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مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب

شروط النشر:
 أن تكون المادة المرسلة في موضوع المجلة )محاربة اإلرهاب(، وذات صلة بأحد 

أبوابها األربعة: الفكري، واإلعالمي، وتمويل اإلرهاب، والعسكري.

واللغة  المنهج  وسالمة  ة،  والِجدَّ والموضوعية  باألصالة  المادة  تتسم  أن   
واألسلوب.

 في المواد البحثية ال بد من التزام التوثيق، بعزو األقوال إلى أصحابها، والنقول 
إلى مصادرها، وإثبات بيانات المصادر.   

 أن تكون المادة مكتوبًة بإحدى اللغات الثالث: العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.
أو  الورقي  النشر  وسائل  من  وسيلة  بأي  نشرها  سبق  قد  المادة  تكون  أال   

ف اليسير فيها. اإللكتروني، ولو بتغيير العنوان والتصرُّ

ة من بحث أو كتاب، سواء أكان ذلك للكاتب نفسه أم لغيره.   أال تكون المادة مستلَّ

االعتذار  يكون  قد  ولكن  ضعفها،  ذلك  يعني  ال  نشرها  عن  نعتذر  التي  المواد   
العتبارات فنية أو غيرها، كأن تكون المادة قد ُنشر في موضوعها من قبل، وسُيبلغ 

الكاتب بذلك.

وتصحيًحا  وتعدياًل  اختصاًرا  المرسلة؛  المواد  في  التصرف  التحرير  لهيئة  يحقُّ   
وتقويًما، بما ال يمسُّ جوهر الموضوع وأفكاره الرئيسة.

 يحقُّ للكاتب أن يعيد نشر مادته بأي طريقة شاء، شرط أن ينص صراحًة أنها سبق 
نشرها في مجلة التحالف.

ا أو في إصدارات   يحقُّ لمجلة التحالف إعادة نشر المواد بأي طريقة، سواء إلكترونيَّ
مستقلة.

 يحقُّ لمجلة التحالف ترجمة الموادِّ إلى أي لغة، وإعادة نشرها بتلك اللغات.  

 )Traditional Arabic( خط   ،)Word( ببرنامج  ا  حاسوبيًّ المرسلة  المادة  د  ُتنضَّ  
المادة  آخر  في  وجدت  إن  والمصادر  الحواشي  جعل  مع  العربية،  للغة   ،18 قياس 

بقياس 16. وخط )Times New Roman( قياس 14، للغة اإلنجليزية أو الفرنسية.

إثبات اآليات القرآنية من نصِّ القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع ضرورة   يحُسن 
عزوها بين معقوفتين بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

 يحُسن إرفاق صور توضيحية مقترحة لما يتصل بالمادة، مع ضرورة أن تكون مأخوذة 
من مواقع الصور المتخصصة ال من الصحف والمجالت.

 ُيرفق بالمادة المرسلة السيرة الذاتية للكــــــــاتب، متضمنــــة: االســــــــم الثالثـــــي، 
والنتاج  الحالية،  والوظيفة  الدراسي،  والتخصص  اإلقامــــة،  وبلــــد  والجنسيــــة، 
وصورة  المصرفي،  الحساب  ورقم  اإللكتروني،  البريد  وعنوان  والثقافي،  العلمي 
شخصية حديثة عند أول مشاركة، علمًا بأننا لن ننشر تعريفًا بالكاتب ولكن ستبقى 

في قاعدة بيانات المجلة.
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المقاتلون األجانب في صفوف 
اليمين المتطرف

التجربة األوروبية
مع العائدين من مناطق الصراع

المعضلة القانونية
للتعامل مع عودة المقاتلين األجانب

العائدون إلى تونس
مأزق الدولة والمجتمع

نحو إستراتيجية أمنية عربية
للتعامل مع العائدين من أوكرانيا

ابها  اآلراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر ُكتَّ
وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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الرياض تحتضن قمًما ثالًثا للتعاون والتنمية

كيف تموت الجمـاعـات
اإلرهابية؟

ظاهرة “الِفدية”
وآثارها في جهود مكافحة اإلرهاب

اإلعالم واإلرهاب
أيهما يدعم اآلخر؟

سمات الشخصية اإلرهابية
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العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  من  بدعوة 
 7 بني  فيما  للمملكة  بينغ  الصيني شي جني  الرئيس  زيارة  ومبناسبة 
و9 ديسمبر 2022م، احتضنت مدينة الرياض ثالَث ِقمٍم خاصة، وهي 
الصينية(.  والعربية  الصينية،  واخلليجية  الصينية،  عودية  )السُّ القمة 
الِقمم  أعمال  جدول  على  واإلرهاب  التطرُّف  مكافحة  قضية  وبرزت 
ؤى  الرُّ تواُفق  عنها،  الصادرة  اخلتامية  البيانات  أوضحت  إذ  الثالث؛ 
العربية الصينية بشأن أهمية التعاون يف مكافحة اإلرهاب، وجتفيف 
أمن  تهدد  التي  األنشطة  جلميع  والتصدي  متويله،  ومصادر  منابعه 

امِلنطقة واستقرارها.

عودية الصينية القمة السُّ
عودية   القمة السُّ 2022م ُعقدت  الثامن من ديسمبر  يف يوم اخلميس 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  السعودي  العاهل  بحضور  الصينية، 
رفَض  للقمة  اخلتامي  البيان  وأكد  بينغ،  الصيني شي جني  والرئيس 
اجلانبني جميَع أشكال التطرُّف واإلرهاب، وأهميَة نشر ثقافة االعتدال 
ورفض  دين،  أو  ِعرق  أو  ثقافة  بأي  اإلرهاب  ربط  وعدم  والتسامح، 

ازدواجية املعايير يف مكافحة اإلرهاب.

د اجلانبان عزمهما تطويَر التعاون يف املجاالت الدفاعية واألمنية،  وأكَّ
مة، مبا  ورفع مستوى تبادل املعلومات واخلبرات ملكافحة اجلرائم املنظَّ
فيها جرائم اإلرهاب، والوقاية من العنف والتطرف، وتنسيق اجلهود 
وتقومي  املبكر،  االستخباراتي  اإلنذار  مجاالت  يف  اخِلبرات  وتبادل 

املصالح  يحقق  مبا  املعلوماتية،  اجلرائم  ومكافحة  األمنية،  األخطار 
املشتركة للبلدين. 

ولـي املشـترك ملكافحـة جرائـم  واتفـق اجلانبـان علـى تعزيـز التعـاون الدَّ
الفسـاد العابرة للحدود، وإرسـاخ مبادئ الشـفافية والنزاهة، والتواصل 
النِشـط بـني األجهـزة املعنيـة مبكافحـة الفسـاد، واالسـتفادة مـن املبـادئ 
ومبـادرة  الفسـاد،  مكافحـة  بشـأن  العشـرين  مجموعـة  أقرتهـا  التـي 
الريـاض العامليـة لسـلطات إنفـاذ القانـون املعنيـة مبكافحـة الفسـاد يف 
واسـترداد  مرتكبيهـا،  ومالحقـة  الفسـاد،  بقضايـا  التحقيقـات  مجـال 

عائـدات اجلرميـة.
ويف الشأن اإليراني، اتفق اجلانبان على أهمية ضمان ِسلمية برنامج 
رية،  ولية للطاقة الذَّ إيران النووي، ودعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدَّ
واحملافظة على منظومة عدم االنتشار، واحترام مبادئ حسن اجلوار، 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.
وعبَّر اجلانب الصيني عن دعمه الكامل للمملكة يف احلفاظ على أمنها 
هجمات  أي  ورفض  شؤونها،  يف  تدخل  ألي  ومعارضته  واستقرارها، 

عودية. تستهدف املدنيني واملصالح السُّ

القمة الخليجية الصينية
ويف يوم اجلمعة التاسع من ديسمبر 2022م، ُعقدت الِقمة اخلليجية  
الصينية للتعاون والتنمية، برئاسة ولي العهد األمير محمد بن سلمان، 
إذ طالبت ببذل اجلهود لتحقيق السالم واألمن واالستقرار يف جميع 

الرياض تحتضُن ِقمًما ثالًثا للتعاون والتنمية
ؤى العربية الصينية بشأن التعاون في محاربة اإلرهاب َتواُفق الرُّ
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أنحاء العالم؛ باالحترام املتبادل والتعاون بني الدول، وااللتزام مببادئ 
املتحدة،  األمم  وميثاق  ولي،  الدَّ اإلنساني  والقانون  ولي،  الدَّ القانون 
ولي القائم على احترام سيادة  وُحسن اجلوار، واحلفاظ على النظام الدَّ
يف  التدخل  وعدم  السياسي،  واستقاللها  أراضيها،  وسالمة  ول،  الدُّ

شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
ومصادر  منابعه  لإلرهاب، وضرورة جتفيف  إدانتهم  عن  القادة  وعبَّر 
التمويل  ومنع  ملكافحته،  ولية  والدَّ اإلقليمية  اجلهود  وتعزيز  متويله، 
األنشطة  جلميع  والتصدي  اإلرهابية،  للجماعات  والتجنيد  والتسليح 

املهددة ألمن املنطقة واستقرارها.
ملعاجلة  املنطقة  دول  مبشاركة  الشامل  احلوار  أهميَة  القادة  وأكد 
لالستقرار،  املزعزعة  اإلقليمية  واألنشطة  اإليراني،  النووي  امللف 
والتصدي لدعم اجلماعات اإلرهابية والطائفية والتنظيمات املسلحة 
غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات املسيَّرة، 
ولية واملنشآت النِّفطية، وااللتزام بالقرارات  وضمان سالمة املالحة الدَّ

ولية. األممية والشرعية الدَّ
وأعرب القادة عن دعمهم ملجلس القيادة الرئاسي يف اليمن، برئاسة 
فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبَّرين عن أملهم يف التوصل 
إلى حل سياسي َوفًقا للمبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، وُمخَرجات 
جميع  ودَعوا   .2216 األمن  مجلس  وقرار  الشامل،  الوطني  احلوار 
األطراف اليمنية إلى البدء الفوري يف املفاوضات املباشرة برعاية األمم 
املتحدة، وااللتزام باستمرار الُهدنة، ودعم احلاجات اإلنسانية واإلغاثية 

والتنموية للشعب اليمني. 
احلوثية  اجلماعة  تشنها  التي  اإلرهابية  الهجمات  القادة  واستنكر 
عودية، واإلمارات العربية  على األهداف املدنية يف اململكة العربية السُّ
ولية،  املتحدة، والداخل اليمني، ويف املمرات املائية، وطرق املالحة الدَّ

السالح  بحظر  والتقيُّد  األعمال،  لهذه  للتصدي  ول  الدُّ جميع  ودَعوا 
املنصوص عليه يف قراري مجلس األمن 2216 و2624.

الِقمة العربية الصينية
دت القمة العربية الصينية التي ُعقدت مسـاء اجلمعة التاسـع من  وشـدَّ
ديسـمبر 2022م على تعزيز احلوار بني احلضارات، واحترام الثقافات 
بـني  والتطـرف وصـراع احلضـارات  الكراهيـة  ونبـذ دعـاوى  املختلفـة، 
أتبـاع األديـان والثقافـات، ومعارضـة اإلسـالموفوبيا )ُرهـاب اإلسـالم( 
متـا  قدَّ والصينيـة  العربيـة  احلضارتـني  أن  وتأكيـد  أشـكاله،  بـكل 
م احلضـارة البشـرية، وحترصـان علـى مواصلة  إسـهامات فريـدة يف تقـدُّ
الدعـوة إلـى احلـوار والتواصـل بـني احلضـارات، واحلفـاظ علـى التنـوع 
احلضـاري العاملـي، ونبـذ التمييـز والتحيـز جتـاه حضـارة معينـة، ورفض 

نظريـة صـراع احلضـارات.
حلول  إليجاد  ولية  والدَّ اإلقليمية  اجلهود  بتضافر  الِقمة  وطالبت 
ولية  سياسية لألزمات والقضايا اإلقليمية َوفًقا لقرارات الشرعية الدَّ
من  كل  يف  األزمات  سيَّما  وال  الصلة،  ذات  واملرجعيات  واالتفاقيات 
على  تعمل  التي  اإلرهابية  التنظيمات  ومواجهة  واليمن،  وليبيا  سوريا 
أراضيها، ودعم اجلهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق 
األمن واالستقرار والتنمية واالزدهار ومكافحة اإلرهاب، ودعم جهود 

األمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف هذا الشأن. 
ــة  ــا األمني ــة حلــل القضاي ول العربي ــدُّ ــه لل ــي دعم ــب الصين ــد اجلان وأك
ــة  ــاون، ودعمــه للشــعوب العربي ــق التضامــن والتع يف املنطقــة عــن طري

ــا املســتقلة.  ــا بإرادته ــة خاصــة به ــق تنموي الستكشــاف طرائ
ن اجلانب العربي اجلهوَد التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم  وثمَّ
ز  يعزِّ املنطقة، مبا  لألزمات يف  حلول سلمية  إليجاد  العربية  القضايا 

ولي.  السلم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدَّ

5



 خبيرة في دراسة التطرف واإلرهاب، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، مصر.

أمريكا  دول  معظم  يف  العنيف  التطرف  ظاهرةُ  ارتبطت  اإلرهاب،  دراسات  يف  الشائع  خالف  على 
الالتينية بالتطرف السياسي أو الفكري؛ إذ كانت عملياُت العنف وسقوط الضحايا تتعلَّق غالًبا بالصراع 
بني النظام وقوى املعارضة، ومن ثَم فإن اخلطاب املستخَدم يف مجال التطرف العنيف هناك يحتوي 
دة«، و»عنف الدولة« و»اجلماعات اليمينية العنيفة«،  بني« و»اجلماعات املتمرِّ على مصطلحات مثل: »املخرِّ

و»اجلماعات اليسارية األصولية املسلَّحة« و»وسائل العدالة االنتقالية«.

 أمل مختار 

ميــراث التطـــرف العنيــف
 فـــي أمــريــكـــا الالتــيـــنــية

وأثره في سياسات المواجهة
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طبيعة الصراع
الصـــراع  أحـــداُث  وافقـــت 
ـــارات  السياســـي العنيـــف بـــني التيَّ
السياســـية املتطرفـــة )مـــن اليمـــني واليســـار( 
يف كثيـــر مـــن دول أمريـــكا الالتينيـــة؛ ِحقبـــَة احلـــرب 
واالحتـــاد  املتحـــدة  الواليـــات  بـــني  البـــاردة 
إذا  ـــا  عمَّ النظـــر  وبصـــرف  الســـوفيتي، 
تلـــك  نتائـــج  مـــن  الصراعـــاُت  تلـــك  كانـــت 
طبيعـــي  نتـــاٌج  أنهـــا  أو  البـــاردة،  احلـــرب 
ـــارات  للَحـــراك الفكـــري واالجتماعـــي بـــني التيَّ
ــارات  ـ ــة والتيَّ ــة احملافظـ ــات اليمينيـ واملؤسسـ
ـــة  ـــر والعدال ـــة بالتغيي واملؤسســـات اليســـارية املطالب
ــة  ــَب دول املنطقـ ــو أن أغلـ ــمَّ هـ ــإن املهـ ــة، فـ االجتماعيـ
شـــهدت يف تلـــك احِلقبـــة وال ســـيَّما ســـبعينيَّات القـــرن 
ـــات منـــه، أحـــداَث عنـــف شـــديد؛ ألســـباب  املاضـــي والثمانينيَّ
فكريـــة، نتـــج عنهـــا ســـقوُط عشـــرات اآلالف مـــن الضحايـــا، 
وَمـــن  املعتقلـــني  عـــن  ومفقوديـــن، فضـــاًل  قتلـــى وجرحـــى  بـــني 

ضـــوا للتنكيـــل والتعذيـــب.  تعرَّ

دين«  »متمرِّ بني  م«  منظَّ سياسي  »عنٌف  بأنها  األحداُث  تلك  وتُوصف 
و»مؤسسات الدولة« أو »النخبة احلاكمة«؛ فقد أدرك املتطرفون على 
هاتهم السياسية أن اإلرهاب وسيلٌة للحصول على تنازالت  اختالف توجُّ
التقليدية. ويف املقابل استخدمت  بالوسائل  سياسية يصُعب حتقيقها 
ا  دين«؛ ممَّ األنظمُة احلاكمة عنًفا شديًدا وانتهاكاٍت جسيمًة جتاه »املتمرِّ

أفضى إلى ظهور مصطلح »إرهاب الدولة«.

ومنذ عام 1970م ازداد العنُف املسلَّح للجماعات اليسارية املتطرفة؛ فقد 
بدوافَع فكرية  بارزة؛  اغتيال واسعًة لشخصيات مدنية  ذت عملياِت  نفَّ
لتلك  املسلَّحة  األعماَل  يَصُف  َمن  بني  انقساٌم  هنالك  وكان  أصولية. 
التنظيمات باإلرهابية والتخريبية، وبني َمن يجادُل يف شرعية استخدامها 
للعنف، ويراه كفاًحا مسلًَّحا سائًغا، وال سيَّما مع الهالة العاطفية التي 
»يوفينتود  مثل:  من  اليسارية،  التنظيمات  على  الكوبية  الثورةُ  أضَفتها 
 ،»Tendencia Revolucionaria« وجناحها املسلَّح ،)JP( »بيرونيستا
التي  األرجنتني  يف  املسلَّحة   Montoneros »مونتونيروس«  وجماعة 
دنيا، منوهني  ُرتٍب  اغتيال ملجنَّدين ورجال شرطٍة من  نفذت عملياِت 
إلى أنه ال ميكن حتميلُها مسؤوليَة عمليات القتل واالعتقال واإلخفاء 
ًها  أو موجَّ إذ لم يكن عنف اجلماعة عشوائّيًا  اليسار.  الَقْسري لقوى 
ة، كما هو احلاُل يف أعمال تنظيمات متطرفة أخرى، مثل:  إلى العامَّ

القاعدة وداعش، أو يف عمليات اليمني املتطرف أو تنظيمات يسارية 
متطرفة عنيفة، مثل: منظمة فارك يف كولومبيا.

العدالة االنتقالية
ى أخطاَء  تعرَّضت وسائُل العدالة االنتقالية يف الدول الالتينية ملا يُسمَّ
سياسات مواجهة التطرف العنيف، يف مرحلة السبعينيَّات والثمانينيَّات 
امليالدية، فاخلطاباُت املعتَمدة يف أغلب مراحل احلرب الباردة، جنََحت 
بها التيَّاراُت السياسية وال سيَّما اليسارية، إلى األصولية والتطرف؛ ولم 
تلبث أن تورَّطت يف استخدام العنف والسالح جتاه مؤسسات الدولة، 

وأهداٍف مدنية أحياًنا، مع إثارة الفوضى وتهديد األمن الداخلي. 
متها  مقدِّ الالتينية، ويف  الدول  أغلب  املواجهة يف  واعتمدت سياساُت 
لبة،  الصُّ األمنية  املواجهة  على  وبوليفيا،  والبرازيل  وتشيلي  األرجنتني 
ُشِغَل  ولذلك  اإلنسان.  حقوق  وانتهاك  املفرط،  بالعنف  اتصفت  التي 
الدول  هذه  الدميقراطي يف  التحوُّل  عِقَب  صون  واملتخصِّ العام  الرأُي 
بنقِد سياسات مواجهة التطرف العنيف باتِّباع وسائل العدالة االنتقالية، 
التي بدأت من األرجنتني بعد انتهاء احلكومة العسكرية وانتخاب حكومة 

»راوؤل ألفونسني« الدميقراطية عام 1983م. 
الدميقراطية  إلى  التحوُّل  الالتينية يف مراحل  الدول  أغلُب  واعترفت 
كانت  العنيف  اليساري  التطرف  ملواجهة  احلكوميَة  السياساِت  بأن 
»عنًفا« يرقى إلى أن يكون »إرهاب دولة«. واعتمدت التعامَل مع أتباع 
وليسوا  لإلرهاب،  »ضحايا«  بوصفهم  املتطرف  األصولي  اليسار  تيَّار 
بني« كما كان شائًعا من قبُل، فضاًل عن االهتمام  »إرهابيني« أو »مخرِّ
ر مدى  بضمان عدم تكرار جتاوزات املاضي يف املستقبل. وهذا ما يفسِّ
حساسية املوقف الالتيني الرسمي وغير الرسمي من سياسات مواجهة 
فامليراُث  االنسان«.  »حقوق  بــ  وَعالقتها  والعاملية  احمللِّية  اإلرهاب 
املوقف  هذا  إلى  أفَضت  لديهم  االنتقالية  املرحلة  وخبرةُ  الالتيني 

ريح. الواضح الصَّ

نظرية الشيطانين
والضحية  اجلانَي  أنَّ  األرجنتني،  يف  ظهرت  التي  النظريُة  هذه  تؤكِّد 
»مواجهة  وأنَّ  والعنف،  التطرف  تأجيج  يف  سبٌب  ألنهما  شيطانان؛ 
التطرف العنيف« تتطلَّب عدَم االلتفات إلى املاضي، أي ال محاكمَة وال 
ُحكم، وال حتى مناقشة إصالح املؤسسات والتشريعات؛ لضمان عدم 
تكرار اجلرائم يف املستقبل. وقد واجهت هذه النظريُة جداًل كبيًرا بني 

ا حتى اآلن.  مؤيِّد ومعارض، ومازال مستمّرً
فمن جهة، اعتمد مؤيِّدو تلك النظرية على »شيطنة« التنظيمات اليسارية، 
وَوْصمهم باإلرهاب؛ ملساواة عنفهم بعنف احلكومات يف مرحلة ما ُعرف 
باحلرب القِذرة )1976 - 1983م(، فقد ظهرت انتقاداٌت كثيرة ملنظمة 
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»مونتونيروس« من داخل اجلناح الدميقراطي. ومن جهة أُخرى، اعتمد 
ع أو العنف  رافضو هذه النظرية على عدم املساواة بني العنف املتقطِّ
األصولية،  اليسارية  التنظيمات  بعض  عناصُر  مارَسته  الذي  الفردي 
واسع،  نطاق  على  العسكرية  املؤسسُة  مارسته  الذي  املمنَهج  بالعنف 
د رافضو النظرية أنَّ مؤسساِت  وهي املمثلُة للدولة رسمّيًا وقانونّيًا. وأكَّ
َف ضمن حدود القانون، حتى عند  الدولة القوميَة من املفترض أن تتصرَّ

استخدام العنف حملاربة اخلارجني عن القانون.

وبني هذا وذاك أشارت افتتاحيُة تقرير احلقيقة األرجنتيني »كوناديب« 
املاضي؛  القرن  ت يف سبعينيَّات  اهتزَّ األرجنتني  أن  إلى   )Conadep(
هذه  ت  وُعدَّ املتطرَفني،  واليسار  اليمني  أقصى  من  جاء  رعب  بسبب 

االفتتاحيُة النصَّ األهمَّ لتأييد نظرية الشيطانني. 

وظلَّ األمر كذلك نحو ثالثني عاًما حتى عام 2006م يف عهد حكومة 
نشر  إعادة  اإلنسان  حقوق  أمانُة  رت  قرَّ حني  اليسارية،  »كيرشنر« 
روري لبناء  مة جديدة، أضافت لها هذه العبارة: »من الضَّ التقرير مبقدِّ
املستقبل على أُسس راسخة، عدُم َقبول إرهاب الدولة على أنه نوٌع من 
العنف املتباَدل بني جانبني«. ويف هذه اجلملة رفٌض صريح للنظرية. 
الذي  العسكرية  الكلِّية  مبنى  ل  حوَّ الذي   ،)ESMA( قانون  صدَر  ثم 
احلكم  أثناء  يف  وتعذيبها  اليسارية  املعارضة  العتقال  ًصا  مخصَّ كان 
البائد، الذي تساوى فيه عنُف  العسكري، إلى ُمتَحف للتذكير بالعهد 

النظام الديكتاتوري وعنُف التنظيمات اليسارية املتطرفة.

سياسات المواجهة 
احلكوماُت  ارتكبتها  التي  للتجاوزات  الكبير  املقدار  التقاريُر  أثبتت 
أو  بني«  املخرِّ على  »احلرب  أسمته  ما  بذريعة  الالتينية،  الدول  يف 
اليسارية  والتنظيمات  اليساريني  الناشطني  بهم  وتعني  »اإلرهابيني«، 

األصولية العنيفة وغير العنيفة. وقد وصف تقريُر احلقيقة األرجنتيني 
1976م، وما حدث فيها  الديكتاتوري الذي بدأ بانقالب  ِحقبَة احلكم 
من انتهاكات حقوقية بِحقبة »احلرب القذرة«، وتلك التسميُة جاءت من 
ر الوطني  وصف السياسة الفرنسية يف مستعمراتها يف مراحل التحرُّ

وال سيَّما يف اجلزائر. 
ت تدريًبا على أيدي  اِت العسكريَة األرجنتينية تلقَّ وأصبح ثابًتا أن القوَّ
أو  دين  املتمرِّ مع  للتعامل  أمريكي؛  بتمويل  فرنسيني  عسكريني  خبراَء 
املعارضني اليساريني املتطرفني، سواءٌ من ارتكب عنًفا ومن لم يرتكب. 
ثم أُعيد بناءُ العقيدة العسكرية يف األرجنتني للتعامل مع مصطلحات 
و»العدو  د«  التمرُّ »مكافحة  مثل:  الفرنسية«،  »املدرسة  من  مستوحاة 
الداخلي«، فضاًل عن توسيع دائرة االشتباه وإعداد قوائَم لـ »األعداء 
إطار  خارج  والعقاب  لالستجواب  وحشية  طرق  واعتماد  احملتَملني«، 

العدالة واحملاكمات العلنية.
وتبنَّت العقيدةُ العسكرية يف كثير من الدول الالتينية عِقَب جناح الثورة 
به  واملقصود  املشترك«،  العدوِّ  على  الشاملة  »احلرب  مفهوَم  الكوبية 
التياراُت والتنظيمات واألفكار الشيوعية واليسارية. مع االعتماد على 
الرؤية األمريكية لألمن القومي، القائمة على معاداة الشيوعية، والتعاون 
ات العسكرية  مع الواليات املتحدة يف حتقيق هذا الهدف؛ بنهوض القوَّ
ا  بعبء جديد وهو محاربُة املواطنني اليساريني داخل حدود الدولة، ممَّ
عن  االنحراَف  بل  للجيوش؛  التقليدية  الوظيفة  عن  االنحراَف  يؤكِّد 
املفاهيم األخالقية العسكرية، عندما قام القادةُ العسكريون والضبَّاط 
واجلنود باالشتراك يف عمليات التعذيب واإلعدام للمواطنني املدنيني 

خارج إطار القانون. 
األرجنتني  التي شهدتها  اإلنسانيَة  التجاوزاِت  أن  بالذكر  ومن اجلدير 
متها تشيلي، بعد انقالب اجلنرال »بينوشيه«  ودوٌل التينية أُخرى يف مقدِّ
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اُت املسلَّحة ملواجهة ما ُعرف  يف 1973م، لم تكن سياساٍت تبنَّتها القوَّ
هات سياسية  يومئٍذ بـ »اإلرهاب اليساري« فحسُب؛ بل كانت صًدى لتوجُّ
وقانونية ودينية وثقافية مؤيِّدة لهذه السياسات مبا حتويه من انتهاكات 
حقوقية. وذكر املؤرِّخ األرجنتيني »إستيبان بونتورييرو«: أن املفاهيم التي 
ات املسلَّحة يف مسائل األمن الداخلي جتاه »العدوِّ  ل القوَّ سمحت بتدخُّ
العسكرية  القيادة  ِقبَل  من  مدعومًة  تكن  لم  »التخريب«  أو  الداخلي« 

فحسب؛ بل من قادة األحزاب السياسية الشرعية.
وبهـذا ميكـن فهـُم املوقـِف الرسـمي لغالبيـة الـدول الالتينيـة، وال سـيَّما 
احلكومـات اليسـارية، جتـاه السياسـات واخُلطـط اإلسـتراتيجية احمللِّية 

وليـة ملواجهـة التطـرف العنيف والتنظيمات املتَّهمة بارتكاب أعمال  والدَّ
إرهابيـة يف العالـم. ذلـك املوقـف اخلاضـع مليـراث العنـف وسياسـات 
مواجهـة العنـف يف املاضـي، واخلاضـع أيًضـا مليراث الشـكِّ يف تصنيف 
التنظيمـات ووصفهـا باإلرهـاب. وتـزداد هذه الشـكوُك لـدى احلكومات 
متبنًِّيـا حلفائهـا  أحـُد  أو  املتحـدة  الواليـات  كانـت  كلَّمـا   اليسـارية 

لهذا التصنيف.
وجاء يف البيان الرسمي الصادر عن الدول الالتينية وِمنَطقة البحر 
ولي يف األمم املتحدة:  الكاريبي، بشأن تدابير القضاء على اإلرهاب الدَّ
مثل  اإلرهاب،  انتشار  إلى  تؤدِّي  التي  الظروف  معاجلُة  علينا  »يجب 
النزاعات التي طال أمُدها، والتمييز بني املوطنني، وعدم سيادة القانون، 
وانتهاكات حقوق اإلنسان، واالستبعاد االجتماعي والسياسي الطويل. 
تدبير  أيَّ  وأن  اإلرهاب،  أعماَل  الظروَف ال تسوِّغ  أن هذه  تأكيد  مع 
ولي مرفوض، وميكن  الدَّ القانون  إطار  اإلرهاب خارج  ملواجهة  يُتَّخذ 
إلى  املـُفضي  العنف  يكوَن من  أن  التطرف. وهذا ما ميكن  َج  يؤجِّ أن 
ة بَرْقم 148/70  اإلرهاب«. وبهذا املعنى نشير إلى قرار اجلمعية العامَّ
مكافحة  أثناء  يف  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  »حماية  بشأن 
اإلرهاب«. وأضاف البيان: »لقد رفضت بلداننا رفًضا منهجّيًا القوائم 
السوداء األُحادية اجلانب التي تتَّهم الدوَل بدعم اإلرهاب ورعايته. هذه 
ولي، ويجب وقفها«. ويف السنوات  املمارسُة غير متفقة مع القانون الدَّ
األخيرة استُخدمت كلمات »اإلرهاب« و»التطرف« و»املقاتلون األجانب«، 
الداللة،  واضحة  غيَر  جميًعا  تزال  وال  ِغرارها،  على  أُخرى  وكلماٌت 
وغيَر متََّفق على تعريفها من الناحية القانونية. وهذا يدعو للقلق؛ فإن 
غياب تعريف صريح ودقيق لإلرهاب، له أثٌر سلبي يف حقوق اإلنسان 

واإلجراءات القانونية املتَّخذة.  
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 كاتب وباحث، اإلمارات العربية المتحدة.

ُيعدُّ تنظيم »القاعدة« من أوائل التنظيمات اإلرهابية التي مارست عمليات االختطاف 
وطلب الِفدية يف بدايات احلرب األمريكية على أفغانستان. وبعد أن ظهرت عمليات 
فن الكبيرة،  ارة وقباطنة السُّ القرصنة البحرية، وما تبعها من اختطاف رهائن من البحَّ
ثم اإلفراج عنهم مقابَل مبالغ مالية عالية، اتسع نطاق هذه الظاهرة يف أماكن مختلفة 

ا لتمويل اجلماعات اإلرهابية. فت بوصفها مصدًرا مهّمً من العالم، ووظِّ

 محمد خلفان الصوافي

ظاهرة “الِفدية”
وآثارها في جهود مكافحة اإلرهاب
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جريمة منظمة
»مافيا«  أو  مة،  منظَّ جرميًة  الوقت  مرور  مع  »الِفدية«  ظاهرة  غدت 
متكاملة األركان واملراحل؛ بدًءا من االختطاف مروًرا بالتفاوض ودخول 
عن  فضاًل  واجتماعية،  سياسية  وحسابات  أبعاد  لها  وصار  وسطاء. 
»سوق«  انتعاش  تسبَّب  مما  االقتصادي؛  العامل  وهو  األهم  البعد 
على  د  تهدِّ اجلرمية  تلك  وألن  »الِفدية«.  ظاهرة  وازدهار  االختطاف، 
معها  التعامل  فإن  واملختطفني(؛  )الرهائن  الناس  حياةَ  مباِشر  نحو 
ومواجهتها باتت مسألًة شديدة احلساسية، تتطلَّب دقًة بالغة وحسابات 
غير  وبعضها  موضوعي،  بعضها  كثيرة؛  أموٌر  فيها  وتتداخل  معقدة، 
موضوعي، يرتبط حتديًدا باملواقف الشعبية والرأي العام، وال سيَّما يف 

الدول التي تتأثر قرارات حكوماتها بتلك اجلوانب.
من هنا، توجد ضرورة ملراجعة بل ورمبا »نقض« وجهة النظر التي تسوِّغ 
ة حماية حياة املواطن املختَطف. وثمة مالحظة مهمة  دفع الِفدية، بُحجَّ
هنا، هي أن وجهة النظر هذه تتردد كثيًرا يف الساحة األوروبية أكثر من 
غيرها، وال سيما بني األكادمييني واملفكرين، استناًدا إلى أن رفض دفع 

الِفدية يُعدُّ مجازفًة بحياة الناس.
أكثر  الرؤية  فإن  احلكومات،  وتوجهات  السياسي  اجلانب  على  أما 
دقة وتوازًنا، وبعبارة أدق ال يغلب اجلانب العاطفي على فكر الساسة 
األدبيات  ومن  األكادمييني.  من  يحدث  كما  وقراراتهم  األوروبيني 
الشهيرة يف هذا السياق، كتاب: »نريد التفاوض: العالم السري للخطف 

والرهائن والِفدية« للمؤلف »ساميون جويل«. 

