الخِطرين 
ُّ

فك
وإعادة تأهيلهم

  أسرة التحرير

إستراتيجيات  يف  كبيًرا  حيًِّزا  اإلرهابية  بتنظيماتهم  ارتباطهم  فكِّ  بعد  اإلرهابيني  تأهيل  إعادةُ  شَغَلت 
كلِّ هذه  اإلرهابيني قاسًما مشترًكا يف  املقابالُت مع هؤالء  وكانت  اإلرهاب وخططها ووسائلها،  محاربة 
اإلستراتيجيات واخلطط. وتطوَّرت أهداُف املقابالت مع اإلرهابيني املعتَقلني، فقد يسعى املسؤولون عن 
ني أصحاب  ون مبحاربة اإلرهاب إلى إجراء مقابالت مع املعتقلني اخلِطرين واملهمِّ تطبيق القانون واملختَصُّ
معلومات  عن  الكشف  أو  اعتراف،  على  احلصول  من  أكثَر  إلى  تنظيماتهم  يف  ة  املهمَّ واملواقع  الوظائف 
استخبارية مفيدة، وهو أن يبدأ املعتَقُل بعملية فكِّ االرتباط بتنظيمه اإلرهابي، وَهجر التطرُّف. ومع َوفرة 
القليل عن وسائل  إال  يُعرف  املعلومات فإنه ال  املختلفة يف جمع  املقابالت  البحوث عن جناح ممارسات 

تأثيرها يف جهود إعادة التأهيل.
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 مقابالت إعادة التأهيل
يف   )Journal for Deradicalization( التطرُّف"  "نزع  مجلَّة  نشرت 
من  خمسٌة  ها  أعدَّ تطبيقية  دراسًة  2020م(  )ربيع  األخير  عددها 
بجامعة  النفس  علم  أستاذ  دامي،  ك  مانديب  رأسهم  على  العلماء، 
دراسة  وتأهيلهم:  ني  املهمِّ املعتَقلني  ارتباط  "فكُّ  بعنوان:  ميدلسكس 
Disengaging and Rehabilitating High- - نوعية محدودة النطاق

"Value Detainees: A Small-Scale Qualitative Study

هذه الدراسُة تضيف قيمًة للعاملني يف مجال فكِّ االرتباط، ونزع التطرُّف 
مقابالت  إجراَء  نت  تضمَّ وقد  العنيفني.  فني  واملتطرِّ اإلرهابيني  لدى 
فردية عميقة مع أحَد عشَر من احملاورين ذوي اخلبرة يف ِمنَطقة جنوب 
ن عملوا يف مجال تأهيل اإلرهابيني، وأجَروا  شرق آسيا وأستراليا، ممَّ
لًة معهم، من أجل إلقاء نظرة ثاقبة على أنواع إستراتيجيات  لقاءاٍت مطوَّ
املقابالت املستخَدمة يف إعادة تأهيل اإلرهابيني، والوقوف على أساليب 
إنشاء أجواء مقابلٍة مريحة، واستخدام إستراتيجيات املقابلة التي تهتمُّ 
ببناء الَعالقات، ومبادئ اإلقناع االجتماعي، وعناصر العدالة اإلجرائية، 
إعادة  عملية  جناح  يف  املعتقلني  مع  ثقة  َعالقات  بناء  وظيفة  وتقييم 
العنيف، وتشجيع  التطرُّف  يبتعدون عن  الذين  التأهيل، ودعم األفراد 

التغيير اإليجابي لديهم.
كان الغَرُض الرئيس من هذه الدراسة فهَم مدى انتشار إستراتيجيات 
املقابالت املختلفة يف مقابالت إعادة التأهيل، إذ ليس لدينا سوى القليل 
احملتَجزين  مع  املقابالت  يتناول  الذي  املوضوع  هذا  يف  البحوث  من 

ني. اخلِطرين واملهمِّ
يدرس  أكبَر  مشروع  من  جزًءا  لتكون  احلالية  الدراسُة  أُجريت  وقد 
ثمانيًة  ضمَّ  ني  املهمِّ املعتقلني  تعاون  لضمان  املقابالت  إجراء  ِتقنيَّات 
ستة  )منهم  ني  املهمِّ واحملتَجزين  العسكريني  املمارسني  من  وسبعني 
وأربعون )46( ممارًسا عسكرّيًا، واثنان وثالثون )32( من احملتَجزين 
ني( يف خمسة بلدان، هي: أستراليا وإندونيسيا والنرويج والفلبِّني  املهمِّ
وسريالنكا، وكان القائمون على إجراء املقابالت من الشرطة واملمارسني 

العسكريني وخبراء مكافحة التطرُّف.

ف  االرتباط ونزع التطرُّ
ُّ

 فك
يهتمُّ فكُّ االرتباط بالتغيير السلوكي، يف حني يهِدف نزُع التطرُّف إلى 
اإلدراكي.  التغيير  أي:  واملواقف،  املتطرِّف  الفكر  يف  تغييرات  حتقيق 
ويعني نزُع التطرف القدرةَ على االنفصال عن العنف، وإعادة االنخراط 
يف حياة طبيعية مساملة، وهو عمليٌة تتجاوز فكَّ االرتباط. واملثال األبرز 
ة التي ُترى مع املجرمني،  لها عمليُة إعادة التأهيل يف البرامج العامَّ
بالسلوك  االرتباط  فكَّ  أن  شكَّ  وال  اجلرمية.  نوع  عن  النظر  بغضِّ 
دة ال ميكن أن تُعزى إلى عامل واحد، أو  اإلجرامي والعنيف عمليٌة معقَّ
نقطة حتوُّل واحدة، ويجب النظُر يف كلٍّ من عوامل )الدفع( و)اجلذب( 
املرتبطة باالنخراط يف السلوك اإلجرامي للجماعات اإلرهابية، وفكُّ 

االرتباط معها. أما العوامُل الداخلية التي تدفع الفرَد إلى االنضمام 
العوامل  وأما  الدفع".  "عوامُل  فهي  عنها  االبتعاد  أو  لتلك اجلماعات 
رة لتلك اجلماعات، أو منُط احلياة الذي  اخلارجية، مثُل الفوائد املتصوَّ

مه، فهي "عوامُل اجلذب". تقدِّ
دًة  متعدِّ عوامَل  البحوث  أحُد  د  حدَّ االرتباط  لفكِّ  منهجية  مراجعٍة  ويف 
تتعلَّق بفكِّ االرتباط بعصابات الشوارع، كاالتصاالت االجتماعية، واخلوف 
تنطبُق  ال  وقد  األمل.  وخيبة  ني،  املهمِّ لآلخرين  أو  للنفس  اإليذاء  من 
فة واإلرهابية؛  املتطرِّ العوامل، مثل اإليذاء، على بعض اجلماعات  بعض 
النفس  إيذاء  على  تنطوي  األخيرة  اإلرهابية  الهَجمات  من  الكثيَر  ألن 
بالتفجيرات االنتحارية. وقد كان االستنتاُج األكثر عموميًة لهذه الدراسة 
أن الطريقَة الناجحة املـُجدية لفكِّ االرتباط هي تكويُن تناقض يف حياة 

اإلرهابي بني انتمائه للجماعة اإلرهابية وأسلوب احلياة الطبيعية.
يعتمد كثيٌر من برامج إعادة التأهيل على مناذج فكِّ االرتباط بالسلوك 
باحتياجات  ربطها  وعلى  أخرى،  مجاالت  يف  ُطوِّرت  التي  اإلجرامي 
فة. إذ يهِدف برنامُج إعادة التأهيل السريالنكيُّ  برامج اجلماعات املتطرِّ
التاِميل" املسلَّحة  مة "حترير منور  مثاًل إلى تغيير سلوك أعضاء منظَّ
األول  ِمحوَرين:  من  البلد  ذلك  يف  األهلية  احلرب  يف  شاركوا  الذين 
تعليميًة  برامَج  يشمل  الذي  واملجتمعي  احلضاري  التأهيل  إعادةُ  هو 
ومهنية وروحية وترفيهية ونفسية واجتماعية وثقافية وعائلية. ويشمل 
اإلدماج، والرعايَة الالحقة يف املجتمع. ولضمان  الثاني إعادةَ  احملوُر 
جناح برنامج إعادة التأهيل يُحتَفظ بعمليات التحقيق وإعادة التأهيل 

منفصاًل بعُضها عن بعض.
اإلنساني  الطابع  إضفاء  إعادة  أجل  من  جهوٌد  بُذلت  إندونيسيا  ويف 
بهم.  رحيمًة  تكون  أن  ميكن  األمن  ات  قوَّ أن  وإظهار  املعتَقلني،  على 
إندونيسيا  اهتمام  أن  ولية  الدَّ األَزمات  ملجموعة  دراسٌة  كشفت  وقد 
ببناء الثقة والَعالقات الداعمة عاطفّيًا باملعتَقلني اإلرهابيني دفعهم إلى 

جناء اآلَخرين. فة للسُّ توفير معلومات عن األنشطة املتطرِّ
وخلََصت الدراساُت األوروبية عن الشباب املتطرِّف إلى أن الَعالقات 
املرنة، وبناَء الثقة بهم، يؤدِّي وظيفًة ال غًنى عنها يف إعادة تأهيلهم. 
ز جناَح برامج إعادة تأهيلهم.  ويبدو أن املعاملة الطيِّبة للمحتَجزين تعزِّ
البرامج يف سيريالنكا وإندونيسيا وأوروبا يف تطبيق  وتشترك جميُع 
ة يف إعادة التأهيل،  عناصر العدالة اإلجرائية التي تؤدِّي وظيفًة مهمَّ
وال سيَّما عند اإلرهابيني، ذلك أن تصوُّرات الظلم واملظالم من أكبر 

زات لتغذية املعتَقدات األصولية والسلوك املتطرِّف. احملفِّ

 مقاربات المقابالت
االستقصائية  املقابالت  إلجراء  مناهَج  أربعة  بني  التمييُز  ميكن 
والبدنية  واملعرفية،  االجتماعية،  هي:  املناهُج  وهذه  واالستخباراتية، 
ميكن  دًة  محدَّ إستراتيجياٍت  نهج  كلُّ  يشمل  والقانونية.  )الطبيعية(، 

تطبيقها يف مقابالت إعادة التأهيل.
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وقد  واملعتَقل،  املـُحاِور  بني  الشخصية  بالَعالقة  النهُج االجتماعي  يهتمُّ 
بناء  ن  تتضمَّ إستراتيجياٍت  املقابالت  إجراء  على  القائمون  يستخدم 
اإلقناع  مبادئ  باستخدام  والسلطة،  السيطرة  تأكيد  من  بداًل  الَعالقات 
االجتماعي، وعناصر العدالة اإلجرائية. وأظهرت الدراساُت أن املستوياِت 
واعترافات  الكشف،  بزيادة  ارتبطت  احملتَجزين  مع  الَعالقة  من  العاليَة 
أكثَر َجدوى  الَعالقات كانت  القائمَة على  املعتَقلني، وأن اإلستراتيجياِت 

لطة. م وفرض السُّ يف توفير التعاون من الَعالقات القائمة على التحكُّ
اإلقناع  مبادَئ  أيًضا  املقابالت  إجراء  على  القائمون  يستخدم  وقد 
تقدمي  أو  اإلطراء  مثل  للمحتَجزين،  احلوافز  بتوفير  االجتماعي 
العناصَر  احملاورون  يطبِّق  وقد  التعاون.  ل  يسهِّ قد  ا  ممَّ بات؛  املرطِّ
األربعة للعدالة اإلجرائية التي تشمل الصوت )االستماع الفاعل، وعدم 
مقاطعة املعتَقل(، واالحترام )معاملة املعتَقلني بكرامة، وإظهار االحترام 
والشفافية(،  واالهتمام،  التعاُطف  )إظهار  والثقة  الِعرقي(،  النتمائهم 

واحِلياد )عدم االنحياز(.
وكشفت البحوُث التي أُجريت على املتطرفني أن احتياجاِتهم ودوافَعهم 
الطبيعية،  احلياة  إلى  الشوق  أي:  ان.  السكَّ سائر  احتياجات  تشبه 
والشعور بالذنب، واإلرهاق واإلعياء، ومن ثَم كان من املناسب معاملُة 
املتطرفني على أنهم أناٌس عاديون طبيعيون. وعادًة ما يكون االلتزام 
مببادئ العدالة اإلجرائية مؤثًِّرا عند إجراء مقابلة مع محتَجز شديد 
يؤدِّي  املبادئ  هذه  مع  املتوافق  احملاِور  سلوك  أن  ثبت  وقد  اخلَطر، 
إجماًعا  هناك  أن  ويبدو  أكثر.  وأسرار  معلومات  احملتَجز  إفشاء  إلى 
الَعالقات،  بناء  يف  اإلجرائية  العدالة  استخداَم  يدعم  املقابلني  بني 
برنامُج  اعتمد  وقد  بهم.  املشتبَه  من  موثوقة  معلومات  واستخالص 
اإلجرائية،  والعدالة  الَعالقات  بناء  على  السريالنكي  التأهيل  إعادة 

وكانت من أهمِّ العناصر الرئيسة لنجاحه.
باستخدام  املستجَوب،  تفكير  يف  التأثير  إلى  املعريفُّ  النهُج  ويَهِدف 
العديد من اإلستراتيجيات واخلطط والوسائل التي تساعد على إعادة 
التأهيل بتغيير طريقة تفكير املعتَقلني، وتطوير املرونة والتفكير النقدي 
ل الذاتي،  عندهم، وتعزيز مهاراتهم املعرفية. أما احملتَجزون فإن التأمُّ
ة يف ضوء االرتباط بجماعة إجرامية،  وإعادةَ تقومي األهداف اخلاصَّ
يف  ة  مهمَّ عوامُل  كلُّها  بديلة،  نظر  وجهة  أخذ  على  املعرفية  والقدرة 

االنفصال عن جماعات التطرُّف العنيف.
هُج البَدني )الطبيعي( إلجراء املقابالت إلى عناصر إعداد  ويشير النَّ
املقابلة،  موقَع  وتشمل  مبوضوعية،  منها  ق  التحقُّ ميكن  التي  املقابلة 
ية التي قد تؤثِّر يف الراحة التي يشعر بها املعتَقل، مثل  واجلوانب املادِّ
م يف درجة احلرارة، وَجودة املفروشات. وكذلك اجلوانب البدنية  التحكُّ
وتوفير  املقابلة،  جلَسات  ة  ومدَّ النوم،  مواعيد  مثل  للمقابلة  األخرى 
إيجابيًة  أكثَر  بيئة  لتوفير  بات. وميكن  واملرطِّ والطعام  الراحة  مراحل 
الراحة،  للمقابالت أن يُجعَل األشخاُص املقابَلون يشعرون مبزيد من 
ومن ثَم تزيد استجابتُهم يف تقدمي ما لديهم من معلومات. وقد تبنيَّ أن 

مه احملتَجزون،  رحابَة غرفة املقابلة تؤثِّر يف مدى اإلفصاح الذي يقدِّ
ودينيسينكوف  وبرمبال،  وهارتويغ،  داوسون،  من  كلٍّ  دراسُة  أكَّدت  إذ 
أن املقابالت مع احملتَجزين كشفت مزيًدا من املعلومات عن مؤامرات 
اتِّساًعا وفيها نافذة، بداًل من  اإلرهاب عندما أُجريت يف غرفة أكثَر 

غرفة صغيرة ال نوافذ فيها. 
أما النهُج القانوني فيشير إلى اإلستراتيجيات التي تسعى إلى التأثير 
القضية،  أو  للتحقيق  القانونية  مات  كالسِّ القانون،  بسلطة  املعتَقل  يف 
مثل  له،  القانونية  احلوافز  عن  فضاًل  القانونية،  احملتَجز  وحقوق 
البحوُث  أثبتت  وقد  املعلومات.  عن  إفصاحه  مقابَل  األحكام  تخفيف 
أن قرار املعتَقل باالعتراف بارتكاب مخالفات، أو كشفه عن املعلومات 

ي املشورة القانونية. مرتبٌط باجلوانب القانونية للمقابلة، وتلقِّ

ات المقاَبالت والتأهيل  إستراتيجيَّ
مع أن املمارسني الذين أُجريت معهم املقابالت يف هذه الدراسة ذكروا 
)االجتماعي،  املقابالت  يف  األربع  اإلستراتيجيات  لنهج  استخدامهم 
االجتماعيَة  اإلستراتيجياِت  أن  جند  والقانوني(،  والبَدني،  واملعريف، 
املمارسني.  مقابالت  على  هيمنت  قد  احملتَجزين  مع  الَعالقات  لبناء 
املعتَقلني  مع  صداقة  َعالقة  بناء  إلى  سَعوا  أنهم  منهم  تسعٌة  وذكر 
ا  بإمياءات اجتماعية يسيرة، مثل املصافحة واحلديث واملزاح؛ وهذا ممَّ

يؤكِّد أن بناَء الَعالقات عنصٌر مهمٌّ يف برامج إعادة التأهيل. 
ووصَف احملاِورون استخداَمهم مبدأين لإلقناع االجتماعي يف املقابالت 
وقال  واألُلفة.  املعاملة  ُحسن  هما  ني،  واملهمِّ اخلِطرين  احملتَجزين  مع 
تسعٌة من احملاِورين إنهم استخدموا املعاملَة احلسنة بتزويد احملتَجزين 
واملالبس،  الطبِّية،  الرعاية  مثل  بدنية،  حوافَز  أو  ملموسة،  مبزايا 
واإلعانات املالية، والهدايا، والُفَرص التعليمية والرياضية. واستخدموا 
احلوافَز االجتماعية، مثل السماح للمحتَجزين بالتواصل مع أسرهم. 
مة  وعلى الرغم من ُشيوع تصوُّر يف الدول الغربية بأن احلوافز املقدَّ
للنشاط  مكافآت  مبنزلة  هي  التأهيل  إعادة  بغرض  للمحتَجزين 
مساعدة  يف  حاسًما  يكون  أن  ميكن  العملي  عم  الدَّ فإن  اإلرهابي، 
ُهويَّات اجتماعية جديدة  بناء حياتهم، وتكوين  احملتَجزين على إعادة 
عوامَل جذب  احلوافُز  هذه  تكون  وقد  التطرف،  عن جماعات  بعيدة 

ًة لفكِّ االرتباط وإعادة التأهيل. مهمَّ
لإلقناع  آخَر  مبدأ  إلى  املماِرسني  احملاِورين  من  سبعٌة  أشار  وقد 
فني،  املتطرِّ من  ني  املهمِّ للمحتَجزين  مقابالتهم  يف  طبَّقوه  االجتماعي 
أوُجه  وإبراز  بتعرُّف احملاِور،  لهم  بالسماح  املعتَقلني  التقارب مع  وهو 

التشابه والقواسم املشتركة بني املعتَقل واحملاِور.
استخداَمهم  املمارسني  من  املقابالت  معهم  أُجريت  َمن  جميُع  وذكر 
واحلياد(،  واالحترام،  والثقة،  )الصوت،  اإلجرائية  العدالة  عناصَر 
ية الصدق،  وكانت الثقُة هي األكثَر شيوًعا، إذ أشار تسعٌة منهم إلى أهمِّ
ا يف إعادة التأهيل،  وإظهار االهتمام باحملتَجز. وتُعدُّ الثقُة مفيدًة جّدً
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فقد خلََصت دراسٌة لبرامج مكافحة جرائم الكراهية يف أملانيا إلى أن 
الت إعادة التأهيل يجب أن تبنَي الثقة باملتطرفني، وأكَّدت برامُج  تدخُّ
إعادة تأهيل اإلرهابيني اإلندونيسيني والسريالنكيني أهميَة بناء الثقة 
باحملتَجزين، ويف بعض الظروف ال ميكن فصُل استخدام إستراتيجية 

الثقة عن اإلستراتيجيات اإلجرائية األخرى القائمة على العدالة. 
إنهم  املمارسني  من  املقابالُت  معهم  أُجريت  الذين  من  ثمانيٌة  وقال 
احملتَجزين،  مع  مقابالتهم  املعرفية يف  اإلستراتيجيات  على  يعتمدون 
د احملاورون  فة. وأكَّ فهي قد تساعد يف تغيير اآلراء واملعتقدات املتطرِّ
أهميَة عدم االستمرار يف مناقشة قضية ال يريد املعتَقل احلديث عنها، 
والتحلِّي  عنه،  اإلجابة  مرتاح يف  غيَر  املعتقل  بدا  إذا  السؤال  وتغيير 
بالصبر واملرونة يف استجواب املعتَقلني، واحلفاظ على َعالقة إيجابية 
ة أخرى، واإلدالء  ة طويلة لتشجيع املعتقلني على مقابلتهم مرَّ طيبة ملدَّ

مبزيد أقوال ومعلومات.
بالراحة  املتعلِّقة  الطبيعية  الوسائَل  استخدموا  إنهم  احملاِورون  وقال 
مكان  جعَل  حاولوا  فقد  معهم،  مقابالتهم  يف  للمحتَجزين  اجلسدية 
االجتماعات،  وُغرف  املقاعد،  بتوفير  اإلمكان،  قدَر  مريًحا  االعتقال 
بات، بداًل من استخدام وسائَل بدنية  وزيادة زمن الراحة، والطعام واملرطِّ
يف  اجلسدية  للراحة  اإليجابي  األثَر  الدراسات  أظهرت  وقد  قسرية. 
ية  ني، وسلَّطت دراساٌت الضوَء على أهمِّ تعاون املعتَقلني اخلِطرين واملهمِّ

ضمان املعاملة اجليِّدة للمحتَجزين الذين يخضعون إلعادة التأهيل. 
وأجمع املمارسون الذين أُجريت معهم املقابالت يف هذه الدراسة على 
واستخالص  التعاون،  إلى  ى  أدَّ السابقة  اإلستراتيجيات  استخدام  أن 
إلى  املعتقلني  ودفع  بالذنب،  واإلقرار  مفيدة،  استخبارية  معلومات 

التطوُّع للعمل مخبرين لدى أجهزة االستخبارات واألمن.

 استنتاجات الدراسة
من  العديَد  استخدموا  اخلبرة  ذوي  احملاِورين  أن  الدراسُة  كشفت 
إيجابية،  نتائَج  عن  أسفرت  التي  والوسائل  واخلطط  اإلستراتيجيات 
النهُج االجتماعي هو األكثَر استخداًما، وشِمَل ذلك بذَل جهود  وكان 
املعاملة  واستخدام  واحملتَجز،  املقابلة  بإجراء  القائم  بني  َعالقة  لبناء 

احلسنة، وإثارة التقارب بينهما.
للمقابالت  املختلفة  املناهج  بني  التمييُز  نظرّيًا  املفيد  من  أنه  ومع 
املختلفة  األنواع  وبني  والقانونية(  والبَدنية،  واملعرفية،  )االجتماعية، 
د، إذ تشير  من اإلستراتيجيات واخلطط التي قد تُطبَّق يف نهج محدَّ
عندما  ذلك  تفعيُل  السهل  من  يكون  ال  قد  أنه  إلى  الدراسة  نتائُج 
تُطبَّق اإلستراتيجيات يف املمارسة العملية. ويرجع ذلك إلى أن بعض 
تتداخل  فقد  واضًحا،  دقيًقا  حتديًدا  دة  محدَّ غير  اإلستراتيجيات 
االجتماعي  اإلقناع  إستراتيجيات  مع  الَعالقات  بناء  إستراتيجياُت 
والعدالة اإلجرائية. فضاًل عن ذلك فغالًبا ما تُستخَدم اإلستراتيجيات 
جنًبا إلى جنب، كما كشف املماِرسون يف هذه الدراسة، فإستراتيجية 
الثقة ال ميكن فصلها بسهولة عن العناصر األخرى للعدالة اإلجرائية، 
النهج  من  مزيًجا  املقابالت  إجراءُ  ويتطلَّب  واحلياد.  الصوت  مثل 

االجتماعي والطبيعي. 
لت إليها الدراسة بإبراز مدى النجاح  باختصار تُعنى النتائُج التي توصَّ
احملتَمل إلعداد مقابلة مريحة جسدّيًا، وأصبح ذلك ممكًنا باستخدام 
اإلقناع  ومبادئ  الَعالقات،  ببناء  تهتمُّ  التي  املقابلة  إستراتيجيات 
بر واملرونة يف  االجتماعي، وعناصر العدالة اإلجرائية، إلى جانب الصَّ
االستجواب. ومع أن النتائج احلالية استندت إلى دراسة نوعية محدودة 

النطاق فهي تتَِّسق مع نتائج بحوث َميدانية استخدمت عيِّنات أكبر. 

ة احملتَجز يف استخراج املعلومات تغيير نيَّ
العودة إلى اإلرهاب

كسب القلوب وتغيير 
العقول

فين المحتَجزين كما يراها المماِرسون أهداف المقابالت مع المتطرِّ
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  العقيد الركن/ عبد الله محمد شادي

املعاجُم  اإلرهاب، حتى  ٍد دقيق وشامٍل ملفهوم  تعريف موحَّ واإلقليمية واحمللِّية يف وضع  ولية  الدَّ املنظماُت  اختلفت 
السياسية والدبلوماسية واإلعالمية واالجتماعية، اصطلح كلٌّ منها على تعريف خاصٍّ ملفهوم اإلرهاب. وسبُب هذا 

ه السياسي للمنظمات واملؤسسات واضعة هذا احلد أو التعريف.  االختالف يرجع إلى التوجُّ

 فوضى المصطلح
ذهبت األمُم املتحدة إلى تعريف مقتَضب 
لإلرهاب على أنه: تهديُد الروح البشرية 
اإلنسان؛  حلياة  األساسية  واحلريات 
أما  د.  محدَّ سياسي  هدف  لتحقيق 
اإلرهاب  ملكافحة  العربية  االتفاقية 
فقد كان تعريفها أوسَع قلياًل؛ فتناول 
أفعال العنف، وتهديد احلياة واحلريات 
واملؤسسات، وبذلك يكون التعريُف قد 
ن الركنني املادِّي واملعنوي يف حياة  تضمَّ
القاموُس  اقتصر  حني  يف  اإلنسان. 
على  لإلرهاب  تعريفه  يف  السياسي 

أهداف  لتحقيق  والفزع  عر  الذُّ نشر 
املعجمني  بخالف  وهذا  سياسية. 
فان  يعرِّ اللذين  واالجتماعي  الدبلوماسي 
ِقبَل  من  الرعب  بثُّ  بأنه  اإلرهاب 
للخضوع  حزب  أو  جماعة  أو  دولة 
تعريف  ويف  ما.  ملطالَب  واالستسالم 
متويل  لقمـع  وليـة  الدَّ االتفاقية 
عمـل  أيُّ  هو:  1999م  لعام  اإلرهاب 
شخص  مبوت  التسـبُّب  إلى  يهدف 
بجروح،  إصابته  أو  أعزل،  مدني 
العمل،  هذا  غرُض  يكون  عندما 
موجهـًا  سياقه،  أو يف  طبيعته  بحكم 

أو  إرغام حكومة  أو  السكان،  لترويع 
منظمة َدولية على القيام بأيِّ عمل أو 

االمتناع عن القيام به. 
أما تعريُف منظمة التعاون اإلسالمي 
أفعاِل  مــن  فعٍل  كلُّ  فهو:  لإلرهاب 
العنف أو التهديد به أيـًّا كانت بواعثُه 
إجرامي  ملشروع  تنفيـًذا  أغراضه،  أو 
فردي أو جماعي، ويهدف إلــى إلقاء 
الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم 
أعراضهم  أو  حياتهم  تعريض  أو 
حقوقهم  أو  أمنهم  أو  حريتهم  أو 
أو  بالبيئة  الضرر  إحلاق  أو  للخطر، 

 الممثل اإلعالمي للجمهورية اليمنية لدى التحالف اإلسالمي.

 اإلرهاب
ُعقدة المفهوم 
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أو اخلاّصة  ة  العامَّ أو األمالك  املرافق  بأحد 
تعريض  أو  عليها،  االستيالء  أو  احتاللها  أو 
وليــة للخطر،  أحد املوارد الوطنية أو املرافق الدَّ
أو  السياسية  الوحدة  أو  االستقرار  تهديد  أو 

سـيادة الدول املسـتقلَّة.

 اختالط المفهوم
يقول د. أحمد علو: يف متوز عام 2005م تخلَّت 
مصطلح  استعمال  عن  األمريكية  اإلدارةُ 
مصطلح  لتستعمَل  اإلرهاب«،  على  »احلرب 
 Global »ولي ضدَّ التطرف العنيف »الصراع الدَّ
 .Struggle Against Violent Extremism

ولكن بغضِّ النظر عن التسميات فإن هذا النوَع 
من احلرب ما زال مثيًرا للجدل. ويعتقد بعُض 
كلمة  مفهوم  أن هناك خلًطا يف  صني  املتخصِّ
اإلرهاب، يرجع إلى ترجمٍة لغويٍة غيِر دقيقة بل 
غير صحيحة لكلمة Terror الالتينية، واملعبَّر 
عنها اليوم باإلرهاب، ويقابلها يف اللغة العربية 
ع  توسَّ الحقة  ِحقبة  يف  ثم  »احِلرابة«.  كلمة 
فقهاء اإلسالم يف دالالت هذا التعبير، لينطبَق 
على مخالفة أولي األمر. وقد استغل اخللفاءُ 
جاء  ومن  املفهوم،  هذا  والعباسيون  األمويون 
بعدهم من سالطنَي وأمراء ليشمَل من يخالفهم 
الرأي يف احلكم، أو ما يُعرف اليوم باملعارضني 
صون أنه  السياسيني. ومن هنا يعتقد املتخصِّ
أكثر دقة  البحُث عن مصطلح  الضروري  من 

يعبِّر عن الترويع وفَق الفهم اإلسالمي.
إلى  لوا  يتوصَّ فلم  والفقهاء  الباحثون  أما 
د وواضح لإلرهاب؛ ألن اختالف  تعريف محدَّ
السياسات  باختالف  مرتبٌط  التعريفات 

ة  هات الفكرية للجهات املهتمَّ والثقافات والتوجُّ
أمناط  وبتغيُّر  اإلرهابية،  الظاهرة  بتفسير 
إلى  التقليدي  ره من  العمل اإلرهابي وتطوُّ

اإللكتروني والسيبراني. 
مفهوم  إلى  الوصول  تعقيد  أسباب  ومن 
اجلرمية  وبني  بينه  التداخُل  لإلرهاب  د  محدَّ
بعلوم  وارتباطه  السياسي،  والعنف  املنظمة 
أخرى كالعلوم السياسية، وعلم النفس، وعلم 
مفاهيم  الختالف  وتبًعا  واإلعالم.  االجتماع، 
اإلرهاب يقع االختالُف يف أساليب محاربته؛ 
أو  العسكرية،  بالطرق  تقليدّيًا  مبواجهته 
سياسّيًا إذا ُعدَّ من أنواع الصراع السياسي، 
أو نفسّيًا إذا كان حالًة نفسية. يف حني يذهب 
فقاعًة  إال  ليس  اإلرهاب  أن  إلى  آخرون 
كلمُة  وردت  الكرمي  القرآن  ويف  إعالمية. 
»رهب« يف اثني عشر موضًعا، وجميع معانيها 
املستخدمة  املعاني  إلى  اإلشارةَ  ن  تتضمَّ لم 
وإمنا  اإلرهاب،  مصطلح  على  للداللة  اليوم 
تدلُّ على القسوة والقوة، وتخويف أعداء اهلل 
ا  مَّ لَُهم  وا  )َوأَِعدُّ القرآني:  النصِّ  إلى  استناًدا 
يِْل تُْرِهبُوَن ِبِه  بَاِط اخْلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ اْستََطْعتُم مِّ

ُكْم( ]األنفال: 60[. ِ َوَعُدوَّ َعُدوَّ اهللَّ

 فحص التعريفات
عندما نخوُض بعمق يف تناول تعريف اإلرهاب، 
ق إلى الدراسة التي قام  فإننا ال بدَّ أن نتطرَّ
أهمَّ  فيها  حصر  التي  شميد،  أليكس  بها 
بفحص  وذلك  وتكراراتها،  التعريف  عناصر 
دراسة  يف  ُجمعت  لإلرهاب،  تعريفات   109
استقصائية ألكادمييني بارزين يف مجال دراسة 

اآلتي:  النحو  على  النتائج  وكانت  اإلرهاب، 
العنف  تناولت  التعريفية  مات  السِّ من   %83

اإلرهاب  أن  يدلُّ صراحة على  وهذا  والقوة، 
هو عنٌف قوي جتاه اآلخرين. يف حني جاءت 
بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  السياسية  األهداُف 
ر واضح على أن اجلماعات  65%، وهذا مؤشِّ

السياسية لها حضوٌر سياسي كبير، وهي تسعى 
إلى السيطرة على مقاليد احلكم حتت مظلَّتها 
األيديولوجية. ثم يأتي اخلوف والذعر بنسبة 
اإلرهاب  ترى  التعريفات  نصف  إن  أي   ،%51

عماًل يولِّد اخلوف والذعر. ثم إن نسبة %37.5، 
ترى العمل اإلرهابي تهديًدا لآلخرين. ثم إنه 
م بنسبة %32،  ط له ومنظَّ عمل هادٌف ومخطَّ
واإلستراتيجية  األسلوب  جاء  التوالي  على  ثم 
للقواعد  خرٌق  وأنه   ،%30.5 بنسبة  والتكتيك 
املقبولة اجتماعّيًا بنسبة 30%، ثم إنه يعتمد 
على اإلكراه واالبتزاز والتحريض بنسبة %28، 
21.5%، وعلى  بنسبة  واإلعالن  الدعاية  وعلى 
تأكيد  وأخيًرا   ،%17.5 بنسبة  الضحايا  حصد 

براءة الضحايا بنسبة %15.5.
وهذه النسب التي أبرَزها أليكس يف دراسته جاءت 
أغلبهم  وباحثني  لكتَّاب  ومفاهيم  تعريفات  من 
من  كبير  لعدد  استعراضنا  عند  أنه  إال  أجانب، 
ال  أنها  وجدنا  واألجنبية  العربية  التعريفات 
ا أورده، إال أنها ليست متطابقة. تختلف كثيًرا عمَّ

هناك خلٌط بني وجهات نظر مختلفة لإلرهاب 
تعريف  إلى  الوصوُل  وليس  القول،  صحَّ  إذا 
؛ ألن اإلرهاب ظاهرةٌ متداخلة بني  د بهنيِّ موحَّ
كثير من املفاهيم، وتتجاذبه املصالُح السياسية 
إليها، ما  املنتمية  والدينية باختالف أفكارها 

يزيد من تنافر املفهوم وُعقدة املصطلح. 
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فة  شهدنا يف نهاية عام 2018م انحساًرا واضًحا للتنظيمات املتطرِّ
العراق  الدولة اإلسالمية يف  بتنظيم  ى  اإلرهابية، وال سيَّما ما يسمَّ
شاسعة  مساحات  على  بسيطرته  يتعلَّق  ما  سواءٌ  "داعش"،  والشام 
من األراضي أو حجم تهديداته وعملياته اإلرهابية، محلّيًا وإقليمّيًا 
وَدولّيًا. وهذا يف حدِّ ذاته ال يَُعدُّ نهايًة لهذا التنظيم اإلرهابي، فكما 
ُولد من رحم تنظيم القاعدة حركُة الشباب يف الصومال، وبوكو حرام 
يف نيجيريا ودول الساحل اإلفريقي، وتنظيم جبهة النصرة يف سوريا، 
فلن تتوقَف هذه التنظيماُت عن التكاثر واالنتشار، قد تختلف األسماءُ 
واملضمون  نفسه،  هو  اجلوهر  ولكنَّ  واألدوات  واألساليب  واألشكال 

واحد بال اختالف.

  محمود الحمدان

األساليب العسكرية
لدى التنظيمات اإلرهابية

ل في التحوُّ

 باحث إستراتيجي في مجال محاربة اإلرهاب.
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والدة محتملة
والدارسين  الباحثين  مين  كثييٌر  يُجميع 
ظهيور  احتميال  عليى  اخلبيراء  صين  واملتخصِّ
عملياتيه  واسيتمرار  ًدا،  مجيدَّ داعيش  تنظييم 
وخسيارته  جغرافّيًيا  انحسياره  بعيد  اإلرهابيية 
وذليك  عليهيا،  يسييطر  كان  التيي  األراضيي 
والتحيوُّل  جدييدة،  إسيتراتيجية  خطيط  بتبنِّيي 
التيي أعلنهيا  مين فكيرِة إقامية دولية اخلالفية 
رسيمّيًا وإعالمّيًيا عيام 2014م، إليى فكرِة تبنِّي 
حيرب  كبيير  حيدٍّ  إليى  يشيبه  جدييد  أسيلوب 
حيويية  أهيداف  عليى  واإلغيارة  العصابيات، 
النائمية  باخلالييا  يُعيرف  ميا  عليى  باالعتمياد 
والذئياب املنفيردة؛ إلحيداث أكبير قيدر ممكين 
أو  املدنيية  يية  واملادِّ البشيرية  اخلسيائر  مين 
للِعييان مالميُح هيذا  العسيكرية. وقيد ظهيرت 
التحيوُّل يف منتصيف عيام 2016م عندميا بيدأ 
التنظييُم يفقيد مسياحاٍت كبييرًة مين األراضيي 
مين  كثييًرا  يى  ويتلقَّ عليهيا،  يسييطر  كان  التيي 
التحاليف  ات  قيوَّ ييد  عليى  املتواليية  الهزائيم 
األمريكيية،  املتحيدة  الوالييات  بقييادة  وليي  الدَّ
أتباعيه  إليى  توجيهاتيه  التنظييُم  أصيدر  إذ 

بالبيدء باتبياع أسيلوٍب جدييد يف القتيال، وذليك 
ث باسيم  بواسيطة التسيجيل الصوتيي للمتحيدِّ
تنظييم داعيش أبيي محميد العدنانيي، يف كلمتيه 
2016م  أييار  شيهر  يف  مقتليه  قبيل  األخييرة 
بعنيوان »ويحييا َمين حييَّ عين بيِّنية« املسيتوحاة 
مين اآليية 42 مين سيورة األنفيال، إذ حيضَّ مين 
اهم جنيوَد اخلالفية عليى القييام بعملييات  سيمَّ
سييَّما  وال  الصليبيية،  اليدول  جتياه  جهاديية 
عليى  وليي  الدَّ التحاليف  يف  منهيا  املشياركة 
هيذا التنظييم، دون تفرييق بين ميا هيو مدنيي 
أو عسيكري، عليى أنيه ال عصميَة للدمياء، وال 

ى باألبريياء يف بيالد الكفير. وجيود مليا يسيمَّ
األسياليب  يف  التحيوُّل  عمليية  تقتصير  وليم 
املتَّبعية يف إسيتراتيجيات التنظيميات اإلرهابية 
عليى تنظييم داعيش فقيط، فمثياًل شيهد تنظييُم 
بوكيو حيرام يف نيجيرييا وباقيي دول السياحل 
تنفييذ  طريقية  يف  ا  كبييرً اًل  حتيوُّ اإلفريقيي 
العملييات اإلرهابيية، فحسيب دراسية أجراهيا 
معهيُد السيالم واالقتصياد العاملييي يف العاصمة 
األسيترالية ِسيدني، بيدأ هيذا التنظييُم عملياتيه 
عاميي  بين  ميا  يف  نيجيرييا  يف  اإلرهابيية 