ي األبعاد والنتائج التي جنمت عن ظاهرة »الِفدية«،  ومن املهم أيًضا تقصِّ
د من إجراءات القضاء  وأفرزت العديد من الظواهر السلبية، التي تُعقِّ
لت »الِفدية« إلى جتارٍة  على اإلرهاب أو تقيِّدها. وال سيما بعد أن حتوَّ

مربحة، وباتت أقرب إلى »جتارة« مستقلة. 

وعلى مستوى القيم واملبادئ، وهي التي يُفترض أنها مظلُة السياسات 
شأنه  من  واستمرارها،  الِفدية«  »ظاهرة  منوَّ  فإن  القرارات،  ومحرك 
تأسيس َعالقة بني األجهزة األمنية واإلرهابيني. وهو ما يعني تغييب 
الَعداء والتناقض  أخطر قيمة يف احلرب األخالقية واإلنسانية، وهي 

اجلذري بني اإلرهابي ورجل األمن.

ضرورة المواجهة
ا، بدأت يف ثالثينيات القرن املاضي،  الِفدية عموًما ظاهرةٌ قدمية جّدً
يف  »إيتا«  مثل:  أوروبية  تنظيمات  لدى  الستينيات  ِحقبة  يف  وراجت 
و»األلوية احلمراء« يف  أملانيا،  األحمر« يف  »اجليش  إسبانيا، وجماعة 
وداعش  القاعدة  تنظيمي  مع  الظاهرة  أن عودة  إيطاليا. وال شك يف 
غير  من  بل،  السُّ بشتَّى  مواجهتها  ضرورة  إلى  إشارةٌ  هو  ُمجدًدا 

االستجابة لإلرهابيني وتلبية مطالبهم. 

وثمة مستجداٌت تدعو إلى الوقوف عندها قبل تفاقم الظاهرة ووصولها 
إلى حدٍّ قد تصعب معه مواجهتها حينئذ؛ مثل: ازدياد نشاط اجلماعات 
اإلرهابية، وال سيما حاالت االختطاف، وتركزها يف مناطق معينة من 
العالم، مثل: إفريقيا، وأفغانستان، وإيران، وأيًضا االهتمام بنوع معنيَّ 

جماعة األلوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا األسبق ألدو مورو 
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من الرهائن. ويكمن خطر هذه املستجدات يف آثارها السلبية يف جهود 
مكافحة اإلرهاب؛ ألن مجاراة اإلرهابيني يف مطالبهم تعني استمرار 
الظاهرة، وإخفاق جهود مواجهتها؛ بل تُسهم يف زيادة النشاط اإلرهابي 

ق تلك املكاسب الكبيرة.  واتساع نطاقه، ما دامت »الِفدية« حُتقِّ
باملقارنة، تُعدُّ احلكومات األوروبية أكثر جتاوًبا وتساهاًل يف دفع الِفدية 
أبرياء متاًما، لكنهم  من أمريكا وبريطانيا. ومع أن األمريكيني ليسوا 
أكثر ذكاًء يف دفع الِفدية؛ إذ يجري ذلك أحياًنا بواسطة طرف ثالث، 
ال سيما عندما تكون الرهينة املختطفة يف إيران. وكذلك يف عمليات 

القرصنة. 
املباِشــرة  غيــر  املداخــل  أحــَد  بوصفهــا  حالّيًــا  الِفديــة  إلــى  ويُنظــر 
والنشــاط  البقــاء  اســتمرار  ناحيــة  مــن  ليــس  اإلرهابيــة،  للتنظيمــات 
ــدة،  ــة جدي ــى »تأســيس« تنظيمــات إرهابي فقــط، وإمنــا يف التشــجيع عل
ــردِّي األوضــاع  ــم، وت ــة املنتشــرة يف العال ــة البطال وال ســيما يف ظــلِّ حال
قهــا  التــي حتقِّ املزايــا  الــدول اإلفريقيــة، فضــاًل عــن  االقتصاديــة يف 
بالتواصــل مــع األجهــزة األمنيــة يف الــدول التــي تتفــاوض مــع اإلرهابيــني 
يــة وتفاهــم قابــل  لتحريــر الرهائــن، والتــي رمبــا تســهم يف عقــد عالقــة ودِّ
ع الِفديــُة التنظيمــاِت  للتطــور بــني )اإلرهابــي واألمنــي(. وميكــن أن تُشــجِّ
اإلرهابيــَة األخــرى علــى ممارســة هــذه الظاهــرة، بعــد اكتشــاف مصــادر 
متويــل جديــدة ورمبــا أكثــر ســهولة، يف الوقــت الــذي تعتقــد دول كثيــرة 

ــى اإلرهــاب. ــاق عل ــق اخلن ــا تُضيِّ أنه

أبعاد متداخلة
يرتبــط انتعــاُش ظاهــرة االختطــاف بــكل أشــكالها، ســواٌء اختطــاف 
ألحــد  ووفًقــا  املالــي،  باجلانــب  بحريــة،  وناقــالت  ســفن  أو  أفــراد 
قــه تنظيــم داعــش اإلرهابــي عــام 2014 مــن  التقاريــر، بلــغ مــا حقَّ
تقاضــي »الِفديــة« بــني 35 و 45 مليــون دوالر. أمــا تنظيــم القاعــدة 
ــق يف غضــون األعــوام )2004 إلــى 2012( فقــط نحــو 120 مليــون  فحقَّ
لتدفــق  دالالت  عــدة  وهنــاك  إفريقيــا.  شــمالي  مــن  أكثرهــا  دوالر، 
هــذه األمــوال إلــى التنظيمــات اإلرهابيــة، وال ســيما جلهــة التعقيــدات 
وليــة  ــر يف اجلهــود الوطنيــة والدَّ والصعوبــات التــي باتــت تعرقــل أو تُؤثِّ

ملكافحــة اإلرهــاب، ومــن تلــك الــدالالت: 
ولية يف مواجهة اإلرهاب . 1 إن اجلزء األكبر من إخفاق اجلهود الدَّ

أو  القوانني  يف  وأمنية  سياسية  بثغرات  الصلة  وثيُق  والتطرف 
املالي  وللجانب  خاصة.  األوروبية  الدول  بعض  لدى  اإلجراءات 
قصوُر  يُعدُّ  حيث  الصدد،  هذا  يف  مهم  دوٌر  االقتصادي  أو 
قوانني بعض الدول وإجراءاتها يف جوهره نوًعا من التساهل مع 
عن  فضاًل  وحزًما.  قوًة  مواجهتهم  تتطلَّب  حني  يف  اإلرهابيني، 
ضعف التزام بعض الدول يف تطبيق القرارات واالتفاقات الدولية 
الهادفة إلى التضييق على التنظيمات اإلرهابية يف أوروبا نفسها. 

حاالت . 2 عن  املسؤوليَة  احلكومات  ل  تتحمَّ احلاالت  بعض  يف 
التنظيمات  متويل  مصدر  يكون  فقد  الِفدية.  وطلب  االختطاف 
ليس  بعضها  بل  وقانونية؛  شرعية  اقتصادية  ِكيانات  اإلرهابية 
يُسهم  وبالطبع  صة!  املرخَّ اخليرية  مثل: اجلمعيات  للربح  هادًفا 
أن  كما  اإلرهاب.  متويل  تتبع  تعقيد  يف  الِكيانات  تلك  نشاط 
استحداث مصادَر جديدة للتمويل يُضيف صعوباٍت جديدًة أمام 
املبذولة  الدولية  اجلهود  من  احلدُّ  ثم  والرصد،  التتبع  عمليات 

لوقف متويل اإلرهاب.
اإلرهابية؛ . 3 التنظيمات  لتلك  خضوًعا  »الِفدية«  دفع  قبول  ميثِّل 

ف مع  لتلك الضغوط تتصرَّ التي استجابت  ولة  الدَّ مما يعني أن 
ليست  أنها  أو  ها،  يخصُّ ال  شأًنا  كان  لو  كما  اإلرهاب  مكافحة 
تُتهم  كيف  إذ  االستغراب؛  إلى  يدعو  مسؤواًل، مما  دولّيًا  عضًوا 
الدول العربية واإلسالمية بدعمها لإلرهاب، مع أن بعض الدول 
احملافظة  أهمية  إدراك  من  وبالرغم  علًنا.  ذلك  تفعل  األوروبية 
أن  يعني  االختطاف  حاالت  ازدياد  إن  املواطنني،  حياة  على 
ضعف  نقطَة  بوصفها  الدول،  هذه  مواقف  يستغلُّون  اإلرهابيني 

كبيرة يستغلونها يف حتقيق مأربهم. 
التفاوت، . 4 هذا  وباستقراء  »الِفدية«،  مبالغ  يف  كبير  تفاوٌت  ثمة 

إدارة  الواقعية يف  التنظيمات اإلرهابية قدًرا من  نلَحُظ أن لدى 
ذلك النمط من اإلرهاب. حيث تختلف قيمة املبلغ املطلوب حسب 
الدبلوماسية  أو  طبيعة كل رهينة وأهميتها. فالرهينة السياسية 
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ليست كاملواطن العادي، والرهينة التابعة لدولة غير دميقراطية 
ليست مساويًة لرهينة تابعة لدولة دميقراطية أو غنية تُعلي من 

قيمة املواطن. 

ولية ملكافحة اإلرهاب، تتَّجه التنظيماُت . 5 يف ظلِّ تكثيف اجلهود الدَّ
اإلرهابية إلى البحث عن ساحات أسهل »لالختطاف«، لذا فإنها 
حًة لتكون املكان  ة السمراء مرشَّ تتجه إلى إفريقيا؛ بل باتت القارَّ
إفريقيا  يف  الداخلية  األوضاع  ألن  التنظيمات؛  لتلك  ل  املفضَّ
أو  األفارقة،  لإلرهابيني  أسهل، سواٌء  االختطاف  جتعل عمليات 
اإلرهابيني القادمني إليها بحًثا عن بيئة آمنة ملمارسة جرائمهم. 

ومن ثَم فإن احتماالت النجاح تبدو أعلى.

وماذا بعد؟
لقد تطوَّرت عمليات االختطاف من هواية إلى احتراف، وبعد أن صارت 
يف  تتسابق  اإلرهابية  التنظيمات  فإن  للدخل،  ا  مهّمً مصدًرا  »الِفدية« 
رت عائدات هذه اجلرمية بنحو 50 مليون  عمليات اخلطف. حتى ُقدِّ
ع  التوسُّ على  القدرةَ  التنظيماِت  هذه  أعطى  2020م، مما  عام  دوالر 
يف نشاطها اإلرهابي يف أماكن مختلفة من العالم، وإن بقيت الساحة 
أعطت  الِفدية  دفع  مراحل  أن  كما  نشاًطا.  األكثر  هي  اإلفريقية 
من  )بداًل  معهم  التفاوض  يُعدُّ  إذ  معنوية؛  سياسية  قوًة  للتنظيمات 
محاربتهم( نوًعا من االعتراف غير املباِشر بهم. ومن الطبيعي أن تُنكر 
ة جزئّيًا، فهي لم تدفع على نحو  بعُض الدول دفع الِفدية، وهي محقَّ

لت من يدفع عنها تلك املبالغ.   مباِشر، ولكنها يف الوقت نفسه وكَّ

غيـر أن اسـتمرار تدفـق التمويـل إلـى التنظيمـات اإلرهابيـة مـن شـأنه 
تهـا، فمصـدر قـوة  ر إجـراءات محاربـة التطـرف بُرمَّ أن يـؤدِّي إلـى تعثُـّ
هـذه التنظيمـات يكمـن يف القـدرة االقتصاديـة؛ بـل إن ازديـاد عمليـات 
االختطاف والتفكير يف توفير بيئات آمنة ملمارسـتها، يكشـف أن مسـألة 

عمليـات  حتويـل  إلـى  أفضـى  واحلكومـات  اإلرهابيـني  بـني  التفـاوض 
االختطـاف مـن جرميـة إلـى »جتـارة«، تسـتفيد منهـا أحياًنـا شـخصياٌت 

ـة الوسـاطة. نافـذة تتولَّـى مهمَّ
أوجـه  أحـَد  »الِفديـة«  وتقاضـي  االختطـاف  عمليـاُت  باتـت  أن  وبعـد 
متويـل التنظيمـات اإلرهابيـة، بجانـب القرصنـة التـي حتـدث يف البحـار 
املفتوحـة، وكذلـك االتهامـات املوجهـة للجمعيات اخليريـة، ينبغي تطبيُق 
قواعـد مكافحـة اإلرهـاب املعتمـدة دولّيًـا بصرامـة. وإال سـتكون تلـك 
مغريـة  الِفديـة  أن  أبرزهـا  لعـلَّ  كثيـرة،  ألسـباب  نتيجـة؛  بـال  اجلهـوُد 
للجماعـات اإلرهابيـة، ومـن أسـهل طـرق احلصـول علـى املـال. كمـا أن 
ـل أن تكـون الرهينـة مـن دولـة غنيـة، متيـل إلـى  تلـك التنظيمـات تفضِّ

مواطنيهـا. لتحريـر  التفاهـم 
وقد تكون مسوغات خضوع احلكومات األوروبية غير الصريحة ملطالب 
قلقة  فهي  الداخلي،  املستوى  مفهومة على  الِفدية  دفع  اإلرهابيني يف 
من ردة فعل الرأي العام األوروبي، واتهام حكوماتها بالضعف والفشل؛ 
فتسارع بدفع الِفدية، وترى أن ذلك أهوُن من قتل الرهينة. ولكن من 
الناحية العملية، فإن اخلضوع لتلك املطالب أمر شديد اخلطر؛ بدليل 
لإلرهابيني؛  االستجابة  اعتادت  التي  الدول  يف  مستمرٌّ  اإلرهاب  أن 
بل ميكن القول: إن املواطن األوروبي هو األكثر استهداًفا يف عمليات 

اخلطف. 
ومن ثَم، فإن الدول األوروبية خاصة والغربية عموًما جتد نفسها أمام 
مسؤولية أخالقية مزدوجة ومتناقضة األبعاد؛ بني تأمني حياة مواطنيها 
لم  وإذ  اإلرهاب.  ولية يف محاربة  الدَّ بالتعهُّدات  وااللتزام  املختطفني، 
القانون  على  واخلارجني  لإلرهابيني  االستجابة  أسهمت  أن  يحدث 
ولي سوى  الدَّ املجتمع  أمام  فليس  والتهديدات،  اجلرائم  من  احلدِّ  يف 
متويل  منابع  أهم  من  واحد  لتجفيف  بحزم؛  الظاهرة  هذه  مواجهة 

اإلرهاب، أال وهو »الِفدية«. 
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 باحث في مجال التطرف واإلرهاب، األردن.

ة يف مواجهتها، وعلى أن هذه  مع منوِّ ظاهرة اإلرهاب يف دول العالم املختلفة، ظهر عدٌد من اخُلَطط املهمَّ
اخُلَطط لم تنَجح يف استئصال جذور الظاهرة متاًما، وال سيَّما مع استغالل اجلماعات اإلرهابية للتِّقنيات 
ف  نَتهم من تنفيذ عمليات إرهابية يف دول بعيدة عن دول إقامتهم وانتشارهم- لم تتوقَّ احلديثة التي مكَّ
إستراتيجية  ة  ُخطَّ ووضع  اخلطر،  هذا  ِجماح  لَكبْح  ولي  الدَّ التعاون  أهميُة  برَزت  إذ  املواجهة؛  مساعي 

دة وتنفيذها بحَسب خصوصية كلِّ دولة. موحَّ

راونة   د. حكمت الطَّ

 اإلستراتيجية األوروبية
لمكافحة التطرف واإلرهاب 
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أهمية التعاون
يف دول االحتاد األوروبي قبل عام 2001م، لم يكن التعاوُن يف مجال 
مستويات  زيادة  مع  لكن  سي،  املؤسَّ اإلطار  ضمَن  اإلرهاب  مكافحة 
سبتمبر  من  عشر  احلادي  أحداث  أعقاب  يف  اإلرهابية  التهديدات 
ة مشتركة، تضمن التعاوَن من  2001م، بادَر املسؤولون إلى تطوير ِمنصَّ

أجل سالمة شعوبها ومواطنيها واملقيمني على أراضيها. 

نًة  َة عمله األولى، متضمِّ ويف يونيو 2002م اعتمد االحتاُد األوروبي ُخطَّ
القرار اإلطاري بشأن مكافحة اإلرهاب؛ إذ توافَقت على وضع تعريٍف 
تفجيرات  وعقَب  أوروبا.  أنحاء  جميع  اإلرهابية يف  للجرائم  مشترك 
ت اململكُة املتحدة النسخَة  7 يوليو 2005م، أعدَّ لندن التي وقعت يف 
التي  اإلرهاب«  ملكافحة  األوروبي  االحتاد  »إستراتيجية  من  األولى 
ي لنموِّ الظاهرة، واستفحال خطرها.  طالبت بتشريعاٍت صارمة للتصدِّ

عام  من  ديسمبر  شهر  يف  اإلستراتيجيَة  َة  اخُلطَّ هذه  الدوُل  وتبنَّت 
املستقبل.  يف  والتعديل  للتطوير  قاباًل  أساًسا  وأصبحت  2005م، 

ُة اإلستراتيجية إلى أربعة أُسس رئيسة: واستندت هذه اخُلطَّ

لها: منُع حتوُّل األفراد إلى اإلرهاب.  أوَّ

وثانيها: حمايُة املواطنني والِبنية التحتية من هذه اجلرائم ومنع تلك الهَجمات. 

وثالثها: ضرورةُ مالحقة اإلرهابيني حيث ُوجدوا. 

على  تساعدها  التي  عم  الدَّ وشبكات  املالية  اإلمدادات  قطُع  ورابُعها: 
ممارسة نشاطها اإلرهابي التخريبي. 

االحتاد  دول  لتعاون  املتني  األساَس  اإلستراتيجية  ُة  اخُلطَّ َرت  وفَّ وقد 
األوروبي فيما بينها ملواجهة خطر اإلرهاب، فضاًل عن التعاون مع الدول 
ولية، ومن ذلك: منظمة  غير األعضاء يف االحتاد، ومع املؤسسات الدَّ
العاملي  والتحالف  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  واملـُنتدى  املتحدة،  األمم 

 .)FATF( ضد داعش، وفريق العمل املالي
ة اإلستراتيجية،  وعلى الرغم من اتفاق الدول األوروبية على هذه اخُلطَّ
للدول  متروًكا  لبنودها،  العملي  والتنفيذ  لها،  الفعلي  التطبيُق  بقَي 
والقوانني  التشريعات  اختالف  إلى  ى  أدَّ ا  ِحدٍة، ممَّ على  كلٍّ  األعضاء 

والوسائل واآلليات املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب بني دولٍة وأُخرى.

أبرز التهديدات
يشير بعُض اخلبراء إلى أن عام 2015م شهَد هجرًة كثيفة إلى أوروبا، 
غ  ا سوَّ موافًقا حلدوِث زيادٍة غير قليلة يف عدد احلوادث اإلرهابية، ممَّ
غير  الهجرةَ  ة اإلستراتيجية  الهجرة باإلرهاب؛ لذا جعلت اخُلطَّ ربَط 
األوروبي،  االحتاُد  يواجهها  التي  الرئيسة  التهديدات  أحَد  الشرعية 
والتهديدات  احلدود،  وهشاشة  املختلفة،  راعات  الصِّ إلى  إضافًة 

يبرانية، وتغيُّر املـُناخ، والتدهور البيئي.  السِّ
ي لتلك التهديدات،  وبذل االحتاُد األوروبي جهوًدا كبيرة يف التصدِّ
إنفاذ  ُسلطات  بني  بالتنسيق  األعضاء،  الدول  أمن  وضمان 
القانون، وتباُدل املعلومات والبيانات، وتوفير اإلطار التشريعي 
عن  املسؤولة  الهيئات  ودعم  املالي،  املادِّي  والدعم  القانوني، 
وقد  و»يوروجست«.  »اليوروبول«،  مثل:  من  والعدالة،  األمن 

توجيهيًة  مبادَئ  اإلستراتيجية  ة  اخُلطَّ وضعت 
إرشاديًة واضحة يف صورة ِقيَم مشتركة بني الدول 

األعضاء، مثل: الَوحدة، واملسؤولية، والشراكة.
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ـة  خاصَّ ةٌ  مـادَّ ـة  اخُلطَّ يف  اعتُِمـدت  األوروبـي،  التعـاون  لهـذا  وتأكيـًدا 
اجلـادِّ  بالتعـاون  األعضـاء  الـدول  إلـزام  إلـى  تهـِدُف  بالتضامـن، 
إرهابـي  هجـوم  وقـوع  حـال  يف  عسـكرية  مـوارَد  وتقـدمي  والعملـي، 
هـذه  تنفيـذ  علـى  ومثـااًل  األوروبـي.  االحتـاد  دول  مـن  دولـة  أيِّ  علـى 
األخـوة عمـل  ِفرقـَة  اإلرهـاب  ملكافحـة  األوروبـي  املركـُز  أنشـأ  ة؛   املـادَّ
فَ 60 ضابًطـا مـن دول االحتـاد  )Taskforce Fraternité(، وُكلِـّ
شـهر  يف  فرنسـا  يف  وقـع  الـذي  للهجـوم  كامـل  زمنـي  حتليـٍل  بإعـداد 
ـن  نوفمبـر 2015م، وأسـفَر عـن قتـل 15 شـخًصا وجـرح عَشـرات. وتضمَّ
التحليـُل حتقيقًيـا لتفاصيـل الهجـوم، وجمًعـا للمعلومـات االسـتخباراتية 
لـة التـي أُجريت بوسـاطة  املاليـة الكاملـة، وحتليـاًل لالتصـاالت ذاِت الصِّ
واسـتخالص  وحتليلهـا  االسـتخباراتية،  للثُّغـرات  ا  وحتديـدً اإلنترنـت، 

النتائـج القائمـة علـى تنفيـذ سياسـة مكافحـة اإلرهـاب. 
ة باسم »َوحدة  ويف وقٍت سابق كان »اليوروبول« قد أنشأ َوحدًة مختصَّ
يف   ،)EU IRU( األوروبي  لالحتاِد  تابعة  اإلنترنت«  محتويات  إحالة 
يوليو 2015م؛ بهدف مكافحة التطرف والدعاية اإلرهابية يف اإلنترنت 

ووسائل التواُصل املختلفة.

أُسس رئيسة
ة اإلستراتيجية األوروبية يف  ميكن اإلشارةُ إلى األُسس الرئيسة للُخطَّ

مكافحة اإلرهاب على النحو اآلتي:
ع التهديدات على نحو أفضل قبل وقوعها، وتسهيل 	  القدرةُ على توقُّ

االحتاد؛  دول  بني  التعاون  ثقافة  وتعزيز  عنها،  املعلومات  تباُدل 
بل الناجحة يف مواجهتها. لتقومي التهديدات، وحتديد السُّ

والعقائد 	  األصولية،  مثل:  الرئيسة،  التطرف  أسباب  معاجلُة 
َر يف تلك املجتمعات.  الفكرية املنحرفة، قبل أن تتجذَّ

ِقبَل 	  من  األوروبي  االحتاد  دول  يف  احلدود  مراقبة  حتديُث 
ة، وضماُن عمليات تفتيٍش منتَظمة على احلدود  اجلهات املختصَّ
اخلارجية؛ لسدِّ الفَجوات األمنية، واتخاذ االحتياطات الشديدة 

فيما يتعلَّق بعودة املقاتلني األجانب.

لتقدمي 	  الصحيح  والقانوني  التشريعي  اإلطار  تواُفر  من  التثبُّت 
حايا على الدعم واحلماية التي  اجُلناة إلى العدالة، وحصول الضَّ
يحتاجون إليها. وقد كان للبرملان األوروبي نشاٌط كبيٌر ليس يف 
إعداد التشريعات فحسُب، ولكن يف تقومي الوسائل واألدوات وسدِّ 

الثُّغرات املوجودة أيًضا.

ة أهداف الُخطَّ
ة اإلستراتيجية األوروبية حملاربة اإلرهاب تدابيَر طويلَة  وضعت اخُلطَّ
على  ُمرتكبيها  ومقاضاة  اإلرهابية،  احلوادث  منع  إلى  تهِدُف  املدى، 

النحو اآلتي:

التي  والبرامج  واخُلطط  السياسات  بوضع  التطرف:  من  الوقاية   )1
العقائد  نشر  ومكافحُة  اإلرهاب،  إلى  املؤدِّي  التطرف  منُع  من شأنها 
الفكرية املتطرفة، وعمليات الدعاية والتجنيد واالستقطاب، وعمليات 
التدريب واإلعداد، وعمليات متويل اإلرهاب. وحماية األجيال من هذه 
املخاطر، مع األخذ يف احُلسبان مسؤوليات اجلهات الناشطة والفاعلة 
األنشطة  عن  املسؤولة  اجلهات  مثل:  املختلفة،  املجتمع  ِقطاعات  يف 
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فات  الشبابية، واخِلْدمات االجتماعية، والتربية والتعليم، وفهم التصرُّ
السلوكية، واخلصائص الثقافية والفكرية للعناصر املتطرفة، مع ضمان 

عدم التمييز يف أثناء ممارسة إجراءات الوقاية.

بالتطرف  التوعية  شبكَة  األوروبية  املفوضيُة  أطلقت  املجال  هذا  ويف 
صية  3200 عضٍو من األوساط التخصُّ التي تضمُّ أكثر من   ،)RAN(
تها:  )األكادميية( واحلكومية واملدنية )مؤسسات املجتمع املدني(، مهمَّ
تعزيُز املشاريع التجريبية، وتقدمُي أفضل املمارسات. ويف عام 2019م 
أُنِشَئ مجلُس توجيٍه إضايفٌّ لتقدمي املـَشورة للدول األعضاء، يف رسم 

ة بكلِّ دولة. سياسات الوقاية اخلاصَّ

تعقُّب  ضرورةَ  اإلستراتيجية  ة  اخُلطَّ أكَّدت  اجُلناة:  محاكمة   )2
اجُلناة، سواءٌ يف داخل بلدان االحتاد األوروبي أو خارجها، مع أهمية 
ن تسليَم املطلوبني  ولي يف هذا امِللفِّ الشائك، الذي يتضمَّ التعاون الدَّ
الدول  أراضي  العدالة؛ مبا يضمن حمايَة جميع األشخاص على  إلى 
وحماية  ار،  والزوَّ السيَّاح  أو  فيها  املقيمني  أو  أبنائها  من  األعضاء؛ 
التحتية  الِبنى  حماية  وكذلك  اإلرهابية،  للهَجمات  احملتَملة  األهداف 

لتلك الدول واألماكن العامة فيها.

3( حماية املواطنني واملنشآت: وهي أولويٌة لدى املجلس األوروبي، على 
م ذكُره يف البند السابق، مع حصول ضحايا اإلرهاب املباشرين  ما تقدَّ
األضرار  تخفيَف  اخُلطط  ن  تتضمَّ بحيث  والرعاية،  املساعدات  على 

حايا عنها. النَّاجمة عن احلادث اإلرهابي، وتعويض الضَّ

)البروتوكوالت(  القواعد  من  عدًدا  األوروبي  االحتاد  تبنَّى  وقد  هذا، 
تعريفات  مواءمة  بني  تراوح  التي  )التكتيكات(  اجلديدة  واألدوات 
احلدود  وحماية  والبيانات،  املعلومات  وتباُدل  والعقوبات،  اإلرهاب 

ومكافحة متويل اإلرهاب، وتنظيم بيع األسلحة النارية واستعمالها. 

حقوق اإلنسان
مات  املنظَّ مخاوف  سيَّما  وال  األوروبية،  الدول  يف  املخاوُف  تكثُر 
زيادة  مثل:  املدنية،  احلريات  القواننُي  تلك  َد  تهدِّ أن  من  احلقوقية، 
املشتبَه  األشخاص  على  للسيطرة  الشرطة  ُسلطات  وتوسيع  املراقبة، 
بهم، واحلبس االحتياطي، واإلقامة اجلبرية، والتجريد من اجلنسية، 
ماُت  املنظَّ تُطالب تلك  أو تصاريح اإلقامة. لذا  وإلغاء جوازات السفر 
بضمان االلتزام بحقوق اإلنسان يف أثناء بذل اجلهود ملكافحة اإلرهاب؛ 
ألن انتهاَك تلك احلقوق من األسباب األساسية لنموِّ النزعة املتطرفة، 

ووقوع االضطراب، وِفقدان األمن. 

على  ماُت  املنظَّ فتحثُّ  املقاتلني،  وعودة  اإلنسان  بحقوق  يتعلَّق  ما  ا  أمَّ
ضرورة إعادة املواطنني إلى بلدانهم التي خرجوا منها، وترى أن مراكز 
ا دعا دوَل  االحتجاز تساعُد على منوِّ التطرف والتشبُّث باإلرهاب، ممَّ
جديدة  وسائَل  ووضع  القانونية،  أُُطرها  لتحديث  األوروبي  االحتاد 
تضمن  ُمالئمة؛  قانونية  تشريعات  وسنِّ  املـُعضلة،  تلك  مع  للتعامل 

والتحقيق  اإلرهاب،  يف  للمشاركة  الصراع  مواطن  إلى  السفر  جترمَي 
مع املقاتلني بعد عودتهم. وعلى الرغم من تأكيد منظمة األمن والتعاون 
أو  أو جنسية،  ِعرق،  بأيِّ  اإلرهاب  ربط  عدم  على ضرورةَ  أوروبا  يف 
َة مخاوَف من أن جهود  ثمَّ أو مجتمع، فإن  ثقافة،  أو  أو معتَقد،  دين، 
مكافحة اإلرهاب غالًبا ما تُعنى مبجموعات معيَّنة يف املجتمع، وال سيَّما 

املجتمعات املسلمة.

يبراني األمن السِّ
2020م  لعام  اإلرهاب  حالة  بشأن  األوروبي  االحتاد  لتقرير  َوفًقا 
واجتاهاته، أسهَمت شبكاُت التواُصل االجتماعي وتطبيقات املراسلة، 
ِتقنيَّات  وإن  اإلرهابية،  الهَجمات  من  لكثير  والتنفيذ  التخطيط  يف 
ل  عب تتبَُّع االتصاالت بوساطة اإلنترنت، فسهَّ )التشفير( جعلت من الصَّ
ع من وقوعها. لذا اعتمَدت املفوَّضية  ا عمليات اإلرهاب وسرَّ ذلك جّدً
لالحتاد  جديدة  إستراتيجية  ًة  ُخطَّ 2020م،  يوليو  شهر  يف  األوروبية 
اإلرهاب  مكافحَة  َشِملَت  2025م،  إلى   2020 من  للسنوات  األوروبي 

واجلرمية املنظمة. 
ت بتعزيز  م من جوانب، اهتمَّ ة اإلستراتيجية كلَّ ما تقدَّ ومع تأكيد اخُلطَّ
تضمن  التي  والتدابير  واألدوات  الوسائَل  ووضعت  يبراني،  السِّ األمن 
ة  حتقيَق قدٍر كبير من األمن يف هذا اجلانب احليوي. ومن بنود اخُلطَّ
اإلستراتيجية: احلذُف اإللزامي للمحتوى اإلرهابي من شبكة اإلنترنت، 
ِخْدمات  مي  أوامر احلذف ملقدِّ ة ُسلطَة إصدار  الهيئات املختصَّ ومنُح 
اإلنترنت أليِّ محتًوى متطرف، مع تعطيل احملتوى أو إزالته يف ُغضون 
ساعٍة واحدة. وهذا األمُر حدا باألجهزة األمنية يف عدٍد من دول أوروبا 
ات الرئيسة يف اإلنترنت، ووسائل  لي امِلنصَّ الدخوَل يف شراكات مع مشغِّ
ملكافحة  العاملي  اإلنترنت  )منتدى  مع  بالتنسيق  االجتماعي،  التواُصل 
ية  اإلرهاب(؛ لتقليص الدعاية املتطرفة تقليًصا كبيًرا، واالستعداد بجدِّ
ملواجهة التهديدات اجلديدة املرتبطة باستخدام التقنيات احلديثة يف 
طيَّار(،  )دون  املسيَّرة  الطائرات  استخدام  مثل  اإلرهابية،  الهَجمات 

والذكاء االصطناعي، واملوادِّ الكيميائية والبيولوجية.

ختاًما
كثََّفــت الــدوُل األوروبيــة جهوَدهــا احلثيثــة يف وضــع إســتراتيجية ُمحَكمــة 
ــدة ملواجهــة ُمعضلــة اإلرهــاب، ونوَّعــت جهوَدهــا الراميــَة إلــى منــع  وموحَّ
ــا  ــف قُدراته ــة، ووق ــات اإلرهابي ــُدرات التنظيم التطــرف، واســتنزاف ق
علــى التجنيــد واالســتقطاب، ســواءٌ داخــَل بلــدان االحتــاد األوروبــي، أو 
ة. وقــد جنحــت دوُل أوروبــا  ــة واحليويــة احمليطــة بالقــارَّ يف املناطــق املهمَّ
يف تطويــر سلســلة مــن التشــريعات القانونيــة اجلديــدة يف مواجهــة 
واملبــادئ  والتوصيــات  االتفاقيــات  تعزيــز  إلــى جانــب  هــذا اخلطــر، 
لــة، ومــع كلِّ هــذه اجلهــود يبقــى التعــاوُن األوروبــي  التوجيهيــة ذات الصِّ
محــدوًدا فيمــا يتعلَّــق بإعــادة تأهيــل اإلرهابيــني املســجونني ويف الوقايــة 

املجتمعيــة. 
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 خبير في اإلعالم الرْقمي وتحليل وسائل اإلعالم، ودراسات التطرف والجماعات اإلرهابية، السودان.

العنف  وجرائم  )الفيديو(  ألعاب  بني  الَعالقة  قوةَ  دوًما  اخلبراءُ  د  يؤكِّ
األطفال  من  كبير  بإقبال  األلعاُب يف عصرنا  هذه  واإلرهاب، حيث حظيت 
والفتيان املراهقني. ولعلَّ الهجوَم اإلرهابي الذي وقع يف مدينة »كرايستشرش« 
انتظارهم صالةَ  أثناء  يف  مسلًما   49 أرواح  وحصَد  2019م،  عام  بنيوزلندا 
اجلمعة يف مسجد النور ومركز لينود اإلسالمي، يُبرز تلك الَعالقة بوضوح. 