2009-2014م باسيتخدام هَجميات عسيكرية 
ات منظمية مسيلَّحة باملدافيع والرشاشيات  بقيوَّ
واألسيلحة اخلفيفية قتليت يف شيهر ينايير عيام 
2015م أكثيَر مين ألفي شيخص يف مدينة باجا 

يف واليية بورنو.
بعيد هيذه احلادثية كثَّفيت القيواُت النيجيريية 
بوكيو  احلكوميية مين عملياتهيا جتياه جماعية 
إليى  التحيوُّل  التنظييم عليى  حيرام، ميا أجبيَر 
حيرب العصابات، فتضاعيف عدُد التفجيرات 
2014م ثيالث ميرات عين  اإلرهابيية يف عيام 
 35 مين  احليوادُث  وازدادت  2013م،  عيام 
حادًثيا إليى 107 حيوادث، وعيدُد الَوَفييات مين 
107 إليى 1490. واعتميد تنظييم بوكيو حيرام 
كانيت  التيي  االنتحاريية  التفجييرات  تكتييَك 
نيادرةَ احليدوث قبيل تبنِّييه تليك اإلسيتراتيجيَة 
اجلدييدة؛ إذ بليغ عيدُد العملييات االنتحاريية 
يف عيام 2014م أكثير مين 31 هجوًميا معظُمهيا 
سيات تعليميية. اسيتهدف أماكين عبيادة ومؤسَّ

استغالل النساء
إليهيا  جليأت  التيي  اجلدييدة  األسياليب  مين 
التنظيمياُت اإلرهابيية، وعليى وجيه اخلصيوص 
تنظييُم داعيش وجماعية بوكيو حيرام، اسيتخداُم 
مفاجئية،  إرهابيية  هَجميات  لتنفييذ  النسياء 
مسيتغلِّن بذليك اخلصوصيية التيي تتمتَّيع بهيا 
بعيدم  والعربيية  املسيلمة  املجتمعيات  يف  امليرأةُ 
السياتر  لباسيها  وطبيعية  ة،  بشيدَّ تفتيشيها 
األسيلحة  إخفياء  عليى  يسياعد  اليذي  السيابغ 
األجنبييات  النسياء  عيدُد  ر  ويُقيدَّ يرات.  واملتفجِّ
الالتي اسيُتدرجن لالنضمام إلى تنظيم داعش 
بواسيطة  أُقِنعيَن  فتياة،  و500   450 بين  ميا 
العميل  بيأن  االجتماعيي  التواصيل  يات  ِمنصَّ
وأن  إنسياني،  واجيٌب  املجاهديين  صفيوف  يف 
األعمال التي سيتكلَُّفها املرأة هي أعماٌل إدارية 
تتعلَّيق بالتعلييم والتمريض، ولكن الواقع لم يكن 
كذليك. ومين األمثلية عليى العملييات اإلرهابيية 
ذتها نساء تابعاٌت لتنظيمات وجماعات  التي نفَّ
تيه اميرأةٌ بريطانيية  متطرفية، الهجيوُم اليذي أدَّ
تابعية حلركية الشيباب الصوماليية يف العاصمية 
الكينيية نيروبيي، يف سيبتمبر مين عيام 2013م، 
وراح ضحيَّتيه 71 شيخًصا، منهيم 62 مدنّيًيا.



الخاليا النائمة
اسيتخدام  إليى  اإلرهابيية  التنظيمياُت  جليأت 
أسلوب اخلاليا النائمة، إذ يعتمد هذا األسلوُب 
ية، فيال يعيرف عضيُو اخلليية  ية التامَّ عليى السيرِّ
سيوى بعيض أعضياء اخللية التيي يعمل ضمنها، 
والتدرييب،  األوامير  اخلليية  أعضياءُ  يى  ويتلقَّ
االتصيال  ووسيائل  اللوجسيتية،  واملسياعدات 
مين  واملعلوميات،  املاليي  والدعيم  واملواصيالت، 
جهيات مجهولية خيارج اخلليية، وهيذا ميا مييِّيز 
اخلالييا النائمية عين الذئياب املنفيردة. ويوضيح 
يد لهيذه  الشيكُل املرفيق الهييكَل التنظيميي املعقَّ

اخلالييا مين حييُث ارتباطاتهيم وأعدادهيم. 
 وقيد اعتميد تنظييُم داعيش عليى إسيتراتيجية 
يف  أساسيّيًا  جيزًءا  كونهيا  النائمية  اخلالييا 
عملياته يف العراق وسوريا ويف اخلارج. ووفًقا 
يص  لتقدييرات الباحيث ماييكل نايتيس املتخصِّ
يف الشيؤون العسيكرية واألمنيية للعيراق وإييران 
ودول اخللييج يف معهيد واشينطن، فيإن تنظييم 
داعيش ميتليك خالييا هجوميًة تعمل باسيتمرار 
فيميا ال يقيل عين 27 منطقيًة داخل العراق، وقد 
نوعيية  عمليية   1400 مين  أكثير  التنظييم  يذ  نفَّ
عيام  مين  األوليى  العشيرة  األشيهر  يف  هنياك 
2018م، منها 762 حادث انفجار، و270 عملية 
خة عليى جوانب الطرق،  تفجيير بالعبيوات املفخَّ
و148 عملية اغتيال ألفراد ذوي منزلة كرؤسياء 
القبائيل أو أعضياء مجليس احملافظية أو قيادة 

قيوات األمين. وحاول التنظيم جتاوز 120 نقطة 
تفتييش تابعة لقوات األمن العراقية. 

اإلغارة المفاجئة
جليأت بعيُض التنظيميات املتطرفية اإلرهابيية 
عيات  إليى أسيلوب اإلغيارة املفاجئية عليى التجمُّ
يا  هّشً هدًفيا  تَُعيد  التيي  املعزولية  انية  السيكَّ
ان  وضعيًفيا، وال يتوافير فيهيا أيُّ حمايية للسيكَّ
الهَجمياُت  يذ هيذه  تُنفَّ الُعيْزل، بحييث  املدنيين 
بواسيطة مجموعيات مسيلَّحة صغييرة احلجيم 
يطو عليى  تقيوم بأعميال القتيل والتخرييب والسَّ
ية واختطياف املدنين، وعادًة  املمتليكات اخلاصَّ
أجيل  مين  والنسياء؛  األطفيال  مين  يكونيون  ميا 
عملييات  تنفييذ  يف  واسيتخدامهم  جتنيدهيم 
إرهابيية، أو مين أجيل طليب فديية مين ذويهيم 
الحًقيا، وهيذا ميا حدث عندميا قامت مجموعٌة 
مسيلَّحة مين تنظييم بوكيو حيرام بالهجيوم عليى 
شيهر  يف  بورنيو  مقاطعية  يف  ثانويية  مدرسية 
فتياة.   300 نحيو  واختطفيت  2014م  نَيسيان 
وال ننسيى ميا قيام بيه تنظييُم داعيش اإلرهابيي 
مين أعميال وحشيية جتياه الطائفية اليزيديية يف 
قضياء سينجار يف محافظية ِنيْنَيوى، حييث قتيل 
سيلب  عملييات  يذ  ونفَّ كبييرة  أعيداًدا  التنظييم 
ونهيب، وقيام بتفجيير امليزارات واألماكن الدينية 
واختطياف آالف الفتييات والنسياء ومعاملتهينَّ 

كسيبايا حيرب.

الذئاب المنفردة 
يُيراد بهيذا املصطلح: شيخٌص يقيوم بالتخطيط 
وبتموييل  مبفيرده،  إرهابيي  لعميل  والتنفييذ 
تنظييم  مين  توجييه  أي  دون  ذاتيي،  وتخطييط 
أو ارتبياط هيكليي مباشير بيأي جماعية، وإمنيا 
لدييه إميياٌن مطليق مببيادئ التنظييم وأهدافيه 
اإلنترنيت  عبير  يبثُّهيا  التيي  املتطرفية  وأفيكاره 
ووسيائل التواصل االجتماعي. وغالًبا ما يكون 
لدى هؤالء األشيخاِص شيعوٌر بالظلم؛ سياسيّيًا 
كان أم دينّيًيا أم اجتماعّيًيا، ويكمين خطرهيم يف 
صعوبية جميع املعلوميات االسيتخبارية عنهيم أو 
التنبُّيؤ مبيا سييقومون بيه مين أعميال؛ إذ إنهيم 
أي  فيهيا  تتوافيُر  ال  مظلمية  بيئية  يف  يعمليون 
معلوميات سيابقة عنهيم أو سيجلٌّ إرهابيي لهيم، 
فهيم كميا وصفهيم أحيد معرفيات تويتير التابعية 
املنفيردة  »الذئياب  اإلرهابيي:  داعيش  لتنظييم 
قنابيُل موقوتيٌة تنتشير يف كل األرض، ال متنُعهيا 

يب«.  حيدوٌد وال تكشيفها أجهيزةُ التعقُّ

حرب العصابات 
أن  إليى  كثييٌر مين اخلبيراء واملراقبين  يذهيب 
أكبيَر  ارتكيب  قيد  الدولية  تنظييَم  ى  يسيمَّ ميا 
يف  نفَسيه  حصير  عندميا  إسيتراتيجي  خطيأ 
إقامية  أجيل  مين  دة؛  محيدَّ جغرافيية  منطقية 
فريسيًة  جعليه  ميا  اخلالفية.  دوليَة  اه  سيمَّ ميا 
عليى  والقضياء  وهزميتيه  السيتهدافه  سيهلة 
يا. ولذلك  دولتيه املزعومية، وهيذا ميا حيدث حّقً
اجتهيت هيذه التنظيمياُت إليى القتيال، وتنفييذ 

العصابيات. حيرب  بأسيلوب  عملياتهيا 
عليى ميدى القرنين املاضيين كان أبيرز حتيوُّل 
النميط  مين  حتوُّلهيا  هيو  احليرب  مجيال  يف 
التقلييدي  الهجيوم  عليى  املعتميد  النظاميي 
واملقتصير عليى اجلييوش يف مواجهية بعضهيا 
بعًضيا، إليى حيروب تشيارك فيهيا مجموعياٌت 
والشيبكات  وامليليشييات  العصابيات  مين 
اإلرهابيية واملنظميات اإلجراميية وغيرها، وهو 
ميا يُطلَيق علييه حيرُب اجلييل الرابيع أو احليرب 
 ،)Asymmetric warfare( املتماثلية  غيير 
جيًشيا  طرفاهيا  يكيون  التيي  احليرب  وهيي 
نظامّيًيا لدولية ميا مقابيل خالييا خفيَّية تعتميد 
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عليى ضيرب العيدو مين الداخيل بإثيارة القالقل 
األهليية  احليروب  عليى  والتشيجيع  د  والتميرُّ
والطائفية. ومن أشيهر األمثلة التي برزت فيها 
أهمييُة حيروب العصابيات حيرُب فيتنيام ضيد 
الغيزو األمريكيي، وحيرب الشيشيان، واملقاومية 

الفلسيطينية ضيد االحتيالل اإلسيرائيلي.
وتبقى حرُب العصابات جزًءا من احلرب غير 
صغيرة  مجموعاٌت  تُديرها  التي  النظامية 
نسبّيًا، وتالئم حرب العصابات اجلماعاِت واألمَم 
أهداف  لتحقيق  احملدودة؛  اإلمكانات  ذات 
وذي  أقوى  تكافح ضد خصم  عندما  مرحلية 

إمكانات أكبر.
اجلييش  بين  العصابيات صراًعيا  حيرُب  متثِّيل 
منهميا  وليكلٍّ  العصابيات،  ات  وقيوَّ النظاميي 
مميِّزاٌت ومبادُئ وأسياليب ووسائل يستخدمها، 
يتفيوق  إذ  وضعيف،  قيوة  ِنقياُط  منهميا  وليكلٍّ 
والتفيوق  والتسيليح  بالعيدد  النظاميي  اجلييشُ 

قيوات  ق  تتفيوَّ حين  يف  والتدرييب،  التِّقنيي 
العميل  وحريية  ية  والسيرِّ باملباغتية  العصابيات 

الشيعبية. واملسياندة  والدعيم 
وهي  العصابات،  حرب  إستراتيجيُة  وترتكز 
طابع  ذاُت  دفاعية  إستراتيجيٌة  جوهرها  يف 

هجومي، على النِّقاط اآلتية:
ة وطويلية .   1  إنهياك العيدوِّ بضَربيات مسيتمَرّ

)وَخيزات اإلبير(.
الصراع بأسلوب الضعيف ضد القوي..   2 
العمل يف الصفوف اخللفية للعدو..   3 
إقامية القواعيد اآلمنية وتوسييع مناطيق .   4 

عليى  العيدوِّ  إلجبيار  باسيتمرار؛  احليرب 
التبعثُير وجعليه ضعيًفيا يف كل ميكان.

ك باألرض..   5  عدم  التمسُّ
وتنميتهيا .   6  الذاتيية  القيوة  عليى  احلفياظ 

ومعنوّيًيا،  مادّيًيا  العيدو،  قيوة  وحتطييم 

واالسيتمرار يف الضيرب يف كل وقيت ويف 
كل ميكان؛ إليجياد حالية انعيدام األمين.

ان..   7  التالحم مع السكَّ

الصة القول
ُ

خ
وليي القضياَء عليى أعيداد  يسيتطيع املجتميع الدَّ
كبييرة مين اإلرهابيين، ولكين تكمين الصعوبيُة 
اإلرهياب  عليى ظاهيرة  القضياء  احلقيقيية يف 
يف وصفهيا فكيًرا وعقييدة، إذ تثبيت الدراسياُت 
والبحيوث أنيه ليم تخيُل ِحقبيٌة يف التارييخ مين 
أنواعيه  عين  النظير  بغيضِّ  اإلرهياب،  ظاهيرة 
وأهدافه ودوافعه ووسائله، وأن اإلرهاب الذي 
يل حتيى الييوم إليى تعرييف ليه جُتميع  ليم يُتوصَّ
علييه األمم، يضُعيف ومييرض لكنيه ال مييوت، 
ل جلدها يف الظاهر دون  مثيل األفعيى التيي تبدِّ

أدنيى تغييير يف حقيقتهيا وجوهرهيا. 
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ـــــــر 
ِّ

مـــــؤش
الجـــريـــمــــــة 
ـــمـــة

َّ
 المنظ

فــي إفريقيا
  عبد الستار عبد الرحمن 

من  النوعني  فكال  بينها،  فيما  وتتشابه  مة  املنظَّ اجلرمية  جماعات  مع  اإلرهابية  اجلماعاُت  تتعاون 
كاالختطاف  متشابهة؛  ُخطًطا  ويطبِّق  أهدافه،  لتحقيق  والعنف  والقسوة  التخويَف  يستخدم  اجلماعات 
ًيا حتت غطاء األعمال املشروعة،  ا متخفِّ واالغتيال واالبتزاز، ويُحِكم السيطرة على أعضائه، ويعمل سّرً
دة اجلوانب، فهي تصل  ة ومتعدِّ ية. والَعالقة بني الطرفني قدميٌة وممتدَّ ومستخدًما شبكات التهريب السرِّ
ومجرمي  اإلرهابية(،  )اجلماعات  واألفكار  األيديولوجيات  أسواق  مجرمي  بني  التحالف  يقارُب  ما  إلى 

مة(. لع واخِلْدمات )جماعات اجلرمية املنظَّ أسواق السِّ

 صحفي وباحث.
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ولي قلق المجتمع الدَّ
أثارت أوجُه التشابه والروابط بني اجلماعات 
قلَق  مة  املنظَّ اجلرمية  وجماعات  اإلرهابية 
يف  املتحدة  األمم  لت  وسجَّ ولي،  الدَّ املجتمع 
مة  املنظَّ اجلرمية  مكافحة  اتفاقية  ديباجة 
القلَق  2000م،  نوفمبر   15 اعتُمدت يف  التي 
د  الشديد من زيادة هذه الروابط وتوثُّقها. وأكَّ
ذو  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قراُر 
ولي  ْقم 2195، عام 2014م، أهميَة العمل الدَّ الرَّ
اإلرهابيني  بني  الروابط  لكسر  املشترك 
ودعا  للحدود،  العابرة  مة  املنظَّ واجلرمية 
لهذه  فاعلة  ومعاجلة  أفضَل  فهٍم  إلى  الدوَل 
الظاهرة. وقد كشف تقريٌر صدر حديًثا عن 
املبادرةُ  وكذلك  »اإلنتربول«،  ولية  الدَّ الشرطة 
العابرة  مة  املنظَّ اجلرمية  ملكافحة  العاملية 
 »World Atlas of Illicit Flows« للحدود بعنوان
ما  جمعت  الصومالية  الشباب(  )حركة  أن 
عمليَّات  من  دوالر  مليون  عشرين  على  يزيد 
الفحم  مة، وعلى رأسها جتارةُ  املنظَّ اجلرمية 
)بوكو حرام( يف  وأن جماعة  املشروعة،  غير 
ماليني  عشرة  على  يزيد  ما  جمعت  نيجيريا 
طو على املصارف  دوالر باألسلوب نفسه، كالسَّ
يف  اإلرهاب  عن  دراسٌة  وبيَّنت  واالختطاف. 
القاعدة  ِمنَطقة الساحل اإلفريقي أن تنظيم 
املشروع  غير  ار  االجتِّ شبكات  مع  تعاون 
إفريقيا، وجمع سبعني  مة يف  املنظَّ واجلرمية 
من  2006-2011م  عامي  بني  دوالر  مليون 

عن  فضاًل  فقط،  األجانب  خطف  ِفديات 
املاليني األخرى التي جمعها بطرق أخرى من 

مة.  اجلرمية املنظَّ
قليَل االستخدام  مة(  املنظَّ وظلَّ مصطلح )اجلرمية 
يف السياق اإلفريقي، ولكن مع تطوُّر االقتصاد 
ة اإلفريقية، وتداخله مع القوى  السياسي للقارَّ
هذا  بدأ  والعوملة  اجليوسياسية  احلركية 
ة،  القارَّ يف  زائدة  بوتيرة  يُستخَدم  املصطلح 
الغابات،  كنهب  شتَّى،  نشاطات  إلى  ليشيَر 
وتهريب  بالبشر،  ار  واالجتِّ احملميَّة،  واملناطق 
رات، وبيع أسلحة الشرطة واجليش لعصابات  املخدِّ
االمتيازات  وبيع  العقود،  وإرساء  الشوارع، 
للجماعات اإلجرامية من ِقبَل مسؤولني، وغيرها 

من اجلرائم.
إن النموَّ االقتصادي غير املسبوق الذي شهدته 
التحتية،  والبنية  التِّقنية  يف  مها  وتقدُّ ة،  القارَّ
ساعد يف إرساخ وظيفتها يف االقتصاد العاملي، 
بيئة  تهيئة  يف  ساعد  نفسه  الوقت  يف  ولكنه 
مة يف إفريقيا، ووجدت اجلرميُة  للجرمية املنظَّ
ة زخًما إضافّيًا بسبب الصراع  مة يف القارَّ املنظَّ

وعدم االستقرار، وضعف مؤسسات الدولة. 

ر
ِّ

التعريف بالمؤش
إفريقيا  يف  مة  املنظَّ اجلرمية  ر  مؤشِّ يقيس 
وخمسني  أربع  يف  اجلرمية  تلك  مستوياِت 
ة، وجهود مواجهتها، وهو حصاُد  دولة يف القارَّ
التعاون بني املبادرة العاملية ملكافحة اجلرمية 

لها  مة العابرة للحدود GI-TOC التي ميوِّ املنظَّ
استجابة  تعزيز  ومبادرة  األوروبي،  االحتاد 
للحدود  العابرة  مة  املنظَّ للجرمية  إفريقيا 
الدراسات  املؤشَر معهُد  ENACT. وقد أجنز 

ولية  الدَّ الشرطة  )ISS( مبساعدة من  األمنية 
»اإلنتربول«.

حلَّلوا  باحث،   )200( مئتا  ر  املؤشِّ يف  شارك 
ة علمية، و)1300( تقرير من تقارير  )3000( مادَّ

ة من  ة، وأكثر من )8000( مادَّ السياسات العامَّ
البيانات  األخبار واملقاالت، و)49( من قواعد 

ًرا يف مجاالت مختلفة. األساسية، و)26( مؤشِّ
بني، يصنِّف األول  ر مقياسني مركَّ يضمُّ املؤشِّ
فيها  مة  املنظَّ اجلرمية  ملستويات  َوفًقا  الدول 
ن حتلياًل  ويتضمَّ  ،10 إلى   1 على مقياس من 
املنظمة،  للجرمية  )مجاالت(  أسواق  لعَشرة 
وأربعة أنواع من اجلهات اإلجرامية. ويصنِّف 
املقياس الثاني الدوَل َوفَق مرونتها )جهودها 
مة على  املنظَّ مواجهة اجلرمية  وقدراتها( يف 
ًرا  مقياس من 1 إلى 10 َوفَق اثني عشَر مؤشِّ
حتديد  من  ننا  ميكِّ األول  املقياس  للمرونة. 
ننا من حتديد  والثاني ميكِّ املشكلة وحجمها، 
قدرة البلد وَجدوى أدواته يف مواجهة اجلرمية 

املنظمة، وتقومي تلك القدرة.
و املؤشـر إحـدى عشـرةَ دولـة  وقـد اختـار ُمعـدُّ
عامليـة  مرجعيـة  دواًل  لتكـون  إفريقيـا،  خـارج 
ألبانيـا،  وهـي:  املنظمـة،  اجلرميـة  قيـاس  يف 
وأسـتراليا،  والفلبـني،  واملكسـيك،  وكولومبيـا، 
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املتحـدة،  واململكـة  والسـلفادور،  وسـنغافورة، 
ـر  املؤشِّ ويعـرض  والسـويد.  واليابـان،  وكنـدا، 
أمناًطـا مـن األسـواق اجلنائيـة تختلـف كثيـًرا 
ة، مـع اجتاهـات جنائيـة  يف جميـع أنحـاء القـارَّ
مختلفـة؛ سـعًيا إلـى حتليـل األسـواق اجلنائية، 
ومرونـة  املؤثِّـرة،  اجلنائيـة  اجلهـات  وتقـومي 
تفهـم  ثاقبـة  بنظـرة  مواجهتهـا،  يف  الدولـة 

وآلياتـه.  احلركيـة  قـواه  اإلجـرام،  دوافـع 

مستويات الجريمة ومواجهتها
بتحليل مستويات اجلرمية ومستويات مواجهتها 
ر عشرين دولًة إفريقية )أكثر  مًعا، وجد املؤشِّ
ة( يف وضع ضعف شديد، فهي  من ثلث القارَّ
تعاني مستوياٍت عاليًة من اإلجرام، ويف الوقت 
ملواجهة  منخفضة  مرونًة  أيًضا  تُظهر  نفسه 
بلًدا،   20( مماثل  عدٌد  وهناك  التهديد.  هذا 
مة،  املنظَّ اجلرمية  فيها  تنخفُض   )%37 أو 
فقط  دول  وثالث  مًعا.  مواجهتها  وإجراءاُت 

لكنها  مة،  املنظَّ فيها اجلرمية  ترتفع  ة  القارَّ يف 
تواجهها مبرونة عالية، هي: كينيا، وجنوب إفريقيا، 
ومؤسسات  تقاليَد  ذاُت  دول  وهي  ونيجيريا، 
يف  العالي  ترتيبها  أن  إال  قوية،  دميقراطية 
على  الضوء  يسلِّط  مة  املنظَّ اجلرمية  الت  معدَّ
املخاطر التي قد تنطوي عليها هذه الظاهرة يف 
البلدان اإلفريقية  إفريقيا. وأظهرت 20% من 
مة،  املنظَّ اجلرمية  مواجهة  يف  عالية  مرونًة 

ومستويات منخفضة من اإلجرام.
ة  القارَّ قدرات  مستويات  إجمااًل ميكن وصُف 
بأنها  مة  املنظَّ اجلرمية  مواجهة  يف  ومرونتها 
دولة فقط من  أربَع عشرةَ  فهناك  منخفضة، 
أربع وخمسني دولة تتمتَّع مبرونة عالية حملاربة 
مة، يف حني هناك أربعون دولة  اجلرمية املنظَّ
)74%( لديها تدابيُر استجابة محدودة اجَلدوى 

ي للجرمية املنظمة داخل حدودها. للتصدِّ
كيف ميكننا إذن تفسيُر الَعالقة بني مستويات 

نتمكن  لم  إذا  مواجهتها  ومستويات  اإلجرام 
من افتراض َعالقة مباِشرة؟ 

تصنيُف  ميكن  باعي  الرُّ التحليل  باستخدام 
َوفًقا  مجموعات،  أربع  إلى  اإلفريقية  الدول 
مة  للَعالقة املتبادلة بني مستويات اجلرمية املنظَّ

ومستويات مواجهتها:
وتبنيِّ اخلريطُة اآلتية تصنيَف الدول اإلفريقية 

َوفَق هذا املقياس الرباعي.
وما قد يبعُث على االطمئنان أن نصف الدول 
يف  منخفضة  إجراءاٌت  لديها  التي  األربعني 
مستوياٌت  لديها  مة  املنظَّ اجلرمية  مواجهة 
منخفضة من تلك اجلرمية، وهنا يظهر السؤال 
تعاني  التي  الدول  على  يجُب  ملاذا  املنطقي: 
أن  مة  املنظَّ اجلرمية  من  منخفضًة  مستوياٍت 

تضع تدابيَر ملوقف غير موجود؟
أن  حقيقة  يف  جزئّيًا  اجلواب  يكون  وقد 
مة تتطوَّر مع الظروف املتغيِّرة يف  اجلرمية املنظَّ
ولية، ومن ثَم فال ميكن  السياقات الوطنية والدَّ
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اجلرمية  من  منخفضًة  مستوياٍت  يعاني  لبلد 
املستقبل؛  يف  كذلك  يظلَّ  أن  اليوم  مة  املنظَّ
ولهذا تبدو إجراءاُت املواجهة وكأنها نوٌع من 

الوقاية. 
ما  فإن  اإلجرام  النظر عن مستويات  وبغضِّ 
ر هو أن هناك حاجًة أكبَر  تُظهره نتائج املؤشِّ
مة يف  لتعزيز تدابير االستجابة للجرمية املنظَّ

ة بأكملها. القارَّ

الجريمة المنظمة في إفريقيا
هو  بالبشر  ار  االجتِّ أن  ر  املؤشِّ نتائُج  أبرَزت 
ل  سجَّ فقد  مة،  املنظَّ اجلرمية  مجاالت  أكبُر 
أنحاء  جميع  يف  وينتشر  درجات،   )5.36(

بة لهذه  إفريقيا، ويرجع ذلك إلى الطبيعة املركَّ
اجلنسي،  االستغالل  تشَمل  التي  اجلرمية 
ونشاطات  ِفدية،  على  للحصول  واخلطف 
وكانت  الَقسري.  والزواج  التسوُّل،  عصابات 
مجاالت  أكبر  ثانَي  ية  البرِّ احلياة  جرائُم 

وتشَمل   ،)5.31( ة  القارَّ يف  املنظمة  اجلرمية 
ية، والصيد  ار غيَر املشروع باحلياة البرِّ االجتِّ
عنه  املبلغ  وغير  م  املنظَّ وغير  املشروع  غير 
جرائُم  الثالثة  املرتبة  يف  وجاءت   .)IUU(

جرائم  وتليها   ،)5.28( دة  املتجدِّ غير  املوارد 
ار باألسلحة )5.24(.  االجتِّ

ويبنيِّ اجلدول رقم )1( ترتيَب مجاالت اجلرائم 
مة يف إفريقيا. املنظَّ

رات مواجهة الجريمة المنظمة
ِّ

مؤش

اجلرمية  مكافحة  عناصر  إلى  النظر  عند 
املتوسط  جند  مجتمعًة  عشر  االثني  مة  املنظَّ
ة ال يتجاوز 3.86 من 10، وعند تقومي  العامَّ للقارَّ
ِحدة  على  املكافحة  مؤشرات  من  مؤشر  كلِّ 
رات  لت مؤشِّ قلياًل. فقد سجَّ الصورة  تختلُف 
والقوانني  بالسياسات  املرتبطة  املكافحة 
ولي 4.49،  الوطنية 4.81 درجات، والتعاون الدَّ
ر القيادة السياسية واحلكم الذي يشير  ومؤشِّ

يها احلكومة يف مواجهة  إلى الوظيفة التي تؤدِّ
ر  ومؤشِّ  ،4.05 ومكافحتها  مة  املنظَّ اجلرمية 

الشفافية واملساءلة احلكومية )3.43(.
رات  ويبنيِّ اجلدول رقم )2( اآلتي تفاصيَل مؤشِّ

مة يف إفريقيا.  مكافحة اجلرمية املنظَّ
قت اثنتان وخمسون دولًة إفريقية على  وقد صدَّ
مة،  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

ولم يبَق سوى الصومال وجنوب السودان.
ر اجتاًها منتشًرا يف جميع أنحاء  وأظهَر املؤشِّ
إفريقيا هو االهتماُم األقوى نسبّيًا بإجراءات 
مة،  املنظَّ اجلرمية  ملكافحة  اجلنائية  العدالة 
رات املوجهة نحو األمن، كإنفاذ القانون،  فاملؤشِّ
الدرجات،  أعلى  قت  حقَّ اإلقليمي،  والتكامل 
مبتوسطات قارِّية بلغت 4.16، و4.37 على التوالي. 
لت مؤشرات املكافحة التي تهتمُّ باالقتصاد،  وسجَّ
وتنظيم  األموال،  غسل  مكافحة  ذلك  ومن 
املجال االقتصادي، انخفاًضا مبتوسط 3.94، 

و3.89 على التوالي.
الذي  االقتصادي  املجال  تنظيم  ر  مؤشِّ أما 
املعامالت  يف  التحكم  على  القدرةَ  م  يقوِّ
فهو  وتنظيمها  وإدارتها  واالقتصادية  املالية 
غيُر موجود أو غير ُمجٍد، فقد حصلت خمٌس 
على  دولًة  وخمسني  أربع  من  دولًة  وعشرون 
ثالث درجات من عشر درجات أو أقل، وكانت 
عشر دول )18.5%( فقط لديها ما يكفي من 

إجراءات ُمجدية يف هذا املجال.
أكبر  أن  إلى  املكافحة  درجات  حتليُل  ويشير 
يف  فاعلة  استجابة  بناء  يف  أجُنز  استثمار 
بالسياسات  كان  مة  املنظَّ اجلرمية  مواجهة 
الوطنية واإلجراءات القانونية، واالنضمام إلى 
ولية، مما يوحي ببعض اإلرادة  االتفاقيات الدَّ
السياسية، لكن التنفيذ كان ضعيًفا، يف حني 
ة  أظهر ِقطاعا العدالة اجلنائية واألمن، وخاصَّ
مراقبة احلدود وإنفاذ القانون، أعلى الدرجات 
الضحايا  دعم  لكن  املكافحة،  رات  مؤشِّ يف 
والشهود، وجهود الوقاية تكاد تكون معدومة، 
وحتاول اجلهات املؤثِّرة من غير الدول أن تُسدَّ 
ولذلك  مة؛  املنظَّ اجلرمية  مواجهة  يف  الفراغ 

رات املكافحة. احتلَّت املرتبَة الرابعة يف مؤشِّ
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الجهات اإلجرامية
اإلجراميَة  الشبكاِت  أن  ر  املؤشِّ نتائج  تُظهر 
وجماعات »مافيا« هي أبرُز اجلهات التي تقف 
وراء اجلرمية املنظمة يف إفريقيا، تليها اجلهاُت 
املؤثِّرة يف الدولة، واجلهات اإلجرامية األجنبية. 
الفساد  على  اإلجرامية  الشبكاُت  وتعتمد 
وحماية الدولة لتكون قادرًة على العمل بنجاح، 
الَعالقة اإليجابية بني اجلهات  وهو ما يفسر 
يف  الفاعلة  واجلهات  األجنبية  اإلجرامية 

الدولة. وترتبط الشبكاُت اإلجرامية باجلهات 
اإلجرامية األجنبية التي تتعاون مع الشبكات 
أنشطَة  تنفيذها  عند  األخرى  البلدان  يف 
مة. وقد تعمل اجلهات الفاعلة  اجلرمية املنظَّ
مًعا،  األجنبية  اإلجرامية  واجلهات  الدولة  يف 
التي  املشروعة  غيَر  التجارة  األولى  ل  تُسهِّ إذ 
تُسيطر عليها األخرى، وغالًبا ما يكون هذا هو 
احلاَل يف أسواق اجلرائم البيئية، فعلى سبيل 
م اجلهاُت املؤثِّرة يف الدولة امتيازاِت  املثال: تقدِّ

مقابَل  األجنبية  الشركات  إلى  األشجار  قطع 
احلصول على ِرًشا.

الفاعلة  اجلهات  دت  ُحدِّ التأثير  ناحية  ومن 
املسؤولة  األولى  املجموعُة  بأنها  الدولة  يف 
مة يف  املنظَّ اإلجرامية  األنشطة  إدامة  عن 
أربعني دولة، من أربع وخمسني دولة إفريقية، 
درجات؛  عشر  من  درجات   )6.60( مبتوسط 
بسبب مواقعها يف السلطة داخل جهاز الدولة، 
إصدار  مقابل  شا  الرِّ َقبول  من  نها  ميكِّ الذي 
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األذونات والتراخيص واملناقصات يف األنشطة 
مة. تليها الشبكاُت اإلجرامية  اإلجرامية املنظَّ
مبتوسط )5.73( درجات، واجلهات اإلجرامية 
)مافيا(  وجماعات  درجات،   )5.56( األجنبية 

اإلجرامية )4.97( درجات.
ومتيل الدول التي تنخرط جهاتها الرسميُة يف 
مة إلى االستبداد بطبيعتها، فمن  اجلرمية املنظَّ
املجال  هذا  تصنيًفا يف  األعلى  العشر  الدول 
ُصنِّفت سبُع دول على أنها »أنظمة استبدادية« 
لعام  للدميقراطية  اإليكونيميست  ر  مؤشِّ يف 

2018م.

استنتاجات المؤشر
االستنتاجات  من  عدًدا  ر  املؤشِّ نتائُج  أكَّدت 
يف  مة  املنظَّ باجلرمية  تتعلَّق  التي  ة  املهمَّ

إفريقيا، وهي:

ر بنتيجة مقلقة مفادها: بغضِّ  أوًل: خرج املؤشِّ
مة  النظر عن املستويات احلالية للجرمية املنظَّ
واالقتصادي،  اجلغرايف  وتنوُّعها  إفريقيا،  يف 
البلدان  يف  احلكم  نوع  عن  النظر  وبغضِّ 
مكافحة  مستويات  ط  متوسِّ فإن  اإلفريقية، 
ة لم يتجاوز 3.86 من  مة يف القارَّ اجلرمية املنظَّ
10. أي: إن أنشطة اجلرمية املنظمة يف إفريقيا 

تفوُق جهوَد مكافحتها.
ثانًيا: اإلفراط يف االهتمام باألسواق اإلجرامية 
مة،  يقوِّض َجدوى استجابة الدولة للجرمية املنظَّ
ولة على أنها  فيُنظر إلى اجلهات الفاعلة يف الدَّ
مة يف القارَّة، ومن  الناقل الرائد للجرمية املنظَّ
إصالح  إلى  بحاجة  ولة  الدَّ مؤسسات  فإن  ثَم 
أكثر من حاجتها إلى وسائل التقنية؛ لتنجَح يف 
مة. ويف هذه السياقات  محاربة اجلرمية املنظَّ

سيكون لالستثمار يف املجتمع املدني وغيره من 
اجلهات الفاعلة لبناء حصن منيع من اإلجرام 

أثٌر إيجابي.
عما  قوية  افتراضات  وضُع  ميكن  ال  ثالًثا: 
مة،  يجعل البلد قوّيًا يف مواجهة اجلرمية املنظَّ
الوفيرة  احملاصيل  إلى  اجلراد  ينجذُب  فكما 
تنجذُب اجلرمية إلى الدول ذات االقتصادات 
رسوًخا،  األكثر  والدميقراطيات  قوة،  األكثر 
مة يف  وهو ما يبنيِّ مدى إسهام اجلرمية املنظَّ

إحداث هشاشة يف الدولة وتفاقمها.
وطويلة  مة عميقةٌ  يات اجلرمية املنظَّ رابًعا: حتدِّ
األمد، وقد أظهرت األدلَّة أن اإلرادة السياسية 
نتائُج  لها  تكوَن  أن  ميكن  امللتزمة  والقيادة 
مة  ملموسة، فاالستجابات املؤثِّرة للجرمية املنظَّ
وسيادة  الرشيد،  للحكم  قوًيّا  أساًسا  تتطلَّب 
من  اإلفالُت  أما  الفساد.  ومحاربة  القانون، 
وضعُف  الشفافية،  إلى  واالفتقاُر  العقاب، 
احلوكمة، فتقوُِّض جهوَد محاربة اجلرمية املنظمة.
مفهوٌم  مة  املنظَّ اجلرمية  مكافحة  خامًسا: 
من  املكافحة  مصادر  تأتَي  أن  وميكن  واسع، 
اجلهات  من  متنوِّعة  مجموعة  ومن  ولة،  الدَّ
تكون  قد  ولة  فالدَّ الدول،  غير  من  الفاعلة 
غيَر راغبة، أو غيَر قادرة على حتديد أولويات 
إفريقيا،  يف  مة  املنظَّ اجلرمية  على  احلرب 
اجلهات  قدرات  بناء  يف  لالستثمار  وميكن 
ا من  الفاعلة من غير الدول أن يُسدَّ جزًءا مهّمً

هذا اخللل.
األسواق  من  مجموعة  تطوير  أدَّى  سادًسا: 
إفريقيا  يف  مة  املنظَّ للجرمية  املشروعة  غير 
والتطرُّف  والفساد،  العنف  أعمال  زيادة  إلى 
ومختلفة  دة  معقَّ بطرائَق  ة  القارَّ يف  العنيف 
األبعاد. فاملنظماُت اإلجرامية تستخدم هياكَل 
الدولة الشرعيَة لتداُول البضائع غير املشروعة، 
مة  واإلفالت من العقاب. وتضع اجلرميُة املنظَّ
عقباٍت أمام إجراءات احلدِّ من الفقر، وتشوِّه 
وتعيد  التجارة،  وتَُعوق  احملليَة  االقتصاداِت 
توجيه املوارد التي ميكن تخصيُصها بتحسني 

اخِلْدمات األساسية. 
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من  مجموعًة  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالُف  وضَع 
األهداف اإلستراتيجية التي يشترك مع املؤسسات التعليمية يف التطلُّع 
ضت عن  إلى حتقيقها على أرض الواقع، وعلى رأس األهداف التي متخَّ
ه  ي لنظريات الفكر اإلرهابي وأطروحاته التي تشوِّ هذه الشراكة التصدِّ
الداعية  املبادئ والقيَم اإلسالمية  املعتَقد اإلسالمي الصحيح، وإبراُز 
إلى االعتدال والتسامح والتعايُش. إضافًة إلى النهوض مبستوى الوقاية 
إعالمي  خطاب  وصناعة  منه،  واحلدِّ  واكتشافه  اإلرهاب  متويل  من 
مشتَرك لتفنيد الدعاية اإلعالمية جلماعات التطرُّف العنيف، وتوعية 
ا  صّفً األعضاء  الدول  وقوف  ولضمان  نفسه.  الوقت  يف  العام  الرأي 
واحًدا يف مواجهة اإلرهاب، يأتي تعزيُز التضامن اإلسالمي واإلنساني 

بني دول التحالف هدًفا إستراتيجّيًا مشتَرًكا.
أطلق التحالُف اإلسالمي العسكري واحدًة من أهم املبادرات املجتمعية، 
مبادرةُ  التعليمية، وهي  سات  واملؤسَّ التحالف  الشراكة بني  منبثقًة من 
يات اجلليَّة أمام  »وقاية املتعلِّمني من التطرُّف العنيف«؛ ملواجهة التحدِّ
من  والشباب  النَّْشء  فكرّيًا حلماية  وقائية  تدابيَر  واتخاذ  املجتمعات، 
الوقوع يف براثن أخطار التطرُّف، واالجنراف نحو التنظيمات اإلرهابية.