فعلى وقع أنغام موسيقية، و)بكاميرا( مثبَّتة على ُخوذة اإلرهابي املعتدي؛ بثَّ 
أُخرى، مطلًقا  إلى  ية  ينتقل من ضحِّ اآلثمة، وهو  املروِّعة  تفاصيَل اجلرمية 
النار على اجلرحى الذين يحاولون الهرب، يف محاكاة رمزيَّة إلحدى ألعاب 

.»PUBG« القتال املعروفة بـ

 د. عباس مصطفى صادق

ألعاب الفيديو
والسلوك العنيف
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عواقُب َوخيمة
خبراء  دفع  أُخرى،  حوادَث  من  ِغراره  على  كان  وما  احلادُث  هذا 
التربية إلى التحذير من العواقب الَوخيمة لهذه األلعاب؛ فهي تخلِّف 
املجتمعات  يف  سيَّما  وال  العنف،  إلى  تقود  داخلية  آثاًرا  النفس  يف 
ت ألعاُب الفيديو العنيفة من  التي تغيُب عنها التربية والتوعية. وُعدَّ
األسباب الرئيسة لصعود العنف يف املجتمع؛ بسبب االعتماد الزائد 

ْقمي يف السنوات األخيرة.  على الترفيه الرَّ
ومع ازدياد شعبية هذا النوع من األلعاب، أصبحت أكثَر اجتماعيًة؛ 
آثار ال  نامية، ذات  أنفَسهم يف شبكات اجتماعية  الالعبون  إذ يجُد 
ا  حصَر لها يف الثقافات واألفكار، ويف سلوك األفراد واملجتمعات؛ ممَّ
دعا اجلماعاِت اإلرهابيَة الستغاللها أيًضا يف نشر األفكار املتطرفة 

وعمليات االستقطاب والتجنيد.
لعبة  إلى  العنيفة،  الفيديو  بألعاب  املرتبط  الدائر  اجلدُل  ويعود 
»إكسيدي«  شركُة  رتها  طوَّ التي   Death Race املوت«  »سباق 
مراسلِة  انتباه  اللعبُة  جذبت  فقد  1976م.  عام  األمريكية   Exidy
وكالة »أسوشيتدبرس« ويندي ووكر، التي وصَفت اللعبة بأنها شديدةُ 
الواليات  الوطني يف  السالمة  إلى مجلس  املخاوُف  ووصلت  العنف، 

املتحدة، الذي اتهم اللعبَة بتمجيد دعس الناس وقتلهم بالسيَّارات.
1992م،  عام  يف  جديدة  مرحلًة  العنيفة  الفيديو  ألعاُب  بدأت  ثم 
لعبُة  وهي   ،Mortal Kombat املميت«  »القتال  لعبة  إطالق  بعد 
صراعاٍت عنيفة تسعى إلى القتل، وكان الوصَف الرسمي للعبة حينئٍذ 
هو: »ميكنك تفجيُر دماغ العدوِّ الذي أمامك باستخدام قواك املميَّزة«. 
ًيا للعنف يف مستويات شتَّى، وال سيَّما  وُعدَّ هذا النوُع من األلعاب ُمغذِّ
لها إلى  ْقمي الذكي الذي حوَّ م التِّقني والرَّ بعدما تطوَّرت بفضل التقدُّ
بيئة تفاعلية تصنع واقًعا افتراضّيًا يصبح فيه الالعب جزًءا من بيئٍة 

ا يزيد من التصاقه واندماجه بها متاًما.  غامرة؛ ممَّ
ثت  ويف السنوات األخيرة جذبت بعُض األلعاب االنتباه العامَّ حني حتدَّ
الذي  بالعنف  ارتباطها  عن  حافة  والصِّ االجتماعي  التواصل  وسائُل 
األزرق«  »احلوت  لعبة  األلعاب:  االنتحار. من هذه  إلى مرحلة  يصل 
Blue Whale التي ظهرت يف روسيا عام 2016م، ويُشتبَه يف كون 
الفتيان  يف صفوف  االنتحار  حوادث  من  عدٍد  يف  سبًبا  اللعبة  هذه 
ويف  يوًما،   50 مدار  على  يات  من حتدِّ اللعبُة  ن  تتكوَّ إذ  واملراهقني؛ 

ي النهائي يُطلَب من الالعب االنتحار. التحدِّ

مداخل العنف
يف عام 1993م دفع الغضُب العام عقَب إطالق لعبتَي فيديو عنيفتنَي 
 Night »َرك هما: »القتال املميت« Mortal Kombat و«ليلة الشَّ
بشأن  استماع  جلَسات  عقد  إلى  األمريكي  الكونغرس   ،Trap
عي العام يف  تنظيم بيع ألعاب الفيديو. ويف تلك اجللَسات أدلى املدَّ
كاليفورنيا »دان لونغرين« بشهادته: أن ألعاب الفيديو العنيفة لها أثٌر 
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التأثُّر. وأسفر ذلك عن  الشابَّة السريعة  العقول  اس( يف  دقيق و)حسَّ
1994م،  األول من سبتمبر  الفيديو يف  ألعاب  قيام مؤسسات صناعة 
بإنشاء مجلٍس لتصنيف برامج الترفيه بناًء على محتوى لعبة الفيديو.

بأن  االعتقاد  عن  أحاديُث  جرت  امليالدية،  التسعينيات  أواخر  ومنذ 
املشتبَه بهم يف بعض اجلرائم رمبا كان لهم تاريٌخ يف ممارسة ألعاب 
ذ طالبان يف ثانوية »كولومباين«  الفيديو العنيفة. ففي أبريل 1999م نفَّ
وأساتذتهم،  زمالئهم  من  عدٍد  بقتل  مذبحًة؛  األمريكية  بكولورادو 
 ،Doom »ى »دوم وتبنيَّ أن الطالبنَي كانا يلعبان مًعا لعبة فيديو تسمَّ
منها  يستوحي  أحُدهما  وكان  شديد.  ورعب  وعنف  حركة  لعبُة  وهي 
واجباِته ومشاريَعه املدرسية. وأفَضت هذه احلادثُة إلى حالة من الذعر 
األخالقي من ألعاب الفيديو العنيفة، وَعالقتها بالسلوك الُعدواني يف 
احلياة. وانتهت بعُض األبحاث إلى أن استخدام ألعاب الفيديو العنيفة 

مرتبٌط بزيادة الُعدوانية.

ولم تكن حادثُة ثانوية »كولومباين« الوحيدةَ التي ُربَطت بألعاب الفيديو 
العنيفة، ففي 22 من يوليو 2011م قتل املراهُق »أندرس بريفيك« ثمانيَة 
 69 قتل  ثم  أوسلو،  النرويجية  العاصمة  يف  قنبلة  بتفجير  أشخاص 
ال النرويجي يف جزيرة  مشارًكا يف معسكر صيفي لرابطة شباب العمَّ
نت وثائُق »بريفيك« املضبوطُة كتاباٍت  أوتويا مبقاطعة بوسكرود. وتضمَّ
 ،World of Warcraft مثل:  الفيديو  ألعاب  بعض  عن  إرشاديًة 
و«نداء الواجب« Call of Duty وقد أبلغ احملكمَة يف أبريل 2012م 

ثالثي  لسالح  تخيُّلي  مشهد  باستخدام  النار  إطالق  على  تدرَّب  أنه 
ن من  األبعاد، مارسه يف لعبة »نداء الواجب« التي ساعدته على التمكُّ

ح. الهدف، كما صرَّ

بين التأكيد والنفي 
الفيديو  ألعاب  استخدام  أن  إلى  رة  املبكِّ الدراسات  بعُض  لت  توصَّ
العنيفة مرتبٌط بزيادة الُعدوانية، وقد يؤدِّي إلى انخفاض يف السلوك 
االجتماعي اإليجابي، فيما جادلت دراساٌت أُخرى بأنه ال تأثيَر أللعاب 
الفيديو العنيفة. ويف مقابلة مع شبكة »بي بي إس« BBS عام 2005م، 
ْقمية التفاعلية هذا االرتباَط بني ألعاب  رفض رئيُس جمعية البرامج الرَّ
الفيديو العنيفة والسلوك غير االجتماعي، وقال: إن املشكلة ُمبالَغ فيها 

كثيًرا من ِقبَل أشخاٍص ال يفهمون هذه الصناعة. 

وبعد عشر سنوات صدر تقريٌر عن اجلمعية األمريكية لعلم النفس يف 
أغسطس 2015م، جاء فيه: إن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة مرتبٌط 
األلعاب  بني  لة  الصِّ كافًيا على  دلياًل  لم جتد  لكنَّها  الُعدوانية؛  بزيادة 
راد. وقد أعادت اجلمعيُة تأكيَد هذا املوقف يف عام  والعنف الزائد باطِّ
ببية بني ألعاب  2020م، وقالت: »ال أدلََّة علمية كافية لدعم الَعالقة السَّ

الفيديو العنيفة والسلوك العنيف«.

عن  صدرتا  دراستنَي  يف  جاء  العام،  نفس  ويف  اآلَخر  الطرف  يف 
وعلم  الشخصية  »مجلَّة  من  أبريل  عدد  نُشرتا يف  اجلمعيات،  إحدى 
 Journal of Personality and Social االجتماعي«  النفس 
تزيَد  أن  العنيفة ميكن  الفيديو  ألعاب  أن ممارسة   :Psychology
من أفكار الشخص الُعدوانية ومشاعره وسلوكه الُعدواني، يف البيئات 
)املخبَرية( ويف احلياة الواقعية. إضافًة إلى أن ألعاب الفيديو العنيفة 
قد تكون أكثَر ضرًرا من التِّلفاز واألفالم العنيفة؛ ألنها تفاعلية وممتعة 
الباحثون  يقول  كما  املعتدي،  معرفَة  الالعب  من  وتتطلَّب  ومشوِّقة، 

املشاركون يف الدراستني. 

ــة دراســٌة نشــرها باحثــون يف عــام 2003م مبجلـَّـة »البــثِّ والوســائط  وثمَّ
اإللكترونيــة«، حلَّلــوا فيهــا محتــوى 60 مــن أكثــر ألعــاب الفيديــو العنفيــة 
ــح أن  صــة للكبــار مــن املرجَّ شــيوًعا؛ لتُظهــَر النتائــج أن األلعــاب املخصَّ
تعــِرَض العنــَف أكثــر مــن تلــك املصنَّفــة للجمهــور العــام، وهــي تعــرض 
ر. ويف  مرتكبــي جرائــم األطفــال، وتســوِّغ أعمــاَل العنــف املســلَّح املتكــرِّ
2009م كشــفت ســتُّ دراســات أُجريــت يف أماكــَن وبيئــات مختلفــة، 
ــز الالعبــني واســتمتاعهم  ــوى العنيــف وحتفي عــن الَعالقــات بــني احملت

بألعــاب الفيديــو.

يتمتَّعون بدرجة  الذين  الدراسات: أن الالعبني  نتائُج جميع  وأظهرت 
مات الُعدوانية كانوا أكثَر مياًل إلى تفضيل األلعاب ذات  عالية من السِّ
ز  يعزِّ لم  العنيف  احملتوى  ذلك  أن  من  الرغم  على  العنيف،  احملتوى 

ًدا االستمتاَع باللعبة أو االنغماَس فيها. تعزيًزا مؤكَّ
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مداخل منهجية ونظرية 
»الُعدوان  بعنوان  دورية  مجلَّة  يف  2011م  عام  نُِشرت  لدراسة  َوفًقا 
 )Aggression and Violent Behaviour( »والسلوك العنيف
فإن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة تُنتج مستوياٍت أعلى من اإلدراك 
الُعدواني  والسلوك  اجلسدية،  واإلثارة  الُعدواني،  والتأثير  الُعدواني، 
وهناك  العنيفة.  غير  الفيديو  بألعاب  مقارنًة  القصير(  املدى  )على 

نوعان من القيود الرئيسة على هذه الدراسات:
مــن  كثيــر  يف  الشــائعة  النتيجــَة  أن  مــن  الرغــم  علــى  األول:  النــوع 
إلــى مســتويات  العنيفــة تُفضــي  الفيديــو  ألعــاب  الدراســات هــي أن 
ــًة بألعــاب الفيديــو غيــر العنيفــة، فــإن ثمــَة  أعلــى مــن الُعدوانيــة مقارن
عوامــَل أُخــرى تتجــاوز احملتــوى العنيــف الفعلــي، قــد تكــون مســؤولًة عــن 

املســتويات املرتفعــة مــن الُعدوانيــة.
د  التجريبية إلى استخدام مقياس محدَّ الدراساُت  الثاني: متيل  النوع 
للُعدوانية، قد يقيس التنافسية أيًضا؛ مما يؤدِّي إلى أسئلة عن حقيقة 

ارتباط ألعاب الفيديو العنيفة بالُعدوانية أو التنافسية.
وتَلِفُت النظرياُت التي تربط اآلثاَر السلبية أللعاب الفيديو أو األلعاب 
اآلثار؛  تفاُقم هذه  إلى  االنتباهَ  السلوكي-  بالعنف  اإللكترونية عموًما، 
الفيديو  ألعاب  تصبح ممارسُة  إذ  لأللعاب؛  التفاعلية  الطبيعة  بسبب 
ن على األعمال الُعدوانية التي تصبح فيما بعد أكثَر  العنيفة فرصًة للتمرُّ
شيوًعا يف احلياة الواقعية. وقد يؤثِّر العنُف احملاكي أللعاب الفيديو يف 

أفكار الالعبني ومشاعرهم، ويزيد من سلوكهم الُعدواني.

األمراض النفسية
من  نوٌع  يسبِّبه  املراهقني  لدى  العنيف  للسلوك  آثاًرا  باحثون  ووجد 
وبني  ذلك،  خالف  إثبات  يف  آخرون  باحثون  واجتهد  الفيديو،  ألعاب 
لم  لو  حتى  العنيفة  الفيديو  ألعاب  أن  الباحثني  بعُض  يرى  الفريقني 
تُسِهم يف زيادة العنف، هي تَزيد من ُفرص اإلصابة بأمراض نفسية، 
مثل: القلق واالضطراب واالكتئاب، والشعور بالَوحدة؛ ألنها تسبِّب نوًعا 
من السلوك اإلدماني، مثل قيادة السيارات بسرعات عالية، واملشي يف 

ا يزيد من السلوك املرتبط بطبيعة  طرق ملتوية كثيرة املنعَطفات، ممَّ
هذه األلعاب.

وقد يكتسب األطفاُل ِسمات الغضب والتصرُّف غير املسؤول؛ بسبب 
مها هذه األلعاب، وقد يلجأ كلٌّ  احملتوى الغنيِّ باملتعة السريعة التي تقدِّ
منهم يف نهاية األمر إلى لِعبها يف غرفته على ِحدة. ونتيجًة لذلك فإن 
لون  يفضِّ إذ  ا؛  جّدً محدودًة  تصبح  اآلخرين  مع  التفاعل  على  قدرتهم 
الُعزلَة والبقاء مبفردهم والتواُصل مع اآلخرين بواسطة اإلنترنت فقط.

على صوٍر  يحتوي  بعضها  أن  فهو  األلعاب  هذه  جانب يف  أخطُر  ا  أمَّ
وألفاظ غير مناسبة لألطفال، وقد يحاول األطفاُل تقليد السلوك الذي 
ولن  النشوء،  َطْور  يف  ًة  غضَّ تزال  ال  أدمغتهم  ألن  األلعاب؛  يف  يظهر 
ة. ونظًرا لعجزهم  يكونوا قادرين على التمييز بني الصواب واخلطأ بدقَّ
امللل  مشاعُر  نفوسهم  يف  تتغلغل  اإليجابي،  االجتماعي  التواُصل  عن 
واإلحراج يف املواقف االجتماعية؛ ليصبَح هؤالء األطفاُل أكثَر ُعرضًة 
لإلصابة بضعف التكيُّف، وغلبة احلزن والقلق واالضطراب، يف حياتهم 

الشخصية وامِلَهنية.

كلمة الختام
شيوع  عن  الناجتة  لآلثار  والدارسني  الباحثني  كلمُة  اختلفت  مهما 
ة وُمنكٍر لها؛ فإن  األلعاب اإللكترونية العنيفة، بني ُمقرٍّ بآثارها الضارَّ
ذوا هَجماٍت دمويًة  الواقع يؤكِّد تأثُّر بعض اإلرهابيني العنيفني الذين نفَّ
درجًة  ميلكون  الذين  الالعبني  وأن  األلعاب!  بتلك  البلدان،  بعض  يف 
فات الُعدوانية كانوا أكثَر مياًل إلى تفضيل األلعاب ذات  عالية من الصِّ
ن على  للتمرُّ األلعاب فرصًة  تلك  ا جعل ممارسَة  العنيف، ممَّ احملتوى 
األعمال الُعدوانية التي تصبح فيما بعُد أكثَر شيوًعا يف احلياة الواقعية، 

ا تسبِّيه من أمراض نفسية تصيب األطفال واملراهقني. فضاًل عمَّ
والتربوية  احلكومية  املؤسسات  جهود  تضاُفر  أهميُة  كانت  هنا  ومن 
واملجتمعية، يف التحذير من خطر هذه األلعاب، وحثِّ املربِّني من آباٍء 
ب مراقبًة واعية بصيرة؛ ومدِّ يد  ومعلِّمني على مراقبة األبناء والطالَّ

رر.  ًرا، قبل تورُّطهم يف االنحراف، واستفحال الضَّ العون لهم مبكِّ
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محاكمة اإلرهابي
العليا  احملكمة  أمام  للمثول  احتياًطا  اإلرهابي  ُحبَس 
2020م أصدر  27 من أغسطس  ثم يف  أبريل.   5 يف 
جن  القاضي »كاميرون ماندر« احلكَم النهائي عليه بالسَّ

إدانته  بعد  املشروط،  اإلفراج  إمكانية  دون  املؤبَّد، 
جن  بالسَّ آخَر  ُحكًما  وُحكم  شخًصا.   51 قتل  بجرمية 
عاًما   12 جن  وبالسَّ إرهابي،  عمل  يف  لضلوعه  املؤبَّد 
التي  األولى  املرة  هي  وهذه  مدنّيًا.   40 قتل  حملاولة 

هجوم كرايستشيرش
إرهاب اليمين المتطرف يضرب نيوزيلندا

مارس 2019م
 15

ش
شير

ست
هجوم كراي

ون لصالة اجلمعة يف مسجد النور مبدينة )كرايستشيرش( يف نيوزيلندا، مبسلَّح اقتحم  فوجئ مسلمون وهم يستعدُّ
املسجَد يف متام الساعة الواحدة وخمس وأربعني دقيقة يوم 15 مارس 2019م، وبدأ يطلق النار بحقد، فخلَّف 51 قتياًل 

و50 جريًحا، من بني 300 مصلٍّ يف اجلامع.
كانت بندقيُة املهاجم اإلرهابي حتُصد املصلِّني، وكاميرته املثبَّتة على ُخوذته تصوِّر مشاهد الرعب وتنقلها يف بثٍّ حيٍّ 
ُذ الهجوم »برينتون تارانت«، وهو يف 28 من عمره، ينتمي إلى اليمني املتطرف،  مباشر يف موقع )فيسبوك(. يُدعى منفِّ

ويؤمن بسيادة الِبيض يف العالم. 

 أسرة التحرير
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أقصى  وهي  مشروط،  عفو  دون  املؤبَّد  جن  السَّ عقوبُة  فيها  تُفَرض 
عقوبة متاحة يف نيوزيلندا. 

كلِّية  يف  األستاُذ  أسافو«  »ديالن  كتب  اإلرهابي  على  احلكم  بعد 
اإلرهابي  ملنح  العدالة اجلنائية  بنظام  نحتفُل  »قد  للقانون:  »أوكالند« 
يكون  رمبا  قبل،  من  مثيٌل  له  يسبق  لم  ما  وهو  متاحة،  عقوبة  أشدَّ 
الوقُت مناسًبا لنا أيًضا للتفكير يف مدى استجابة حكومتنا للهَجمات، 
من  مماثلة  هَجمات  تكرار  لوقف  اتخذتها  التي  اخلطوات  سيَّما  وال 
ي لتفوُّق الِعرق األبيض  الكراهية املعادية لإلسالم. ما الذي فعلته للتصدِّ
والكراهية املعادية لإلسالم التي أدَّت إلى الهَجمات، وملنع انتشار هذه 
األفكار؟ علينا أن نسأَل أنفسنا: ما القواننُي والسياسات التي طبَّقتها 
نني، من األعمال  احلكومة حلماية املجتمعات املسلمة، واألشخاص امللوَّ
كانت  احلكومة  األبيض؟  التفوُّق  وإرهاب  املتطرف،  لليمني  املستقبلية 
ا؟  ًة وقادرة على الردِّ على عنف السالح، لكن ما الذي فعلته حّقً مستعدَّ
لسوء احلظِّ هذا ما تُخِفق فيه حكومتنا، ليس ألنها غيُر قادرة، ولكن 

ألنها غيُر راغبة«.

اإلعالم واإلرهاب 
73 صفحة،  من  بياٍن  يف  أصدرها  وثيقة  يف  معتقداته  »تارانت«  ن  دوَّ
فيها  ح  صرَّ العظيم«  »االستبدال  بعنوان  )اإلنترنت(  شبكة  يف  نشرها 
ط للهجوم قبل عامني، وأنه اختار مدينة )كرايستشيرش(  أنه كان يخطِّ
ر من غزٍو محتَمل من الهند، أو الصني، أو  قبل ثالثة أشهر فقط. وحذَّ
تركيا يف املستقبل. وأرجع هجوَمه على املسلمني بأن »الهجوم عليهم 
يحظى بأكبر قدر من الدعم، وهم من أقوى املجموعات ذات اخلصوبة 
أوَل حملة صليبية  ز  الذي جهَّ الثاني«  »أوربان  بالبابا  وأشاد  العالية«. 
ح بدعمه الرئيَس األمريكي »دونالد ترامب«، كونه  على املسلمني. وصرَّ
ا إذا كان يعتقد  دة«، وعندما ُسئل ترامب عمَّ »رمًزا للُهويَّة البيضاء املتجدِّ
أن القوميني الِبيض ميثِّلون تهديًدا يف جميع أنحاء العالم، أجاب: »ال 
الذين  األشخاص  من  أنها مجموعٌة صغيرة  أعتقد  ا،  حّقً ذلك  أعتقد 

ا، إنه من املؤكَّد شيء كريه«. يعانون من مشكالت خِطرة جّدً
من  عدد  على  اإلرهابيُّ  نشره  كان  الذي  املباشر  البثِّ  مقطُع  انتشر 
فحثَّت  و)يوتيوب(،  ليك(  )اليف  ومنها  رة،  املصوَّ املقاطع  بثِّ  ات  ِمنصَّ
الشرطُة وجماعاُت دعم املسلمني والهيئاُت احلكومية أيَّ شخص يجد 
املقطع أن يزيلَه ويُبلَغ عنه. وصنَّف املكتُب النيوزيلندي لتصنيف األفالم 
أو  عرَضه،  أو  نسَخه،  م  يجرِّ »محظور«، مما  أنه  على  ر  املصوَّ املقطع 
أستراليا  يف  اإلعالمية  سات  املؤسَّ من  كثيٌر  بثَّت  ذلك  ومع  توزيَعه. 
البثِّ  من شريط  أجزاًء  املتحدة  اململكة  الشعبية يف  حف  الصُّ ومواقع 

املباشر، منها مجموعة قنوات )سكاي نيوز( أستراليا.
على  اليمينيني  املتطرفني  قدرة  مدى  اإلرهابي  الهجوُم  أظهر  وبهذا 
عبر  االفتراضي  املجتمع  من  الدعم  وحشد  اإلنترنت،  من  االستفادة 
األمنية  واألجهزةَ  احلكوماِت  أن  أيًضا  الهجوم  وأوضح  اته.  ِمنصَّ

يف  املتطرف  اليمني  يات  حتدِّ ملواجهة  ة  مستعدَّ غيُر  التِّقنية  وشركات 
استخدام شبكات اإلنترنت املظلم )Dark Web( يف التعبئة.

نداء كرايستشيرش
بعد شهرين من احلادث اإلرهابي اجتمعت رئيسُة الوزراء النيوزيلندية 
»جاسندا أردرن« والرئيُس الفرنسي »إميانويل ماكرون« يف باريس، مع 
عَشرة رؤساء دول، وممثِّلني رفيعي املستوى عن منشآت اإلنترنت يف 
15 مايو 2019م، وأعلنوا مبادرةَ »نداء كرايستشيرش«؛ حلذف احملتوى 
أكثُر من 50 دولًة،  املتطرف واإلرهابي من اإلنترنت. ودعمت املبادرةَ 
مات َدولية، وثمانيٌة من مزوِّدي ِخْدمات اإلنترنت. ورفضت  وثالُث منظَّ
إدارةُ الرئيس ترامب التوقيَع على »نداء كرايستشيرش«، غير أن إدارة 

ت إلى املبادرة يف مايو 2021م. الرئيس بايدن انضمَّ
د بها  وهذا النداء هو مبادرةٌ تشتمل على سلسلة من االلتزامات تتعهَّ
الدوُل واملنشآت واملجتمع املدني؛ مبكافحة احملتويات املتطرفة العنيفة 
واإلرهابية على اإلنترنت بأساليَب فاعلة ومؤثرة مع التعاون والتنسيق، 
الشفافيُة  وهي  اإلنترنت،  عليها  يقوم  التي  األساسية  الِقيَم  واحترام 

واالنفتاح وَصون احلقوق.
جيدة؛  أولية  نتائَج  ومضموًنا  املسبوق شكاًل  غير  التعاوُن  هذا  ق  وحقَّ
يف  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعني  الرابعة  اجللسة  ففي 
مع  املفاوضات  جوالت  من  عدٍد  وعقب  بنيويورك،  2019م  سبتمبر 
منشآت اإلنترنت يف باريس، وسان فرانسيسكو، وسياتل، أعلن رئيُس 
اإلجراءات  من  عدًدا  نيوزيلندا  وزراء  ورئيسُة  الفرنسية  اجلمهورية 

ة، من أبرزها: املهمَّ
إصالُح هيكل »منتدى اإلنترنت العاملي املعني مبكافحة اإلرهاب« 	 

وحوكمته.
استخدام 	  عن  بحوث  إلعداد  املنتدى؛  ذلك  يف  عمل  فرق  إنشاء 

إطار  لإلنترنت، ووضع  العنيفة  املتطرفة  اإلرهابيني واجلماعات 
مشترك لتبادل البيانات، يحترم خصوصيَّة املستخِدمني وحقوقهم 

األساسية.
بني 	  مشتركة  األَزمات  إلدارة  )بروتوكول(  قواعَد  مجموعة  وضع 

ي الناجع والسريع يف حال حدوث  الدول واملنشآت؛ بُغيَة التصدِّ
هجوم إرهابي، أو انتشار محتًوى إرهابي على اإلنترنت.

رد؛  ا أن هذا النوَع من التطرف واإلرهاب يف ازدياد مطَّ ومن املقلق حّقً
إذ تشير جميُع اإلحصاءات والتقارير الرسمية على النطاقني األوروبي 
الطابع  ذات  اإلرهابية  الهَجمات  لعدد  متدرِّج  منوٍّ  إلى  واألمريكي، 
الواليات  يف   %400 بلغت  زيادةٌ  وهي  األخيرة،  السنوات  يف  اليميني 
لعام  العاملي  اإلرهاب  ر  د مؤشِّ وأكَّ و2017م.   2016 املتحدة بني عامي 
2019م أن االعتداءاِت املنسوبَة إلى أفراد أو مجموعات ميينية قومية 
عدُد  له  سجَّ الذي  نفُسه  ل  املعدَّ وهو  ات،  مرَّ ثالث  تضاعفت  متطرفة 

املتطرفني اليمينيني املسجونني يف بلداٍن أوروبية عام 2018م. 
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د المقاتلون األجانب خطر عالمي متجدِّ
ـن مبكافحـة اإلرهـاب  املقاتلـن األجانـب أنظـاَر املهتمِّ لفتـت ظاهـرةُ 
ة، بعـد أن جنـح تنظيـُم داعـش اإلرهابـي بتجنيـد  يف أنحـاء العالـم بشـدَّ
أكثـَر مـن 40 ألـَف مقاتـل أجنبـي مـن ُزهـاء 80 دولـًة، أتـى بهـم مـن كلِّ 
َحـَدٍب وَصـْوب إلـى دولتـه املزعومـة يف األراضـي التـي احتلَّها من سـوريا 
والعـراق يف عـام 2014م. وسـارع مجلـُس األمـن التابـُع لـأمم املتحـدة 
إلـى إصـدار قراَريـه رقـم 2178 عـام 2014م ورقـم 2396 عـام 2017م 
ي لهـذا اخلطـر الزاحـف. وعلـى الرغـم من هزميـة داعش وزوال  للتصـدِّ
دت احلرُب الروسـية األوكرانية بنسـختَيها يف عاَمي  دولته املزعومة جدَّ
2014 و2022م القلـَق مـن هـذه ظاهـرة املقاتلـن األجانـب، وال سـيَّما 
بعـد أن تبـارى اجلانبـان املتحاربـان يف جذبهـم، وتقـدمي اإلغـراءات لهـم 

ـراع. لالنضمـام إلـى أحـد طـريَف الصِّ
أكثَر  وتصبح  تستفحُل  ما  غالًبا  املقاتلن  هؤالء  أخطار  إن  وحيث 
ملف  فإن  فيها؛  أسهموا  التي  املعارك  ساحَة  مغادرتهم  بعد  وضوًحا 
الكاتُب  استعرض  إذ  الظاهرة؛  هذه  جوانب  بعض  يتناول  العدد  هذا 
باتت  التي  الظاهرة،  هذه  معاجلة  يف  تونس  جتِربَة  سويلمي  محمد 
مأِزًقا للدولة واملجتمع يف آن؛ إذ ال يزال التعامُل مع العائدين من أماكن 
الصراع واالضطراب إلى تونَس غيَر واضح املعالم، واخلالُف يف وجهات 
ًبا. والوضع يتطلَّب تعاوًنا سريًعا بن أجهزة  النظر ما زال واسًعا ومتشعِّ
ساتها واملجتمع املدني؛ لوضع سياسة شاملة وُخطة عملية  الدولة ومؤسَّ
املتعلِّقة  للمشكالت  ُمجديًة  العائدين، تضمن معاجلًة  الحتواء مخاطر 
ن البحَث يف  ُف عند اإلجراءات األمنية وحَدها؛ بل تتضمَّ بها، ال تتوقَّ
وسائل احتواء العائدين، وتخليصهم من رواسب العنف الدموي، والفكر 

ام. املتطرف الهدَّ
عنه يف هذه  جانًبا مسكوًتا  الرحمن  الستار عبد  عبد  الكاتُب  وتناول 
األجانب،  املقاتلن  بظاهرة  املتطرف  اليمن  تلبُّس  وهو  أال  الظاهرة، 
التي ارتبطت يف العقود األخيرة مبقاتلي تنظيم القاعدة اإلرهابي يف 
فإن  وسوريا.  العراق  يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  ومقاتلي  أفغانستان، 
التنظيمن  من هذين  وأوسُع جغرافّيًا  تاريخّيًا  أسبُق  املتطرف  اليمن 

اإلرهابين يف دفع املقاتلن األجانب إلى ساحات صراع مختلفة؛ كما 
اإلسبانية  األهلية  احلرب  ويف  1829م(،   -  1821( اليونان  يف  حدث 
حترير  حرب  باسم  املعروفة  األدغال  حرب  ويف  1939م(،   -  1936(
زميبابوي )1964 - 1979م(. ثم يف ثورة نيكاراغوا )1978 - 1990م(، 
ويف احلرب األهلية يف يوغوسالفيا )1991 - 2001م(، وأخيًرا يف سوريا 

وأوكرانيا.
وحلَّل الدكتور معـني يحيى القيلي املعِضلَة القانونية للتعامل مع عودة 
ولية ملعاجلتها، سواءٌ كانت قراراٍت ملجلس  املقاتلن األجانب، واألُطر الدَّ
العاملي  التعاون  تعزيز  إلى  ودعا  وَدولية.  إقليميًة  مبادراٍت  أو  األمن، 
باملبادئ  العائدين، مع األخذ  املقاتلن األجانب  التعامل مع قضايا  يف 
والتي  الشأن،  هذا  يف  املتحدة  األمم  منظمُة  تها  أقرَّ التي  األساسية 
دمجهم  وإعادةَ  وتأهيلَهم  ومحاكمتَهم،  بالدهم  إلى  إعادتَهم  ن  تتضمَّ
قبل  املعتقلن  َدولية حملاكمة  محكمة  إنشاء  أهمية  د  وأكَّ املجتمع.  يف 

إعادتهم إلى بلدانهم األصلية.
مع  التعامل  يف  األوروبية  التجِربَة  َزَرد  رمضان  هاني  الدكتور  وعرض 
"إيغل  للباحثة  دراسة  يف  جاء  ما  َوفَق  الصراع،  مناطق  من  العائدين 
احلرب  من  العائدين  مع  األوربين  تعامَل  حلَّلَت  التي  موراوسكاتي"، 
املقاتلن  طبيعُة  حيُث  من  2014م،  عام  األولى  األوكرانية  الروسية 
تلك  من  االستفادة  وسبُل  ومساراتهم،  عودتهم  ومخاطُر  وأمناطهم، 

التجِربة يف جتنُّب أخطار املستقبل.
فيمـا اقتـرح الدكتـور حمـدي بشـير إسـتراتيجيًة أمنيـة عربيـة للتعامـل 
مـع العائديـن مـن أوكرانيـا، تقـوم على تعزيز التعـاون العربي يف مكافحة 
املسـلَّحة، ووضـع حلـول وسياسـات  راعـات  الصِّ مـن  العائديـن  ظاهـرة 
وتطويـر  الظاهـرة،  هـذه  مـع  للتعامـل  ُمسـتدامة  إسـتراتيجية  وخطـط 
هيئـات مكافحـة اإلرهـاب واإلدارات امللَحقـة باألجهـزة األمنيـة العربيـة 
التخـاذ  القـرار؛  لصانـع  حلـوٍل  ووضـع  توصيـاٍت  لتقـدمي  واإلقليميـة؛ 
مناطـق  مـن  العائديـن  ظاهـرة  مواجهـة  وُمجديـة يف  شـاملة  إجـراءاٍت 

املسـلَّحة.  الصراعـات 
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 باحث مهتم بقضايا التطرف واإلرهاب، تونس.

العائدون إلى تونس
مأزق الدولة والمجتمع

شِهَدت كثيٌر من دول املنطقة العربية يف العقد الثاني من األلفية الثالثة، حتوُّالٍت سريعًة متتالية، 
يف أعقاب ما ُعرف بثورات الربيع العربي، وما نتَج عنها من انفالٍت أمني، وَعْجز بعض الدول عن 
ة إلى وقتنا احلالي، ُمحِدثًة حالًة  إحكام السيطرة على حدودها، وال تزال آثاُر هذه التحوُّالت ممتدَّ

من الفوضى واالرتباك األمني.

 محمد سويلمي
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األكثر خطًرا
يبدو أن احلالة السورية كانت األخطَر، واألكثر وضوًحا حلالة الضعف 
األمني يف تلك احِلقبة؛ إذ ازداد نشاُط تنظيم داعش اإلرهابي كثيًرا، 
يف  املَوِصل  من  ت  امتدَّ األرض،  من  واسعة  ِمساحاٍت  على  ُمستحوًذا 
ة وإدلب يف سوريا حتت ما يسمى )الدولة اإلسالمية  العراق إلى الرقَّ
يف العراق والشام ISIS( أو دولة اخلالفة املزعومة، واستطاع التنظيُم 
اإلرهابي استقطاَب آالف املجنَّدين من بلدان شتَّى للعيش يف ظلِّ دولته.

وبغـضِّ النظـر عـن األسـباب العميقـة أو الظرفيـة لظهـور هـذا الِكيـان 
اإلرهابـي، والتمكـن لـه، أظهـرت الوقائـُع املتالحقـة وحشـيََّة التنظيـم، 
وجرائَمـه الدمويـة التـي لـم ترحـم صغيًرا أو كبيًرا، واسـتهدفت عواصَم 
ومراكَز حضرية كثيرة، وارتكبت أعمااًل فظيعة شـنيعة جتاه اإلنسـانية. 
ا استدعى إنشاَء حتالف َدولي يف عام 2014م اشتمل على 85 دولًة؛  ممَّ
ي للتنظيـم والقضـاء عليـه. وقـد جنـح هـذا التحالـُف يف مطاردة  للتصـدِّ
العـراق  التـي كان يسـيطر عليهـا يف  وانتـزاع جميـع األراضـي  داعـش 
وسـوريا، ودفـع هـذا الكثيـَر مـن أعضائـه إلـى الِفـرار إلـى مواطنهم التي 
نهـم مـن اسـتعادة  جـاؤوا منهـا، أو إلـى بلـدان أُخـرى أكثـَر هشاشـة متكِّ

قـوة التنظيم. 
ُق األجهزة األمنية  لكنَّ عودة هؤالء املقاتلن إلى ديارهم باتت مشكلًة تؤرِّ
يف كثير من الدول العربية ودول العالم أجمع؛ إذ تؤكِّد الوقائُع أن عودة 
انتقال  باحتمال  يُؤِذن  فهو  دولهم،  أمن  على  كبير  تعد خطٌر  املقاتلن 
التطرف العنيف إلى الداخل، ومن هنا كان من الواجب على الدول أن 
تتخَذ إجراءاٍت سريعًة وقوية؛ ملنع استفحال هذا اخلطر. وإذا كانت 
ي  التحدِّ هذا  أمام  نفسها  وجدت  التي  الدول  تلك  من  واحدًة  تونُس 
األوضاع  حساسية  بسبب  صعوبة؛  أكثُر  هنا  املشكلَة  فإن  الصعب، 
أنهَكت  التي  السياسية  والصراعات  االقتصادية،  واألَزمات  الداخلية، 

ساتها كثيًرا.  أجهزة الدولة ومؤسَّ

نقص المعلومات
استخباراتية  تبدو هناك مشكلٌة  تونس،  إلى  العائدين  ِملفِّ  فتح  عند 
تتعلَّق بعدم وجود قاعدة بيانات رسمية عن أعداد التونسين املنَضوين 
كاتهم وأعمالهم  حتت راية داعش للقتال يف صفوفه، وأسمائهم وحترُّ
األجهزة  ضعف  يف  مباشًرا  سبًبا  هذا  وكان  اخلارج.  يف  ونشاطاتهم 
واحلدود  املطارات  إداراِت  وأصاب  امللف،  هذا  معاجلة  يف  األمنية 
َوفًقا  ومعرفتهم،  للعائدين  دقيق  ضبٍط  عن  بعجز  ية  البرِّ واملعابر 
ملعلومات سابقة. ومع هذا فإن تقديراٍت غيَر رسمية أشارت إلى أن 
وا إلى داعش يف العراق وسورية وليبيا،  نحو سبعة آالف تونسي انضمُّ
ليكونوا أكبَر ِفَرق املقاتلن األجانب يف التنظيم، وكثيٌر منهم أصبحوا 

مقاتلن بارزين يف الصفوف األمامية. 
عام  800 شخص يف  نحو  عدُدهم  بلغ  فقد  تونس  إلى  العائدون  ا  أمَّ
2017م، ومع ازدياد األعداد يف السنوات األخيرة واحتمال عودة املزيد 
على  بالقتال  سوا  الذين مترَّ هؤالء  قدرة  من  مخاوَف  َة  ثَمَّ فإن  منهم، 

ل  إنشاء خاليا نائمة، وارتكاب عمليات يف الداخل التونسي، أو أن تتحوَّ
شمالي إفريقيا عموًما إلى وجهة للتنظيم يف املستقبل، وهذا يتطلَّب 

وضع ُخطة ُمحَكمة للتعامل مع العائدين. 

موجات من العنف
يُنبئنا الواقُع أن تونس أُصيبت منذ 2011م مبوجات متتالية من العنف، 
األجهزة  أربَكت  إرهابية  عمليات  ة  عدَّ املسلَّحة  اجلماعاُت  ذت  نفَّ وقد 
شهد  املثال:  سبيل  على  َحِرج.  موقف  ووضَعتها يف  التونسية،  األمنية 
ط لها تنظيُم داعش  عام 2015م عدًدا من اجلرائم الدموية التي خطَّ
اإلرهابي وأعلن مسؤوليتَه عنها؛ فقد شهد متحف باردو يف العاصمة 
 22 ى إلى مقتل  أدَّ 18 مارس إطالَق نار عشوائي كثيف،  التونسية يف 
شخًصا وإصابة 50 آخرين أغلبُهم من السيَّاح األجانب، وأشاد تنظيُم 
ًدا أنهم جنحوا يف نشر الرعب بن التونسين  داعش باملهاجمن، مؤكِّ

ار وضيوفهم الصليبين )على حد تعبيرهم(.  الكفَّ
3 أشهر هاجم شابٌّ تونسي أحَد الشواطئ يف مدينة »سوسة«  وبعد 
ل الشاطئ إلى َمجَزرة  ببندقية آليه )كالشنكوف(، ويف بضع دقائَق حوَّ
 12 انتحاريٌّ  َقتَل  2015م  نوفمبر  ويف  جريًحا.  و39  قتياًل   38 فيها 
عنصًرا من عناصر األمن الرئاسي التونسي، وقال التنظيُم وقتئٍذ: »إن 
يف تونس كثيرين يتطلَّعون إلى القتال يف صفوف داعش«، وهذا يعني أن 
ون  التنظيم لديه أنصاٌر يف الداخل التونسي يَدينون بالوالء له، ومستعدُّ

لتنفيذ ما مُيليه عليهم قادةُ التنظيم.
وا تدريباٍت خارج تونس، فقد استغلَّ  وتشير تقاريُر إلى أن املسلَّحن تلقَّ
تنظيُم داعش انهياَر الدولة الليبية إلقامة معسكرات تدريب للمقاتلن، 
ا زاد املشكلَة األمنية  رات لتنفيذ العمليات اإلرهابية. وممَّ وإعداد املتفجِّ
استغلَّها  التي  ليبيا  مع  احلدود  سيَّما  وال  ة،  املمتدَّ احلدوُد  تعقيًدا 
العائدون يف العبور بطرق غير قانونية، مبساعدة شبكات التهريب ذات 
نفسه  اإلشكاُل  وهذا  احلدودية.  املناطق  يف  الكبير  والنفوذ  القُدرات 
ومنها  ليبيا،  إلى  الذهاب  رحلة  يف  سابًقا  املقاتلن  عبور  أيًضا  ل  سهَّ
إلى تركيا وصواًل إلى سوريا. ويبدو أن نُدرةَ املعلومات االستخباراتية، 
ن بعض  وضعَف القُدرات التنظيمية الالزمة للتعامل مع هذه املشكلة مكَّ
وأوجد مساحاٍت  وتنفيذها،  إرهابية  لعمليات  التخطيط  العائدين من 

ملمارسة اجلرائم اإلرهابية.

خالف حادٌّ
مع قلَّة اخلبرة يف مواجهة هذه اجلماعات اإلرهابية التي تكاثرت يف 
يسود  البالد،  شهدتها  التي  العنف  موجات  وأمام  األخيرة،  السنوات 
خالٌف يف وجهات النظر التونسية بشأن التعامل مع العائدين؛ إذ يرى 
فريٌق ضرورةَ إبقائهم يف السجون، وعدم دمجهم من جديد يف املجتمع 
ها: أن التركيبة  التونسي. ويستند أصحاُب هذا الرأي إلى ُحَجج أهمُّ
باتوا  ألنهم  االجتماعي؛  لم  والسِّ األمن  على  خطٌر  للعائدين  النفسية 
يف  السابق  انخراطهم  بسبب  ي؛  والتخفِّ والفرِّ  الكرِّ  فنون  يف  خبراَء 
والذبح  القتل  عمليات  تورَّطوا يف  وألنهم  إرهابية.  جماعة  مع  القتال 
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وقطع الرؤوس، وآمنوا بإقامة دولة اخلالفة املزعومة يف العراق والشام، 
أن  املستبَعد  غير  ومن  ُمحبَطن،  فعادوا  حتقيقها  يف  أخفقوا  لكنَّهم 
ا يعني أن وجودهم أحراًرا يعدُّ  يحاولوا حتقيَق هذا احللم يف تونس؛ ممَّ
مصدَر خطر، وال سيَّما يف هذه الظروف التي مترُّ بها البالد، فاملجتمُع 
مضطرب سياسّيًا ومأزوم اقتصادّيًا. وإن ترَك محاسبة الكثيرين على 
ع على التمادي يف ممارسة تلك اجلرائم يف  ا يشجِّ جرائَم اقترفوها، رمبَّ
جن قد يؤدِّي إلى ضدِّ النتائج  الداخل. يف حن يرى فريٌق آخُر أن السَّ
ن  فضاءات متكِّ إلى  السجون  ل  تتحوَّ أن  من  تخوٌُّف  يَبُرز  إذ  ة؛  املرجوَّ
ل  املتطرفن من االستقطاب والتجنيد والدعاية للفكر اإلرهابي، وتُسهِّ
دة واملتطرفة يف صفوف املجرمن غير  انتشار العقائد الفكرية املتشدِّ
ن إلى َرْكب التنظيم  العقائدين. ومن ناحية أُخرى، فإن دوافع املنضمِّ
يف  ناشطة  مشاركٌة  لبعضهم  يكون  فرمبا  وآخَر،  بن شخص  تختلُف 
وإن  عنيفة.  غير  ثانوية  ات  مبهمَّ آخرون  واكتفى  اإلرهابية،  األعمال 
الفكرية  العقيدة  من  األمل  خيبة  بسبب  تكون  قد  للعودة  دوافعهم 
املتطرفة التي آمنوا بها يف وقٍت ما، وقد تكون بدافع الرغبة يف جتنيد 
ع يف تنفيذ عمليات يف الداخل واخلارج، وهو ما يوجب  آخرين والتوسُّ
فكَّ رموز هؤالء العائدين فردّيًا، ومحاكمة املدانن منهم بجرائَم خِطرة.
إذ  الثاني؛  الرأي  إلى  مييل  املرزوقي  املنصف  السابق  الرئيُس  وكان 
اقترح تشريًعا مينح بعض العائدين مساًرا لالنخراط يف املجتمع، لكنَّ 
اب التونسي يف عام  االقتراح لم يلَق استحساًنا كافًيا! وأقرَّ مجلس النوَّ
2015م قانوًنا يجيُز مالحقة املتورِّطن يف أنشطة إرهابية خارَج البالد 
قانونية،  بعوائَق  اصطدمت  الفعلية  املمارسة  أن  غيَر  القضاء،  أمام 
يف  العائدين  تورَُّط  تثبت  واضحة  أدلَّة  إلى  لطات  السُّ افتقار  ها:  أهمُّ

أنشطة إرهابية يف أماكن الصراع.
يف  العائدين  املقاتلن  عزل  ضرورةَ  آخُر  فريٌق  يرى  وذاك  هذا  وبن 
سنوات؛  ميتدُّ  املدى  طويل  نفسي  لعالج  وإخضاعهم  ة،  خاصَّ مراكَز 
واملتطرف  املنحرف  الفكر  عن  تخلِّيهم  عليهم  للمشرفن  َد  يتأكَّ حتى 

والتكفيري، ثم يُعاد دمجهم يف املجتمع.

المجتمع التونسي
وهناك معضلٌة أُخرى تبرز يف التعامل مع العائدين إلى تونس، تخصُّ 
ا الستيعاب هؤالء العائدين  املجتمَع التونسي نفَسه، وما إذا كان مستعّدً
ودمجهم بأفراده؛ إذ إنه هو املعنيُّ املباشر بعودتهم، وهم ميثِّلون جزًءا 
من نسيجه، ولهم أواصُر قرابة وَعالقاٌت اجتماعية؛ فاملجتمع هو الذي 
ل احتواءهم ودمجهم. وتبدو مشكلُة الدمج يف أن هؤالء املقاتلن  يسهِّ
فارقوا املجتمع، واتَّخذوا مواقَف ُعدوانية جتاهه، وانخرطوا يف صفوف 
تنظيم متطرف يف عقائده وِقيَمه وَعالقاته وممارساته، وانغمسوا يف 

عوالَم من العنف الدموي املروِّع. لذلك يجد املجتمُع -ممثَّال يف األَُسر 
واألقارب واجليران واألصدقاء- نفَسه أمام اختبار صعب يف التعامل 
مع العائدين، ويف لقائهم ومعايشتهم، مما دعا مئات من التونسين إلى 
التظاهر أمام مقرِّ البرملان التونسي؛ تعبيًرا عن رفضهم لعودة املقاتلن 
د املتظاهرون شعاراٍت  اإلرهابين، حتى لو كان حتت اسم التوبة، وردَّ

مختلفة، منها: »ال توبة.. ال حرية.. للعصابة اإلرهابية«. 
وميكن اإلشارةُ أيًضا إلى مسألة إنسانية يف هذا امللف، تتعلَّق باألطفال 
عُة من الرجال ال تنطبق بالطبع على  والنساء العائدين، فاملخاطر املتوقَّ
ماٌت حقوقية على خطِّ العائدين  األطفال وأغلب النساء. لذا دخلت منظَّ
إلى تونس، وطالبت بضرورة معاملتهم معاملًة إنسانية، وعدم محاسبة 
األطفال على جرائَم اقترفها آباؤهم، ومنح النساء كامَل حقوقهنَّ يف 

اإلجراءات القانونية الواجبة يف أثناء االحتجاز. 
ودَعـت هـذه املنظمـاُت السـلطاِت التونسـيَة إلـى بـذل جهـد السـترجاع 
األطفـال العالقـن يف مخيَّمـات ليبيـا وسـوريا والعـراق وسـجونها؛ ألن 
د تونـس وغيَرهـا مـن الـدول. ومـع أن القضيـة  يف بقائهـم خطـًرا يهـدِّ
اسـتغرقت وقًتا طوياًل، وتصريحاٍت متعاقبًة من املسـؤولن التونسـين؛ 
َهـت اتهامـاٌت  ببذلهـم جهـوًدا كبيـرة يف اسـترجاع هـؤالء األطفـال- ُوجِّ
يـة الكافيـة يف التعامل مع هذا امللف؛  إلـى املسـؤولن ُمفادهـا عـدم اجلدِّ
فـإن عـدد األطفـال العائديـن ال يتجـاوز أصابـَع اليـد الواحـدة، يف حـن 
يقبع نحو 44 طفاًًل يف السـجون، وهو ما حمَل بعَض منظمات املجتمع 
املدنـي بالتعـاون مـع العائـالت علـى الضغط يف إثـارة هذا امللف؛ حرًصا 

علـى اسـتعادتهم.

ختام القول
ال يزال التعامُل مع العائدين من أماكن الصراع واالضطراب إلى تونَس 
ًبا؛  غيَر واضح املعالم، واخلالُف يف وجهات النظر ما زال واسًعا ومتشعِّ
ساتها واملجتمع  لذا يتطلَّب الوضُع تعاوًنا سريًعا بن أجهزة الدولة ومؤسَّ
عملية  وُخطة  شاملة  سياسة  لوضع  وأطيافه؛  فئاته  بجميع  املدني 
الحتواء مخاطر العائدين، تضمن معاجلًة ُمجديًة للمشكالت املتعلِّقة 
ُف عند اإلجراءات األمنية  بها. مع تأكيد أن معاجلة تلك القضية ال تتوقَّ
وحَدها؛ بل تتطلَّب البحث يف وسائل احتواء العائدين، وتخليصهم من 
روَح  يخالف  الذي  ام،  الهدَّ املتطرف  والفكر  الدموي،  العنف  رواسب 
مزاولة  إلى  أُخرى  ًة  مرَّ عودتهم  دون  واحليلولة  وتعاليمه،  اإلسالم 
الدول املختلفة والتعاون  النشاط اإلرهابي، مع االستفادة من جتاِرب 
بل  تونس وحَدها؛  القضيُة ال تخصُّ  إذ  امللف؛  معها يف معاجلة هذا 

تخصُّ العالم أجمع. 
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 صحفي وباحث، المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم.

لم يُعَرف مصطلُح »املقاتلون األجانب« ضمن املفردات املتداَولة يف اإلعالم والقانون والسياسة 
إال يف العقود األخيرة، وكان مرتبًطا بتنظيم القاعدة اإلرهابي، ثم ارتبط مَبن نَسج على ِمنواله من 
اجلماعات اإلرهابية، وعلى رأسها تنظيُم داعش اإلرهابي الذي استقطب أكثَر من 40 ألَف مقاتل 

أجنبي من ُزهاء 80 دولًة، إلى العراق وسوريا لالنضمام إلى صفوفه. 
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المقاتلون األجانب في صفوف اليمين المتطرف
اعد موجٌة جديدة من اإلرهاب الصَّ

أندرس بريفيكفرانسيسكو فرانكو



نظرة تاريخية
كان األوروبيون األسبَق إلى استخدام املقاتلن األجانب، منهم املقاتلون 
وبعد  )1821 - 1829م(.  اليونانية  الذين شاركوا يف حرب االستقالل 
اإلسبانية  األهلية  احلرب  يف  املتطرف  اليمُن  شارك  قرٍن  من  أكثر 
ات املتطوِّعة"؛ لدعم اجلماعات  )-1936 1939م(، وأنشؤوا "فيلق القوَّ
القتالية املسلَّحة املوالية للقائد اليميني "فرانسيسكو فرانكو" التي كانت 

تقاتل اجلبهَة اجلمهورية. 
املنظمــات  إلــى  األمريكــي  املتطــرف  اليمــن  مــن  أعضــاءٌ  وانضــمَّ 
ة دول، فشــارك أعضــاءٌ مــن حــزب الشــعب األبيــض  العســكرية يف عــدَّ
ات املســلَّحة "الروديســية" يف حــرب  الوطنــي؛ متطوِّعــَن يف صفــوف القــوَّ
األدغــال املعروفــة باســم حــرب حتريــر زميبابــوي )1964 - 1979م(. ثــم 
ــة شــبُه  مــاٌت أمريكي ــَدت منظَّ ــورة نيكاراغــوا )1978 - 1990م( جنَّ يف ث
عســكرية، مثــل: منظمــة املســاعدة العســكرية املدنيــة )CMA(، أفــراًدا 

مــن اليمــن املتطــرف.
ويف احِلقبة نفِسها حافظت التنظيماُت اليمينية املتطرفة يف إيطاليا، 
الوطنية" على َعالقات  "الطليعة  وتنظيم  "النظام اجلديد"  تنظيم  مثل 
وثيقة مع األنظمة االستبدادية اليمينية يف أوروبا، فسافر أعضاءٌ منها 
لتنفيذ  املهارات  واكتساب  للتدريب  والبرتغال؛  وإسبانيا  اليونان  إلى 
هَجمات إرهابية قاتلة يف إيطاليا. ويف احلرب األهلية يف يوغوسالفيا 
)1991 - 2001م( انضمَّ أفراٌد من اليمن املتطرف إلى جيش جمهورية 
البوسنة، فقد  ارتُكبت بحقِّ مسلمي  التي  صربيا، وشاركوا يف املذابح 
الذهبي  الفجر  بحركة  مرتبًطا  بعُضهم  كان  يونانيون  مقاتلون  شارك 

"سريبرينيتشا"  يف  اجلماعية  اإلبادة  يف  اليونانية،  املتطرفة  اليمينية 
عام 1995م، وشارك مقاتلون أجانُب من اليمن املتطرف يف املنظمات 

العسكرية وشبه العسكرية الكرواتية يف تلك احلرب.

املتطرف يف  اليمن  السنوات األخيرة شارك مقاتلون أجانُب من  ويف 
أوكرانيا.  يف  واحلرُب  سوريا  يف  الصراع  أبرزها  لعلَّ  نزاع،  من  أكثَر 
ويؤكِّد املراقبون أن املقاتلن األجانب اليمينين املتطرفن الذين قاتلوا 
يف سوريا وأوكرانيا )يف أزمة ضمِّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014م(، 
هاجَر بعُضهم إلى بلداٍن أُخرى تنَشُب فيها صراعات. على سبيل املثال: 
ينضمُّ اآلن أعداٌد من هؤالء املقاتلن إلى جماعات يف "ناغورنو كاراباخ" 
يف النزاع بن أذربيجان وأرمينيا. وسافر إلى ليبيا أعضاءٌ من الفيلق 
متطرفة  ميينية  إرهابية  ملنظمة  العسكري  اجلناُح  وهو  اإلمبراطوري، 

.)RIM( ى احلركة اإلمبراطورية الروسية تسَمّ

مختَبر حرب
أوكرانيا  يف  الصراَع  املتطرف  اليمن  من  األجانُب  املقاتلون  يستخدم 
ا أثار املخاوَف من أن يصبَح البلَدان  وسوريا مختبًرا يف ساحة حرب، ممَّ
الثمانينيات؛  يف  أفغانستان  عليه  كانت  ملا  نسخًة  أوكرانيا،  سيَّما  وال 
فانتشاُر  أوروبا.  وسط  يف  وتدريبها  اإلرهابية  التنظيمات  تفريخ  يف 
حقيقي  قتال  يف  ومشاركتهم  املعارك  أرض  على  الِبيض  املتطرفن 
األسلحة،  استخدام  يف  مهاراتهم  وسيصقل  كبيرة،  خبراٍت  سيمنحهم 
والتخطيط للهَجمات واستخدام التقنية احلديثة يف احلرب، ومن ذلك: 
رة( للتمويل  االتصاالت والتعمية )التشفير(، واستخدام الُعمالت )املشفَّ
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عن  اإلرهاب  مكافحة  خبيُر  "علي صوفان"  يقول  ألنشطتهم.  ي  السرِّ
املتطرفون  يتولَّى  للحدود: سرعان ما  العابر  اليمني  التطرف  مخاطر 
حتى  نستيقظ  ولم  األمور،  بِزمام  طالباُن  أمسكت  فقد  األمور،  ِزماَم 
لذلك.  تكراٌر  اآلن  اليمينيون  املقاتلون  يفعله  وما  2001م،  11 سبتمبر 
والبلقان  والشيشان  أفغانستان  يف  الصراعاِت  املتطرفون  استخدم 
وتنفيذ  التقنيات،  وتوظيف  القتال،  وسائل  إلتقان  وسوريا؛  والعراق 
املتطرفون  ويستخدم  للحدود.  العابرة  الشبكات  وتوطيد  اإلجراءات، 

دون الِبيض أوكرانيا مختبًَرا يف ساحة املعركة. املتشدِّ
2014م، انضمَّ أفراٌد من اليمن  بعد اندالع الصراع يف أوكرانيا عام 
هذه  وتعمل  الصراع،  جانبَي  أحد  إلى  مختلفة  بلداٍن  من  املتطرف 
اجلماعاُت بطرائَق مختلفة، بعُضها مرتبط مباشرًة بالهيئات احلكومية، 

مات ِشبه عسكرية مستقلَّة.  وبعُضها اآلَخر مبنظَّ
وعلى الرغم من غياب إحصاءات دقيقة، تشير بعُض التقديرات إلى أنه 
منذ عام 2014م شارك قرابُة ألفي مقاتل أجنبي من اليمن املتطرف 
املقاتلن من بيالروسيا،  الروس يف الصراع. وجاء غالبيُة هؤالء  غير 
املتحدة  والواليات  وإيطاليا  وفرنسا  وصربيا  أملانيا  من  وبعُضهم 
اآلخر  اجلانب  وعلى  ألوكرانيا.  دعًما  وجورجيا؛  وبولندا  وأستراليا 
كانت احلركُة اإلمبراطورية الروسية أكثَر املنظمات اليمينية املتطرفة 
الناشطة يف "دونباس" إثارًة للقلق. وهي تنِسُج روابَط قويًة مع منظمات 
مالية املسؤولة  ميينية متطرفة أوروبية أُخرى مثل: حركة املقاومة الشَّ
وقد  بالسويد.  "جوتنبرج"  يف  جئن  لالَّ مركز  على  2017م  هجوم  عن 
عام  إرهابية  منظمًة  اإلمبراطورية  احلركَة  املتحدة  الواليات  صنََّفت 

2020م، وحَذت َحْذَوها كندا عام 2021م.

اليمينيون في سوريا
مت تنظيماتُه  استثمر اليمُن املتطرف يف احلرب على اإلرهاب، وقدَّ
ميارسون  أفراده  بعض  أن  مع  احلرب،  هذه  يف  فاعاًل  طرًفا  نفسها 
عون محاربته! وأتاحت احلرُب يف سوريا ساحًة  اإلرهاَب نفسه الذي يدَّ
جديدة ملقاتلي اليمن املتطرف، فتقاطروا إلى هناك جماعات وأفراًدا، 
وا إلى تنظيمات متنوِّعة مثل: "وَحدات حماية الشعب الكردي"،  وانضمُّ
واجلماعات املقاتلة املسيحية احلليفة للنظام السوري، مثل: "احلزب 
الشرقين  اآلشورين  مصالح  تقليدًيّا  ميثل  الذي  اآلشوري"  الوطني 
رياني"  يف وادي اخلابور مع احلدود التركية، و"املجلس العسكري السُّ
جماعة  وهي  جوزارتو"  حماية  و"قوة  السورية،  احلسكة  محافظة  يف 
اس  مسلَّحة آشورية ُسريانية يف القامشلي شمالي شرق سوريا، و"حرَّ
الفجر" هو حتالف مسيحي من امليليشيات املوالية للحكومة ينشط يف 

جنوبي سوريا. 
هذه  يف  اليمينين  من  األجانب  املقاتلن  عدد  تقديُر  الصعب  ومن 
الشخصية،  اتهم  ِملفَّ من  التقارير مالحظات  بعُض  م  وتقدِّ املنظمات، 
 %3 النساء منهم  32 عاًما، ونسبة  منها مثاًل: أن متوسط أعمارهم 

فقط. ومن بن 108 من األمريكين اليمينين، الذين أُجريت مقابلتُهم 
األمريكي.  اجليش  يف  قبُل  من  خدموا  فرًدا   73 املقاتلن،  هؤالء  من 
للقتال  دوافعهم  عن  سوريا  يف  اليمينيون  األجانب  املقاتلون  وكشف 
هناك، وأبرُزها: حماية األقلِّيات املسيحية، والَعداء للمسلمن، ورفض 
للواليات  اخلارجية  السياسة  على  واالعتراض  االقتصادية،  املظالم 

املتحدة، والرغبة يف املغامرة.
وقد انتصر املقاتلون اليمينيون املتطرفون لنظام حكومة بشار األسد، 
ى  تلقَّ مثاًل:  ذلك  من  له.  موالية  وروسية  سورية  جماعات  وقاتلوا يف 
والتقنيات  التدريَب  والسويديون  النرويجيون  اليمينيون  املقاتلون 
وا إلى  ات املسلَّحة الروسية يف عام 2017م، ثم ُضمُّ العسكرية من القوَّ
ات املوالية للحكومة السورية. وانضمَّ مقاتلون ميينيون بريطانيون  القوَّ
لتنظيم  املناهضة  احلكومية  وغير  احلكومية  املنظمات  إلى  وإسبان 

داعش اإلرهابي.
املتطرف،  اليمن  ومقاتلي  األسد  مقاتلي  بن  املتباَدل  الدعُم  ى  وغذَّ
ميينية  تنظيماٌت  ودعمت  سوريا،  إلى  األجانب  املقاتلن  هؤالء  تدفَق 
السياسي  احلزُب  أعلن  املثال:  سبيل  فعلى  التحالَف،  هذا  أوروبية 
دعَمه   )Casa Pound( باوند"  "كازا  اجلديد  الفاشي  اإليطالي 
أُخرى  متطرفة  أحزاٌب ميينية  وأعربت  ات.  مرَّ ة  عدَّ السوري  للرئيس 
النهضة  و"حزب   )BNP( البريطاني"  الوطني  "احلزب  كـ  أوروبا،  يف 
دعمها  عن   ،"National Rebirth of Poland لبولندا  الوطنية 

أيًضا لبشار األسد.
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إرهابي ملِهم!
مناذَج  اخلارج،  يف  األجانب  اليمينين  املقاتلن  هؤالء  من  كثيٌر  باُت 
ذكر  مثاًل:  بلدانهم.  يغادروا  لم  الذين  لنظرائهم  حُتتَذى  وقدواٍت 
هجومن  ذ  نفَّ الذي  بريفيك"  "أندرس  النرويجي  اليميني  اإلرهابي 
يوليو  من   22 "أوتويا" يف  "أوسلو" ويف جزيرة  العاصمة  إرهابين يف 
احلرب  ذكَر  شخًصا،   319 وجرح  شخًصا،   70 فيهما  قتَل  2011م، 
التي  واملذابح  باجلرائم  وأشاد  بيانه،  ات يف  مرَّ ة  عدَّ يوغوسالفيا  يف 
ارتكبتها اجلماعاُت اليمينية املسلَّحة املوالية لصربيا، ووصفها بأنها 

انية اإلسالمية".  "سبٌب عادل للقتال؛ ملواجهة احلرب السكَّ
مذبحة  ذ  نفَّ الذي  تارانت"  "برينتون  اليميني  اإلرهابي  وأشار 
2019م،  مارس   15 يف  املسلمن  املصلِّن  مستهدًفا  "كرايستشيرش" 
على  عنصرية  عبارات  بطباعة  يوغوسالفيا  يف  احلرب  إلى  أشار 
بندقيته. وهي عبارات وردت يف أغنيَّة صربية قومية متطرفة حتتفي 
اجلماعية  اإلبادة  جرائَم  ارتكب  الذي  كاراديتش"  "رادوفان  باجلنرال 
مشاركة  أن  املثاالن  هذان  يوِضُح  رمبا  البوسنة.  يف  املسلمن  جتاه 
تعظيم  أسهمت يف  الصراع  مناطق  املتطرف يف  اليمن  من  املقاتلن 

أبطال احلرب من إرهابيي هذا اليمن املتطرف. 