 عملية
ٌ

أهداف
التحالف  مبادرات  إحدى  هي  التطرُّف  من  املتعلِّمني  وقاية  مبادرة 
اإلسالمي العسكري حملاربة الفكر اإلرهابي، ومنع تغلُغله يف صفوف 
فئة املتعلِّمني، بالشراكة مع املؤسسات التعليمية لوقاية النَّشء والشباب، 
وحمايتهم من االستقطاب لصالح اجلماعات العنيفة واإلرهابية، ونشر 
قيَم التسامح والوسطية واالعتدال، ونبذ الكراهية والتطرُّف والعنف. 

اهات رئيسة: وأهداُف هذه املبادرة متنوِّعة، تبدو يف خمسة اتِّ
1( هدف وقائي؛ يحِرص على وقاية املتعلِّمني من التأثُّر بالفكر املتطرِّف، 

واالستقطاب من ِقبَل اجلماعات اإلرهابية.
2( هدف توعوي؛ يسعى إلى تعزيز الوعي بالعوامل التربوية والنفسية 

ذات الَعالقة بالتطرُّف واإلرهاب.
واملرشدين  واملعلِّمات،  املعلِّمني  قدرة  بتعزيز  يهتمُّ  تربوي؛  هدف   )3
ونبذ  اإليجابية،  الِقيَم  نشر  على  صات  التخصُّ مختِلف  من  التربويِّني 

العنف والتطرُّف بني األجيال الصاعدة.
سات التعليمية يف بناء  4( هدف َمهاري؛ يُعنى بتأكيد املشاركة مع املؤسَّ

البرامج التثقيفية النِشطة حملاربة التطرُّف واإلرهاب.

  أسرة التحرير

مين
ِّ
 مبادرة وقاية المتعل

ف من التطرُّ
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صني يف املؤسسات  5( هدف عالجي؛ ينُصُّ على اإلسهام مع املتخصِّ
معها  والتعاُمل  الطالب،  بني  للتطرُّف  القابلية  معرفة  يف  التعليمية 

بطريقة علمية، ومعاجلتها.

مبادئ رئيسة
ولتحقيق األهداف املذكورة آنًفا بأعلى كفاءة ممكنة، فإن املبادرة تقترح 
أربعَة مبادَئ ال بدَّ من مراعاتها عند إعداد األدلَّة اإلرشادية واحلقائب 

التدريبية، وتطبيقها، وهي:

● مراعاة السيادة والطابع احمللِّي
تُراعي هذه املبادرةُ املبادَئ األساسية التي قام عليها التحالُف اإلسالمي، 
ومنها تأكيُد احترام سيادة الدول األعضاء، واستقالل قوانينها وأنظمتها، 
ومراعاة الثقافة احمللِّية حملاربة اإلرهاب يف الدول األعضاء، بصياغة 

حلول محلِّية وإقليمية.

● إنسانية الظاهرة
وليس  ة،  عامَّ إنسانية  ظاهرًة  بوصفها  التطرُّف  ظاهرة  مع  التعامل 

ة. بوصفها ظاهرًة دينية خاصَّ

● موضوعية املعاجلة
التعامل مع ظاهرة التطرُّف بأسلوب علمي بحَسب النظريات العلمية، 
التطرُّف  مكافحة  استخدام  وعدم  بالظاهرة،  ة  اخلاصَّ والدراسات 

وسيلًة إلشاعة التطرُّف تاه الطوائف أو اجلماعات األخرى.

● إشاعة ثقافة البناء
مقاومة  بثقافة  االهتمام  مع  بالتوازي  االعتدال  ثقافة  ببناء  االهتمام 
التطرُّف والعنف، أي ثقافة البناء وليس ثقافة مقاومة الهدم، وتوظيف 

ين يف سياقه البنَّاء. الدِّ
تسعى املبادرةُ إلى وقاية املتعلِّمني من الوقوع يف التطرُّف العنيف؛ بتعزيز 
ة، هي: البيئة التعليمية، والَعالقة  املناعة، والوقاية يف أربعة مجاالت مهمَّ
بني املدرسة واألسرة، واحملتوى التعليمي، والَعالقة بني املتعلِّم ووسائل 
اجلوانب  جميع  املبادرة  تشَمل  وبذلك  واحلديثة.  التقليدية  االتصال 
والفئات  األطراف  كلِّ  بني  اتِّساًقا  وتكُفل  التعليمية،  بالعملية  املتعلِّقة 
ومروًرا  واملعلِّمات،  واملعلِّمني  التعليمية  بالقيادات  بَدًءا  املستهَدفة، 
ومرشدي  احملتوى  بصانعي  وانتهاًء  واملسؤوالت،  النشاط  مبسؤولي 

ب واملرشدات. الطالَّ

تحت اإلنجاز
لوقاية  صة  متخصِّ إرشادية  أدلَّة  إصداُر  إجناُزها:  املـُزَمع  األعمال  من 
املتعلِّمني من التطرُّف يف املؤسسات التعليمية، ومنها على سبيل املثال: 
للمعلِّمني  اإلرشادي  والدليُل  التعليمية،  للقيادات  اإلرشادي  الدليُل 
ب ومسؤولي  واملعلِّمات وصانعي احملتوى، والدليُل اإلرشادي ملرشدي الطالَّ
النشاط. وتَُعدُّ هذه األدلَّة مرجًعا علمّيًا يزوِّد صانعي السياسات ومتَّخذي 

القرارات والقيادات التعليمية الُعليا يف دول التحالف اإلسالمي العسكري 
والتجاِرب  والدراسات  النظرية،  والتفسيرات  وأحدثها،  املعلومات  بأبرز 

ولية، يف مجال الوقاية من الفكر املتطرِّف.  الدَّ
ها الدليل اإلرشادي للقيادات  ومن الرؤى املقتَرحة التي ميكن أن يُضمَّ
ذات  واملفاهيم  واملصطلحات  العنيف،  التطرُّف  مفهوم  شرُح  التعليمية 
لة )اإلرهاب، والتطرف الفكري، والتطرف الديني، وجرائم الكراهية،  الصِّ
واألصولية )الراديكالية(، والفئات األكثر ُعرضًة لالجنراف إلى التطرف 
والعوامل  االجتماعية،  احلاضنة  وتأثير  الُعمرية،  والفئات  العنيف، 
رة  انية(. فضاًل عن إلقاء نظرة على أهم النظريات احلديثة املفسِّ السكَّ
لظاهرتَي التطرُّف العنيف واإلرهاب، وحركيَّة اجلماعات املتطرفة يف 
الفكر  الوقاية من  ولية يف مجال  الدَّ التجنيد واالستقطاب، والتجاِرب 

املتطرف العنيف يف املؤسسات التعليمية.
تضع املبادرة أيًضا يف جدول أعمالها تعزيَز احملتوى التعليمي، واألنشطة 
إليها  يستند  التي  األطروحات  إلبطال  وحتصينها  للمنهج،  املصاِحبة 
 )TOT( الفكر املتطرِّف العنيف، وإنتاج حقائَب تدريبية لتدريب املدرِّبني
املطلوبة،  املجاالت  يف  التدريبية  البرامج  لبناء  املؤثِّرة  الطرائق  على 
التطرف  من  التعليمية  البيئة  حلماية  ومهاراٍت  معارَف  تقدمي  بهدف 
عدم  تضَمن  ال  التعليمية  سات  املؤسَّ أن  افِتراض  على  بناًء  العنيف، 
وقوع األفراد يف التطرُّف العنيف، ولكن يجب أن تضَمن حماية البيئة 

التعليمية من التحوُّل إلى بيئة ِخصبة لهذا التطرف. 
ع احلقائُب التدريبية بني حقيبة إلعداد البرامج الوقائية يف مواجهة  وتتنوَّ
التطرُّف العنيف وتنفيذها، وحقيبة لتعزيز احملتوى التعليمي بالرسائل 
ة خلطاب التطرُّف العنيف، وأخرى لإلرهاب اإللكتروني، ما يُتيح  املضادَّ
تسخيَر األدواِت والوسائل التعليمية احلديثة لتطوير أساليب التخاطب 
ابة إلكترونية  مع الشباب مبا يتالءم ومواصفاِت العصر. ويأتي إنشاء بوَّ
صة على شبكة اإلنترنت تُضمُّ املوادَّ التدريبية ومناذَج من  نِشطة متخصِّ
احملتوى اإلثرائي بلغاٍت شتَّى؛ من أهم األولويات التي تضُعها املبادرة 

ر القياُم بها.  على رأس األعمال املقرَّ

أهمية المبادرة
تعزيز  يف  واإلرهاب  التطرُّف  من  املتعلِّمني  وقاية  مبادرة  أهميُة  تبُرز 
حقيقية  ترجمًة  املبادرة  تَُعدُّ  إذ  للتحالف؛  اإلستراتيجية  األهداف 
محاربة  يف  اإلسالمي  للتحالف  اإلستراتيجية  لألهداف  وواقعية 

اإلرهاب، وال سيَّما يف مجال محاربة اإلرهاب فكرّيًا. 
وتأكيًدا ألهميَّة املبادرة وأنها تستهدف فئًة واسعة ومؤثِّرة يف مجتمعات 
التعليمية على املستويني  التحالف، وهي فئُة منسوبي املؤسسات  دول 
ق تعاوًنا إستراتيجّيًا بني دول التحالف بواسطة  ، وحتقِّ العامِّ واخلاصِّ
َشراكة حقيقية بني التحالف واملؤسسات التعليمية وال سيَّما مع أعضائه 

لتنفيذ املبادرة. 
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  د. منصور بن سعيد القرني

الساحة  على  مشكلة خطرة  أبرز  أنه  على  العنيف  والسلوك  التطرُّف  فكُر  ظهر  املاضيني  العقدين  يف 
ولية، لكنه كان أكثر أثًرا وتأثيًرا على الساحة اإلسالمية والعربية، وقد أسهم يف ظهور هذه املشكلة  الدَّ
وعنفها وعمقها توافر البيئة املناسبة يف الدول التي كانت َميداًنا للثورات واالقتتال، حيث تربَّى وترعرع يف 
ر له البيئة احلاضنة، فيها ميارس نشاطه اإلرهابي، ومنها ينطلق ليبثَّ  أحضانها، وما زالت إلى اليوم توفِّ
فة. وأهمُّ من ذلك أن هذه البيئة -إلى جانب تقاعس أو تغاضي بعض أعضاء املجتمع  سمومه الفكريَّة املتطرَّ
احلياة  بإكسير  ه  ا مبدِّ مهّمً سبًبا  كانت  اإلرهاب-  على  احلرب  أفعال يف  إلى  األقوال  ترجمة  ولي يف  الدَّ

واالستمرارية، ومنحته مرونَة التحرُّك وتنفيذ أعماله اإلرهابية هنا وهناك، بكلِّ يُسر وسهولة.

 باحث سعودي، مهتم بقضايا التطرف وإعادة التأهيل واإلدماج.

ف العنيف في معالجة التطرُّ
ولي التكامل الدَّ
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املجتمع  يكن  لم  -إن  اليوم  الدول  من  كثيٌر 
التطرُّف  فكر  عن  ث  يتحدَّ كلُّه-  الدولي 
والسلوك اإلرهابي، وعن األخطار االجتماعية 
التي يخلِّفها، سواء أكان يف اجلانب اإلنساني، 
اجلانب  يف  أم  السياسي،  اجلانب  يف  أم 
االقتصادي ... إلخ. لكن على الرغم من ذلك 
ومكافحته  املتَّخذة حملاربته  اجلهود  زالت  ما 
تتوافق  وال  املطلوب،  املستوى  دون  ومعاجلته 
اإلرهابي.  السلوُك  يُحدثه  الذي  واخلطَر 
كلَّ  اتَّخذت  قد  دول  وجود  ينفي  ال  وهذا 
املنظومة  بها  تكافح  التي  واإلجراءات  بل  السُّ
مة آتت أُكلها بصورة  اإلرهابية، يف ُخطوة متقدِّ
بل  املستويات؛  كلِّ  وعلى  ومَطمئنة،  إيجابية 
أصبحت متلك جتِربًة رائدة يف مكافحة فكر 

التطرُّف والسلوك العنيف ومعاجلته.
د املجتمع  ـد أن التطرُّف العنيف يهدِّ وعليـه نؤكِّ
بطريقـٍة  ذلـك  أكان  سـواء  بأسـره،  ولـي  الدَّ
مباِشـرة مبمارسـة الفعل والسـلوك اإلرهابيني 
املصالـح،  بتهديـِد  مباِشـرة،  غيـر  بطريقـٍة  أم 
غـم مـن ذلـك  ـرر بهـا. وعلـى الرَّ وإحلـاِق الضَّ
أو  ترعـاه،  أو  اإلرهـاب،  تدعـم  دول  فهنـاك 
الدعـم  لـه  م  تقـدِّ أو  تسـتخدمه،  أو  تسـانده، 
الـالزم علـى نحـٍو مباِشـر أو غيـر مباشـر، أو 

تتغاضـى عنـه وعـن أنشـطته. هـذه الـدول 
أنهـا  تظـن  قـد  الداعمـة  أو  الراعيـة 
مثـل  ارتـداد  مـن  مأَمـن  يف  سـتكون 
تلـك األفعـال اإلرهابيـة إليهـا، وهـذا 

مفهـوٌم خاطـئ؛ ألن اإلرهـاب وَمـن يقومـون بـه 
لديهـم  فالغايـة  الذرائعيـة،  العقليـة  ميتلكـون 
تسـوِّغ الوسـيلة التـي حتقـق أهدافهـم؛ لذلـك 
تنفيـذ  حـَرج يف  أو  أيَّ غضاضـة  يجـدوا  لـن 
داخـل  منهـا  بعـٍض  أو  اإلرهابيـة،  عملياتهـم 
ثـم  ومـن  لهـم،  الداعمـة  الـدول  تلـك  أراضـي 
فـال بـدَّ أن تكتـوَي دول الدعـم املتنوِّع األشـكال 
بنـار اإلرهـاب الـذي حتـاول االسـتفادة منه، أو 
ـرر بـدوٍل  توظيفـه ملصاحلهـا، ويف إحلـاق الضَّ
ومجتمعـات أخـرى، وسـوف تكِشـف لنـا األيـام 

املقبلـة مـدى صحـة هـذه الرؤيـة.
أصبـح التطـرف العنيـف تهديـًدا كبيـًرا للسـلم 
الكثيـر  أن  ومـع  الــشعوب،  وازدهـار  واألمـن 
قويـة  إسـتراتيجية  اتِّبـاع  تُواصـل  الـدول  مـن 
اجلماعـات  جهـــود  كثيـًرا  عاقـت  وشـــاملة 
الــشبكاِت  لـت  وعطَّ وأنشـطتها،  املتطرفـة 
وحسـب  اجلماعـات،  تلـك  أن  إال  اإلرهابيـة؛ 

تستسـلم  ال  بسـهولة، كمـا سـيكولوجيتها، 
التدابيـر أن بوسـعها التكيـَف مـع 

تتبنَّاهـا  التـي 
بعض 

تعتقـد  فهـي  مواجهتهـا،  يف  الـدول 
األعـداء،  مـع  حرًبـا  تخـوض  أنهـا 
وتُؤمن بأن احلرب مع العدوِّ ِسجال 

قناعاتهـا  إلـى  بالنظـر  االسـتمرار،  يوجـب 
صـوالٌت  لـه  الـذي  املبـني  احلـقِّ  علـى  بأنهـا 
مـن  بعًضـا  ـق  حقَّ وإن  الباطـل،  مـع  وجـوالت 
ـاه لديهـا توافـر  ز هـذا االجتِّ اجلـوالت. ويعـزِّ
نهـم مـن  وسـائل التقنيـات احلديثـة التـي متكِّ
علـى  واحلصـول  وجذبهـم،  العناصـر  جتنيـد 
عـن  فضـاًل  مصـدر،  مـن  أكثـَر  مـن  التمويـل 
أفعالهـا  وتسـويغ  الدعائـي،  اإلعالمـي  البـثِّ 

اإلرهابيـة.
اإلرهابية  األعمال  من  الكثير  رأينا  لذلك 
وغير  إسالمية  دولة  من  أكثَر  يف  جرت  التي 
والكيفية  املاضية،  السنوات  يف  إسالمية، 
التي تتنقل بها تلك اجلماعات من منطقة إلى 
اليوم  اإلفريقي  الغرب  منِطقة  ولعل  أخرى، 
لهذه اجلماعات، وحتديًدا  هي األوفر نصيًبا 
منطقة الساحل التي أصبحت ساحاٍت مفتوحًة 
أماَم العديد من الفصائل اإلرهابية التي تتبع 
يف  القاعدة  وتنظيم  َحرام،  بوكو  تنظيم 
وأفُرع  اإلسالمي،  املغرب  بالد 
تنظيم داعش الذي انتشر يف 
واملناطق  الدول  من  الكثير 
انتشاَر النار يف الهشيم. 
رمبا  اجلماعات  وهذه 
وجدت يف هذه الدول 
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مناطق  يف  أَفل  الذي  بريقها  استعادة  فرصَة 
موجودين  زلنا  ما  تقول:  وكأنها  أخرى،  ودول 
األعداء،  على  كفاحنا  وسنواصل  ومؤثِّرين، 
واألمان؛  باألمن  ولي  الدَّ املجتمع  يَنُعم  لكيال 
جتد  وقد  ِخيفة.  س  ويتوجَّ ب  يترقَّ يظل  بل 
اإلفريقي  الساحل  دول  أن  اجلماعات  هذه 
إعادة  من  نها  متكِّ التي  اآلمنة  املالذات  ر  توفِّ
إستراتيجيتها، واعتماد ُخطط جديدة، تسعى 
للبحث عن األهداف املؤثِّرة احملتملة ألن تكون 

مستهدفة بأفعالها وسلوكاتها اإلرهابية.
من املهم لفُت النظر إلى أن األعماَل اإلرهابية لم 
تعد مقصورةً على البالد العربية واإلسالمية، 
يحلو  كما  مسلمني،  كذلك  ذوها  منفِّ يعد  ولم 
املمجوج  باحلديث  يتغنَّوا  أن  اإلسالم  ألعداء 
، بقصد اإلساءة  ص إسالميٌّ بأن اإلرهاب تخصُّ

أنهم يدركون  إلى اإلسالم، واحلرب عليه، مع 
ذه  نفَّ وإن  حتى  ذلك،  من  بريء  اإلسالم  أن 
تلك  رأينا  ولذلك  اإلسالم؛  إلى  ينتمي  َمن 
وأملانيا  فرنسا  تضِرب  املستنكرة  األحداث 
دة،  متعدِّ وألسباب  واليابان،  وبلجيكا  وأمريكا 
ومن ديانات مختلفة، وهو ما يؤكِّد حقيقة أن 
م  ع أن حُتجَّ اإلرهاب ال ِدين له. ومن غير املتوقَّ
لها  ع تنقُّ مثل تلك العمليات اإلرهابية التي نتوقَّ
وتوسعها يف املستقبل القريب، إذا ما ظلَّ الوضع 
الدول  تلك  وظلَّت  هو،  كما  املكافح  الدولي 
التعاون  وظلَّ  عقوبات،  دون  لإلرهاب  الراعية 
الدولي التكاملي منعدًما، أو يف أقل مستوياته.