خطر مستقبلي
صون وخبراءُ محاربة اإلرهاب أن هؤالء املقاتلن األجانَب  ع املتخصِّ يتوقَّ
من اليمن املتطرف، سيسبِّبون أزمًة أمنية كبيرة يف املستقبل القريب 
دة. وتزداد  والبعيد، وستكون عودتهم إلى بلدانهم األصلية مشكلًة معقَّ
اخلالفاُت بن العلماء واملهنين بشأن اإلجراءات األكثر جدوى ملعاجلة 
هذه املشكلة، ويستحضرون الَعوائَق التي ال تزال حتيط بعودة املقاتلن 

األجانب الذين حاربوا مع داعش يف العراق وسوريا. 
ويبدأ اخلالُف من التعريف القانوني "للمقاتلني األجانب"؛ إذ يعرِّف 
2014م  عام   )2178( رقم  املتحدة  لأمم  التابع  األمن  مجلس  قراُر 
"املقاتلني األجانب" بأنهم: "أفراٌد يسافرون إلى دولٍة أُخرى غير دول 
إقامتهم أو جنسيَّتهم؛ بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، أو التخطيط لها، 
أو  التدريب لإلرهابين  أو تقدمي  املشاركة فيها،  أو  لها،  التحضير  أو 
التعريُف  وهذا  املسلَّحة".  بالنزاعات  يتعلَّق  ما  ذلك  ومن  منهم،  يه  تلقِّ
ولية للصليب األحمر بأن  أصبح محلَّ خالف، فقد جادلت اللجنُة الدَّ
ربَط النزاعات املسلَّحة باإلرهاب قد يكون خطأ، وقد يؤدِّي إلى تصنيف 

جميع اجلهات الناشطة من غير الدول على أنها ِكياناٌت إرهابية.
األجنبي،  املقاتل  ُهويَّة  حتديد  يف  اخلالف  على  األمُر  يتوقف  وال 
األجانب  املقاتلون  يسافر  فعندما   ، أشدُّ هو  ما  األخطار  من  فهناك 
إلى مناطق احلرب يزداد مستوى العنف فيها، وال سيَّما العنف جتاه 
ان املدنين، وتزداد خبراُت هؤالء املقاتلن يف استخدام األسلحة  السكَّ
وتنفيذ اخُلَطط العسكرية، وعندما يجتمعون يف ِمنَطقة صراع قادمن 
للحدود بن األفراد واملنظمات  يُنِشئون روابَط عابرًة  بلداٍن شتَّى  من 

يصيرون  بلدانهم  إلى  احلرب  من  عودتهم  بعد  ثم  املتطرفة.  اليمينية 
التي  والشبكات  اخلاليا  ويكوِّنون  اآلخرين،  األفراد  لتطرف  مصادَر 
يف  املقاتلن  من  لنظرائهم  املساِند  واخِلْدمي  املالي  الدعم  م  تقدِّ
زون فرَص  املستقبل، ويزيدون االستقطاَب االجتماعي يف بلدانهم، ويعزِّ

تنفيذ هَجمات إرهابية بأسلوب الذئاب املنفردة.
يف  اليمينين  املقاتلن  مشاركة  زيادةُ  َي  تؤدِّ أن  أيًضا  املخاوف  ومن 
اليمن املتطرف احلالية، بتحوُّل  الصراعات إلى زيادة تطرف عقائد 
جماعاته غير العنيفة من املشاركة السياسية االنتخابية إلى استخدام 
العنف ألغراض سياسية. وهو ما نلُمس شواهَد له يف أكثَر من مكان؛ 
االستخبارات  وكاالُت  رت  حذَّ مثاًل  األمريكية  املتحدة  الواليات  ففي 
املتطرفن  عن  الناجم  الكبير  التهديد  من  القانون  إنفاذ  ووكاالت 
العنيفن بدوافَع عنصرية وِعرقية، وال سيَّما تهديد العنصرين الِبيض، 
بهؤالء  املرتبط  العنُف  طغى  املاضية  األربع  السنوات  يف  أنه  وكشفت 
على عنف اجلماعات اإلرهابية األُخرى، حتى بات هو النمَط السائَد 
لإلرهاب يف الواليات املتحدة يف السنوات األخيرة، وقد دفع هذا األمر 
ة إستراتيجية جديدة ملواجهة  إدارةَ الرئيس "جو بايدن" إلى وضع ُخطَّ

هذا النوع احمللِّي من اإلرهاب اخلِطر. 
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ولية، مستشار بِوزارة التربية والتعليم، اليمن.  باحث مختصٌّ بالَعالقات الدَّ

يف  منهم  كبيرة  أعدٍد  وانخراط  األجانب«،  »املقاتلن  ظاهرة  تفاُقم  مع 
والقاعدة،  داعش  تنظيَمي  سيَّما  وال  املتطرفة،  التنظيمات  صفوف 
رات، وممارسة  وخضوعهم لتدريبات على حمل السالح، واستخدام املتفجِّ
هاجًسا  بلدانهم  إلى  املقاتلن  هؤالء  عودةُ  باتت  العنف؛  أعمال  مختِلف 

أمنّيًا مقلًقا ألغلب دول العالم.

 د. معـين يحيى القيلي 

المعِضلة القانونية
للتعامل مع عودة
المقاتلين األجانب
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معضلة كبيرة

تنفيذ  ومسؤولو  السياسات  واضعو  يجُد 
القانون صعوبًة كبيرة يف التعامل القانوني مع 
بعض  لدى  ِخيارات  غياب  ظلِّ  يف  العائدين، 
أوجَب  مما  مواطنيها؛  َقبول  سوى  الدول 
ق  البحث عن مخرج للتعامل مع العائدين، يحقِّ
األمن  وحتقيق  القانون  تنفيذ  بن  التوازن 
ومراعاة األخالق، يجنِّب البالَد مخاطرهم يف 

املستقبل.

ويَُعدُّ إثبات تورُّط املقاتلن األجانب يف أعمال 
تواجهها  التي  املشكالت  أكبر  من  إرهابية 
ففي  الدول؛  مختِلف  يف  القضاء  سلطاُت 
إثباُت  ة  العامَّ للنيابة  كثير من احلاالت ميكُن 
ال  لكنَّها  الصراع،  مناطق  إلى  أفراٍد  رحيل 
تستطيع إثباَت انتمائهم إلى منظمة إرهابية، 
يزيد  ومما  قتالية.  جرائَم  يف  مشاركتهم  أو 
األمَر تعقيًدا غياُب األسس القانونية، وغياُب 
د للجرائم اإلرهابية.  إطار محدِّ
بعُض  تكون  قد  حن  ويف 
أحكام القانون اجلنائي كافيًة 
بعض  يف  احملاكمة  لضمان 
ما  غالًبا  احلاالت، 
تكون العقوباُت 
خفيفة، 
ال  و

تُبرز حجم اخلطر يف تلك القضية. فضاًل عن 
عليهم  تنطبُق  ال  الشرعين  غيَر  املقاتلن  أن 
شروط أسرى احلرب؛ فهم غيُر محمين َوفَق 
ة مبعاملة أسرى  اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصَّ

احلرب.

 وحتُسن اإلشارةُ إلى أهمِّ التشريعات والقوانن 
م  تنظِّ التي  واالتفاقيات  واملبادئ  والقرارات 
اإلطار القانوني للتعامل مع املقاتلن األجانب، 

وعودتهم إلى بلدانهم األصلية.

مجلس األمن
واالتفاقيات  القرارات  من  كثيٌر  اعتُِمَدت 
وتأتي  باإلرهاب،  متصلًَّة  جوانَب  تتناول  التي 
ولي يف هذا الشأن؛  قراراُت مجلس األمن الدَّ
ضمن  القوانن  بهذه  األعضاء  الدول  إللزام 
دولة. فقد  بكلِّ  ة  الوطنية اخلاصَّ التشريعات 
الرقم  ذات  القرارات  األمن  مجلُس  أصدر 
عام   )2178( والرقم  2001م،  عام   )1373(

2014م، والرقم )2396( عام 2017م. 

ويعــد القــراُر األول هــو األشــمل الــذي ينبغــي 
تفســيُر القــرارات الالحقــة وفهُمهــا يف ضوئــه؛ 
ــات احلــادي عشــر مــن ســبتمبر،  ــَب هَجم َعِق
وليــة  وكان الدافــَع لسلســلٍة مــن االتفاقيــات الدَّ
ــي تســتهدف التطــرَف العنيــف واإلرهــاب.  الت
للمقاتلــن  تعريًفــا  الثانــي  القــراُر  ووضــَع 
اإلرهابيــن األجانــب، بأنهــم: أفــراٌد ال ينتمــون 
ات  ــوَّ ــى جنســية اجلماعــات املســلَّحة أو الق إل
املســلَّحة التــي يقاتلــون معهــا؛ بــل ينتمــون إلــى 
جنســيات أُخــرى. ودعــا الــدوَل األعضــاء إلــى 
تهديــد  وقــف  إلــى  الراميــة  اجلهــود  تعزيــز 
املقاتلــن األجانــب، باتِّبــاع ثالثــة أنــواع مــن 
اجلنائيــة،  )القوانــن  هــي:  اإلجــراءات 
ــة(. ويحــثُّ  ــر الوقائي واجلــزاءات، والتدابي
علــى  األعضــاء  الــدوَل  الثالــث  القــراُر 
األجانــب  اإلرهابيــن  املقاتلــن  كشــف 
العائديــن والتحقيــق معهــم، والتعــاون 
يف  املعلومــات  وتبــاُدل  الــدول  بــن 

هــذا الشــأن.

ولي التعاون الدَّ
 19 املاضية  الستِّن  األعوام  مدار  على  ت  أُقرَّ
لإلهاب،  ي  بالتصدِّ ا  خاّصً وقراًرا  اتفاقيًة 
ة لأمم املتحدة املبادئ  وأرَست اجلمعية العامَّ
عام  منذ  ولي  الدَّ اإلرهاب  مبكافحة  ة  اخلاصَّ
1970م، عند إصدارها إلعالن مبادئ القانون 
والتعاون  الصداقة  بَعالقات  املتعلِّق  ولي  الدَّ
ويف  املتحدة.  األمم  مليثاق  َوفًقا  الدول  بن 
ة باسم »جلنة  عام 1972م أُنشئت جَلنٌة خاصَّ
مقبواًل  تعريًفا  مت  قدَّ ولي«،  الدَّ اإلرهاب 
لت إلى  ولي. ويف عام 1999م توصَّ لإلرهاب الدَّ

مشروع اتفاقية عاملية لقمع اإلرهاب.
املتحدة  لأمم  ة  العامَّ اجلمعيُة  واعتمدت 
ة  ُخطَّ 2006م،  عام  سبتمبر  من  الثامن  يف 
إستراتيجية ملعاجلة ظاهرة املقاتلن اإلرهابين 
األجانب، ومع أنها ليست ُملزمًة قانونّيًا للدول 
األعضاء، بخالف قرارات مجلس األمن، فإنها 
مبنزلة َصكٍّ عامليٍّ غير مسبوق لتعزيز اجلهود 
مكافحة  يف  ولية  والدَّ واإلقليمية  الوطنية 
اإلرهاب. واتفقت الدوُل األعضاء على اعتماد 
ة يف نهج مشترك، يقوم على أربعة  تلك اخُلطَّ

أُسس، هي: 

انتشار 	  إلى  ية  املؤدِّ الظروف  معاجلُة 
اإلرهاب.

ومنُع اإلرهاب ومكافحته.	 
وبناءُ قـُدرات الدول على منع اإلرهاب.	 
وسيادة 	  اإلنسان  حقوق  احترام  وضماُن 

القانون.
ِقبَل  من  املعتَمُد  القوانن  وضع  منهُج  ع  وشجَّ
ثنائية  اتفاقيات  إبرام  على  املتحدة  األمم 
َدولية  منظمات  إطار  يف  األطراف  دة  ومتعدِّ
أُبِرَمت  التي  املعاهداُت  وحاولت  وإقليمية، 
جتفيَف ينابيع اإلرهاب، وقطَع التمويل املالي 
ة اختيار  عن اجلماعات العنيفة. وأحالت مهمَّ
دع ومضامن اجلرائم اإلرهابية إلى  وسائل الرَّ

القوانن اجلنائية الوطنية.
املقاتلن  ملواجهة  القانوني  اإلطاُر  ن  وتضمَّ
املبادرات  بعَض  َدولّيًا،  األجانب  اإلرهابين 
وممارساٍت  ة،  مهمَّ توصياٍت  مت  قدَّ التي 
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إقرارها؛  على  األعضاء  الدوَل  وحثَّت  جيدة، 
لتعزيز استجابتها يف مواجهة تهديد املقاتلن 

اإلرهابين األجانب العائدين. 
أهمَّ  ُتَعدُّ  التي  االتفاقيات  من  عدٌد  ة  وَثمَّ

َدد، وهي: املبادرات يف هذا الصَّ

االتفاقية األوروبية: وهي اتفاقيٌة أُبِرَمت  ��
حيِّز  ودخلت  1977م،  عام  فرنسا  يف 
َحت  نُقِّ 1978م، ثم  التنفيذ يف أغسطس 
من  سلسلًة  نت  وتضمَّ 2003م.  عام 
والتعامل  باإلرهاب  املتعلِّقة  االلتزامات 
مع املقاتلن العائدين. وحَرَص املسؤولون 
حتقيق  على  االتفاقية  هذه  تبنِّي  عند 
االتفاقية  بتفعيل  يتعلَّق  أولهما:  أمرين؛ 
األوروبية وتنفيذ بنودها. وثانيهما: يتعلَّق 
بعض  إلجراء  وقابليتها  فعاليتها  بتعزيز 

التعديالت التي تدعمها.
مبادرةٌ  �� وهي  اُكش:  َمرَّ الهاي  رة  مذكِّ

عام  وهولندا  املغرب  من  كلٌّ  أطلَقها 
2014م، يف إطار املنتدى العاملي ملكافحة 
السياسات  صانعي  جلمع  اإلرهاب؛ 
البلدان؛  مختِلف  من  واملمارسن 
مواجهة  يف  اجليدة  املمارسات  لتباُدل 
التهديدات األمنية التي يفرضها املقاتلون 
رةُ 19  َدت املذكِّ اإلرهابيون األجانب. وحدَّ

احلكومات  توجيه  مع  جيدة،  ممارسًة 
ويف  بها.  ة  اخلاصَّ السياسات  لوضع 
رة،  عام 2015م أُضيَف ملحٌق لهذه املذكِّ
ن سبع توصيات بشأن التعامل مع  تضمَّ

املقاتلن اإلرهابين العائدين.
مبادئ مالطا: وهي مبادرةٌ مشتركة بن  ��

ولي  الدَّ واملعهد  لأبحاث  هداية  مركز 
عام  َمت  ُقـدِّ القانون،  وسيادة  للعدالة 
إلرشاد  مبدأً   22 نت  وتضمَّ 2016م، 
الدول األعضاء يف سياساتها وبرامجها 
املقاتلن  دمج  إعادة  إلى  الساعية 

اإلرهابين األجانب العائدين.
اجتماع  �� نتاُج  وهي  مدريد:  مبادئ 

التابعة  اإلرهاب  مكافحة  للجنة  خاصٍّ 
حكومُة  استضافته  الذي  األمن،  ملجلس 
من  و28   27 يومي  مدريد  يف  إسبانيا 
 35 االجتماع  عن  وصدَر  2015م،  يوليو 
توجيًها يف وثيقته النهائية التي اعتمدها 
العام  من  ديسمبر  يف  األمن  مجلُس 
ثالثة  املبادُئ حتت  هذه  وتندرج  نفسه. 

موضوعات رئيسة:
الكشُف عن محاوالت استقطاب املقاتلن 	 

ي  اإلرهابين األجانب وجتنيدهم، والتصدِّ
لها. 

األجانب 	  اإلرهابين  املقاتلن  سفر  منُع 
املثال:  سبيل  على  ومنها  الطرق،  بشتَّى 
نظام  واستخداُم  التنفيذية،  التدابيُر 
اب،  بالركَّ ة  اخلاصَّ املعلومات  قاعدة 
والتدابيُر الرامية إلى تعزيز أمن احلدود.

للعائدين، 	  القضائية  واملالحقة  التجرمُي 
ولي يف هذا الشأن، وإعادةُ  والتعاون الدَّ

تأهيلهم ودمجهم.
ل  حتوَّ اإلرهابي،  داعش  تنظيم  هزمية  ومع 
انتباه مجلس األمن إلى التهديد املستمرِّ الذي 
األجانب  اإلرهابين  املقاتلن  عودةُ  تفِرُضه 
العائدين، وطلَب يف قراره رقم )2396( عام 
مراجعَة  اإلرهاب  مكافحة  من جلنة  2017م 
اخلطر  ضوء  يف  التوجيهية،  مدريد  مبادئ 
األجانب  اإلرهابيون  املقاتلون  يفرضه  الذي 
يف  للَّجنة  خاصٌّ  اجتماٌع  وأسفَر  العائدون. 
عن  نيويورك،  والية  يف  2018م  ديسمبر   13
لعام  التوجيهية  مدريد  ملبادئ  ُملحٍق  صياغة 
ن 17 ممارسًة إضافية ملساعدة  2015م، تضمَّ
ي لظاهرة املقاتلن  الدول األعضاء على التصدِّ

اإلرهابين العائدين.

التعاون اإلقليمي
يف  اإلرهاب  ملكافحة  القانوني  اإلطاُر  يرتبط 
ِمنَطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا، مبا 
سات  واملؤسَّ والهيئات  املنظمات  بعُض  رته  طوَّ

ة، من ذلك: املهمَّ
اجلامعُة  ت  أقـرَّ العربية:  الدول  جامعة   .1
االتفاقيَة العربية ملكافحة اإلرهاب، يف أبريل 
ة  ِقمَّ التوصيات يف  ت عدًدا من  وأقرَّ 1998م، 
والعشرين،  السادسة  العربية  الدول  جامعة 
2015م، وعاجلت  عام  ُعقَدت يف مصَر  التي 
تتعلَّق  ة،  مهمَّ قانونيًة  مشكالٍت  توصياتُها 
واإلنابة  املجرمن،  وتسليم  اإلرهاب،  بتعريف 

القضائية.
أصدرت  اإلفريقية:  الَوحدة  منظمة   .2
مكافحة  بشأن  القرارات  من  عدًدا  املنظمُة 
1992م، وُعنيت بإرهاب  ابتداًء بعام  اإلرهاب 
يف  1999م  العام  ويف  واجلماعات.  األفراد 
من  للوقاية  اجلزائر  اتفاقيُة  أُبِرَمت  اجلزائر 
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اإلرهاب ومكافحته، وهي من أهمِّ االتفاقيات 
إلى  تهِدُف  التي  املجال،  هذا  يف  اإلفريقية 
حملاربة  املشتركة  اإلفريقية  اجلهود  تعزيز 

اإلرهاب.
أصدرت  اإلساًلمي:  التعاون  منظمة   .3
للدول  السلوك  قواعد  نَة  مدوَّ املنظمُة 
ولي،  الدَّ اإلرهاب  مكافحة  يف  األعضاء 
معاهدةَ  اعتمدت  ثم  1994م،  عام  واعتمدتها 
اإلرهاب  ملكافحة  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة 
تنفيُذها  بدأ  التي  1999م،  عام  يف  ولي  الدَّ
املعاهدةُ  هذه  وتتَّسُم  2002م.  نوفمبر   7 يف 
من  الثانيُة  ةُ  املادَّ استثنت  فقد  املزايا،  ببعض 
املشاركن  األشخاَص  املعاهدة  أحكام  نطاق 
لتقرير  مشروًعا  مسلًَّحا  كفاًحا  ه  تُعـدُّ فيما 
عرقلت  التي  يات  بالتحدِّ واعتراًفا  املصير. 
عام  املنظمُة  أبدت  1999م،  معاهدة  تنفيَذ 
2016م نيَّتَها النظَر يف اقتراح قواعَد إضافية، 
لتعزيز  املعاهدة؛  أحكام  بعض  وحتديَث 

مستويات التعاون احلالية. 
4. التدابير األوروبية: تسعى بعُض احلكومات 
بحَسب  مواطنيها  إعادة  إلى  األوروبية 
د كثيرون يف إعادتهم  أوضاعهم الفردية، ويتردَّ
االحتاد  دول  لكنَّ  أمنية.  مخاوَف  بسبب 
اعتمدت تدابيَر ملنع العودة بسهولة، ومقاضاة 
الذين  وأَُسرهم  األجانب  اإلرهابين  املقاتلن 

مخيَّمات  أو  الصراعات  مناطق  يف  زالوا  ما 
االحتجاز. 

األوروبي  االحتاد  املعنية يف  األجهزةُ  وتساعد 
التحقيقات  بتنسيق  الوطنيَة  لطاِت  السُّ
التعاون  وتسهيل  القضائية،  واملالحقات 
املقاتلن  بعودة  املتعلِّقة  القضايا  يف  القضائي 
د،  موحَّ بإنشاء سجلٍّ قضائي  وذلك  األجانب، 
القضائية  اإلجراءات  عن  املعلومات  وجمع 
الروابط  وحتديد  األعضاء،  الدول  جميع  من 
ملعاجلة  إستراتيجية  ُخَطٍط  وتطوير  احملتَملة، 
األجانب.  اإلرهابين  املقاتلن  عودة  قضية 
التي  األدلَّة  جمُع  املتَّبعة  اإلجراءات  ومن 
العمليات  مثل: صور  األجانب،  املقاتلن  تُدين 
األجهزة  على  األصابع  وبَصمات  اإلرهابية، 
وتُظهر  اإللكتروني.  البريد  ورسائل  رة،  املتفجِّ
األوروبي  االحتاد  وكالُة  نشرتها  التي  رة  املذكِّ
للتعاون يف مجال العدالة اجلنائية عام 2020م، 
يات يف احلصول  أنه على الرغم من كثرة التحدِّ
استيفائها  من  والتثبُّت  البيانات،  هذه  على 
أمام  الطريَق  َدت  مهَّ املقبولة،  األدلَّة  ملعايير 

تقدمي اإلرهابين املشتبَه بهم إلى احملاكمة.

دول  عشرة  يف  القضائية  لطات  السُّ وأفادت 
عام  منذ  أنها  األوروبي،  االحتاد  دول  من 
كثيرًة  معلوماٍت  واستخدمت  ت  تلقَّ 2018م 
الصراع  مناطق  يف  األجانب  املقاتلن  عن 

الهاتف  بيانات  مثل:  احملاكمة،  إجراءات  يف 
املذكِّرةُ  َدت  وحدَّ االئتمان،  وبطاقات  احملمول 
كشف  تطوير  ملواصلة  التوصيات؛  من  عدًدا 
األدلَّة الثبوتية للمقاتلن األجانب، مثل: تعزيز 
القضائية  لطات  السُّ بن  العملية  الَعالقات 
األُخرى،  لطات  والسُّ القانون  إنفاذ  وجهات 
وتشمل حمايَة احلدود على املستوين الوطني 
قوانَن  سنِّ  إلى  أوروبا  وتسعى  ولي.  والدَّ
جديدٍة لإلرهاب تقبَُل عودةَ مقاتلي »داعش«؛ 
مثل: السويد وأملانيا وفرنسا وهولندا، مع عدِّ 
إلى  تُفضَي  أن  ميكن  دوليًة  جرائَم  جرائمهم 

عقوبات أطول.

الخاتمة
ولي يف  ال بدَّ من تعزيز التعاون اإلقليمي والدَّ
التعامل مع قضايا املقاتلن األجانب العائدين، 
تها  أقرَّ التي  األساسية  باملبادئ  األخذ  مع 
والتي  الشأن،  هذا  يف  املتحدة  األمم  منظمُة 
ومحاكمتَهم،  بالدهم  إلى  إعادتَهم  ن  تتضمَّ
ويبقى  املجتمع.  يف  دمجهم  وإعادةَ  وتأهيلَهم 
املعتقلن  حملاكمة  َدولية  محكمة  إنشاء  ِخياُر 
قائًما،  األصلية  بلدانهم  إلى  إعادتهم  قبل 
توفيًرا  املطاف؛  نهاية  يف  نفَسه  يفرض  وقد 
القانونية  للمعايير  وضماًنا  العدالة،  لشرط 
واإلنسانية. مع تأكيد أن التهاوَن يف هذا امللفِّ 
ِخصبة  بيئة  يف  األجانب  املقاتلن  بقاَء  يعني 

قابلة ملزيد من التطرف والعنف واإلرهاب. 
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 التجربة األوروبية مع العائدين
من مناطق الصراع

دروس الماضي ورؤية للمستقبل

خاضت أغلُب دول أوروبا جتاِرَب مريرًة يف التعامل مع ُمعِضلة العائدين من مناطق 
يشان وأفغانستان، والعائدين من تنظيَمي داعش والقاعدة اإلرهابين،  الصراع، كالشِّ
ومن األزمة الروسية األوكرانية األولى عام 2014م. فقد أوقَع مصيُر العائدين َحيرًة 
وخالًفا سياسّيًا وأمنّيًا وشعبّيًا؛ بعد أن اكتسبوا مهاراٍت قتاليًة عالية، واستطاعوا 
إنشاء شبكة َعالقات واسعة، وبات أغلبُهم مييل إلى العنف؛ بل إن بعضهم ارتكب 

ت املجتمَع األوروبي والعالَم أجمع. جرائَم إرهابية هزَّ

 د. هاني رمضان َزَرد

 صحفي وباحث، مركز مسارات للدراسات والبحوث، الكويت.

دد
لع

ف ا
مل

20
23

ــر 
نايـ

| ي
 1

3 
دد

عـــ
ال

36



د الجدل  تجدُّ
مع اندالع شرارة احلرب الروسية األوكرانية احلالية يف فبرير 2022م، 
ة األوروبية،  القارَّ وآثاره يف أمن  العائدين،  د اجلدُل بشأن مصير  جتدَّ
وال سيَّما مع سعي طريَف الصراع الستقطاب أكبر عدد من املقاتلن 
ر  وتقدِّ الغرض.  لهذا  َدولي  فيلق  تشكيَل  "كييف"  وإعالن  األجانب، 
التقاريُر انضماَم نحو 17 ألف مقاتل أجنبي إلى أحد طريف الصراع؛ 
وهو ما يستدعي استنفاًرا أمنّيًا عاجاًل، وخطًطا واضحة للتعامل مع 

هؤالء املقاتلن بعد عودتهم.
يف أكتوبر عام 2020م اهتمَّ "معهد فيلنيوس" لتحليل السياسات بتلك 
القضية، وأصدر تقريًرا شاماًل للباحثة "إيغل موراوسكاتي"، وهي باحثٌة 
ة األوروبية، تناول  صٌة يف األَزمات السياسية وآثارها يف أمن القارَّ متخصِّ
التجِربَة األوروبية يف التعامل مع العائدين من احلرب الروسية األوكرانية 
األولى، من حيُث طبيعُة املقاتلن وأمناطهم، ومخاطُر عودتهم، وتعامُل 
التجِربة يف جتنُّب  تلك  من  ولالستفادة  اخلطر.  هذا  مع  أوروبا  دول 

مخاطر املستقبل، نعِرض أبرَز ما جاء يف هذا التقرير.

أصناف المقاتلين
ُصنَِّف املقاتلون يف أربعة أصناف على النحو اآلتي:

أواًل( مقاتلون لديهم مظالُم تاريخية: أي لديهم ضغائُن جتاه روسيا، 
مقاتلو  ومنهم  بشعوبهم.  حِلَقت  سابقة  هزائَم  من  لالنتقام  ويسَعون 
الشيشان الذين أعادوا إحياَء َسريَّة "الشيخ منصور" التي قاتلت روسيا 
عوا  ق مقاتلوها يف أرجاء أوروبا، وجتمَّ سابًقا يف حرب الشيشان، وتفرَّ
شيشانيون  وانضمَّ  جديد.  من  الروس  لقتال  أوكرانيا  يف  أُخرى  ة  مرَّ
آخرون إلى لواء "أيدار" الذي عمل مباشرًة مع ِوزارة الدفاع األوكرانية. 
املؤيِّدين  الُقدامى  األجانب  للمقاتلن  األكبر  املصدَر  "مولدوفا"  وكانت 

"كييف"  لتأييد  ألوكرانيا؛  املعادية  املشاعر  غلبة  بسبب  لروسيا؛ 
لها  انفصاَل إقليم "ترانسنستاريا" واستقالله عام 1990م، وتدخُّ

ات القوزاق يف تلك احلرب. وإن  العسكري باملتطوِّعن وقوَّ
ذوي  واألمريكي  األوروبي  املـَهَجر  يف  األوكرانين  بعض 
املعادية  املشاعر  أصحاب  من  األوكرانية  األصول 
لقتال  أجدادهم  أرض  إلى  العودةَ  اختاروا  لروسيا، 

الروس.
مييُل  ا(:  عقيدّيً ا  فكرّيً )إحباًطا  احملَبطون  ثانًيا( 

جانب  إلى  للقتال  اليمينية  هات  التوجُّ ذوو  املقاتلون 

اليسارية  هات  التوجُّ بذوي  الروسي  اجلانُب  حظَي  فيما  أوكرانيا، 
الغربيَة  واملؤسسات  احلكوماِت  أن  اليمينيون  ويرى  للغرب.  واملعادية 
ي للحكومات الدكتاتورية، كما حدث يف سوريا. وقد  عَجَزت عن التصدِّ
د  التمدُّ لوقف  وبولندا؛  البلطيق  ليتوانيا وبالد  انضمَّ ألوكرانيا مقاتلو 
الروسي. فيما ذهب مقاتلون من دول السويد وفرنسا وإيطاليا وأملانيا 

والنمسا إلى قتال روسيا دفاًعا عن "بقاء اجلنس األبيض".
على  احلرَب  أن  فيَرون  روسيا،  صفوف  يف  العقائديون  املقاتلون  ا  أمَّ
د ِحلف الناتو والغرب داخل نطاق النفوذ  أوكرانيا ضرورةٌ؛ إليقاف متدُّ
إلى  فرنسا  من  مقاتلون  وانضمَّ  أوروبا.  شرقي  يف  لروسيا  الطبيعي 
ات الروسية؛ لتعاُطفهم القدمي مع الشيوعية يف مواجهة  صفوف القوَّ

العوملة الليبرالية األجنلو ساكسونية والغرب املتحلِّل. 
ثالًثا( املعارضون: أكثُر املعارضن املسلَّحن حاربوا يف صفوف أوكرانيا؛ 
إلسقاط نظام الرئيس الروسي "فالدميير بوتن". فأغلبُهم هربوا من 
أو يحاولون االنتقاَم  املؤيِّدة ملوسكو،  للنُظم  بالدهم بسبب معارضتهم 
السياسية.  ومواقفهم  آرائهم  بسبب  عليهم  وقَع  الذي  االضطهاد  من 
وبعٌض آخُر يعتقد أنه ال سبيَل إلى حتقيق الدميقراطية يف بالده إال 

بالنضال املسلَّح يف اخلارج، وال سيَّما بعد احتواء املعارضة الداخلية.
رابًعا( مقاتلون ألجل القتال: وتضمُّ هذه الفئُة األجانَب ذوي اخلبرات 
القتالية العالية، الذين احترفوا االنتقاَل من صراع إلى آخر، واملغامرين 

املدنين الذين لديهم شَغٌف يف جتريب أجواء احلروب. 

المخاوف والدروس 
ميكن ذكُر أهمِّ املخاوف التي تتعلَّق بالعائدين من احلرب األوكرانية، 

يف اآلتي:
ضعيف؛  �� احتماٌل  وهو  املتطرفة:  اجلماعات  أساليب  إلى  ل  التحوُّ

حرًبا  أو  عصابات،  حرَب  كانت  أوكرانيا  يف  فاحلرب 
هجينة، ولم تشهد عملياٍت انتحاريًة كالتي تقوم 
ال  أنه  د  املؤكَّ ومن  املتطرفة.  التنظيماُت  بها 
يُصنَّف  أوكراني  تنظيم  أيُّ  هناك  ليس 
متطرف.  تنظيٌم  أنه  على  َدولّيًا  أو  وطنّيًا 
وأهمُّ من هذا أنَّ معظم املقاتلن األجانب 
يف أوكرانيا كانوا متطرفن قبل التحاقهم 
بالقتال ألسباب مختلفة، وغالًبا يكون هؤالء 
حتت رقابة جهات إنفاذ القانون يف بالدهم. 
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استخدام  �� بإمكانية  الثاني  يتعلَّق مصدُر اخلوف  التجنيد:  رموز 
األوكرانية،  للتجنيد، وهو خطٌر ماثل يف احلالة  املقاتلن رموًزا 
بسبب األثر الكبير لوسائل التواُصل االجتماعي يف جتنيد كثير 
ل العائدون إلى مناذَج يقلِّدها اآلَخرون.  منهم. ومن ثَمَّ قد يتحوَّ

املراقبة  �� يستحقُّ  الذي  اخلطر  كان  القتال:  أثناء  يف  الَعاًلقات 
فقد  بأوكرانيا؛  القتال  أثناء  نشأت يف  التي  الَعالقات  هو منُط 
كشفت محاولُة االنقالب يف "اجلبل األسود" عام 2016م عن هذا 
نت ُخطُة اغتيال رئيس الوزراء يف يوم االنتخابات  اخلطر؛ إذ تضمَّ
أوكرانيا، وعنصرين من  قاتلت يف  املتطرف  اليمن  عناصَر من 

املخابرات الروسية.
ولهذا، فإن العائدين احملبَطن فكرّيًا هم األخطُر على اإلطالق؛ ألنهم 
أكثُر مياًل إلى النشاط القتالي وتكوين الشبكات التي قد ينُجم عنها 
طاٌت معادية للحكومات أو األقلِّيات. وقد يكون املقاتلون املؤيِّدون  مخطَّ
بواسطة  أُخرى،  صراعات  يف  جتنيدهم  حال  خطًرا  أكثَر  لروسيا 
صة، مثل: شركة "فاغنر" التي تشارك يف صراعات يف  شركاٍت متخصِّ

روسيا وليبيا وإفريقيا. 

التجاِرب السابقة
العائدين من أوكرانيا  الدول األوروبية يف تعاملها مع  انتهَجت معظُم 
منهًجا عقابّيًا، وإن اختلفت التطبيقات، وتنوَّعت العقوبات؛ بن التأنيب 
جن. وكانت أُولى احلاالت القضائية يف بريطانيا بَطلُها  والغرامات والسَّ
"بن ستيمسون" الذي اتُّهم باملشاركة يف أعمال إرهابية بسبب قتاله إلى 
أثيرت بعُض  جن خمَس سنوات. وقد  بالسَّ جانب روسيا، وُحكم عليه 
واملؤيِّدين  لروسيا  املؤيِّدين  بن  املعاملة  التمييز يف  عن  االستفسارات 
لطات البريطانية بأنها تدرس كلَّ حالة على ِحدة،  ألوكرانيا، وردَّت السُّ
تورُّط األشخاص يف أعمال إجرامية،  بناًء على مدى  عاوى  الدَّ وتُقيم 

واألدلَّة املتوافرة التي تؤكِّد ذلك. 
ويف جمهورية التشيك ُعوقَب بعُض العائدين بتَُهم اإلرهاب، واشتراكهم 
جن  بالسَّ أوكرانيا  يف  الروسية  االنفصالية  احلملة  جانب  إلى  بالقتال 
ا إسبانيا فقد قاضت ُسلطاتها  ملـَُدد تتراوح بن 5 سنن و20 سنة. أمَّ
ات الروسية، بتَُهم  يف عام 2015م ثمانيًة من املقاتلن يف صفوف القوَّ
رات، والتورُّط يف جرائم قتل وتهديد ألمن الدولة.  حيازة أسلحة ومتفجِّ

غيَر أنَّ هذه التُّهَم سقطت بسبب افتقارها إلى األدلَّة احلاسمة.
وتبنَّت إيطاليا يف 2015م قانوَن مكافحة اإلرهاب، ونصَّ على معاقبة 
جن ما بن 3 و10 سنوات، وتعرَّض 20  املتَّهمن بالقتال يف اخلارج بالسَّ
راع الدائر يف أوكرانيا  إيطالّيًا لالعتقال بتَُهم جتنيد املقاتلن يف الصِّ
اجلُدد  النازين  من  معظُمهم  2018م،  عام  حتى  القانون  صدور  منذ 
الذين قاتلوا إلى جانب روسيا، فيما تعرَّض 25 آخرون للتحقيق. ومن 
املالَحظ أن تطبيق العقوبات يف إيطاليا كان انتقائّيًا؛ إذ ُوجَدت روابُط 
املقاتلن.  من  وكثير  مالية"  الشَّ "الرابطة  املشارك  احلاكم  احلزب  بن 

على  صفوفها؛  يف  قاتلوا  الذين  اإليطالين  حلماية  أوكرانيا  لت  وتدخَّ
أساس شرعية وضعهم القانوني يف أثناء القتال. 

كانوا  سواءٌ  أوكرانيا،  من  العائدين  كلَّ  قاضت  فقد  "بيالروسيا"  أما 
من  نابع  موقٌف  وهو  "ُمرتزقة".  تهم  وعدَّ مقاتلن،  غيَر  أو  مقاتلن 
اعتداد هؤالء "معارضن" للنظام احلاكم. ويف منتصف 2019م قاضت 
لطات يف ِصربيا نحو 45 من املقاتلن يف صفوف اجلانب الروسي.  السُّ
ة ستة أشهر َوفَق قانون اجلنايات، ثم  جن مدَّ وُحكم على معظمهم بالسَّ
فت معظُم التَُّهم، أو أُسقطت، أو أُوقَف تنفيُذها؛ مما جعل احلكم  ُخفِّ

أقرَب إلى "التأنيب" بسبب األزمة الدبلوماسية بن ِصربيا وأوكرانيا. 

العائدين  والحقت  الصراع،  يف  مواطنيها  مشاركَة  بولندا  أنكرت  وقد 
األجانب،  املقاتلن  ضمَن  لها  مواطنن  وجوَد  سلوفاكيا  ونَفت  منهم. 
ا دوُل البلطيق فقد  وعارَضت محاوالِت االنضمام أليٍّ من اجلانبن. أمَّ
لت إستونيا  اتخذت ُسباًل قانونية مختلفة يف التعامل مع العائدين؛ إذ رحَّ
بعَض مواطنيها الروس إلى أوكرانيا للمحاكمة بتَُهم اإلرهاب، وقاضت 

 . التفيا املقاتلن العائدين املؤيِّدين لروسيا بتَُهم أخفَّ

أوكرانيا  من  العائدين  مع  الغربي  القانوني  التعامل  أنَّ  املـاُلَحظ  ومن 
التعامل احلاسم  التوافق، على خالف  التردُّد وعدم  يشهد حاالٍت من 
مع املقاتلن العائدين من سوريا والعراق؛ فغالًبا ما يُحاَكمون بحزم بتَُهم 
لدعاوى  خضعوا  من  ُمعظَم  أن  العقوبات  تلك  يف  ويالحظ  اإلرهاب. 
للجانب  املؤيِّدون  ا  أمَّ الروسي،  اجلانب  مع  يقاتلون  كانوا  قضائية 
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األوكراني فإن ُمعظَم األلوية التي قاتلوا يف صفوفها لها صفٌة رسمية، 
ا جعل املالحقَة القضائية  لِوزارة الدفاع؛ ممَّ أو ِشبُه رسمية، بتبعيَّتها 

لهؤالء أكثَر تعقيًدا.

مصير العائدين
غالًبا ما يُعنى املراقبون باخلبرات القتالية للعائدين من ميادين الصراع، 
عب االهتماُم مبساراتهم  العودة؛ إذ من الصَّ يُعنَون مبصيرهم بعد  وال 
احملافظة  لون  ويفضِّ علًنا،  العائدون  يظهر  ما  فقلياًل  رجوعهم؛  بعد 
على خصوصية جتاِربهم. لكنَّ هناك مساراٍت يسلكها العائدون ميكن 

استعراُضها فيما يأتي:

شهاداُت  	 َدتها  أكَّ رة  متكرِّ حالٌة  وهي  االجتماعي:  ف  التخوُّ
د  أكَّ فمثاًل:  األوكراني.  أو  الروسـي  اجلانب  من  العائدين، سواءٌ 
يَرونهم  املجتمع  ونشطاَء  احمللِّيَة  لطاِت  السُّ أن  أسترالي  مقاتٌل 
مع  اجلورجية  احلكومة  تقارُب  ى  أدَّ وقد  املجتمع.  على  خطًرا 
موسكو إلى مالحقة املقاتلن الذين حاربوا مع أوكرانيا، على نحٍو 
دفَع كثيرين منهم للهجرة إلى أوكرانيا أو مناطَق أُخرى يف أوروبا. 

اكتساب مهارات العنف: بعُض الشباب التَحقوا بالقتال يف أوكرانيا  	
مقاتلَن  السويد  لت  وقد سجَّ العنف،  مهارات ممارسة  الكتساب 
مالية املعروفة  ينتميان إلى ما يُعرف بحركة املقاومة النوردية الشَّ
وبعد  للمهاجرين.  الشرسة  ومبعاداتها  اجلديدة،  النازية  مبيولها 
أحُد  وسافر  2017م.  عام  يف  للمهاجرين  ملجًأ  را  فجَّ عودتهما 
بن الِبيض يف الواليات املتحدة إلى أوروبا لالحتفال بذكرى  املتعصِّ
ميالد هتلر، وقابل هناك أعضاًء من كتيبة آزوف األوكرانية، ثم 

ن املناهضن للُعنصرية  عاَد إلى الواليات املتحدة ليُهاجَم احملتجِّ
يف شارلوت فيل. 

املؤيِّدين  	 العائدين  بعُض  يُستخَدم  وترويعهم:  املعارضني  إسكات 
لروسيا يف إسكات املعارضن لنظام احلكم يف موسكو وترويعهم. 
يف  بالده  إلى  عاَد  لروسيا،  مؤيِّد  سلوفاكي  ملقاتل  حالٌة  وهناك 
وا  َحفين احمللِّين باستخدام العنف إذا استمرُّ َد الصَّ 2016م ليهدِّ

يف انتقاداتهم ملوسكو بسبب حربها يف أوكرانيا. 
ذكَر  	 السابقة،  املسارات  من  النقيض  على  اجتماعي:  تأييد 

التحاقهم باجلانب األوكراني  الليتوانين أن قرار  املقاتلن  بعُض 
منَحهم تأييًدا اجتماعّيًا، وأسهم يف انتقالهم إلى وضٍع اجتماعي 
ربيون املؤيِّدون لروسيا الذين  ا املقاتلون الصِّ واقتصادي أفضل. أمَّ
ضوا  ضوا للتهميش، ولم يتعرَّ ضوا أليِّ مقاضاة، فلم يتعرَّ لم يتعرَّ

النتقادات اجتماعية. 
تأسيس  	 إلى  املقاتلن  بعُض  اجتَه  وروابط:  احتادات  تأسيس 

الح". من  احتاداٍت أو روابَط؛ بناًء على فكرة "التطوُّع وزمالة السِّ
هذه االحتادات "احتاُد متطوِّعي دونباس"، و"املقاتلون األجانب يف 

دونباس" يف السويد، و"تنسيقية جنود دونباس" يف إيطاليا. 
فإن عواقَب الصراع يف األزمة األوكرانية الروسية األولى قد  ختاًما: 
خيمت بظاللها الكثيفة على أوكرانيا التي شهدت هيمنًة لليمن القومي 
املتطرف. وقد لُوحظ أنَّ كثيًرا من األفراد النشيطن يف هذه احلركات 
قد قاتلوا سابًقا ضمن ألوية آزوف وآيدار وقطاع برافاي ومجموعات 
قتالية أخرى. وليس من املبالغة القول: إن هذه احلال قد تُنشئ بذور 

حركات رمبا تعِصُف باحلياة السياسية يف أوروبا. 
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 باحث في قضايا األمن واإلرهاب، مصر.

العربي  العالم  يف  األمنية  األجهزةَ  تواجه  التي  دة  واملعقَّ اخلِطرة  الظواهر  من 
ظاهرةُ املقاتلن العرب يف الدول األجنبية، وعودتهم إلى بلدانهم. وهي أيًضا مشكلة أمنيَّة 

د أمن الدول العربية واستقرارها، وال سيَّما آثارها  آخذةٌ يف التطوُّر والتغيُّر بسرعة واستمرار على نحٍو يهدِّ
احملتَملة يف تأجيج الصراعات املسلَّحة وحتولها إلى ظاهرة إرهابية. لذلك تعِكُف األجهزة األمنية وجهاُت صنع القرار 
ة بدراسة الظاهرة التعامَل  على وضع سياسات وُخطط أمنية ملواجهة مخاطرها، مما يتطلَّب من املراكز البحثية املهتمَّ
اتها وزيادة جهودها البحثية؛ من أجل تشخيص طبيعة الظاهرة وأسبابها وآثارها وخيارات التعامل معها.  مع مستَجدَّ

م توصيات لكيفية التعامل مع الظاهرة وتطوُّراتها بعد احلرب الروسية األوكرانية. ويتناول املقاُل هذه القضية، ويقدِّ

 د. حمدي بشير

نحو إستراتيجية أمنية عربية
للتعامل مع العائدين من أوكرانيا
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استقطاب المقاتلين
بعد ُمضيِّ ُقرابة شهر على الغزو الروسي على أوكرانيا، ونشوب احلرب 
ِمنَطقة  من  أجانَب  مبقاتلن  االستعانة  إلى  الدولتان  اجتهت  بينهما، 
الشرق األوسط، والدول املجاورة لهما. وتنافس اجلانبان يف استقطاب 
أكبر عدٍد من اجلماعات املسلَّحة واملرتزقة للدخول يف ساحة احلرب. 
فارات األوكرانية  وتؤكِّد تقاريُر َدوليٌة ازدياَد الدَعوات واإلعالنات يف السِّ
يف اخلارج، وال سيَّما يف دول شمالي إفريقيا وبعض الدول اإلفريقية 

األُخرى، مطالبًة بانضمام متطوِّعن للمشاركة يف القتال.
ولئـن لـم تتوافـر لنـا تقديـراٌت دقيقـة لتلـك األعـداد، فـإن ذلـك ال يعنـي 
ـة حالـة مـن التخبُّط يف املعلومات الـواردة عن أعداد املقاتلن  قلَّتهـا، وثَمَّ
األجانـب الذيـن اسـتقطبهم اجلانبـان، فقـد أعلنـت روسـيا إنشـاَء كتيبـة 
الرئيـُس  ـه  ووجَّ األوسـط،  الشـرق  منطقـة  مـن  أجانـَب  مقاتلـن  تضـمُّ 
يف  الروسـي  األمـن  ملجلـس  اجتمـاع  يف  بوتـن«  »فالدمييـر  الروسـي 
احلـادي عشـر مـن مـارس 2022م، إلـى اسـتقطاب األفـراد الراغبـن 
يف دعـم االنفصاليـن شـرقيَّ أوكرانيـا. وأشـارت تقاريـُر اسـتخباراتية 
إلـى إرسـال موسـكو قرابـة ألـف مرتـزق إلـى أوكرانيـا، وجتنيـد آخريـن 
للمشـاركة يف احلرب. وذكر وزيُر الدفاع الروسـي »سـيرغي شـويغو« أن 
ًسـا لدعـم كييـف يف جتنيـد مرتزقـة، فـإن موسـكو  الغـرب إذا كان متحمِّ
لديها 16 ألَف متطوِّع يف الشـرق األوسـط وإفريقيا جاهزون للمشـاركة 
آالًفـا مـن  نَْقلَـت  تقاريـُر أن شـركُة »فاغنـر«  أفـادت  املعـارك. وقـد  يف 

املرتزقـة مـن سـوريا ووَسـط إفريقيـا. 
فيما أعلن الرئيُس األوكراني »فولودميير زيلينسكي« تكويَن كتيبة َدولية 
املرتزقة  ألَف متطوِّع من  للمتطوِّعن من اخلارج تضمُّ قرابة عشرين 
الروس.  للمرتزقة  ة  اخلاصَّ العمليات  ملواجهة  تدريب؛  أحسَن  مدرَّبن 
وأفادت تقاريُر استخباراتية روسية بتجنيد أوكرانيا عناصَر من تنظيم 
داعش، وإعدادهم للقتال يف قاعدة »التنف« السورية اخلاضعة للواليات 
وذكرت  األوكرانية.  ات  القوَّ صفوف  يف  للقتال  يُرَسلوا  كي  املتحدة؛ 
سنغالّيًا  و36  نيجيرّيًا   115 إعالَن  النيجيرية  غارديان«  »ذا  صحيفة 

ات الروسية.   انضمامهم إلى قتال القوَّ

طبيعة المقاتلين 
تشير تقاريُر رصٍد َدولية إلى انخراط مقاتلن من الشيشان إلى جانب 
كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، فضاًل عن مقاتلن من الدول األوروبية والدول 
العربية واإلفريقية. وتعتمد موسكو اعتماًدا كبيًرا على شركة »فاغنر« 
واملتطوِّعن  املرتزقة  الستقطاب  بالعالم؛  الصراع  مناطق  يف  املنتشرة 
األجانب. على سبيل املثال: متتلك الشركُة مكاتَب يف 23 دولًة إفريقية، 
حيث يجتمع قرابُة ألفي عنصر من »فاغنر« يف إفريقيا الوسطى منذ 
ثمانية آالف عنصر يف مالي يف مناطق  ينتشر نحو  2018م، يف حن 
»سيكاسو« و»موبتي«، فضاًل عن االنتشار املسلَّح يف نيجيريا وموزمبيق 

وبوركينا فاسو.

من  مرتزق  آالف  أربعة  من  أكثر  بنقل  »فاغنر«  قياَم  التقاريُر  وأكَّدت 
ات اغتيال لقادٍة  دولة إفريقيا الوسطى يف يناير املاضي؛ للقيام مبهمَّ
متهيًدا  »زيلينسكي«؛  األوكراني  الرئيُس  رأسهم  وعلى  أوكرانين، 

للسيطرة على العاصمة كييف.
جنسيَّات  من  املرتزقة  استقطاب  على  اجلانبن  حرص  والالفُت 
مختلفة؛ فاجلانُب الروسي استغلَّ وجوده يف سوريا وليبيا وبعض الدول 
ساحة  إلى  االنضمام  يف  املناطق  تلك  يف  املقاتلن  َب  ورغَّ اإلفريقية، 
األدوات  التواصل االجتماعي إحدى  وتَُعدُّ وسائل  أوكرانيا.  القتال يف 
اإلرهابية  التنظيماُت  اعتمدت  وقد  املرتزقة،  استقطاب  يف  ة  املهمَّ
كالقاعدة وداعش على هذه الوسائل يف استقطاب األفراد وجتنيدهم. 
وتستعمل الشركاُت األمنية مواقع التواصل أيًضا يف هذا الشأن، وقد 
نشر موقُع التوظيف »سايلنت بروفيشينالس« إعالًنا يطلب فيه جنوًدا 
ا إلى أوكرانيا، مقابل مكافآت  ة لغات للسفر سّرً سابقن يجيدون عدَّ

مالية ُمغرية.
ات الروسية يف أوكرانيا،  ويصنِّف بعُض الباحثن املقاتلن األجانَب للقوَّ
هاتهم السياسية وخبراتهم العسكرية السابقة.  بحَسب جنسيَّاتهم وتوجُّ
مزدِوجي  من  األوكرانية  لطات  السُّ بحَسب  منهم  الكبرى  الفئة  وإن 
أصول  من  ولكنَّهم  غربية،  دول  جنسيَّات  حاملي  من  أي  اجلنسية، 
ينتظمون  ألًفا،   66 نحو  إلى  الفئة  هذه  أفراد  عدد  ويصل  أوكرانية، 
السوفييت يف  آباؤهم وأجداُدهم يف قتال  انتظَم  الروس كما  يف قتال 
احلروب السابقة؛ لذا فالدافُع شخصي يعود ألسباب عائلية تاريخية، 
فضاًل عن الرغبة يف االستقالل الوطني، وتأكيد سيادة أوكرانيا بجوار 
يتمتَّعون بخبرات  املترامية. وهؤالء ال  العمالقة ذات األطراف  روسيا 
درجات  على  وهم  مدنية،  مبَهن  يشتغلون  كانوا  بل  استثنائية؛  قتالية 
متفاوتة من التحصيل العلمي، ولكنَّهم يتمتَّعون بحماسة كبيرة خلدمة 

القضية الوطنية وسيادة الدولة األوكرانية.

وصف الظاهرة 
الروسية  احلرب  من  العائدين  ظاهرة  مواجهة  أن  يف  شكٍّ  من  ما 
األوكرانية تتطلَّب اهتماًما ووصًفا دقيًقا؛ ودراسة طبيعة الظروف التي 

رت فيها ظاهرُة املقاتلني األجانب، ومن هذه الظروف: تطوَّ

1( احلروُب الهجينة ومنوُّ ظاهرة املقاتلني األجانب؛ إذ لم تُعد احلروب 
على صورتها التقليدية التي تشهد مواجهاٍت بن جيشن نظاميَّن؛ بل 
النظامية  النظامية واجليوش غير  أصبحت ساحًة النخراط اجليوش 
على حدٍّ سواء، ومن ثَم ترتبط ظاهرةُ املقاتلن األجانب بهذا النوع من 
أسهمت هذه  وقد  الهجينة.  باحلروب  ى  يسمَّ ما  أو  احلديثة  احلروب 
وإسهام  املرتزقة  وظاهرة  اإلرهابية  الظاهرة  إنتاج  إعادة  احلروُب يف 

ة يف هذه احلروب. الشركات العسكرية اخلاصَّ
إذ  َدولية مختلفة يف احلرب الروسية األوكرانية؛  2( انخراُط أطراف 
روسيا  هما  فقط  دولتن  بن  حرٌب  أنها  على  األزمة  وصُف  ال ميكن 
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وأوكرانيا، وال ميكن فصُل ظاهرة املقاتلن ودراستها بعيًدا عن سياقها 
العام؛ فالواقع أن احلرب الروسية األوكرانية هي نتاج ارتفاع التنافس 
األوروبية  والدول  املتحدة  الواليات  وبن  وحلفائها  روسيا  بن  ولي  الدَّ
التي تدعم بقوة املوقف األوكراني. ومع أن الدول األوروبية والواليات 
فقد  روسيا  مواجهة  يف  املباشر  العسكري  التدخَل  رفضت  املتحدة 
مت مساعداتها العسكرية ألوكرانيا، مع الدعم  استنكرت احلرَب وقدَّ
يف  األجانب،  واملقاتلن  للمرتزقة  األوكرانية  احلكومة  لتجنيد  اخلفيِّ 

مواجهة عمليات التعبئة والتجنيد الروسي للمقاتلن األجانب أيًضا.
3( توظيُف أدوات عسكرية غير نظامية؛ إذ تعتمد األطراُف املتنافسة 
العسكرية  الشركاِت  تشمل  مختلفة،  عسكرية  أدواٍت  على  واملتحاربة 
واملتطرفة.  األصولية  والتنظيمات  واملتطوِّعن  واملرتزقة  ة  اخلاصَّ
العصابات  أفراد  أكبر قدر من  املتحاربة استقطاَب  وحتاول األطراُف 
واملتطوِّعن للقتال، الذين يحاربون من أجل املال، أو طمًعا يف اخلروج 

من دولهم املتأزِّمة. 
لالنخراط  التنظيمات  دوافع هذه  اختالف  إلى  بعُض اخلبراء  ويشير 
يف هذه احلرب، وعلى سبيل املثال: تنخرط فصائُل من تنظيم داعش 
النفوذ  ملواجهة  األوكرانين؛  صفوف  يف  للقتال  سوريا  يف  اإلرهابي 
التي  الروسية  العسكرية  الهَجمات  من  االنتقام  سبيل  على  الروسي 
أضعفت بنيَة التنظيم ونفوَذه يف سوريا، وكذلك أعلنت فصائُل مسلَّحة 

يف الشيشان االنضماَم إلى الكتيبة األوكرانية انتقاًما من موسكو.
ُمكِلفًة  باتت  التقليدية  احلرب  فإن  األجانب؛  باملقاتلني  االستعانُة   )4
التكِلفة  تخفيض  على  احلرب  أطراُف  تعمل  لذلك  األطراف،  جلميع 
ة، وعلى  االقتصادية والبشرية؛ باالستعانة باملرتزقة والشركات اخلاصَّ
ِغرار روسيا تُبدي احلكوماُت الغربية حماسًة لتوافد املقاتلن األجانب 

ات األوكرانية، لتفادي املواجهة املباشرة والُكلفة  للقتال إلى جانب القوَّ
الباهظة لهذه احلرب يف حال اتساع نطاقها؛ لتشمل انخراَط جيوش 

أوروبية، فضاًل عن رغبة الدول الغربية يف إظهار دعمها ألوكرانيا. 

التهديدات المحتملة 
األمن  على  أوكرانيا  من  العائدين  املقاتلن  خطر  من  املراقبون  ر  يحذِّ
ولي؛ فبعد أزمة العائدين من مناطق الصراع يف أفغانستان  اإلقليمي والدَّ
هذا  ويف  أوكرانيا.  من  للعائدين  موجٌة جديدة  تبدأ  وسوريا،  والعراق 

تهديٌد مباشر وغير مباشر لأمن العربي، على ما نبيِّنه ها هنا:

التهديد املباشر، ويتجلَّى يف عودة املقاتلن واملرتزقة إلى الدول  ��
العربية، وإلى مناطق النزاعات املسلَّحة، مثل: ليبيا وسوريا، فهم 
رة، وغنائم  يعودون بخبرات قتالية عالية، فضاًل عن أسلحة متطوِّ
وتهديد  جديد،  من  الصراعات  تأجيج  على  يساعد  ا  ممَّ حرب؛ 
االستقرار األمني للدول العربية، وإعادة إنتاج الظاهرة اإلرهابية؛ 
مرتزقة  جتنيد  يف  امليداني  وجوَدها  التنظيمات  هذه  باستغالل 

هم للقتال إلى صفوفها. جُدد وضمِّ

التهديد غير املباشر، ويتجلَّى يف عودة هؤالء املقاتلن ليس إلى  ��
مناطق الصراعات املسلَّحة يف املنطقة العربية، وإمنا إلى مناطَق 
مجاورة، وال سيَّما ِمنَطقة الساحل اإلفريقي أو القرن اإلفريقي. 
على سبيل املثال: إن يف عودة املقاتلن إلى ِمنطقة القرن اإلفريقي 
تهديًدا ألمن البحر األحمر، وإعادًة إلنتاج الظاهرة اإلرهابية يف 
املنطقة، وتعزيًزا لسيطرة احلركات اإلرهابية مثل حركة الشباب 
حال  يف  املخاطُر  وتزداد  إفريقيا.  شرقي  داعش  أو  الصومالية 

ا يُلهب الصراع هناك أكثر. انتقال هؤالء املقاتلن إلى اليمن ممَّ
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الخيارات العربية 
خارجّيًا  املسلَّحة  الصراعات  يف  االنخراط  بعد  العائدين  أزمُة  تظلُّ 
أو  حرب  كلِّ  وبعد  اإلقليميَّن،  واالستقرار  األمن  د  تهدِّ كبيرة  مشكلًة 
تفرض  أزمة جديدة،  أمام  نفَسها  األمنية  األجهزة  صراع مسلَّح جتُد 
التعامل  ِخيارات  دراسة  ثم  احملتملة،  مخاطرها  تقومي  إعادةَ  عليها 
وِعبًرا  دروًسا  السابقة  التجاِرُب  م  تقدِّ السياق  هذا  ويف  واملواجهة. 
إطار  وضع  من  الدول  بعُض  نت  متكَّ فقد  الظاهرة؛  هذه  مع  للتعامل 
يف  ًدا  مجدَّ دمجهم  إلعادة  برامَج  وصياغة  األفراد،  لهؤالء  قانوني 
احتوائهم  يف  أخفَقت  دوٌل  وهناك  وتثقيفهم.  تبصيرهم  بعد  املجتمع 
ا دفعهم لالنضمام من جديد إلى  وحمايتهم من الَوْصم املجتمعي، ممَّ

تنظيمات إرهابية أُخرى؛ ليصبحوا أكثَر شراسًة من ذي قبل. 
مواجهة  يف  وحَدها  األمنية  املعاجلة  على  االعتماد  ترَك  هنا  ونقترح 
الظاهرة، وإمنا يجب االعتماُد على سياسة شاملة يف مواجهة الظاهرة، 

ن خطًة إستراتيجية للتعامل َوفق اإلجراءات اآلتية: على أن تتضمَّ
الدوُل . 1 َك  تتحرَّ أن  أي:  ا؛  َدولّيً والقانوني  الدبلوماسي  ك  التحرُّ

مات  العربية على املستوى الدبلوماسي داخل األمم املتحدة واملنظَّ
ولية؛ لتجرمي االستعانة باملرتزقة واملقاتلن األجانب  اإلقليمية والدَّ
ولي  نه ذلك من تهديد لأمن اإلقليمي والدَّ يف احلروب؛ ملا يتضمَّ
على حدٍّ سواء. مع تأكيد أن الدوَل الراعيَة لهذه الظاهرة ليست 
بعيدًة أو يف مأَمن من مخاطرها، وأن االستعانة باملرتزقة جرميُة 

حرب تستوجب تطبيَق عقوبات رادعة على الدول الراعية.
ة حاجٌة إلى . 2 التنسيُق األمني على املستوى العربي واإلقليمي؛ فثَمَّ

وبن  بينها  ولكن  العربية فحسب؛  الدول  بن  ليس  أمني  تنسيق 
حدوٍد  يف  العربية  الدول  مع  تشترك  الدوُل  فهذه  اجلوار.  دول 
ا يوجب على الدول العربية التفاهَم والتعاون معها؛  سياسية، ممَّ
لضمان السيطرة على املناطق احلدودية على نحٍو مينع العائدين 
احلدود،  اختراق  من  املسلَّحة  النزاعات  ومناطق  أوكرانيا  من 

واستغالل اخلالفات السياسية بن دول املنطقة.
املواجهُة الداخلية؛ إذ يجب أن تزيد الدوُل العربية من جهودها . 3

واجلهات  األجانب  املقاتلن  بظاهرة  الوعي  نشر  يف  اإلعالمية 
اخلارجية التي تدعمها، وأن تستمرَّ جهوُد احلكومات العربية يف 
شة، ووضع حلول لظاهرة  حتسن الوضع االقتصادي للفئات املهمَّ
الالجئن، والبحث عن حلول عربية للنزاعات املسلَّحة يف العالم 
للعلماء  يكون  أن  وينبغي  العائدين.  ظاهرة  من  للحدِّ  العربي؛ 
إسهاٌم  الشرعية،  الدراسات  يف  صن  واملتخصِّ واملشايخ  والدعاة 

قوي يف املواجهة اإلعالمية للظاهرة.

توصية ختامية
توصي هذه املقالُة بضرورة تعزيز التعاون العربي يف مكافحة ظاهرة 
وخطط  وسياسات  حلول  ووضع  املسلَّحة،  الصراعات  من  العائدين 

ع  املتوقَّ من  التي  الظاهرة  هذه  مع  للتعامل  ُمستدامة  إستراتيجية 
يف  املستمرِّ  التطوُّر  نتيجَة  وذلك  املستقبل؛  يف  وتكرارها  استمراُرها 
النظر  أيًضا بضرورة  توصي  كما  والهجينة.  طبيعة احلروب احلديثة 
وامللحقة  التابعة  اإلرهاب  مكافحة  هيئات  أو  إدارات  تطوير  يف 
أن  على  واإلقليمية،  العربية  األمنية  واألجهزة  املبادرات  مبختِلف 
العسكرية واألمنية  صات  التخصُّ صن وخبراَء من جميع  تضمَّ متخصِّ
لصانع  ووضع حلول  توصياٍت  لتقدمي  والثقافية؛  والدينية  والسياسية 
القرار؛ التخاذ إجراءات شاملة وفاعلة يف مواجهة ظاهرة العائدين من 

مناطق الصراعات املسلَّحة. 
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 باحٌث مختص في قضايا التطرف واإلرهاب، البحرين.

غالًبا ما تُعنى دراساُت اإلرهاب بصعود التطرف، ومنوِّ خطر التنظيمات 
اإلرهابية، غيَر أن مساًرا معاكًسا يتعلَّق بكيفية اندثار اجلماعات 

الدراسات  تلك  يف  ه  حَظّ يجد  ال  خطرها،  وانحسار  املتطرفة 
على أهميَّته؛ فالتاريُخ شاهد على جماعاٍت وتنظيمات عاثت يف 
األرض فساًدا، لكنَّها يف النهاية لقيت مصيرها احملتوم بطرق 

كانت  جغرافية  لبُقعة  خسارتها  أو  زعمائها،  قتل  مثل:  شتَّى، 
متارس فيها نشاطها، أو إعالنها التوبَة ومراجعة أفكارها، أو إلقاء 

سالحها واالندماج يف املجتمع.

 د. فالح فليحان الرويلي

كيف تموت
الجمـاعـات
اإلرهابية؟
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موت الزعماء 
يف  كبيرة  بأهميٍة  اإلرهابية  اجلماعات  زعماء  استهداُف  يحظى 
ِثَقل«  »مركز  إرهابي  تنظيم  فلكلِّ  اإلرهاب؛  مكافحة  إستراتيجيات 
السلبيني،  املؤيِّدين  ثم  املتعاطفني،  فئة  وهي:  الواسعة،  بالفئة  يبدأ 
الذين  القادة  وأخيًرا  الناشطني،  األعضاء  ثم  النشيطني،  املؤيِّدين  ثم 
يتربَّعون على رأس الهرم يف التنظيم. وكلَّما ازداد العدُد يف كلِّ مستًوى 
كان يف ذلك داللٌة على قوة التنظيم، ومدى انتشاره أفقّيًا وعمودّيًا. ومن 
أهمِّ العوامل الذاتية التي تُسهم يف متكني التنظيم، وزيادة نفوذه، 
اجلاذب،  املؤثِّر  واحلضور  القوية  الشخصية  ذي  القائد  وجوُد 
الذي ميتلك خصائَص ذاتية ومكتَسبة يستطيع بها التأثيُر يف 
احمليطني به، فضاًل عن القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، 

وتوحيد الرؤى والتطلُّعات. 
ويساعد االرتباُط املتني بني القادة واألتباع على جتاوز 
طاعة  إلى  يُبادرون  فهم  اجلماعي؛  العمل  مشكالت 
القائد طاعًة عمياء، واإلميان بكلِّ ما يقوله؛ بسبب قوة 
هذا  ويستطيع  بها.  يتمتَّع  التي  واجلاذبية  شخصيَّته، 
بها  يُقنَع  وأن  للجماعة،  الفكرية  الرؤية  يصوَغ  أن  القائُد 
ُهويَّة جماعية، وفهم مشترٍك  إنشاء  يُسهم يف  ما  أتباعه، وهو 

للقضايا التي تتناولها العقيدة الفكرية. 
وسيلًة  يكون  القادة  استهداُف  هل  نفسه،  يطرح  الذي  السؤاَل  لكنَّ 
التاريخ  باستقراء  اإلرهابية؟  التنظيمات  على  القضاء  يف  ناجحة 
جنُد أنه كلَّما كانت اجلماعُة تعتمد على قائٍد صاحب شخصية قوية 
يؤثِّر سلًبا يف قوة اجلماعة، وقد  ما  وحضور طاغ، فإن غيابَه غالًبا 
يُفقدها متاسكها، ويُضيع بوصلتها الفكرية، أو يؤدِّي إلى انقسامها، 
أو فكِّ ارتباط األعضاء بها، ويحوِّل أفكارها لتكون أكثَر اعتدااًل. وقد 
وال  طارئة،  جماعي  عمل  مشكلَة  قائده  يفقد  الذي  التنظيُم  يواجه 
سيَّما حني يكون القائُد اجلديد أقلَّ إلهاًما وحضوًرا، فيمكن أن يعانَي 
التنظيم من التخبُّط يف القرارات، وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات 

حاسمة، وقد يحدث تعثُّر يف التجنيد والتمويل.

موت الجماعات
ونُلمُّ فيما يأتي بذكر أبرز اجلماعات التي انتهت وماتت بنهاية قادتها 

وموت زعمائها، ومنها: 
نف من اجلماعات،  جماعة أوم شنريكيو: وهي منوذٌج واضح لهذا الصِّ
1984م على يد »شوكو أساهارا«،  اليابان عام  َست يف  أُسِّ وكانت قد 
ويف عام 1987م بلغ عدُد أعضائها نحو 1500 شخص، وبحلول عام 
1994 وصل عددهم إلى نحو 50 ألًفا. امتلك قائُدها شخصية قوية 
خطأ.  أيِّ  من  الِعصمَة  منحه  حدِّ  إلى  بأتباعه  األمر  ووصل  مؤثِّرة، 
مزج »أساهارا« مفاهيَم من الهندوسية والبوذية واملسيحية واليهودية 
العالم  للعالم، وأخذ مفاهيَم »هرمجدون« ونهاية  ة  مع نظرته اخلاصَّ

العالم  نهاية  باقتراب  للتنبُّؤ  »نوستراداموس«  نبوءات  مع  وخلطها 
احملتومة، وأن أتباعه وحَدهم َمن سيبَقون أحياء. 