يفِرض  مما  خطًرا؛  الوضع  أصبح  فقد  إذن 
ولي العمَل اجلادَّ يف التعاون  على املجتمع الدَّ
املتكامل يف حربه على اإلرهاب، ويف ميادينه 

املختلفة، بَدًءا بالتعاون املعلوماتي االستخباري 
املعلومات  بجمع  كلِّها،  اإلرهابية  للمنظومة 
مات اإلرهابية،  املتكاملة عن التنظيمات واملنظَّ
وعن رموزها، ومصادر متويلها، وعن أساليبها 
واملؤيدين  لألتباع  واجلذب  التجنيد  يف 
واملتعاطفني، وكذلك معرفة أساليبهم اإلعالمية 
بها،  رون  يفكِّ التي  الكيفية  وتعرُّف  والدعائية، 

واألهداف التي يسَعون إلى حتقيقها.
ويُعدُّ التعاوُن املعلوماتي اخُلطوةَ األهم يف احلرب 
الصحيح،  إطاره  يف  كان  ما  إذا  اإلرهاب،  على 
ثم بعد ذلك تتابع خطوات التعاون املتكامل من 
مع  الضبطية،  واإلجراءات  والقوانني  األنظمة 
إعطاء تتبُّع مصادر التمويل أهميًة قصوى؛ ألن 
ذلك يُشلُّ ِشريان احلياة للتنظيمات واملنظمات 
اإلرهابية واملتطرفة، وهكذا يكون التعاون املتكامل 
م  ِقبل اجلميع يف كلِّ ما من شأنه أن يحجِّ من 
أو يضيِّق اخِلناق، أو يقضي على فكر التطرف 

والسلوك العنيف.
وهو  ولي،  الدَّ املجتمع  على  يجب  فإنه  وعليه 
م  يتقدَّ أن  اإلرهابي،  السلوك  مشكلَة  يعاني 
الفاعلة  اإلجراءات  اتخاذ  األمام يف  إلى  ُخطوًة 
التكاملي  بالعمل  اإلرهابي،  السلوك  تطويق  يف 
يف احلرب على اإلرهاب، وبنظرة شمولية، وليس 
)األمني  اإلجراءين  بني  باملواءمة  فقط  االكتفاء 
والفكري( فحسب؛ بل إلى أبعَد من ذلك وأوسع 
بكثير، إذ يتمثَّل يف العمل التكاملي بني منظومة 
يعد  لم  اإلرهاب  فخطر  كلِّه،  ولي  الدَّ املجتمع 
محصوًرا يف دول معينة، ولن يكون كذلك، وإن بدا 
األمر كذلك حالّيًا، لكن التاريَخ والواقع يؤكِّدان 
بني  له  وتنقُّ احلدود،  يه  وتخطِّ عه  توسُّ نظريََّة 
الدول، ويكون ذلك االنتشار ألسباب عدة، منها: 
اجلماعات  ي  تشظِّ ومنها  املصالح،  تفِرضه  ما 
اإلرهابية ، ومنها هَرُب بعض أعضاء املنظمات 
مجتمعات  يف  جديد  جيل  نشوء  أو  اإلرهابية، 

ِرخوة أمنّيًا.
كلِّ  على  ينبغي  أنه  إلى  النظر  لَفُت  املهمِّ  ومن 
يف  التكاملي  العمل  فلسفَة  تتبنَّى  أن  الدول 
على  ومعاجلته،  العنيف  التطرف  مكافحة 
املستوى الداخلي بني مؤسساتها املختلفة، انطالًقا 
فاملجتمُع  االجتماعية،  املسؤولية  مبدأ  من 
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وأنشطته،  وأطيافه  ومؤسساته  أفراده  بكلِّ 
املجتمعي،  األمن  حتقيق  عن  مباشرة  مسؤوٌل 
أو  األمنية  األجهزة  مسؤوليات  من  ذلك  وليس 
استطعنا  ذلك  ق  حتقَّ وإذا  فحسب.  العسكرية 
طارٍد  العنيف،  للتطرُّف  نابٍذ  مجتمع  صناعَة 
تلك املجموعات  أن  رأينا  له ولعناصره؛ ولذلك 
اجتماعية  حاضنة  جتد  ال  التي  اإلرهابية 
تعيش  التي  خوة  الرِّ املجتمعات  إلى  تتجه  لها 
مستوى  فيها  ويِقلُّ  االجتماعية،  األزمات  بعض 

املسؤولية االجتماعية. 
التكاملية؛  املعاجَلات  ضرورة  نؤكِّد  هنا  من 
أن  أي:  والداخلي.  اخلارجي  املستويني  على 
التكاملي  العمل  يف  الدولي  املجتمع  يندفع 
يف  ومتكاملة  اإلجراءات،  يف  متَّحدة  بصورة 
املعاجلات، يف ضوء أهداف واضحة للوصول 
يكون  أن  يفرض  وهذا  محددة،  نتائج  إلى 
ولية يف احلرب على  اجلميع داخل املنظومة الدَّ
أت فيجب  اإلرهاب، وإذا ما تخلفت دولة أو تلكَّ
من  مستفيدة  وأنها  يبة،  الرِّ بعني  إليها  النظر 
اجلماعات اإلرهابية، وحينئذ يَسعها ما يَسع 
ويكون  العقوبات.  من  اإلرهابية  التنظيمات 
املستوى  على  التكاملي  االندفاع  ذلك  مثل 
بني  ومتناسق  متَّحٍد  عمٍل  صورة  يف  احمللِّي 

جميع مؤسسات املجتمع. 
ولي  الدَّ التكامل  يكون  أن  أيًضا  املفيد  ومن 
األمم  مظلَّة  حتَت  اإلرهاب  على  احلرب  يف 
الدول،  مظلٌة جلميع  أنها  سيَّما  وال  املتحدة، 

واملادية  واملعنوية  الوظيفية  القدرة  ولديها 
احلرب  جُتاه  ولية  الدَّ االلتزامات  فرض  على 
على اإلرهاب؛ ألن ذلك مينح املجتمَع الدولي 
يف  اجلميع  ِقبل  من  التكاتف  يف  االطمئنان 
منظومة عمل تكاملي جُتاه السلوك اإلرهابي. 
من  اخُلطوة  هذه  مثل  التخاذ  األوان  آن  وقد 
ولية بدعم جميع الدول، وأن يكون  املنظمة الدَّ
أفعال  دون  أقوااًل  ال  ومؤثًِّرا،  عملّيًا  الدعم 
ناحية  من  سواء  سبياًل،  الواقع  إلى  جتد  ال 
اإلجراءات الفعلية جُتاه التنظيمات اإلرهابية، 
أو الدعم املالي للجهود التي انصبَّت يف اجتاه 

احلرب على السلوك اإلرهابي.
صفوة القول: ال ميكن أن يُكافح اإلرهاُب من 
دولٍة واحدة أو عدٍد محدود من الدول، وتترك 
لتواجه مصيرها مع اإلرهاب ليكون ذلك شأًنا 
مواجهة  كذلك  ميكن  وال  إقليمّيًا،  أو  داخلّيًا 
باستعمال  املتطرف  والفكر  اإلرهابي  العنف 
طريقٍة واحدة، أو أسلوب واحد، أو أن تُترك 
األمنية  احللول  تتَّخذ  واحدة  املسؤولية جلهٍة 
يُقلَّل  أو  اإلرهاب  على  يُقضى  ولكي  دوًما. 
بأقل اخلسائر  النتائج  أفضل  خطره، وحتقق 
ق  يتحقَّ أن  املهم  من  فإنه  والبشرية،  املادية 
هما:  متناسقني،  متوازيني  بتبني خطني  ذلك 
تكامل املجتمع الدولي يف جهود املعاجلة بوضع 
إستراتيجيات شاملة ومتكاملة، بالنظر إلى أن 
تُعدُّ مسؤوليًة دولية  العنيف  التطرُّف  معاجلة 
مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون 

بني أعضاء املجتمع الدولي؛ إلعاقة 
على  اخلطرة  اآلفة  هذه  نشاط 
الفرد واملجتمع؛ بل على املجتمع 

الدولي كلِّه؛ ألن نتائجه كارثية، وهو ما يعني 
املعاجلة  إجراءات  يف  مشتركة  املسؤولية  أن 
ن  يها الوقائي والعالجي، وال بدَّ أن تتضمَّ بشقَّ
املؤسسات  بني  األدوار  تكاُمَل  املعاجلة  جهوُد 
احلكومية فيما بينها على املستوى احمللي لكلِّ 
مع  احلكومية  املؤسسات  تلك  وتكامل  دولة، 
مؤسسات املجتمع املدني، يف أساليب املعاجلة 

الوقائية والعالجية.
من هنا نؤكِّد أهميَة تبنِّي هذين اخلطني املمثلني 
للمعاجلات  التكاملي  العمل  للمنهج املالئم يف 
الفكرية، وال سيَّما أن ذلك هو االجتاه الصحيح 
التطرف  فكر  على  التغلب  يف  واآلكد  واألمثل 
لة  العنيف، أو احتوائه بالصورة املؤمَّ والسلوك 
)تغذيًة،  املتنوعة  منظوماته  بكلِّ  والناجعة، 
وتنظيًرا،  وجذًبا،  وتأييًدا،  وتعاطًفا،  ودعًما، 
وبيئة حاضنة، وتسليًحا، وإعالًما، وتنفيًذا...(، 
وفاعلة  شاملة  إستراتيجية  باعتماد  وذلك 
اخُلطط  يُربك  م،  منظَّ دولي  وجهد  دة،  وموحَّ
فال  ضيقة.  زاوية  يف  ويحُصرها  اإلرهابية، 
حلرمان  اجلماعية  اجلهود  بذل  من  إذن  بدَّ 
اإلرهاب وَمن يقومون عليه من احلصول على 
نهم من ممارسة إرهابهم  املالذ اآلمن الذي ميكِّ
األسباب  كلِّ  بتوفير  وذلك  ولي،  الدَّ أو  احمللِّي 

ق ذلك.  واجلهود والقدرات التي حتقِّ
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  د. تييري رامبو

عبوية، يَُعدُّ حزُب »البديل من أجل أملانيا«  ة األحزاُب الشَّ يف إطار االحتاد األوروبي الذي تنمو فيه بقوَّ
األملانية،  املعارضة  أحزاب  أقوى  أحَد   )AFD( بـ  اختصاًرا  املعروف   )Alternativ Für Deutschland(

دة. وقد عرف احلزُب جناًحا كبيًرا يف االقتراع  م برنامًجا يعتمد على الُهويَّة الوطنية املتشدِّ وهو يقدِّ
العام نهاية الَعشرية األولى من هذا القرن، مستغّلً الصعوباِت االقتصاديَة التي ظهرت مع الُقيود التي 

يفِرُضها اليورو، ويُعدُّ حزًبا سياسّيًا فتّيًا يرجع تاريخه رسمّيًا إلى سنة 2013م،
وانطلق بنزعٍة ليبرالية وطنية ُمناهضة لليورو يف البداية، لكنه اتخذ اجتاًها أكثَر تشبًُّثا بالُهوية ابتداًء 
م أزمة الهجرة. وسبق أن الحظ املراقبون إشارًة حتذيرية لهذه احلركة الشعبوية  بسنة 2015م مع تضخُّ
يف حفل االستقبال الذي أُقيم على شرف نشر كتاب ثيلو سارازان Thilo Sarrazin »أملانيا تختفي« يف 

ميونيخ 2010م، الذي يهتمُّ مبوضوع الهجرة وعواقبها املالية واالقتصادية. 

 أستاذ القانون العام بجامعة باريس.

 )AFD( ُصعود نجم حزب
في ألمانيا
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م كبير تقدُّ
استثنائّيًا  جداًل  مورو،  باتريك  الباحث  تعبير  َوفَق  الكتاب،  أثار  وقد 
ق يف الوقت نفسه جناًحا كبيًرا؛ إذ ِبيَعت منه  مكثًَّفا وبعيد املدى، وحقَّ
الطبقة  بني  التضارُب  »هذا  املؤلِّف:  يقول  وفيه  نسخة.  مليون  ُقرابة 
السياسية واملشاعر اجلماعية يُعطي إشارة إلى ظهور ُمحتَمل لتيَّار قوي 
يَه الناخبون من حزب االحتاد  مناهض لإلسلم يف أملانيا، وميكن أن يغذِّ
الدميقراطي املسيحي بسبب َخيبة أملهم من السياسة احلالية«. وقد 
حركة  جناح  عن  مختلًفا  جناًحا  احلركة  تُلقَي  أن  املنتَظر  من  كان 
من  األول  الِعقد  وأوائل  التسعينيات  يف   )Republikaner( اجلمهورية 

القرن احلادي والعشرين.
من  البديل  فقد حَصل حزب   ، حقٍّ على  كان  املؤلِّف  أن  الواضح  ومن 
أجل أملانيا يف االنتخابات التشريعية األخيرة للبوندستاغ على قرابة 6 
اب بالبرملان  مليني صوت و94 مقعًدا من 709 مقاعد يف مجلس النوَّ
 %11 بنسبة  األوروبية  االنتخابات  يف  فاز  2019م  سنة  ويف  األملاني. 
من األصوات، وحصل على 11 مقعًدا، ثم انضمَّ إلى مجموعة )الُهويَّة 

ع الوطني.  والدميقراطية( يف البرملان األوروبي وحتالَف مع التجمُّ
سنة  األملانية  التشريعية  االنتخابات  يف  الثالث  املركز  إلى  وبوصوله 
يف  حقيقي  بزلزال  جوالند  ألكسندر  برئاسة  احلزُب  تسبَّب  2017م 
ففي  لعون،  املطَّ املراقبون  الحظه  ما  وهو  األملاني،  السياسي  املشهد 
إلى  موالرد  ريتشارد  غابرييل  يشير  جوريس،  جان  سة  ملؤسَّ ملحظة 
الذين  العاملني  األشخاص  من  فُهم   )AFD( حزب  ناخبي  خصوصية 

لديهم ِمَهٌن يدوية وأعمارهم بني 30 و60 سنة، وليسوا من الطاعنني 
، كما هو احلاُل يف اململكة املتحدة يف الَعلقة بالبريكست، وهم  يف السنِّ

ميثِّلون القلَب االنتخابي حلزب البديل.
لقد انقرَضت متاًما فئُة الناخبني املنقسمة تقليدّيًا بني حزب االحتاد 
الدميقراطي املسيحي وحزب )SPD(، وكما هو احلاُل يف فرنسا أصبح 
لألجانب،  الكرهَ  يُِكنُّون  الذين  البالغني  من  أوروبي  جليل  مثااًل  هؤالء 
العوملة،  إلى  منحازًة  ونها  يُعدُّ التي  النَُّخب  ِقبَل  باخليانة من  ويشُعرون 
االنتخابات  يف  اإلجناُز  هذا  د  تأكَّ وقد  اجتماعّيًا.  الليبرالية  وشديدةَ 
أجل  من  البديل  حزُب  ق  وحقَّ أملانيا،  يف  اإلقليمية  للبرملانات  احمللِّية 
وتورينجيا.  وبراندنبورغ  َسكسونيا  انتخابّيًا حقيقّيًا يف  اختراًقا  أملانيا 
ويف هذه األخيرة حصل حزُب البديل يف أكتوبر 2019م على 24% من 
الراديكالي  اليسار  حزب  خلف  وضَعته  التي  النتيجة  وهي  األصوات، 
للمستشارة  املسيحي  الدميقراطي  وأمام حزب االحتاد   ،)Die Linke(

ع  التجمُّ قها  حقَّ التي  بالنتائج  النتائُج  هذه  رنا  وتذكِّ ميركل.  األملانية 
كر أنه يف االنتخابات الرئاسية األخيرة  الوطني يف فرنسا. واجلدير بالذِّ
سنة 2017م واجَهت مارين لوبان يف اجلولة الثانية إميانويل ماكرون، 

ع لها االستطلعاُت احلالية درجاٍت أعلى سنة 2022م. وتتوقَّ

عود تفسير الصُّ
ولكن كيف ميكننا تفسير هذا الصعود املذهل ألحزاب اليمني املتطرِّف 

يف أملانيا؟ 
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ة يف تفسير هذه  إذا كان واضًحا أن للموضوعات االقتصادية وظيفًة مهمَّ
ر السياسيُّ  النتائج االنتخابية، فإنه ليس ُمجدًيا جتاهُل ما أسماه املفكِّ
 Sciences Poالفرنسي دومينيك رينيه -األستاُذ يف »معهد العلوم بو
م  »يف معهد الدراسات السياسية يف باريس- »قضية التراث«. وهو يقدِّ
عبَوية يف أوروبا، إذ يرى أن هذا التياَر  حتليًل مثيًرا لظهور التيارات الشَّ
د بالعوملة،  ميثِّل حتالًفا بني الدفاع عن مستًوى معيشي يُفتَرض أنه مهدَّ
التعبئة لصالح منِط حياة قد  أو الدفاع عن التراث املادِّي، مع تأكيد 
دية الثقافية، أو باألحرى التراث  ًدا من موجات الهجرة والتعدُّ يكون مهدَّ
تبدو  التي  التراثية(  )الشعبوية  نظرية  الكاتُب  ويستخدم  املادِّي.  غير 

لة باملوضوع ومؤثرة جًدا.  وثيقَة الصِّ
ويندرج ظهوُر حزب البديل من أصل أملاني يف هذا النمط، كما يتَّضح 
البديل  من  الناخبني  شعور  تُظهر  التي  السياسية  اخُلَطب  معاينة  من 
ولية  بالتكِلفة الكبيرة للهجرة، وال سيَّما منذ سنة 2015م مع األزمة الدَّ
يف العراق وسوريا. ويف حني ال يُخالج اجلميَع أيُّ شكٍّ يف مدى تفوُّق 
الدرجات االنتخابية للبديل من أجل أملانيا، فالسؤال الذي يفرض نفَسه 
فرة اليمينية على النظام السياسي األملاني.  اآلن يتعلَّق بنتائج هذه الطَّ
من  الكثير  تتطلَّب  دقيقة  ممارسة  املستقبل  استقراء  أن  نعلم  ونحن 

احلَذر يف استخدامها. 
لكن ما اخلصائُص التي لدينا يف هذه املرحلة؟ بالتأكيد ال تزال أملانيا 
ية األخيرة  ًة اقتصادية عالية املستوى، وقد أثبتت يف األزمة الصحِّ قوَّ
ع  بعد جائحة كورونا )كوفيد 19( يف عام 2020م أنها قادرةٌ على توقُّ
مايو   23 يف  املؤرَّخ  األساسي  القانون  ومبوجب  وإدارتها.  كبرى  أزمة 
وسيادة  ة،  ومستقرَّ قوية  سياسية  سات  مؤسَّ أملانيا  يف  توجد  1949م 
القانون مكفولة، والفقه القضائي للمحكمة الدستورية األملانية َموضع 

أملانيا،  يف  احلكوميني  واملسؤولني  القانون  رجال  من  الكثير  إعجاب 
والكثير من البلدان األخرى. لكن يف هذا اإلطار الدستوري والسياسي 
الزمان،  من  ِعقد  منذ  للقلق  مثيرة  بطريقة  ُقُدًما  البديل  يسير حزُب 
لطة بدأ ينَهش يف ُحكم أجنيل ميركل  ويجب القول هنا: إن تآكل السُّ
التي تقلَّدت املسؤولية منذ 2005م، وال شكَّ أن أملانيا ستحتاج اآلن إلى 