غاز  »تفجيرات  اجلماعُة  تلك  بها  ُعرفت  التي  اجلرائم  أشهر  ومن 
مدينة  أنفاق  مترو  يف  1995م،  عام  مارس  يف  ارين(«  )السَّ األعصاب 
ى إلى مقتل 12 شخًصا وإصابة اآلالف، وكان الهجوم  طوكيو، الذي أدَّ
اليابانية من القبض  نت الشرطة  يستهدف عدًدا من القطارات. ومتكَّ
هم، وعثرت على موادَّ كيمائيٍة الستخدامها  على أفراد اجلماعة مبقرِّ
ماليني   4 لقتل  تكفي  األعصاب،  غاز  من  ضخمة  كميَّات  تصنيع  يف 
شخص. وبعد إدانة »أساهارا« يف تلك القضية؛ ُحكم عليه باإلعدام يف 
َذ احلكم يف يوليو 2018م. وكان العتقال  27 من فبراير 2004م، ونُفِّ
مؤسس الطائفة آثاٌر كبيرة أفَضت باجلماعة إلى االنهيار، بعد انفكاك 

معظم أعضائها، وحتوُّل الباقني منهم إلى منهج )الالعنف(.
حركة سنديرو لومينوسو: نشأت هذه احلركة التي يعني اسمها )الدرب 
الساطع(  Sendero Luminoso  يف بيرو، وهي جماعٌة أصولية 
التسعينيات.  وأوائل  املاضي  القرن  ثمانينيات  يف  نِشَطت  ماركسية، 
ا  ت قرابة 15 ألف مقاتل، فضاًل عن آالف املتعاطفني. وأحدثت جّوً ضمَّ
وبلغت  ألَف شخص،   70 والعنف أسفر عن قتل نحو  من االضطراب 

أضرارها االقتصادية نحو 20 مليار دوالر. 
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آِسرة،  قوية  بشخصية  غوزمان«  »أبيمال  احلركة  ُس  مؤسِّ امتاز 
تقليدية. وهو يرى أن عدم املساواة  الفكرية ماركسيًة  وكانت عقيدته 
االجتماعية، ووجود فوارَق طبقيٍة بني فئات املجتمع مشكلة كبرى، وأن 
الطبقة العليا االستغاللية يف دولة بيرو، وشركاؤها اإلمبراطوريون هم 
أعداء الشعب، وال حلَّ لهذا الواقع الرديء إال بإقامة الدولة على مبادئ 
االشتراكية، وأن العنف هو الوسيلُة الوحيدة لتحقيق الدولة االشتراكية 
 12 »غوزمان« وعدد من مساعديه يف  القبُض على  أُلقَي  لكن  املـُثلى. 
ذلك  ى  وأدَّ جماعته.  أعضاء  من  املئاُت  واستسلم  1992م،  سبتمبر 
فيما بعُد إلى ضياع هيبته األسطورية، وانقسام احلركة إلى فصيلني؛ 
إحداهما أيَّدت السالم، واألُخرى واصلت الكفاح املسلَّح.  مما انتهى 

باحلركة إلى الضعف فاالندثار.

بقاء الجماعات
ذوي  من  قادتها  ُقِتل  لتنظيمات  حاالٌت  ة  ثَمَّ م،  تقدَّ ما  خالف  وعلى 
تالشت  وال  مبوتهم،  اجلماعاُت  تنتِه  ولم  املؤثِّرة،  القوية  الشخصيات 

برحيلهم، ولعلَّ أشهر منوذج حاضر من ذلك: 
واستمرَّ  الدن«،  ابن  »أسامة  قيادته  وتولَّى  سه  أسَّ القاعدة:  تنظيم 
التنظيُم يف ممارسة نشاطه املتطرف واإلرهابي بعد مقتل زعيمه، يف 
ذها اجليُش األمريكي يف مايو عام 2011م. وتولَّى »أمين  إثر عملية نفَّ
الظواهري« قيادةَ التنظيم خلًفا »البن الدن« حتى مقتله يف يوليو عام 
2022م، ومع قتل قائَديه املؤثَِّرين بقي التنظيم قائًما على ُسوقه، وما 
د أمن العالم حتى اآلن؛ ألن القاعدة جتاوزت اإلقليمية  زال خطًرا يهدِّ

اجلغرافية، وباتت عقيدًة فكرية عابرًة للحدود، ولها فروٌع منشرة يف 
أصقاع األرض.

لهذا ميكن القوُل: إن استهداَف زعماء اجلماعات اإلرهابية إجراءٌ مهمٌّ 
يف إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب، ورمبا هو أقربُها وأوالها لدى املزاج 
مكافحة  يف  امليدانية  املواجهَة  يُؤِثُر  الذي  القتالي،  والعسكري  األمني 
م  يقدِّ ألنه  العالم؛  دول  قادة  من  ومؤيِّدون  كبار  أنصاٌر  وله  اإلرهاب، 
وكسر  اإلرهابية،  اجلماعات  على  ت  مؤقَّ نصٍر  متميِّزة إلعالن  فرصًة 
م،  تقدَّ ما  على  احلاالت،  جميع  يف  فاعلة  وسيلًة  ليس  لكنَّه  شوكتها. 
سي  املؤسَّ والتنظيَم  الدينية،  العقيدة  ذاَت  اإلرهابيَة  التنظيماِت  فإن 
زعماءها،  تفقَد  أن  بعد  البقاء  على  قادرًة  تكون  ما  كثيًرا  املتماسك، 

وأكثَر قابليًة للتكيُّف مع التغيُّرات والظروف الطارئة.

الخضوع واإلدماج 
اإلرهابية،  التنظيمات  محاربة  يف  مرونًة  أكثَر  خيارات  وجود  عند 
والتفاوض،  املرونة  مثل:  األمنية؛  والقبضة  العسكري  بعيًدا عن احللِّ 
ذلك  فإن  أُخرى،  ة  مرَّ املجتمع  واإلدماج يف  السالح،  وإلقاء  واخلضوع 
اجلماعات  خطر  وحتييد  اإلرهاب،  مكافحة  يف  جيًدا  حاّلً  يكون 
فاعاًل يف  لتصبَح عضًوا  املتطرفة؛  أفكارها  على  والقضاء  اإلرهابية، 

املجتمع، وميكن حتقيُق ذلك باتِّباع مسارين:

ي: وهو قائٌم على اتفاقيات السالم املباِشرة مع التنظيمات  1( املسار الكلِّ
دة الواضحة  لبة ذات القيادات احلازمة، واألهداف احملدَّ اإلرهابية الصُّ
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القابلة للتطبيق، مثل الوصول إلى إقرار احُلكم الذاتي، ويلتزم أعضاؤها 
وأنصارها باالتفاقيات التي يُبرمها قادتها. 

اإليرلندي«  »اجليش اجلمهوري  ه  التوجُّ املعبِّرة عن هذا  النماذج  ومن 
إلى  1919م، ليكون قوًة عسكرية غير رسمية تهِدُف  س عام  أُسِّ الذي 
عام  يف  إيرلندية  األجنلو  املعاهدةُ  وأدَّت  إيرلندا.  استقالل  حتقيق 
1921م إلى انقسامات داخَل اجليش اإليرلندي، ما بني مؤيٍِّد للمعاهدة 
بريطانيا.  التام إليرلندا عن  ق االستقالل  لها؛ ألنها ال حتقِّ ومعارٍض 
وأدَّت هذه التحوُّالُت يف إستراتيجيات التنظيم، أو القرارات السياسية 
التي اتخذها، إلى انقسامه إلى مجموعتني. فنشأ اجليُش اجلمهوري 
اإليرلندي  اجلمهوري  اجليش  عن  انشقَّ  الذي  النظامي،  اإليرلندي 
ت يف نهاية التسعينيات؛ بسبب استياء أعضاء اجليش املتطرفني  املؤقَّ
إذ  التنظيم؛  قيادةُ  تتَّخذها  التي  السياسية  والقرارات  من االجتاهات 
النار؛  إطالق  وقف  على  ت  املؤقَّ اإليرلندي  اجلمهوري  اجليش  وافَق 

لالنخراط يف عمليات السالم اإلقليمية. 
األفراد  بني  االرتباط  فكِّ  قائٌم على عمليات  وهو  املسار اجلزئي:   )2
بغة  والتنظيمات املسلَّحة، وال سيَّما التنظيمات غير املركزية ذات الصِّ
العقائدية. وهي إستراتيجيٌة تسعى إلى نزع األفكار املتطرفة، وإعادة 
تأهيل األفراد الذين ارتبطوا بهذه اجلماعات، وإقناعهم بالتخلِّي عن 
العنف، وتفكيك القناعات الفكرية للعقيدة التي آمنوا بها يف وقٍت ما. 
ومن النماذج الصريحة يف هذا اجلانب، جتِربة »مركز تأهيل سيريندي« 
يف جمهورية الصومال؛ فمنذ تسعينيات القرن املاضي يشهد هذا البلد 
موجاٍت من احلرب األهلية، نِشبَت بني فصائَل متعددة، وِكيانات مختلفة 
لطة، يف ظلِّ انهياٍر عميق ملؤسسات الدولة. ويف العقود  تطَمُح إلى السُّ
وإعادة  االستقرار،  لتحقيق  كبيرة؛  َدولية  بُذلت جهود  املاضية  الثالثة 
واألمن،  النفوذ  بسط  على  قادرًة  يجعلها  مبا  الدولة،  مؤسسات  بناء 

ة للشعب.  وتوفير اخِلْدمات العامَّ
ويقوم مركز »تأهيل سيريندي« بدعم الشباب ذوي املخاطر املنخفضة، 
املجاهدين  الشباب  حركة  صفوف  إلى  قبُل  فيما  وا  انضمُّ الذين 
الصومالية، ثم انسحبوا من احلركة َطوًعا، واستنكروا عقيدتها الفكرية 
وسياستها وأهدافها؛ من أجل إعادة إدماجهم يف املجتمع، ليكون ذلك 
الفيدرالية ولشركائها  الصومالية  للحكومة  ة  العامَّ السياسة  جزًءا من 

وليني يف مواجهة احلركة.  الدَّ
بني  سيريندي  مركز  واجهها، حتوَّل  التي  يات  التحدِّ من  الرغم  وعلى 
مه  يقدِّ ما  عبر  إصالحي،  مركز  إلى  تدريجّيًا  و2018م   2015 عامي 
اإلرهابية؛  اجلماعات  مع  االرتباط  فكِّ  على  يعمل  إذ  ِخْدمات؛  من 
مع  االتصال  وإعادة  املهني،  والتدريب  األساسي،  التعليم  بواسطة 
ى املستفيدون دعًما نفسّيًا واجتماعّيًا وفكرّيًا؛  األَُسر والعشائر. ويتلقَّ
مبادراٍت  أيًضا  املركز  م  ويقدِّ  . الضالِّ املتطرف  الفكر  من  لتحصينهم 
والسياسية  املدنية  التربيَة  تشمل  التي  احلياتية  باملهارات  لالرتقاء 

الدعم  تقدمي  مع  البشرية.  الشخصية  التنمية  يف  ودوراٍت  والدينية، 
البرنامُج  ويؤكِّد  احللول.  تضع  التي  واملشورات  االجتماعي،  النفسي 
أهميَة اجلانب االقتصادي، والنظر بعني احُلسبان إلى انتشار البطالة 

املزمنة يف الصومال، ويسعى إلى تنويع ُسبل العيش الكرمي.

وميكن القول: إن عمليات إلقاء السالح واإلدماج، سواءٌ على املستوى 
الكلِّي أو اجلزئي، لها أثٌر عميق يف القضاء على التنظيمات اإلرهابية، 
أو حتييد خطرها، ولكن بطرق متباينة متفاوتة. غيَر أن اإلدماج على 
املستوى الكلِّي أبعُد أثًرا، ولكنَّ األجنحة املوغلة يف التطرف قد ال تقبُل 
به، ويف الغالب تنفصل عن اجلسد األساسي، ويبقى أثرها محدوًدا. 
ا عملياُت فكِّ االرتباط ونزع التطرف فإنها سبٌب لتآكل التنظيمات  أمَّ

اإلرهابية شيًئا فشيًئا، مع بقاء العمود الِفَقري األساسي للتنظيم. 
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منَحتها اليونسكو لقَب

“أفضل نموذج للممارسات”

ة نسائية في العالم لمكافحة اإلرهاب  ست أوَل منصَّ شالفر أسَّ

باسم “أخوات ضد التطرف العنيف” عام 2008م

“إديت شالفر”

ل ضد التطرف هات خطُّ الدفاع األوَّ األمَّ
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صة يف علم االجتماع، ُعرفت  »إديت شالفر« عاملٌة منساوية متخصِّ
بنشاطها البارز يف مكافحة التطرف واإلرهاب، ولها جتاِرُب ومبادراٌت 
رائدة يف هذا املجال، بعيًدا عن املواجهة العسكرية واألمنية. ُعنيت 
ها حائَط الصدِّ األوَّل يف محاربة التطرف؛  مبسؤولية األمِّ التي تُعدُّ
فاته، والقادرةُ على رصِد أيِّ  فهي األقرُب إلى ابنها واملراقُب لتصرُّ
التوجيه  املهمِّ يف  أثرها  عن  عليه. فضاًًل  تظهُر  قد  انحراف  بوادر 

محة والِقيَم الفاضلة. واإلرشاد، وغرس املعتَقدات السَّ

من باحثة إلى ناشطة
أَزمات سياسية،  التي تشهد  البلدان  بدأت شاًلفر عملها باحثًة يف 
كسوريا والعراق واليمن، وقد أبصرت كثيًرا من وقائع العنف جتاه 
الاًلجئني من النساء واألطفال؛ مما دفَعها إلى التحوُّل إلى ناشطة 
هات؛ بسبب  للدفاع عن حقوق املرأة. وقد رصَدت معاناة كثيٍر من األمَّ
انضمام أبنائهنَّ إلى تنظيمات إرهابية، وتتبَّعت كيف الحظَن بوادر 
االنحراف يف سلوكهم، وظهر لها أن أكثرهنَّ افتقد املعرفة واخلبرة يف 
التعامل معهم على النحو الصحيح. لذا رأت شاًلفر ضرورةَ تبصير 
دًة أن  هات بُسبل التعامل مع أبنائهنَّ يف مثل هذه احلاالت، مؤكِّ األمَّ
األمَّ هي احلليُف األمني املفقود ملنع هَجمات املستقبل، وهي مصدٌر 
ي له. مهم للوقوف على طرائق التجنيد، واتِّخاذ أفضل الطرق للتصدِّ

مدارُس األم
باالستعانة  التطرف  حملاربة  املبادرات  من  كثيًرا  شاًلفر  مت  قدَّ
يف  حدود«  بال  »نساء  منظمة  َست  أسَّ 2001م  عام  ففي  هات؛  باألمَّ
يف  عاملّيًا  األمهات  جهود  بتضافر  تُعنى  فيينَّا،  النمساوية  العاصمة 
انطاًلًقا  اإلرهابية،  التنظيمات  يف  الشباب  جتنيد  ظاهرة  مواجهة 
من قناعتها بأن النساء عوامُل أساسية للتغيير، وُقوى دافعة لتحقيق 
االستقرار يف عالم غير آمن. وتعاونت منظمتُها مع خبراء مكافحة 
اإلرهاب من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وجلهودها احلثيثة يف 
مواجهة التطرف لقيت دعًما مالّيًا من ِوزارات منساوية ومن االحتاد 

األوروبي وِوزارة اخلارجية األمريكية.
ويف عام 2010م أنشأت املنظمُة »مدارس األم« يف عدٍد من البلدان، 
تعرُّض  خطر  مواجهة  على  األمهات  تدريب  يف  رائدة  جتِربٌة  وهي 
تلك  وجاءت  إرهابية.  جماعات  إلى  وانضمامهم  للتطرف،  األبناء 
ة بحثية لها يف طاجكستان، حيث يهرب األبناء  الفكرةُ يف أثناء مهمَّ

من أَُسرهم ومن املدارس؛ لاًللتحاق باإلرهابيني. 
التطرف  شَرك  يف  أبناؤهنَّ  وقع  أمهاٍت  املدارُس  هذه  وتضمُّ 
مناهَج  ة  املختصَّ اجلهات  مع  بالتعاون  شاًلفر  ووضعت  واإلرهاب. 
النفسي لألطفال  التطوُّر  بالنفس، ومراقبة  الثقة  م تدريًبا على  تقدِّ
والشباب، ومراقبة استخدامهم لإلنترنت، ورصد عاًلمات االنحراف، 

ة الدوام يف هذه املدارس عَشرة  واألسلوب األمثل للتعامل معهم. مدَّ
أسابيع، بحضور يوم واحد أسبوعّيًا. 

ل إلى نشاط عاملي حملاربة التطرف  وبعد النجاح الكبير للبرنامج حتوَّ
بواسطة األمهات، ووصل عدُد الدارسات فيه إلى نحو 3000 أم من 
وبريطانيا،  وبلجيكا،  والنمسا،  وبنغاًلديش،  تنزانيا،  منها:  دولة،   16
وأملانيا، والهند، وباكستان، وإندونيسيا، ونيجيريا. وكانت أملانيا من 
أصول  من  املتدرِّبات  األمهات  من  عدًدا  جت  خرَّ التي  الدول  أُولى 
سورية وجزائرية، وفضاًًل عن حماية أنفسهنَّ وأبنائهنَّ من التطرف؛ 
فإنهنَّ يعملَن على تدريب األُخريات إسهاًما يف نشر التثقيف والتوعية.

أخوات ضد التطرف
واستمراًرا لتعزيز مسؤولية األم يف مواجهة التطرف العنيف؛ أنشأت 
ضد  »أخوات  باسم  اإلرهاب  ملكافحة  نسائية  ة  منصَّ أوَل  شاًلفر 
التطرف العنيف« عام 2008م؛ لتكون حلقَة وصل بني النساء وصنَّاع 
ة مجموعًة من املشاريع يف املدارس  القرار. وقد أجنزت هذه املنصَّ
ملواجهة  مختلفة؛  دول  يف  احلكومية  غير  واملنظمات  واجلامعات 
م عدٌد  التطرف، منها: مشروع »اخلط الساخن يف اليمن« حيث يقدِّ
صني يف علم النفس واالجتماع خدمًة مجانية للمتَّصلني  من املتخصِّ

من العائاًلت القلقة بشأن تورُّط أحد أفرادها بالتطرف. 
املرأة يف  أهمية  القصيرة إلبراز  األفاًلم  وأنتجت شاًلفر عدًدا من 
ك« شهاداِت أمهات على  صناعة التغيير، ويعرض ِفلُمها األخير »أمُّ
أبناء أساؤوا إلى اآلخرين باسم الدين، ويُستخَدم الفلم أداًة تعليمية 

لرفع مستوى الوعي يف املجتمعات التي ينتشر فيها التطرف. 

شهادات وجوائز 
ل دورة مبدارس األم يف إندونيسيا، نساًء  تقول شاًلفر: »التقيُت يف أوَّ
انهار كثيٌر منهنَّ  أبناءهنَّ ذهبوا إلى سوريا للعمل، وقد  يعتِقدَن أن 
أبناءهنَّ رمبا يكونون يف  عندما عِلمَن أن سوريا ساحُة حرب، وأن 
»لن  األملانيات:  املتدرِّبات  إحدى  إلفريدي  وتقول  داعش«.  صفوف 
عام  منذ  سوريا  إلى  رحل  ابني  أطفالنا،  روا  دمَّ من  على  نصمَت 

2013م، وال أدري إن كان ال يزال حّيًا أو ال«. 
مة صفوف القتال  وحتكي أُخرى عن رعب ابنها الذي أُرِسَل إلى مقدِّ
يف داعش قبل أن يُقتَل وهو ال يتجاوز تسعة عشر عاًما. ويف جاكرتا 
ثقافة  تطوير  أهمية  تعلَّمنا  »لقد  اإلندونيسيات:  األمهاُت  قالت 
ننتظَر  ولن  الشباب،  ِتقنيَّات وإستراتيجيات جتنيد  احلوار، وعرفنا 

حتى يأتَي اإلرهابيون خلطف أوالدنا«. 
وقد حصلت شاًلفر على عدٍد من اجلوائز؛ جلهودها يف تعزيز إسهام 
ولية ألخوات  املرأة يف مكافحة التطرف، منها جائزُة أوروبا للسالم الدَّ

ة، ومنَحتها اليونسكو لقَب »أفضل منوذج للممارسات«.  احملبَّ
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 مستشارة وخبيرة في الشؤون اإلفريقية، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، مصر.

تسعى التنظيماُت اإلرهابية إلى تطوير أدواتها يف عمليات التجنيد؛ فاجتهت إلى استقطاب النساء َطوًعا وَكرًها، واالعتماد 
؛ الستكمال السيطرة، ودعم القدرة على االنتشار، وزيادة التأثير. ومع أن احلضور النسائي يف صفوف التنظيمات  عليهنَّ
اتََّسم يف بداياته بضعف التأثير، وبهامشية التوظيف الذي لم يخرج عن التعاطف والتضامن والدعاية، ودعم  اإلرهابية 
السنوات  فأننا جنده يف  املتطرفة؛  أفكار اجلماعة  وتنشئتهم على  اإلرهابيني  أبناء  وتربية  التنظيم،  األزواج األعضاء يف 

ر كثيًرا، حتى باتت املرأةُ يف الصفوف األمامية للقتال، وتنفيذ العمليات االنتحارية. األخيرة قد تطوَّ

 د. أماني الطويل 

 المرأة والتطرف
الدوافع والنتائج
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بيئة مرنة
إذا كانت العنايُة بتجنيد النساء أحَد أهمِّ أساليب التنظيمات اإلرهابية 
يشهد  لم  النِّْسوي  التجنيد  يف  َع  التوسُّ فإن  األخيرين،  العقَدين  يف 
النساء،  ملشاركة  واملواتية  املرنة  البيئات  وال سيَّما يف  كبيرة،  ياٍت  حتدِّ
والنزاعات  املسلَّحة،  الصراعاُت  فيها  تنتشر  التي  إفريقيا  ة  قارَّ مثل: 

الِعرقية، مما أسهم يف منوِّ الظاهرة وتطوُّرها.
إلى  االنضمام طواعيًة،  إلى  املرأةَ  تدفُع  التي  َة عدٌد من األسباب  وثمَّ
األصدقاء،  وتأثير  الفكرية،  هات  التوجُّ منها:  اإلرهابية،  التنظيمات 
والرغبة يف إنشاء مجتمع إسالمي )دولة اخلالفة املزعومة(، والسعي 
ية. غير أن كثيًرا من  إلى احلرية، وحبُّ املغامرة، وحتقيق مكاسب مادِّ
ور اخلادعة؛ بسبب قلَّة الوعي،  هؤالء النسوة قد وقعَن ضحايا لتلك الصُّ
التي  العاطفية  بالدعاية  االنبهار  عن  فضاًل  الدينية،  املعرفة  وضعف 
تروِّجها هذه التنظيماُت بواسطة أجهزتها املضلِّلة. ويَُعدُّ الزواج وسيلًة 
اجلزائري  بلمختار«  »مختار  فعله  ما  ِغرار  على  املرأة،  لتجنيد  ة  مهمَّ
األصل، أحُد أهمِّ قادة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، حني 
برابيش،  وعرب  الطوارق  من  مختلفة  عائالت  من  نساٍء  بأربع  ج  تزوَّ

وجنََّدهنَّ يف صفوف التنظيم. 
وتكوين  النساء،  ع يف جتنيد  التوسُّ يف  اإلرهابيُّ  داعش  تنظيُم  ينَشُط 
ة بهنَّ خلدمة أغراضه املتطرفة واإلرهابية. وتنتهج بعُض  كتائب خاصَّ
والترهيب؛  واإلكراه  والعنف  واخلطف  اخلداع  أساليَب  التنظيمات 
النساء  جتنيد  فكرةُ  ونشأت  واإلرهاب.  التطرف  على  النساء  إلجبار 
رة من ستينيَّات القرن املاضي؛ نظًرا لتأثيرهنَّ الكبير يف  يف مرحلة مبكِّ

احمليط األُْسري، ويف التنشئة االجتماعية. 

وقد تطوَّرت فكرةُ االستفادة من الدعم النِّْسوي يف الصفوف اخللفية 
إلى استغاللهنَّ يف الصفوف األمامية، والقيام بعمليات قتالية وانتحارية، 
30 من أكتوبر عام  فبدأت يف إفريقيا، وكان أبرُزها يف تونس بتاريخ 
من  بالقرب  نفَسها  العمر  من  الثالثني  يف  فتاةٌ  رت  فجَّ حني  2018م، 
العمليُة عن مصرع  وأسفرت  بورقيبة،  احلبيب  أمني يف شارع  حاجز 

ثمانية عناصَر أمنية تونسية.
وُسبق تُكليف النساء مبهامَّ انتحاريٍة باستخدامهنَّ يف الدعم املساِند، 
واحملافظة  واملجنَّدين،  للمقاتلني  املعسكرات  يف  الطعام  إعداد  مثل: 
على النظافة فيها. واعتمد تنظيُم »بوكو حرام« على النساء يف توسيع 
يد  على  العشرين،  القرن  من  األول  العقد  أوائل  يف  التنظيم  عضوية 
زعيمه »محمد يوسف« الذي رأى يف جتنيد النساء سبًبا مساعًدا على 
املجنَّدين،  لزيادة عدد األعضاء  التنظيم؛  إلى  الشباب وجذبهم  إغراء 

فضاًل عن تربية النشء على عقيدة التنظيم وفكره. 

دات  أنماط المجنَّ
تنوَّعت أمناُط النساء املجنَّدات يف اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية، 
ال  اللواتي   ، واقعهنَّ على  دات  املتمرِّ النساءُ   : فمنهنَّ أنواع،  ة  عدَّ على 
وهؤالء   ، بهنَّ احمليطة  االجتماعية  الدوائر  من  وحناًنا  اهتماًما  يَلَقنَي 
منوذٌج مثالي للتجنيد. ومنهنَّ زوجاُت املقاتلني اإلرهابيني اللواتي يَُقمَن 
. ومن تلك  ات الدعم املساِند بتكليٍف مباشر وتشجيع من أزواجهنَّ مبهمَّ
املهامِّ تدبيُر مالذاٍت آمنة للمالَحقني أمنّيًا، واملساعدةُ يف نقل األموال 

ات، وجمع التبرُّعات املالية. وتهريب األفراد واملَعدَّ

يكنَّ  ما  وغالًبا  اإلرهابي،  املتطرف  باخلطاب  املؤمنات  النساءُ  ومنهنَّ 
ممارساٍت للعنف متطلِّعات إلى سفك الدماء، من مثل: »د. إميان البغا« 
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يف  املزعومة  الداعشية  اخلالفة  دولة  إلى  أطفالها  مع  هاجرت  التي 
سوريا، وباتت من أعلى األصوات يف حثِّ النساء على االنضمام إلى 
داعش. أو »آمال البخاري« املنتمية إلى تنظيم بوكو حرام، أو تلك املرأة 
2015م.  التي مارست ذبًحا علنّيًا يف سوريا عام  الداعشية اإلرهابية 
املنتميات إلى التنظيم املكلَّفاُت بتجنيَد اآلخرين فقط،  ومنهنَّ النساءُ 
ا يصعِّب  ْقمي، ممَّ وال سيَّما التجنيد عبر توظيِف الفضاء اإللكتروني الرَّ

اكتشاف نشاطهنَّ إلى حدٍّ كبير.

جتنيـد  يف  نشـاًطا  اجلماعـات  أكثـر  مـن  حـرام«  »بوكـو  تنظيـم  ويَُعـدُّ 
النسـاء، إن لـم يكـن أكثَرهـا، سـواءٌ بالوسـائل التقليديـة )أي بالتجنيـد 
الشـخصي املباِشـر(، أو بواسـطة الفضـاء اإللكترونـي )أي التجنيـد مـن 
الطالبـات يف  مـع  كمـا حـدث  والتهديـد،  بأسـاليب اخلطـف  أو  بُعـد(، 
مـدارس نيجيريـا، وقـد أسـفرت هـذه الوسـائُل عـن اْضِطـالع النسـاء 
التنظيـُم، يف  ذهـا  نفَّ التـي  العمليـات االنتحاريـة  50% مـن  بأكثـَر مـن 
ة مـا بـني أبريـل 2011م ويونيـو 2017م، وقد بلغت قرابَة 244 عملية  املـدَّ

إرهابيـة عنيفـة.

نتائُج وسياسات
انتشاراإلرهاب   النساء ساعد يف  َع يف جتنيد  التوسُّ إن  القوُل:  ميكننا 
والتأثير  اخلِطرة،  األمنية  التهديدات  وزيادة  اإلفريقية،  ة  القارَّ يف 
جتنيد  يف  اجلديدةَ  االجتاهاِت  أن  كما  دولها.  استقرار  يف  املباِشر 
الفضاء  تنَشُط يف  منفصلة،  تكوين خاليا جتنيد  أسفَرت عن  النساء 

اإللكتروني، وقد أُلقَي القبض على خليَّة نسائية ناشطة يف استقطاب 
النساء عبر اإلنترنت، ذات َعالقة وثيقة بالعناصر اإلرهابية التابعة ملا 

نة باجلبال التونسية. يُعرف بجماعة »أجناد اخلالفة« املتحصِّ
مبكافحة  املرتبطة  السياسات  واجهَة  األمنية  اإلجراءاُت  ر  وتتصدَّ
والثقافية  التنموية  اإلجراءاُت  كبير  حدٍّ  إلى  تغيُب  حني  اإلرهاب، يف 
كالفقر  لألَزمات؛  املسبِّبة  ة  املهمَّ القضايا  ومعاجلُة  واالجتماعية، 
ة، واالضطرابات الطائفية والِعرقية،  والبطالة، وضعف التعليم والصحَّ
النزاهة واحلوكمة  والتمييز بني اجلنسني، وغياب  العنصري  والتمييز 
الرشيدة، وهي أمور تخُدم اجلماعاِت اإلرهابيَة يف عمليات التجنيد. 
وإذا لم تُعالَج هذه األسباُب اجلذرية للتطرف العنيف، فإن خطر جتنيد 
من  العائدات  آالف  جتنيد  إعادةُ  ذلك  ومن  ا،  مستمّرً سيبقى  النساء 
مناطق الصراع؛ لالستفادة من خبراتهنَّ العملية يف ممارسة اإلرهاب 

بشتَّى صوره.

وختاًما 
اجلادِّ يف  لإلسهام  للنساء؛  أرحَب  مجاٍل  إفساح  تأكيُد ضرورة  ينبغي 
اإلرهابي،  النِّْسوي  للنشاط  ي  والتصدِّ واإلرهاب،  التطرف  مكافحة 
والثقافية  الفكرية  والتوعية  واإلعالن،  الدعاية  مجال  يف  سيَّما  وال 
ووسائط  العصرية،  واحلديثة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  يف  والدينية، 
التواُصل االجتماعي. فاملرأة هي أهمُّ َحلْقة يف منظومة حلَقات الوقاية 
واحلماية من التطرف واإلرهاب، وِصَماُم األمان من أيِّ أفكار دخيلة 

على املجتمع. 
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 المدير العام لمركز الجامعة العربية للدراسات األمنية والتدريب، األردن.

لوكية، التي تتداخل  مات الدينية والفكرية والنفسية والسُّ تتسم الشخصيُة اإلرهابية مبجموعة من السِّ
َن يف النهاية منًطا من السلوك املتطرف. وليس بالضرورة أن  فيما بينها وتتفاعل بدرجات متفاوتة، لتكوِّ
مات، فقد يشتركون يف بعضها، ويختلفون يف بعضها اآلخر، كما  يشترك جميُع اإلرهابيني يف ذات السِّ
مات تختلف بني بلٍد وآخَر، وبني جماعٍة وأُخرى. وسنستعرُض يف هذه املقالة عدًدا من هذه  أن هذه السِّ

مات التي تساعد معرفتُها يف احلَذر من أصحابها والتيقُّظ عند التواصل معهم. السِّ

 د. صالح السعد 

ِسمات الشخصية اإلرهابية
كيف يفكر اإلرهابي؟
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ِسمات دينية

ين أّيًا كان هذا الدين سماوّيًا أو غيَر سماوي؛  �� الوصايُة على الدِّ
بادِّعاء االنتصار له، وإقامة املجتمع على أساسه، يف حني يخالف 
والتخريب؛  والقتل  العنف  مبمارسة  حدوَده،  ويتجاوز  أحكاَمه، 

للوصول إلى أهدافه.

البشري، دون مراعاة طبيعة  �� لوك  والسُّ املجتمعات  الوصايُة على 
األديان   واختالف  واملكان،  الزمان  واختالف  البشر،  اختالف 
واملذاهب والثقافات، واألعراق واأللوان، مع النظرة السلبية جتاه 

املجتمعات التي ال تصلح أحوالها إال باتِّباع رؤيته الضيِّقة. 

د مخالفتهم يف  �� احُلكم على املخالفني باالنحراف والضالل؛ ملجرَّ
رؤيتهم، دون احترام للتنوُّع الثقايف والديني.

ة الصواب،  �� احُلكم على اآلَخر املختلف عموًما باالنحراف عن جادَّ
ورفض األديان األخرى. 

احُلكم بضرورة الَعداء لكلِّ حكومة تنتمي لعقيدة دينية أو فكرية  ��
)أيديولوجية( غير ُمرضية لهم.

استنهاُض التاريخ واتخاُذ بعض حوادثه ذريعًة إلى التحريض على  ��
اآلخرين، واحلثِّ على كراهيتهم ومعاداتهم. 