لطة.  تباُدل حقيقي ودميقراطي للسُّ
تندرج يف  أسئلًة  األملاني  البديل  يثير صعوُد حزب  الرؤية  لهذه  وَوفًقا 
مخاوف دومينيك رينيه املتعلِّقة بـ )التراث غير املادِّي(، وكذلك بالنظر 
األساسي  فاالنفتاُح  بنائه.  األملان يف  يرغب  الذي  املجتمع  إلى منوذج 
واستقبال  اللجوء  حقِّ  عن  األوروبية  التقاليُد  تكوِّن  الذي  اآلخر  على 
املهاجرين الذين يواجهون صعوبات، سياسًة راسخة ال ميكن أن يكوَن 
القرون يف  مرِّ  نت على  تكوَّ التي  وثقافتها  األغلبية  تاريخ  إطار  إال يف 
ة القدمية. ومع ذلك فإن هذا التاريَخ وهذه الثقافة تتطلَّب وجود  القارَّ

»رموز متباَدلة، ورموز مشتَركة؛ لكي يعمل املجتمُع بجدارة«. 
أما على املستوى الدستوري فتجُب معرفة عواقب صعود هذا احلزب 
األملاني  النموذج  أن  أيًضا  نعلم  ونحن  األملاني،  البرملاني  العمل  على 
بني  الكبير  التحالف  سيَّما  وال  التحالف،  منوذج  تفضيل  يف  د  يتردَّ ال 
-1966 بني  األمُر  كان  كما   )SPD(و  )CDU-CSU( الكبرى  األحزاب 

1969م، وبني 2005-2009م ومنذ 2013م. فاملمارسُة األملانية لعملية 
التحالف واالئتلف تضَمن استمرار املؤسسات األملانية، وعرقلة وصول 
فإن اخلطر  املمارسة  ة احلكم. ويف غياب هذه  ُسدَّ إلى  البديل  حزب 
يتمثَّل يف اإلخفاق اجلماعي للتكتُّلت احلكومية التي من احملتمل أن 
َي إلى اللجوء إلى َحلٍّ جذري تكون فيه الريادة حلزب »البديل من  تؤدِّ

 .)AFD( »أجل أملانيا

72

وء
ض

 ال
ت

تح



ندوتَه  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  مركز  عقَد 
بعنوان  2020/7/20م  االثنني  يوم  يف  افتراضًيا  السابعة  الشهريَة 
منوذًجا«  كورونا  جائحة  والكوارث،  األَزمات  أوقات  يف  اإلرهاب  »حالة 
والذكاء االصطناعي )سدايا(،  للبيانات  السعودية  الهيئة  بالتعاون مع 
شارك فيها عن بُعد خبراءُ من األردن وماليزيا ومصر، وأدارها الدكتور 

فايز بن عبد اهلل الشهري عضو مجلس الشورى السعودي. 
العربية  مصر  جمهوية  من  سليمان  الفتاح  عبد  املستشار  تناول 
اإلرهابية،  اجلماعات  نشاطات  يف   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  أثَر 
األوسط  الشرق  يف  اإلرهاب  ملكافحة  الرئيسة  العسكرية  والعمليَّات 
ولي  وإفريقيا، مستعرًضا هذه اآلثار يف اجلوانب املتعلِّقة بالتعاون الدَّ
مة للدول، وقال: »إن العملياِت اإلرهابيَة يف األماكن  واملساعدات املقدَّ
تتراجع يف  لم  لكنها  انتشار اجلائحة،  بعد  تراجعت  ان  بالسكَّ ة  املكتظَّ
املناطق النائية واحلدودية«. مشيًرا إلى أن اإلنفاق على مكافحة وباء 

كورونا لم يؤثِّر يف اإلنفاق على محاربة اإلرهاب. 
وتناول اللواء الركن د. طالل بن ملحم من اململكة األردنية الهاشمية 
ولية بشأن مسؤولية انتشار  انكفاَء الدول على أنفسها، واخلالفات الدَّ
وباء كورونا، وأثر ذلك يف محاربة اإلرهاب. واستعرض الظروَف التي 
أعادت إحياء التنظيمات اإلرهابية، وكيف كان التعامُل معها َوفَق رؤية 
وقال  ات.  والقارَّ للحدود  عابًرا  اإلرهاُب  أصبح  بعدما  إستراتيجية، 
اللواء ملحم: إن إستراتيجيات األمن والدفاع يف دول العالم لن تشهَد 

ي لإلرهاب بأنواعه املختلفة مهما واجهت هذه الدوُل  تراجًعا يف التصدِّ
من أَزمات، فهذا النهُج أصبح عقيدًة ثابتة تتطلَّب احلزَم يف مواجهة 
يف  بوضوح  واملؤثِّر  وليني،  الدَّ واالستقرار  لألمن  د  املهدِّ اخلطر  هذا 

ولية.  املصالح الدَّ
يف  ذلك  وأثر  كورونا  انتشار  مسؤولية  بشأن  ولية  الدَّ اخلالفاُت  أما 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اتهام  يف  جتلَّت  فقد  اإلرهاب،  محاربة 
سبًبا  ذلك  فكان  الوباء؛  هذا  عن  ًرا  مبكِّ اإلفصاح  بعدم  للصني 
يف  سلبية  نتائَج  ُمحِدًثا  العالم،  أنحاء  جميع  يف  بسرعة  انتشاره  يف 
ية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية واألمنية. لذا  املجاالت الصحِّ
بعَض  فرضت  الواسع  وانتشاره  الوباء  هذا  ظروف  إن  القول:  ميكن 
السياسات واإلجراءات االحترازية يف العالم كلِّه، وهذه اإلجراءاُت ال 
تة فقط، وال  تعني التراجَع عن محاربة اإلرهاب، ولكنها إجراءات مؤقَّ
تدمير  من  السابق  الِعقد  نت يف  قد متكَّ ولية  الدَّ التحالفات  أن  سيَّما 
البُنى التحتية ملعظم التنظيمات اإلرهابية، وباتت هذه التنظيماُت غيَر 
ولية.  قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية تستهدف املصالَح الدَّ
اته من العراق يف  ولي ضد داعش سحب قوَّ ويُشار إلى أن التحالف الدَّ
ات األمنية العراقية، ما منح  مارس 2020م، وعلَّق برامَج تدريب القوَّ

التنظيم فرصًة إلعادة ترتيب أوضاعه من جديد.
وتوظيفه  كورونا  وباء  ظروف  باستغالل  اإلرهابية  اجلماعاُت  وقامت 
لتعزيز خطابها املتطرِّف، وإعادة انتشار خالياها يف مناطَق جديدة من 

ندوة التحالف السابعة تناقش
حالة اإلرهاب في أثناء جائحة كورونا
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العالم، وال سيَّما يف القرن اإلفريقي )مالي وتشاد وموزامبيق وموريتانيا 
والنيجر(، وقام تنظيم داعش بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة يف بعض 
مناطق القرن اإلفريقي يف هذا العام، بغرض إعادة نشاطاته من جديد، 

يف ظلِّ انشغال العالم مبواجهة اجلائحة.
على  فرَضت  الوباء  هذا  ظروف  أن  إلى  األنظاَر  طالل  اللواء  ولفَت 
أنصارها  وتوجيه  ْقمية،  الرَّ الثورة  يف  االستثماَر  اإلرهابية  التنظيمات 
استعمال  أو  وإنتاج  إلكترونية،  هَجمات  تنفيذ  على  للتدريب  وأتباعها 
تبليغ  من  بها  َن  لتتمكَّ التشفير،  عالية  إعالمية  وبرمجيَّات  تطبيقات 
ما  وهو  ة،  تامَّ ية  بسرِّ اإلرهابية  العمليات  بتنفيذ  القاضية  تعليماتها 
مع  للتعامل  وطنية  إستراتيجيات  إلعداد  كلِّها  الدول  نهوَض  يوجب 
حملاربة  الالزمة  اخلطط  إغفال  وعدم  املختلفة،  بأنواعها  األَزمات 

اإلرهاب الذي أصبح العدوَّ األول واألخطر جلميع دول العالم.
ودعا اللواء طالل الدوَل األعضاء يف التحالف اإلسالمي إلى تضمني 
مبكافحة  ا  خاّصً مجااًل  اإلرهاب  ملكافحة  الوطنية  إستراتيجياتها 
الطبيعية،  والكوارث  األَزمات  ويف  الطارئة،  الظروف  يف  اإلرهاب 
تضاعف  نصوًصا  اإلرهاب  مبكافحة  ة  اخلاصَّ تشريعاتها  وتضمني 
عقوبات اجلرائم اإلرهابية يف أثنائها. فضاًل عن إقامة دورات تدريبية 
للِفَرق األمنية املـَعنيَّة مبجال اإلرهاب يف األَزمات والكوارث، مع مراعاة 
تي مكافحة اإلرهاب  حتقيق التوازن املطلوب يف إدارة األَزمات بني ِكفَّ

من جهة والتعامل مع األَزمات والكوارث من جهة أخرى.
يف  واألستاذ  اإلرهاب  محاربة  خبيُر  الهدى  ذو  سني  الدكتور  وتناول 
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا إستراتيجيات مواجهة التهديدات 
املالية،  للموارد  واستنزافها  كورونا  تداعيات جائحة  اإلرهابية يف ظلِّ 
 14( ية  الصحِّ املخاطر  العالم من حيُث  اجلائحة يف  تأثيَر  واستعرض 
مليون مصاب، 597.583 حالة وفاة، يف 214 بلًدا وإقليًما منذ ديسمبر، 
)نتيجَة  واالقتصادية  العاملية(،  الصحة  منظمة  إحصاءات  بحَسب 
عن  )الناجمة  واالجتماعية   ،) واحملالِّ للمؤسسات  الكامل  اإلغالق 
الدكتور سني:  وقال  والتسوُّق(.  والتعليم  العمل  تغيير منط احلياة يف 
إن اإلرهابيني يبنون »منوذج عملهم« على استغالل االختالالت وأوجه 
الضعف، وال شكَّ أن جائحة كورونا أنشأت ِنقاَط ضعف مختلفة تتطلَّب 
يات على مستوى القيادة واحلوكمة  حلواًل إستراتيجية. فهي تطرح حتدِّ

ًيا يف أال تكوَن إدارة الناس أسوأَ يف  والتعاون والثقة؛ فالقيادة تواجه حتدِّ
وقت الوباء، ويحتاج القادةُ إلى رؤية صحيحة لألحداث وحتقيق التوازن 
بني الصراعات السياسية احملتملة. وتتعرَّض األنظمة والبُنى التحتية 
ة للخَطر يف أثناء الوباء مما يتطلَّب حوكمًة قوية ودقيقة. وحتتاج  املهمَّ
سات للعمل كفريق  مواجهُة الوباء إلى تعاون عدٍد من الِوزارات واملؤسَّ
يعني ضرورةَ  ا، وهذا  املنافسَة صعبًة جّدً املوارد  واحد. ويجعل نقُص 
ين مًعا هما اإلرهاُب والوباء، باتِّباع  ي لعدوَّ إعادة تكوين املوارد والتصدِّ

ة.  إدارة ناجحة لألمن والصحة العامَّ
الكاملة  االستفادة  طرائَق  يعرفون  اإلرهابيني  أن  سني  الدكتور  وبنيَّ 
ًشا  من املخاطر السيبرانية، فقد أنشأت جائحُة كورونا مجتمًعا متعطِّ
تخضع  ال  وأنظمًة  تطبيقاٍت  ويستخدم  املنزل،  من  يعمل  للمعلومات 
إلى  الناُس  ومييل  املكتب.  احلال يف  هو  كما  األمني  والدعم  للحماية 
جمع معلومات عن الوباء، والتسوُّق اإللكتروني، واالجتماع اإللكتروني، 
والتعلُّم اإللكتروني، على نطاق واسع، دون اتباع تدابيَر أو سياسات أمان 
وخصوصيَّة صارمة، وبذلك يفتحون نافذًة لإلرهابيني للولوج منها. ومن 
هنا كان ال بدَّ من إعادة التفكير مبفهوم البنية التحتية الوطنية احلرجة؛ 
الستيعاب هذا التهديد، فإن نشاط اإلرهاب السيبراني يف أثناء جائحة 
ف، وقد استهدف كثيٌر من الهَجمات السيبرانية البنيَة  كورونا لم يتوقَّ

التحتية األساسية للمعلومات التي تَُعد هدًفا تقليدّيًا لذلك اإلرهاب. 
عند  اإلرهاب  مكافحة  لوسائل  ة  مهمَّ مالمَح  سني  الدكتور  م  وقدَّ
ق من جميع الثُّغرات األمنية ومعاجلتها،  انتشار األوبئة، تبدأ بالتحقُّ
واالنتباه إلى ما قد يسبِّبه الوباء للناس من إرهاق يخلق الكثيَر من 
الضخمة  البيانات  توظيَف  يوجب  ما  املعروفة،  غير  الضعف  ِنقاط 
الشامل؛  القومي  األمن  سياق  يف  والعمل  املعلومات،  تقنية  ونظام 
مخاطر  بني  التداخالت  ظلِّ  يف  املخاطر  تقييم  يف  النظر  بإعادة 
بني  املوازنة  تخطيط  وإعادة  ة،  العامَّ الصحة  ومخاطر  اإلرهاب 

ة. مكافحة اإلرهاب والصحة العامَّ
نائُب  ار الركن عبُد اهلل بن صالح الزغيبي  اللواء الطيَّ الندوةَ  واختتم 
ًدا أن نَدوات التحالف تثري سياسات محاربة  األمني العام للتحالف، مؤكِّ
اإلرهاب، وجتمع أصحاَب اخلبرات واملمارسات والتجاِرب الناجحة، ما 

ز التعاوَن يف القضاء على اإلرهاب.  يعزِّ
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ولي  توسيع التحقيق الدَّ
في جرائم داعش

التحقيق يف اجلرائم  م كرمي خان املستشاُر اخلاص ورئيُس فريق  قدَّ
التي ارتكبها تنظيم داعش تقريًرا جديًدا إلى مجلس األمن التابع لألمم 
ع أولويَّاته يف التحقيق يف اجلرائم التي  املتحدة قال فيه: إن فريقه وسَّ
ارتكبها تنظيم داعش بحقِّ كلِّ املجتمعات يف العراق. وأضاف: "بتوسيع 
سنستطيع  املـَيداني،  للتحقيق  جديدتني  َوحدتنَي  من  وبدعم  عملنا، 
االلتزام بضمان عدم وجود هَرمية تفضيلية بني الضحايا يف حتقيقاتنا".
وقد أسفَر التعاوُن مع السلطات العراقية عن احلصول على بيانات من 
الة، وأجهزة تخزين بيانات ضخمة ذات صلة بتنظيم داعش،  هواتَف نقَّ
وهو ما يَُعد حتوُّاًل محتَماًل يف محاكمة أعضاء داعش يف العراق. فضاًل 
ع يف استخدام التِّقنية املتطوِّرة يف جمع األدلَّة اجلنائية يف  عن التوسُّ

مواقع املقابر اجلماعية وغيرها من مسارح اجلرائم الكبرى. 
ذوا ما ال يقلُّ عن  كثَّف إرهابيُّو تنظيم داعش هَجماتهم يف العراق، ونفَّ
566 هجوًما يف األشهر الثالثة األولى من هذا العام، يف أثناء تقليص 
اته يف العراق، إذ غادر اآلالُف  ولي املناهض للتنظيم لقوَّ التحالف الدَّ
والكنديني  والفرنسيني  واإلجنليز  األمريكيني  العسكريني  األفراد  من 
العراَق، بعد أن وقَفت املخاوُف من جائحة )كوفيد 19( البرامَج التي 
ُث باسم التحالف العسكري  ذونها. وقال العقيُد مايلز كاجينز املتحدِّ يُنفِّ
إنه  املتحدة يف تصريحاٍت لصحيفة فايننشال تاميز:  الواليات  بقيادة 
ات، ومنهم نحو 800 جندي أمريكي  ليس لديهم ُخَطط لعودة تلك القوَّ

ات التحالف  أُعيدوا إلى بالدهم منذ بداية العام. وقال كاجينز: إن عدد قوَّ
يف العراق يبلغ اآلن أقلَّ من عَشرة آالف جندي، منهم ُقرابة 5200 جندي 

أمريكي، وقد نُقلت ستُّ قواعَد عسكرية إلى السيطرة العراقية. 
التواصل االجتماعي الشهَر املاضي قال  ويف تسجيل نُشر يف وسائل 
ُث باسم "داعش" أبو حمزة الُقَرشي: إن التنظيم زاَد هَجماِته بعد  املتحدِّ
اتهم من العراق. وقال الكولونيل كاجينز،  أن بدأ األمريكيون سحَب قوَّ
ات األمن العراقيَة حتِرص على القضاء على أيِّ  ا على ذلك: إن قوَّ رّدً
اِت  فرص لعودة التنظيم، وإن هَجمات التنظيم يف شهر مايو دفعت قوَّ
مسلَّحي  على  كبيرة  ية  برِّ عملية  ُقُدًما يف  املضيِّ  إلى  العراقيَة  األمن 

التنظيم يف املناطق اجلبلية يف َشمال العراق. 
العراق  إن  العراقية:  الدفاع  ِوزارة  باسم  ُث  املتحدِّ رسول  يحيى  وقال 
لكن  أرضه.  على  َدوليِّني  جنود  وجود  دون  داعش  مع  التعامُل  ميكنه 
إن  قال:  العراقي  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  مستشاَر  وي  عالَّ حسني 
اِت األمن العراقيَة ال  الدعم العسكريَّ األجنبي ال يزال حاسًما، وإن قوَّ
رة. وقال العقيد  متلك اخلبرةَ حلماية األرض والناس يف املناطق احملرَّ
ات األمريكية تسارعت؛ بسبب املواجهة العنيفة  كاجينز: إن مغادرةَ القوَّ
رة على القواعد  بني واشنطن وإيران، وإن الهَجماِت الصاروخيَة املتكرِّ
العراقية التي تُؤوي القواِت األمريكيَة من ِقبَل الفصائل العراقية املسلَّحة 

املدعومة من إيران، أجبرت التحالَف على االهتمام بحماية نفسه. 
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األمريكية  اخلارجية  ِوزارةُ  أصدرت 
تقريَرها السنوي بشأن اإلرهاب يف عام 
2019م، وأشار التقريُر إلى أن الوالياِت 
كبيًرا  ًما  تقدُّ قوا  حقَّ وشركاءها  املتحدةَ 

ولية  الدَّ اإلرهابية  مات  املنظَّ هزمية  يف 
ُهزمت  إذ  العام؛  ذلك  يف  وإضعافها 

يف  اخلالفة(  )دولة  ى  يُسمَّ ما  ر  وُدمِّ )داعش(، 
العراق وسوريا يف شهر مارس، ولقي زعيُم داعش 

أبو بكر البغدادي َحتَفه يف غارة عسكرية أمريكية يف سوريا 
يف شهر أكتوبر، وأدرَج وزيُر اخلارجية األمريكيُّ احلرَس الثوريَّ اإليراني 
مات اإلرهابية األجنبية يف أبريل، وأعلنت  وفيلَق القدس على الئحة املنظَّ
ة حكوماٍت يف نصف الكرة األرضية الغربي وأوروبا إدراَجهم حزَب  عدَّ
اهلل اللبنانيَّ على لوائح اإلرهاب. ويف سبتمبر أصدر الرئيُس األمريكي 
ن ِوزارتَي اخلارجية واخلزانة من فرض  دونالد ترامب أمًرا تنفيذّيًا مكَّ
الذين  وأولئك  اإلرهابية،  املنظمات  قادة  على  َجدوى  أكثَر  عقوباٍت 

يشاركون يف تدريب اإلرهابيني.
إعادةَ  هو  2019م  عام  اإلرهاب  ملكافحة  اآلَخر  الرئيُس  اجلهد  وكان 
أَُسرهم ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم؛ ملنعهم من  مقاتلي داعش وأفراد 
العودة إلى ساحة املعركة. وقد أعادت الوالياُت املتحدة مواطنيها الذين 
االقتضاء،  عند  وحاكمتهم  العراق،  أو  سوريا  يف  داعش  إلى  وا  انضمُّ
ابتداًء من ديسمبر 2019م. ودَعت الدوَل األخرى إلى أن حتذَو َحذَوها، 
وتُعيَد ُمواطنيها، وساعدت عدًدا من الدول على القيام بذلك، وأرسلت 
وُجزر  وقرغيزستان  وكوسوفا  وكازاخستان  األرُدنِّ  إلى  ِتقنيِّني  ُخبراء 
تطوير  للمساعدة يف  وتوباغو؛  وترينيداد  مالية  الشَّ ومقدونيا  املالديف 
العائدين،  املقاتلني  أَُسر  أفراد  تأهيل  إلعادة  فاعلة  وبرامَج  إجراءاٍت 

وإعادة إدماجهم.

مكتب  ُق  منسِّ سيلز  ناثان  السفيُر  وقال 
مكافحة اإلرهاب األمريكي، يف تقدميه 
للتقرير: إنه بالرغم من هذه النجاحات 
اخلِطرة  اإلرهابية  التهديداُت  ت  استمرَّ
داعش  تنظيم  أن  ومع  العالم،  أنحاء  يف 
عملياِته  واصل  فقد  وأراضيَه  زعيَمه  فقَد 
اإلرهابيَة بفروعه وأتباعه يف ِمنَطقة الساحل، 
آسيا  جنوب  ويف  إفريقيا،  وشرق  تشاد،  وبحيرة 
ووكالؤه  اإليرانيُّ  النظام  وواصل  الشرقي.  وجنوبها 
أن  ومع  عاملي.  نطاق  على  وارتكابها  إرهابية  هَجمات  لشنِّ  التخطيط 
له  التابعة  للجماعات اإلرهابية  املالي  الدعم  توفير  التنظيم على  قدرة 
النظاُم  تورَّط  املـُعيقة،  األمريكية  بالعقوبات  مقيَّدًة  كانت  2019م  عام 
الثوري،  احلرَس  باستخدامه  لإلرهاب  التخطيط  يف  مباشرًة  اإليراني 
وِوزارة االستخبارات واألمن، وواصلت ِطهراُن إرساَل األموال واملقاتلني 
ألعضاء  تسمُح  زالت  وما  وسوريا،  أفغانستان  يف  الصراع  مناطق  إلى 

القاعدة باإلقامة يف البالد.
القاعدة  تنظيم  محاربَة  تابعوا  وشركاءها  املتحدةَ  الوالياِت  أن  ومع 
ابن الدن فقد ظلَّ  العالم، وُقضَي على زعيمه أسامة  أنحاء  يف جميع 
وأماكَن  األوسط  والشرق  إفريقيا  تهديد  يف  واستمرَّ  قائًما،  التنظيُم 
القرن اإلفريقي، و»جماعة نصر  الشباب« يف  تزال »حركة  أخرى، وال 
اإلسالم واملسلمني« يف الساحل، و»هيئة حترير الشام/ جبهة النصرة« 

يف سوريا، من أكثر اجلماعات اإلرهابية نشاًطا وخطًرا يف العالم.
وظل التهديُد الذي ميثِّله اإلرهاب بدوافَع عنصرية أو ِعرقية، وال سيَّما 
ذ  نفَّ إذ  العاملي،  للمجتمع  خِطًرا  ًيا  حتدِّ األبيض،  الِعرق  تفوُّق  إرهاُب 
الكثيَر من الهَجمات القاتلة عام 2019م، يف نيوزيلندا وأملانيا والواليات 

املتحدة األمريكية وغيرها. 

ة عن اإلرهاب لعام 2019م تقرير الخارجية األمريكيَّ

ال يزال اإلرهاُب تهديًدا خِطًرا 

فذ
وا
ن

76



ولية يف محاربة اإلرهاب شارك وزيُر اخلارجية األميُر فيصل بن  يف إطار دعم اململكة العربية السعودية للجهود الدَّ
فرحان بن عبد اهلل آل سعود يف االجتماع االفتراضي لتحالف دول الساحل G5 الذي استضافته فرنسا يف 12 يونيو 
ى له،  د الوزير يف مشاركته أن اململكة العربية السعودية يف طليعة دول العالم التي تكافح اإلرهاَب وتتصدَّ املاضي. وأكَّ
ولية، يَكُفل القضاء على اإلرهاب، ويُصون حياة األبرياء،  ية تبنِّي نهج شامل حتت ِمظلَّة الشرعية الدَّ وأنها تؤمن بأهمِّ

ويحَفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها. 
وذكر وزيُر اخلارجية أن اململكة أسهَمت مببلغ مئة وعشرة ماليني دوالر أمريكي إلنشاء مركز األمم املتحدة ملكافحة 
ًدا أن اململكة تتبادُل  ا للدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومنها ِمنَطقة الساحل. مؤكِّ م دعًما مهّمً اإلرهاب، الذي يقدِّ
ي لإلرهاب ومكافحته مع دول الساحل، وحتِرُص على تقدمي الدعم واملساندة التِّقنية لها  املعلوماِت املتعلِّقَة بالتصدِّ

يف محاربة اإلرهاب ومكافحة متويله.
ويف سياق تنسيق اجلهود الدولية رأََس املندوُب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم املتحدة، رئيُس املجلس 
االستشاري ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب السفيُر عبد اهلل املـَُعلِّمي االجتماَع العشرين للمجلس االستشاري 

ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب )UNCCT( الذي ُعقد يف 22 من يونيو املاضي 2020م.
تناول االجتماُع مناقشَة التقرير السنوي لعام 2019م، وإقراَر أبرز املشروعات ُربع السنوية لعام 2020م للمركز، 
ومراجعَة برامج مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب؛ من أجل إعداد وثيقة جديدة إلطار البرنامج اإلستراتيجي 
ول األعضاء يف  الع على برناَمج مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب املعنون بـ )دعم الدُّ د السنوات، واالطِّ متعدِّ

ُمقاضاة اإلرهابيني املشتبَه فيهم، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، ومنهم املقاتلون اإلرهابيُّون األجانب وأَُسرهم(. 

 السعودية تدعم مجموعة دول الساحل
 وترأُس االجتماع العشرين للمجلس االستشاري

لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
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ة إفريقية ة َدولية وقوَّ  قمَّ
احل لمواجهة اإلرهاب في ُدَول السَّ

الذي  وفرنسا  الساحل  دول  مجموعة  ملؤمتر  اخلتامي  البيان  دعا 
اختَتم أعماله مساء الثالثاء 30 يونيو 2020م يف العاصمة املوريتانية 
اإلرهاب  ملكافحة  ولية  والدَّ اإلقليميَّة  اجلهود  تعزيز  إلى  نواكشوط، 

مِبنَطقة الساحل اإلفريقي.
ة أن محاربَة اإلرهاب متواصلة بكلِّ حزم وتعاون  د القادةُ يف الِقمَّ وأكَّ
ارتياحهم إلطالق )حتالف من أجل  وتنسيق من اجلميع، وعبَّروا عن 
الساحل( رسمّيًا يف 28 أبريل املاضي 2020م، وُعقد االجتماع الِوزاريُّ 

لهذا التحالف يف 18 يونيو 2020م.
وري  الدَّ الرئيُس  الغزواني  الشيخ  ولد  د  املوريتاني محمَّ الرئيُس  وقال 
ًما ملحوًظا  لوا تقدُّ ة: إنهم سجَّ ملجموعة دول الساحل، يف افتتاح الِقمَّ
يف احلرب على اإلرهاب يف األشهر األخيرة، وال سيَّما بعد تكوين قيادة 
ة  قوَّ بني  التنسيَق  تتولَّى  نيامي،  النيجر  عاصمة  يف  مشتركة  أركان 
اجلديدة  القيادةَ  هذه  إن  وقال:  الفرنسية.  »بارخان«  ات  وقوَّ الساحل 
نَت من القيام بعمليَّات عسكرية مشتركة على نطاق واسع، وتكثيف  »مكَّ

هذه العمليات يف املناطق اخَلِطرة«.
د الرئيس الفرنسيُّ الذي تنُشر بالُده أكثر من خمسة آالف جندي يف  وأكَّ
ة نواكشوط تهِدُف إلى »متابعة تنفيذ القرارات املتعلِّقة  الساحل، أن قمَّ
باحلرب على اإلرهاب، وتعزيز ُقدرات جيوش الساحل، واستعادة ُسلطة 

ولة يف جميع مناطق الساحل«. الدَّ

ومالي،  والنيجر،  وتشاد،  فرنسا،  رؤساء  بحضور  ة  الِقمَّ هذه  ُعقدت 
وبوركينا فاسو، ورئيس وزراء إسبانيا، ومشاركة رئيس مفوضيَّة االحتاد 
وشارك يف  الفرانكوفونية.  ولية  الدَّ مة  للمنظَّ العام  واألمني  اإلفريقي، 
األملانية،  الفيديو رئيُس املجلس األوروبي، واملستشارةُ  بواسطة  ة  القمَّ
وستُعقد  املتحدة،  األمم  مة  ملنظَّ العام  واألمني  إيطاليا،  وزراء  ورئيس 

ة القادمة عام 2021م يف ساحل العاج. القمَّ
لنشر ثالثة آالف  أنه يستعدُّ  أعلن االحتاُد اإلفريقي  أبابا  أديس  ويف 
ًتا يف ِمنَطقة الساحل، وقال رئيس جلنة السالم واألمن يف  جندي مؤقَّ
ع  االحتاد إسماعيل شيرغي: »أعتقد أن هذا القرار اتُّخذ بسبب توسُّ

التهديد، وازدياده تعقيًدا«. 
ول  الدُّ مجموعة  ة  قوَّ فيه  الذي مترُّ  الوقت  اإلفريقي يف  القراُر  ويأتي 
اخلمس بأزمة؛ نتيجَة غياب الُقدرات املساندة )اللوجستية( واملالية، فقد 
ظلَّت منذ إنشائها عام 2015م تعمل بُقدرات ضعيفة حتت ِمظلَّة القوات 

ر عدُدها بنحو 4500 جندي يف عملية »بارخان«. الفرنسية التي يُقدَّ
د بن شمباس مبعوِث األمم املتحدة اخلاصِّ يف ِمنَطقة  ونُقل عن محمَّ
اإلرهابية يف  الهَجمات  ط  أن متوسِّ اإلفريقي،  والساحل  إفريقيا  غرب 
بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر ارتفع خمسَة أضعاف منذ عام 2016م، 
وقتَلت الهَجماُت اإلرهابية والُعنف الطائفي ما ال يقلُّ عن 4000 شخص 

عام 2019م يف ِمنَطقة الساحل، مقارنًة بنحو 770 حالًة عام 2016م. 
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ولي لهزمية تنظيم  رة للتحالف الدَّ عقَد وزراء خارجية املجموعة املصغَّ
“داعش” اجتماًعا افتراضّيًا يوم اخلميس 4 يونيو 2020م، َرأََسه وزيُر 
وعشرون  تسٌع  فيه  وشاركت  بومبيو،  مايك  املتحدة  الواليات  خارجية 
دولة. ناقش املجتِمعون ُسبل احملافظة على الضغط املستمر على ُفلول 
ُطموحات  لهزمية  اجلماعي  النَّهج  وتعزيز  وسوريا،  العراق  داعش يف 
األميركية  وزارة اخلارجية  باسم  ث  املتحدِّ ونُقل عن  العاملية.  التنظيم 
املناطق  كلِّ  االستقرار يف  يَة حتقيق  أهمِّ االجتماع  د يف  أكَّ بومبيو  أن 
رة، وال سيَّما يف العراق وسوريا، وأن املعركة على تنظيم داعش  احملرَّ

ًة على املدى القريب.  ستظلُّ مستمرَّ
وقال وزيُر اخلارجية السعودية، األميُر فيصل بن فرحان بن عبد اهلل 
احللول  تعثُّر  من  القلق  ببالغ  تشُعر  اململكة  “إن  كلمته:  يف  سعود  آل 
الطائفية،  امليليشيات  د  متدُّ واستمرار  امِلنَطقة،  ألَزمات  السياسية 
للتنظيمات  ر  يوفِّ ما  وهو  والكراهية،  التطرُّف  خلطابات  وتأجيجها 
اإلرهابية ومنها داعش، الُفرصَة الستعادة ُقدراتها يف التجنيد وترتيب 
ي لهذه  ية ومثابرة للتصدِّ فوف، ويتطلَّب منَّا جميًعا العمَل بكل ِجدِّ الصُّ
ولي  د التزاَم السعودية املستمر بدعم جهود التحالف الدَّ املخاطر”. وأكَّ
على تنظيم داعش اإلرهابي، واستعداَدها ملشاركة ِخبراتها يف مجال 
مكافحة اإلرهاب، ومنع متويله، ومحاربة التطرُّف، ونشر ِقيَم التسامح 

واالنفتاح مع الدول األعضاء. 
اإلرهاب  محاربَة  “إن  فدي:  الصَّ أمين  األردني  اخلارجية  وزيُر  وقال 
تستدعي العمَل فوًرا وبكثافة على منع تنفيذ قرار إسرائيل ضمَّ ثُلث 

راع، وفوضى  فلسطني احملتلَّة، مِلا سيُسبِّبه تنفيُذ القرار من تأجيج للصِّ
إلى  ل  التوصُّ تستهدف  مفاوضات  بإطالق  واالهتمام  لألمل،  وِفقداٍن 
فدي أن اإلرهاب ينتشر يف بيئات الفوضى  د الصَّ حلٍّ تفاُوضي”. وأكَّ
راع وِفقدان األمل، وأن اخلطَر العقائدي  واألَزمات، ويعيش على الصِّ
ولي  ا يستدعي تقويَة التحالف الدَّ واألمني لإلرهاب ما يزال كبيًرا؛ ممَّ

على داعش، وضمان متاُسكه. 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزيُر  ودعا 
إحلاق هزمية  لضمان  اجلهود  ُمضاعفة  إلى  بُوريطة،  ناصر  باخلارج 
ومن  الوقت  من  بتجريدها  اإلرهابية،  املجموعة  بهذه  ودائمة  شاملة 
بوريطة يف  د  وأكَّ العنيفة.  عملياتها  لدعم  الالزمة  املوارد  ومن  املكان 
كلمته أهميَة القضاء على التهديد اإلرهابي يف إفريقيا، مشيًرا إلى أن 
ة يستخدمون  املقاتلني اإلرهابيني املوالني لتنظيم داعش يف تلك القارَّ
م  ون طموَح التحكُّ رة، ومن ذلك الطائراُت دون طيَّار، ويُغذُّ أسلحًة متطوِّ
فروع  من  مقاتلني  استقطاب  إلى  عي  السَّ مع  احمللِّية،  املجتمعات  يف 
التابعني  إرهابية أخرى. وأوضَح بوريطة أن عدد املقاتلني اإلرهابيني 
ة تشهد اليوم  ر بستة آالف مقاتل، وأن القارَّ لتنظيم داعش بإفريقيا يقدَّ

ارتفاًعا قوّيًا يف الهَجمات يف وَسط إفريقيا وِمنَطقة الساحل.
ولي  ويعدُّ هذا االجتماُع هو السادس يف سلسلة ُمشاورات التحالف الدَّ
)فبراير  وروما  2015م(،  )يونيو  باريس  يف  ُعقدت  داعش،  لهزمية 
2018م(،  )يوليو  وبروكسيل  2017م(،  )سبتمبر  ونيويورك  2016م(، 

وواشنطن )نوفمبر 2019م(. 

ولي لهزيمة داعش وزراء خارجية التحالف الدَّ
ماضون في هزيمة التنظيم اإلرهابي
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ف يف مجاالتها وسياقاتها املختلفة؛ الدينية والفكرية والثقافية؛  تناول ِملفُّ املجلة يف هذا العدد ظاهرَة التطرُّ
ف ينطوي على عنف أو إرهاب، فبعُض  التها؛ ذلك أنه ليس كلُّ تطرُّ دة يف حتوُّ للوقوف على قوة هذه الظاهرة املعقَّ
ف ديني أو  ة إرهاٌب إال ويكون منبثًقا عن تطرُّ فات املغالية قد ُتَعدُّ تطرًفا، لكن يف املقابل ليس َثمَّ املواقف والتصرُّ

فكري أو ِعرقي أو قومي.

يسلك  وال  واجلماعات،  واملجتمعات  البيئات  اختالف  بحَسب  مختلفة  معانَي  يحمالن  واإلرهاب  ف  التطرُّ إن 
ف ومحاربة اإلرهاب وصفًة  بَع سياساُت مكافحة التطرُّ املتطرفون أو اإلرهابيون نهًجا واحًدا، ومن ثمَّ ال ينبغي أن تتَّ

دة أو مسلًكا واحًدا. موحَّ

ا ملواجهة  ف، إن فهم الَعالقة بينهما أمٌر مهمٌّ جّدً َد اشتقاق من عملية التطرُّ ومع أن األعمال اإلرهابية ليست مجرَّ
رات نظرية، تبدو  أو تصوُّ ارتكاَب أعمال عنف. واإلرهاُب قد يبدأ بأفكار  املتطرفني  العنيف بنجاح، ومنع  ف  التطرُّ
متماسكًة وسائغة يف ذهٍن ال ميتلك قدرًة على الفحص والدرس والنقد والتفكيك، لكنَّ عالم األفكار، سواء أكانت 
ي  ر املسار اخلطِّ متهافتًة أم راسخة، ليس وحَده الذي يجعل فرًدا ما َينِزُع إلى اإلرهاب، واألمر أكثر تعقيًدا من تصوُّ
الذي قد يستسهله بعُض الباحثني واخلبراء يف حتليل الَعالقة بني مصطلحي التطرف واإلرهاب، فهذا املساُر على 

د تعقيًدا شديًدا، وحتكمه أربعة عوامَل داخلية وخارجية، اتفقت عليها معظُم الدراسات وهي:  احلقيقة معقَّ

مة، والشبكاُت والَعالقات بني األشخاص، والقناعاُت السياسية  ة واجلماعية، حقيقًة كانت أم متوهَّ املظالُم الشخصيَّ
والدينية، والبيئاُت احلاضنة.

لة بُسبل تنفيذ خطة  نا نعِرُض مسألًة وثيقَة الصِّ ق باملصطلحات واملفاهيم، ولكنَّ إننا ال نعالج هنا قضيًة بحثية تتعلَّ
ع بالقدرة على التأثير واالستدامة، وهو ما يقتضي تقسيَم نطاق  واضحة ملنع التطرف العنيف ومكافحته، تتمتَّ
اجلهود املبذولة ملنع التطرف العنيف ومكافحته إلى ثالث فئات منفصلة ومتصلة يف آن، وهي: املنع، واحملاربة، وإعادة 
ض يف  ن منَع التعرُّ مج، وهي تشبه مناذَج الصحة العامة ذات املقاربة الثالثية اخلطوات التي تتضمَّ التأهيل أو الدَّ

املقام األول، ثم البحث عن إشارات العدوى، وأخيًرا التعامل مع املرض حني ظهوره. 

أخي القارُئ الكرمي

كلنا أمٌل يف أن يحظى هذا العدُد بالَقبول، وأن جتَد مقاالته وأطروحاته إثراًء منكم، منطلقني من قناعاتنا بأن أيَّ 
ي إبداعاتكم.  فكرة نافعة ومصلحة حتتاج إلى مفكر واٍع ومدرك لضرورة تطويرها. ونحن على أمتِّ االستعداد لتبنِّ

عاشور بن إبراهيم الجهني

ف واإلرهاب  التطرُّ
يلتقيان ويفترقان