دون  �� أغراَضهم،  يخدم  مبا  وتفسيرها  الدينية  النصوص  تطويع 
األخذ بالتفسير الصحيح لها، َوفَق مرجعيَّاتها املعتبَرة، وال مراعاة 

مقاصدها الصحيحة؛ جلهلهم بها.

بالعنف  �� ولو  االجتماعية،  العدالة  بتحقيق  مكلَّف  بأنه  االعتقاُد 
والقهر والقتل.

االعتقاُد بفساد الواقع، وأنه املسؤول عن إصالحه. ��
اتِّباُع التقية الدينية، مبجاملة اجلهات األمنية واحلكومية؛ لإلفالت  ��

من العقوبة، متذرِّعني بقواعَد ما أنزل اهلل بها من سلطان.
ي  �� االعتقاُد بحتمية املواجهة، وضرورة االستعداد لالقتتال وللتصدِّ

للمخالفني من حكومات ومجتمعات.
لتحقيق  �� َد وسيلة؛  وليس مجرَّ ذاته،  غايٌة يف  القتل  بأن  االعتقاُد 

هدفهم األسمى وهو إقامُة الدولة وبسُط النفوذ.

ِسمات فكرية 
أو 	  مرونة  أيِّ  عن  بعيًدا  )الدوغمائية(،  الشديد  الفكري  اجلموُد 

لني. 
االنغالُق الفكري على مفاهيَم دينية، أو سياسية، أو أخالقية، أو 	 

إنسانية معيَّنة.
جتاهُل احلقائق املخالفة ألفكارهم مهما كانت بيِّنًة وواضحة. 	 
التسامُح مع املؤيِّدين، واحلقُد على املخالفني وكذا املُختلفني.	 
القطعية، 	  األحكام  وإلقاء  املطلقة،  احلقيقة  بامتالك  القناعُة 

ورفض النقاش فيها.
صرامُة العقل، وعدم القدرة على التفكير يف قناعات اآلخرين.	 
صاحُب الالءات: ال نقاش، ال حوار، ال تفاهم، ال َقبول.	 
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املبالغُة يف متجيد املاضي وازدراء احلاضر.	 
املبالغُة يف متجيد الذات وحتقير اآلَخر.	 
التطرُف يف احُلكم على األشياء بانتمائها إلى لون واحد )أسود أو 	 

أبيض(، دون اعتدال وال وسطية.
ـر( يختلـف عـن  وجتـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن اجلمـود الفكـري )التحجُّ
د فكرّيًـا ميكـن مناقشـتُه ومحاولـة إقناعـه  د الفكـري؛ ألن املتشـدِّ التشـدُّ
تكـون  عنـده  مرونـٍة  توافـر  احتمـال  مـع  باحُلسـنى،  واجلـدال  باحلـوار 
ـر فكرّيًـا فـال يقبـل  ـا املتحجِّ قاعـدًة أساسـية لـذاك احلـوار املتبـاَدل. أمَّ
النقـاَش ابتـداًء، وَسـرعان مـا يُلقـي التُّهـم علـى الطـرف اآلخـر ويِصُمـه 

والكفـر!!  بالضـالل 

ِسمات نفسية
الشعوُر باإلحباط واإلخفاق واليأس، والعجز عن حتقيق األهداف 	 

والطموحات.
االنفصاُل عن الواقع، والالمباالة، وسوء تقدير املواقف.	 
تبلُّد املشاعر، وعدُم الشعور بالذنب عند إحلاق األذى باآلخرين.	 
االنطوائيُة والعيش يف عامله اخلاص، وعدُم االندماج مع األسرة 	 

واملجتمع. 
غلبُة الشعور باالضطراب والقلق، وال سيَّما عند مشاهدة رجال 	 

األمن والشرطة.
غلبُة الوسواس القهري، دون ارتباطه بأيِّ أسباب صريحة.	 
الشعوُر باالكتئاب وِفقدان االستمتاع مبباهج احلياة.	 
النظرة السلبية للذات، سواءٌ كانت نظرًة شعورية أو غيَر شعورية.	 
االنتقام 	  إلى  واحلاجُة  له،  اآلخرين  وباحتقار  بالنقص،  الشعوُر 

بالقتل واإليذاء والتدمير. 
بأنه 	  وتسويغه  العنيف،  سلوكه  عن  والرضا  باجلرمية،  التفاخُر 

عالمُة رجولة وشجاعة وقوة.
اخلضوُع لنظرية املؤامرة، وتقدمي سوء الظنِّ والريبة يف املخالفني 	 

ين أو الثقافة أو الِعرق. يف الدِّ

ِسمات سلوكية 
املساوئ 	  تُبصر  نظرًة سوداء،  إليهم  والنظر  بالناس،  الظنِّ  سوءُ 

وتَعمى عن احملاسن.
هم، ومعاملتهم باحتقار وازدراء وفظاظة.	  َغمُط اآلخرين حقَّ
االستعالءُ والتكبُّر والغرور؛ ظّنًا منه أن اهلل اجتباه من دون الناس 	 

التِّباع احلق.
عدُم القدرة على املجاملة واللباقة االجتماعية.	 
سرعُة االنفعال والتهوُّر، وعدُم القدرة على ضبط النفس.	 

ل إلى سلوك ُعدواني.	  الغضُب الشديد، الذي غالًبا ما يتحوَّ

ونية للحياة، والرغبة يف العنف.	  النظرة الدُّ

يقظة دائمة
َل وهلٍة من  م من َسرٍد لِسمات الشخصية اإلرهابية أوَّ قد يبدو ما تقدَّ
على  مات  السِّ لهذه  التنبُّه  ا  جّدً الضروري  من  أنه  غيَر  القول،  نافلة 
راٍت وعالمات على تسلُّل التطرف إلى أبناء  اختالفها، واتِّخاذها مؤشِّ
هني ودعاة،  املجتمع، توَضع يف ُحسبان املربِّني من آباٍء ومعلِّمني وموجِّ
يجعلهم جميًعا  ا  والقانونيني؛ ممَّ واألمنيني  املسؤولني احلكوميني  قبل 
ده  متدُّ وقبل  استفحاله،  قبل  التطرف  داء  الكتشاف  دائمة  يقظة  يف 
نصُف  هو  وُكنِْهه،  على حقيقته  والوقوَف  الداء  معرفة  فإن  وانتشاره؛ 

ة العالج وأسلوبه. الطريق إلى وصف الدواء النافع، ووضع ُخطَّ

ماِت إمنا هي ِسماٌت  ة أُخرى ما ذكرناه آنًفا؛ من أن هذه السِّ ونؤكِّد مرَّ
ة، وليس بالضرورة أن يشترك فيها جميُع اإلرهابيني أو املتطرفني،  عامَّ
فقد يتَِّسُم بعُضهم بعدٍد منها دون بعض، وهي تختلف بني مجتمع وآخَر، 
وبيئة وأُخرى، وكذلك تتفاوت تفاوًتا ظاهًرا بتفاوت الواقع واحلوادث 
للخطر  ر  املبكِّ ة؛ لالكتشاف  تبقى مهمَّ كلِّ حال  لكنَّها على  والظروف. 

املـُحِدق مبجتمعاتنا، وبأمن دولنا وبالدنا سلمها اهلل. 
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من أقصى اليمين المتطرف إلى دين الوسطية

أرنود فان دورن
 أيمن أحمد آل محمود

َميدان  اقتحم  حتى  الطوق  عن  شبَّ  إن  وما  وترعرع،  نشأ  مسيحية  أسرٍة  يف 
السياسة؛ عضًوا يف أشدِّ األحزاب اليمينية تطرًفا وكراهية، ومعاداًة للمسلمني 
د صلى اهلل عليه وسلم، وحملته  واألجانب. أسهم يف إنتاج فيلم ُمسيٍء للنبيِّ محمَّ
ُة الكبيرة التي أحدثها الفيلم وردود األفعال املستنِكرة، على إعادة النظر  الضجَّ
ال  جديدة  قناعات  اتِّخاذ  يف  احلرُّ  عقله  وأسهم  ونبيِّه،  اإلسالم  من  موقفه  يف 
والسياسية،  احلزبية  والضغوط  للرغبات  وال  الدفينة،  واألحقاد  لألهواء  تنقاد 
ر حتى اجنلَت عن عينيه ِغشاوةُ الَعماية، وأبصر احلقَّ فانقاد له؛ إنه  فلم يزل يفكِّ
السياسيُّ الهولندي: »أرنود فان دورن Arnoud Van Doorn« املولود يف مدينة 

»الهاي« الهولندية عام 1967م.   

 كاتب مهتم بقضايا التطرف، المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم.

في الحج وجدتُّ ذاتي بين هذه القلوب المؤمنة، 

وقد عشُت أجمَل اللَحظات بمكة، ودعوُت هللا 

أن تمسَح دموعي كلَّ ذنوبي.

كني الخَجُل عند قبر الحبيب المصطفى؛ فقد 
َّ تمل

جاَل بخاطري فداحُة الخطأ الذي اجترحُته بحقِّه 

قبل أن يشرَح هللا صدرَي لإلسالم.

وجدتُّ صعوبًة في اعتناق اإلسالم؛ وقد كان 

ض الريح، أما اآلن 
ُعمري قبل إسالمي مثَل َقْب

َمأنينة تغشاني. فإن الطُّ

انجرفُت في َعدائي لإلسالم مع تصريحات 

اسة ووسائل اإلعالم، التي  المتطرفين من السَّ

وتثبُّت. 
تتجنَّى عىل اإلسالم دون تمحيص 

رنود فان دورن
أ
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الحقد األسود
وهو   ،)pvv( احلرية«  أجل  »من  حزب  إلى  شبابه  يف  أرنود  انتمى 
ًفا،  احلزُب الهولندي احلاكم يومئذ، وهو أشدُّ األحزاب اليمينية تطرُّ
الذي بلغ به احلقُد على اإلسالم واملسلمني أن يقيَم حَمالته االنتخابية 
على فكرة الَعداء لإلسالم، واملطالبة بطرد املسلمني واألجانب، سواءٌ 
انتخابات  أو  الهولندي،  البرملان  انتخابات  يف  احلَمالُت  تلك  كانت 
ًسا ألفكار احلزب  مجالس البلديات أو املقاطعات. وكان أرنود متحمِّ
ِملفَّ  فيه  وتولَّى  مبادئه،  عن  دفاًعا  أعضائه  أنشط  ومن  ومبادئه، 
لته أن يصبح نائًبا  رعاية الشباب، واكتسب خبرًة سياسية جيدة، أهَّ
لرئيس احلزب »ِخيْرت فيلدرز« املشهور بكراهيته املفرطة لإلسالم، 

وحقده على املسلمني.  
لإلساءة  »فتنة«  فيلم  إنتاج  على  2008م  عام  »فيلدرز«  عزم  َّا  وملـ
د صلى اهلل عليه وسلم، حمل أرنود على عاتقه  لنبيِّ املسلمني محمَّ
اإلشراَف على تنفيذ العمل؛ الغتراره برؤية احلزب من »أن اإلسالم 

ديُن السلبية والشمولية والُعدوان«.

ردود األفعال
ةُ فعل  عِقَب عرض الفيلم املسيء كان للمسلمني يف أرجاء العالم ردَّ
شديدة؛ انتصاًرا لنبيِّهم صلى اهلل عليه وسلم، وغضًبا من شانئيه. 
تنطوي  التي  العظيمة  ملّيًا يف سبب هذه احملبَّة  ر  يفكِّ أرنود  وَطِفَق 
عليها أفئدةُ املسلمني لدينهم ونبيِّهم يف أصقاع األرض، على اختالف 

بلدانهم وأعراقهم ولغاتهم! 
وكان ذا عقل حرٍّ ناقد، يؤثر الصدوَر يف أفعاله عن قناعاٍت شخصية 
مسلوَب  مقيًَّدا  احلزب  يف  نفَسه  ووجد  اآلخرين،  قناعات  عن  ال 
اليمينية  العقيدة  ِسرب  خارج  بالتفكير  له  مسموًحا  فليس  اإلرادة! 
املتطرفة، وال النقد مبا يجنح عن ثوابت احلزب الفكرية. وبدأ ينمو 
ر من ِربقة احلزبية املقيتة، لكنَّ األمر لم  لديه شعوٌر بضرورة التحرُّ

يكن سهاًل.

بزوغ الضياء
صار لدى أرنود رغبٌة عارمة يف الوقوف على حقيقة اإلسالم ونبيِّ 
املسلمني، وثارت يف صدره عَشراُت األسئلة التي يحتاج إلى البحث 
عن أجوبة واضحة ومقنعة عنها. وأقبل على القرآن الكرمي وأحاديث 
اًل، واستجاَب لنصيحة زميل  النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم، قراءة وتأمُّ
السنَّة« يف  »مسجد  إلى  ه  بالتوجُّ البلدي  املجلس  أعضاء  من  مسلم 
مدينته الهاي. فمضى مع ابنه املتبنَّى جمال ابن التاسعة، وهناك يف 
املسجد أهدى إليه اإلماُم عدًدا من كتب التفسير والسيرة، وشفى 
الواردة عليه. ولم ميِض  بهات  صدَره باإلجابة عن أسئلته، وردِّ الشُّ
على تلك الزيارة سوى شهرين حتى وجد ضياًء ساطًعا قد أشرق يف 
نفسه، فأعلن إسالمه َطواعيًة عن قناعة عقٍل وُطَمأنينة قلب، يف 27 

من فبراير 2013م.

مرحلة جديدة
يف  تغريدًة  نشر  فيه،  كني  املشكِّ وتشكيك  إسالمه،  خبر  ذيوع  بعد 
ة »تويتر« قاطعًة للشكِّ باليقني، كتب فيها كلمَة الشهادة )أشهد  ِمنصَّ
ًدا رسوُل اهلل( وأنه بدأ مرحلًة جديدة يف  أن ال إلَه إال اهلل، وأن محمَّ
س بعد إسالمه حزًبا باسم »حزب  حياته، دون ِذكر أيِّ تفاصيل. وأسَّ
عضًوا  وعمل  رئاسته،  وتولَّى  اإلسالم،  مبادئ  على  قائًما  الوحدة« 
يف املجلس البلدي ممثِّاًل للكتلة املستقلَّة يف مدينة الهاي، وسفيًرا 

لَعالقات املشاهير يف جمعية الدعوة اإلسالمية الكندية يف أوروبا.
يف  اخلوض  عن  ونأى  عنه،  أعرَض  لكنَّه  شديد،  لهجوم  وتعرَّض 
املهاترات، وقال: »بدا األمُر لهؤالء أني أسلمُت يف يوم وليلة، ولكنَّ 
ليس  والتفكير  البحث  من  وقًتا  استغرق  بل  كذلك؛  يكن  لم  األمر 
هو  إمنا  )اإلسالموفوبيا(  اإلسالم  ُرهاب  أن  ح  وصرَّ بالقصير«. 
تقدمي  التي جتَهُد يف  إعالمها،  ووسائل  الغربية  صنيعُة احلكومات 

اإلسالم يف صورة قامتة.
أَسَرت فؤاده مبعرفة حقيقة  التي  السيرة  بكتب  تأثُّره  أرنود  ويذكر 
النبيِّ الكرمي صلَّى اهلل عليه وسلَّم، ومن أشدِّ ما أثَّر فيه: رحمُة النبيِّ 
ة إيذاء أهلها له من قبُل، وحملهم له  ة، فعلى شدَّ بأعدائه يوم فتح مكَّ
على الهجرة عنها، ومع انتصاره وقدرته على االنتقام، قابلهم بالَعْفو 

لَقاء(.  ْفح قائاًل: )اذهبوا فأنتم الطُّ والصَّ

اعتذار عملي
املسلمني  لغير  فيه  يبنيِّ  فيلم ضخم  إنتاَج  إسالمه  بعد  أرنود  ر  قرَّ
حقيقَة النبيِّ وعظمته، ويُبرز أخالقه ورحمته؛ ليكون ذلك اعتذاًرا 
يف  يجتهد  نفسه  الوقت  يف  وهو  املسيء.  الفيلم  ذاك  عن  عملّيًا 
وبصيرة  معرفًة  ليزداَد  العربية؛  واللغة  القرآن  بدروس  االلتزام 
فقط  شهرين  بعد  سارَع  وكان  وآدابه.  وأحكامه  وعقائده  باإلسالم 
من هدايته إلى أداء مناسك الُعمرة، ثم عاد إلى أداء الُعمرة واحلجِّ 
الطاهرة على  الرحاب  2013م. وأقبل يف  1434هـ/  العام نفسه  يف 
املولى الكرمي سبحانه داعًيا وباكًيا؛ طالًبا رضوانه وراجًيا غفرانه. 
رة واملسجد النبوي والروضة الشريفة وقبر سيِّد  ثم زار املدينة املنوَّ
املرَسلني، وأبدى عظيَم سعادته ملا شعر به من ُطَمأنينة فيها. ولقَي 

من املسؤولني يف اململكة العربية السعودية احتفاًء كبيًرا به. 

ضريبة ال بدَّ منها
أُوقَف ظلًما؛ إلزعاجه  األذى، فقد  بعد إسالمه من  أرنود  يَْسلَم  لم 
»مارك  احلكومة  رئيس  الغتيال  التخطيط  بتهمة  سمعته،  وتشويه 
روته«؛ ملصادفِة حضوره إلى املقهى الذي اعتاد الرئيُس ارتياده! ولكن 
التالي.  اليوم  َسراحه يف  فأُطلق  التهمة،  بطالُن  ظهر  أن  أسرَع  ما 
ح أرنود أن هذا الصنيع انتهاٌك صريح للقانون وحلقوق اإلنسان،  وصرَّ
ر مقاضاة جهاز األمن املسؤول عن توقيفه. وبعد مضيِّ عام على  وقرَّ
هادتني إمياًنا  إسالم »أرنود فان دورن« حذا جنلُه َحذَوه، ونطق بالشَّ

ويقيًنا، يف أثناء مؤمتر دبي العاملي للسالم. 
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منظمة )إيتا( االنفصالية 

َست منظمُة )إيتا( االنفصالية يف 31 يوليو 1959م، يف ِمنَطقة الباسك الواقعة على  ُأسِّ
واحلرية(.  الوطن  أرض  )الباسك  لعبارة  اختصاٌر  و)إيتا(  وفرنسا،  إسبانيا  بني  احلدود 
ي  وقد وصَفت نفسها بأنها »حركة ثورية باسكية للتحرير القومي«، وانتهجت العمل السرِّ
املسلَّح. وبنت عقيدتها على ثالثة أسس: أولها الدفاع عن اللغة احمللِّية وِعرق الباسك، 

وثانيها معاداة اإلسبانية، وثالثها العمل على استقالل بالد الباسك.

تطوي أربعين عاًما من العنف

 أسرة التحرير
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وكان تأسيُسها تعبيًرا عن تيَّار انفصالي يزداد منّوًا يف إقليم الباسك، 
تعود جذوُره إلى عام 1893م عندما بدأ القادة احمللِّيون يف اإلقليم يف 
مة  تنمية املشاعر القومية الباسكية املرتبطة باملشاعر الدينية واملدعَّ
الشعوب  بقية  والرغبة يف االستقالل عن  ب،  املتعصِّ الِعرقي  بالتميُّز 
األوروبية وال سيَّما الشعبني الفرنسي واإلسباني. وأُنشئت أوُل خلية 
انفصالية باسم )حزب الباسك القومي(، حتت شعار: )شعب أوروبي 
متميِّز يتكلَّم لغة أوروبية مختلفة(. ونشطت حركٌة اجتماعية وثقافية 
يف اإلقليم أجنزت موسوعاٍت مختصًة بتاريخ الباسك، وأحيت التراث 
ها ترانيم  والتقاليد الباسكية، واألناشيد واألغاني الشعبية، ومن أهمِّ
املهد للمواليد؛ لنقلها من جيل إلى آخر، ونشطت كذلك حركُة التأليف 

املوسيقي واألدبي بلغة الباسك.

عمليات إرهابية 
ذت منظمُة )إيتا( أول عملية مسلَّحة لها يف 18 يوليو 1961م، عندما  نفَّ
استهدفت قطاًرا يُِقُلّ فريًقا من أنصار اجلنرال »فرانشيسكو فرانكو« 
عام  املنظمُة  وأنشأت  و1975م.   1939 بني  فيما  إسبانيا  حكم  الذي 
1978م جناًحا سياسّيًا باسم »هري باتاسونا«، دون أن مينَعها ذلك من 
االستمرار يف عملياتها العنيفة املسلَّحة، وكانت بدايُة الثمانينيات أكثَر 

السنوات دموية يف تاريخها؛ إذ ُقتَل فيها 118 شخًصا.

وبلغ عدُد قتلى املنظمة يف أربعني عاًما قرابة 820 شخًصا، يف حربها 
عمليَة   92 املنظمُة  أجرت  1980م  عام  ففي  االستقالل؛  أجل  من 
اغتيال، ويف عام 2000م اغتالت 23 شخًصا، ويف 2001م اغتالت 51 
شخًصا. ولم تكتِف بعمليات االغتيال التي َشِملَت رجاَل شرطة وعدًدا 
إرهابية؛ فقد  ذت عمليات تفجير  نفَّ بل  الشخصيات احلكومية؛  من 

وأحبطت احلكومُة  2006م هجوًما على مطار مدريد،  عام  شنَّت يف 
ة االحتاد األوروبي يف  اإلسبانية محاولًة دبَّرتها املنظمة الستهداف قمَّ
مارس من عام 2002م. وكلََّفت عملياتُها املسلَّحة احلكومَة اإلسبانية 

11 مليار دوالر منذ عام 1994م.

ي  جهود التصدِّ
ت احلكومُة اإلسبانية لألعمال اإلرهابية ملنظمة )إيتا(، وحاربت  تصدَّ
العليا  لها. وأصدرت احملكمُة اإلسبانية  التابعة  السياسيَة  التنظيماِت 
لإلرهاب،  مساندته  بسبب  هيريتاروك«  »أوسكال  حزب  بحلِّ  قراًرا 
َعت احلكومُة مع أحزاب املعارضة ميثاًقا ملكافحة اإلرهاب يهِدُف  ووقَّ
أو  جمعيات  أو  أشخاص  من  وأتباعها  )إيتا(  منظمة  محاصرة  إلى 

أحزاب، وجتميد ممتلكات قادتها. 

عام  ففي  املنظمة؛  مطالب  ألغلب  اإلسبانية  احلكومُة  تستجب  ولم 
 460 سراح  إطالَق  وطلبت  محلِّّيًا،  مستشاًرا  )إيتا(  خِطَفت  1997م 
ونتَج  طلبها.  رفضت  احلكومة  أن  إال  حتريره،  مقابل  أعضائها  من 
إلقليم  السياسية  اخلريطة  تغييٌر يف  للمنظمة  اإلرهابية  األعمال  عن 

ومع  2001م،  عام  انتخابات  ففي  املعتدلة.  األحزاب  الباسك؛ بصعود 
االنفجار الذي أصاب العاصمَة مدريد، دفع الغضُب الشعبي الرافض 
 33 على  الذي حصل  الوطني  للحزب  التصويت  إلى  املنظمة  ألعمال 
على  سوى  )إيتا(  أنصار  يحُصل  ولم  مقعًدا،   75 إجمالي  من  مقعًدا 
ملواجهة  يكفي«  »هذا  شعار  اإلسباني  الشعُب  رفع  أن  بعد  مقاعد،   7

املنظمة اإلرهابية.
وأُنشئ تنظيُم »الغال« الذي استهدف مجنَّدي )إيتا( باخلطف والقتل، 
التي وجهتها  َربات  الضَّ وأدَّت  باملنظمة،  املباشرة  يُشتبَه بصلته  أو من 
ان  احلكومُة للمنظمة باعتقال العقول املدبِّرة فيها، واجتاه أغلب السكَّ
يف اإلقليم إلى رفض العنف والعمليات املسلَّحة التي تقودها املنظمة، 
إلى حالة من الُعزلة لها، وأصبح االنفصال غيَر ممكن جغرافّيًا لوجود 
يف  االنفصال  فكرةُ  وأصبحت  فرنسا،  يف  الباسك  بالد  من   %30
ه ثقايف أكثَر من كونها مطلًبا سياسّيًا، وال سيَّما مع  اإلقليم مجرَد توجُّ
صعود األحزاب املعتدلة، التي تسعى إلى احلفاظ على املوروث الثقايف 
لإلقليم ضمن احلكم الذاتي الذي يتمتَّع به، وال تسعى إلى حتقيق فكرة 

االنفصال التام.
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وقد حظَي إقليم الباسك منذ عام 1978م بحكم ذاتي، ومجلس نيابي 
وبلغ  األساسية،  الضرائب  بتحصيل  احمللِّية  ل مؤسساته  وتتكفَّ خاص، 
درجًة عالية من االستقالل الذاتي يسمُح له باحلكم واإلدارة املباشرين 
والنقل،  االقتصاد،  وتنشيط  والصناعة،  املالية،  مثل:  مجاالٍت  يف 
ه استعماُل  ة، واألمن العام. ومن حقِّ واإلسكان، والبيئة، والتعليم، والصحَّ

لغته احمللِّية وممارسة تقاليده وأعرافه اخلاصة.
لها  العسكري  القائد  اعتقال  بعد  كثيًرا  املنظمة  شعبيُة  وانخفضت 
2008م  عام  يف  »تكسيروكي«  بـ  املعروف  روبينا«  إسيازو  »جاركوتز 
يف  أغلبية  حتقيق  يف  دون  املتشدِّ أخفَق  2009م  عام  ويف  فرنسا.  يف 
برئاسة  األولى  للمرة  قومية  غير  حكومٌة  وأُنِشئت  اإلقليم،  انتخابات 

االشتراكي »باتكسي لوبيز«.
اإلرهاب  على  العاملي يف احلرب  الزَخم  اإلسبانية  احلكومُة  واستغلَّت 
قوانينها؛  يف  تغييراٍت  وأجرت  2001م،  عام  سبتمبر   11 هَجمات  بعد 
ن من تسهيل مالحقة أعضاء منظمة )إيتا( اجتماعّيًا وسياسّيًا،  لتتمكَّ
وفرنسا  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  التعاون  زيادة  إلى  وعَمَدت 
واالحتاد األوروبي ملكافحة اإلرهاب، ويف العام نفِسه أصدرت الوالياُت 
)إيتا(  منظمة  فيه  ا  عدَّ قراًرا  األوروبي  واالحتاد  األمريكية  املتحدة 
اإلسبانية منظمة إرهابية. واعتقلت إسبانيا مبساعدة فرنسا عدًدا من 
زعماء املنظمة، منهم »إيزاسكون ليساكا« يف أكتوبر 2012م يف شرقي 

فرنسا، و«إيبون غوخياسكوشيا« يف شمالي فرنسا، ويُعتَقد أنه زعيُم 
اجلناح العسكري للمنظمة.

نهاية المنظمة 
1989م،  عام  ًتا  مؤقَّ العسكرية  عملياتها  وقَف  )إيتا(  منظمُة  أعلنت 
ودخلت يف مفاوضات مع احلكومة اإلسبانية، لكنَّها عادت عام 1991م 
إلى العمليات املسلَّحة، واستهدفت امللك »خوان كارلوس »عام 1995م 
إخفاق مفاوضاتها مع احلكومة عام  وبعد  تنجح.  لم  اغتيال  مبحاولة 
ذت 16 عملية، أودت  1999م صعَّدت من عملها املسلَّح عام 2001م، ونفَّ

بحياة 11 شخًصا.

ة أُخرى فأعلنت يف 22 من مارس 2006م وقًفا دائًما إلطالق  وعادت مرَّ
احلكومة  مع  جديدة  مفاوضات  لبدء  أُولى  مرحلًة  يكون  أن  على  النار، 
اإلسبانية؛ للوصول إلى حقِّ تقرير املصير لبالد الباسك. وأعلنت يف 20 
من أكتوبر 2011م تخلِّيَها النهائي عن العمل املسلَّح بجميع أنواعه ووسائله.

واحلوار  للتفاوض،  استعدادها  إعالَن  2012م  عام  )إيتا(  َدت  وجدَّ
املباشر مع احلكومتني الفرنسية واإلسبانية؛ متهيًدا حللِّ نفسها بعد 
أربعني سنًة من اإلرهاب والعمل املسلَّح، لكنَّ احلكومة اإلسبانية قابلت 
وطالبت  إرهابية،  منظمًة  ها  عدِّ على  ت  وأصرَّ القاطع،  بالرفض  ذلك 

بحلِّها دون شروط.

أبرز العمليات اإلرهابية لمنظمة )إيتا(

1968م: اغتيال مدير مكتب المخابرات 
اإلسبانية "ميليتون مانثاناس" بمدينة "سان 

سيباستيان" بإقليم الباسك، وهي أولى 
ذتها. عمليات االغتيال التي نفَّ

1980م: قتل 118 شخًصا.

ا في تفجير  1987م: قتل 21 مدنيًّ
محلٍّ تجاري.

1995م: إخفاق محاولة اغتيال 
السياسي »خوسيه ماريا أزنار« بسيارة 

يه رئاسة  ملغومة، قبل عام من تولِّ
الوزراء. 

1973م: اغتيال رئيس الوزراء اإلسباني 
»لويس كاريرو بالنكو« بسيارة ملغومة 

في مدريد.

1974م: تفجير مقهى بمدريد، أسفر عن 
قتل 9 أشخاص.
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ة الغتيال  1995م: إحباط ُخطَّ
الملك "خوان كارلوس" في 

منتجع مايوركا.

1998م: اغتيال المحافظ الجديد 
إلقليم الباسك »مانويل ذامارينو«. 

ة شاحنات  1999م: إحباط محاولة لتفجير عدَّ
رات كانت تعُبر الحدود من فرنسا. لة بالمتفجِّ محمَّ

َذت )إيتا( 16 عملية، أودت  2001م: نفَّ
بحياة 11 شخًصا.

1997م: اغتيال محافظ الباسك 
اإلسباني »ميجيل بالنكو«.



إلى  أسلحتها  مخازن  بتسليمها  )إيتا(  حت  صرَّ 2017م  أبريل   8 ويف 
لطات الفرنسية، وقال رئيُس الوزراء الفرنسي وقتئٍذ »برنار كازنوف«:  السُّ
رات واألسلحَة التي كانت على األراضي الفرنسية بلغت 3.5  إن املتفجِّ
بأنه  أسلحتَها  )إيتا(  تسليم  اإلسباني وصَف  الداخلية  وزير  لكنَّ  طن. 
رين من أعمالها، وأن  »استعراض إعالمي«، وطالبها بأن تعتذَر للمتضرِّ
حتلَّ نفَسها بداًل من االستعراض اإلعالمي، معتبًرا أن املنظمة تسعى 
ًدا أن  من خطوتها هذه إلى حتقيق مصلحٍة سياسية بعد هزميتها، مؤكِّ

اإلرهابيني ال ينبغي لهم انتظاُر حسن نيَّة من احلكومة اإلسبانية.

اإلعالم،  وسائل  على  ُوزِّع  2018م  مايو   3 بتاريخ  نهائي«  »إعالن  ويف 
ت )إيتا( بأنها حلَّت كلَّ هيئاتها، وأنهت كلَّ نشاط سياسي. واعترفت  أقرَّ
مالي؛  الشَّ إقليم )باسك(  املفرطة يف  املعاناة  املباشرة عن  مبسؤوليتها 
التي  ة  اجلمَّ واألضرار  والتهجير،  والتعذيب،  بسبب عمليات اخلطف، 

دًة احترامها ألرواح القتلى يف اإلقليم وخارجه. سبَّبتها عملياتها، مؤكِّ

وعلى اجلانب اآلخر طالبت »هيئة ضحايا اإلرهاب« يف مؤمتر َصَحفي 
كبيًرا من  التي شهدت عدًدا  الباسكية  املدينة  يف »سان سيباستيان«، 

عن  والتوقف  اإلرهاب،  باستنكار  )إيتا(  منظمَة  طالبت  االعتداءات، 
اإلشادة العلنية مبقاتليها وناشطيها عندما يخرجون من السجن، وبأن 
أيِّ  تقدمي  اإلسبانية  احلكومة  ورفَضت  جرمية.   358 خفايا  تكشف 
مقابل حللِّ )إيتا(. وقال رئيُس احلكومة حينئٍذ »ماريانو راخوي«: »أّيًا 
تكن اخلطواُت التي ستقوم بها، فلن جتَد )إيتا( أيَّ ثغرة تنُفذ منها، ولن 
تُفلَت من العقاب على ما ارتكبته من جرائم. لسنا َمدينني لها بشيء، 

وال نشعُر أننا ممتنُّون لها بشيء«.
)إيتا(  منظمة  انتهاء  رسمّيًا  اإلسبانية  الوطنية  احملكمُة  وأعلنت 
الزعيم  اعتقاَل  اإلسبانية  لطات  السُّ وأعلنت  اإلرهابية،  االنفصالية 
باسم  املعروف  إتكسيا«  أوروتيكو  أنطونيو  »خوسيه  للمنظمة  السابق 
يف  سافوا«  »أوت  ِمنَطقة  يف  2019م  مايو   16 يف  تيرنيرا«  »خوسو 
جن 8  رة احتجاز بعد ُحكٍم عليه بالسَّ جبال األلب الفرنسية، َوفَق مذكِّ
سنوات يف عام 2017م يف فرنسا، بعد أن كان قضى 16 عاًما يف الِفرار 
و1992م،   1977 عامي  بني  )إيتا(  منظمَة  »تيرنيرا«  ورأَس  ي.  والتخفِّ
بعدما انضمَّ إليها يف عام 1970م، ثم انتُخب نائًبا عن حزب االحتاد 

الشعبي القومي املتطرف الذي ُحلَّ الحًقا. 

إقليم الباسك
 20 الباسـك علـى مسـاحة  إقليـم  يمتـدُّ 
الحـدوَد  قاطًعـا  مربـع،  كيلومتـر  ألـف 
الغربيـة بيـن فرنسـا وإسـبانيا. وعاصمتـه 
ة  عـدَّ مـن  ن  ويتكـوَّ بيلبـاو.  مدينـة 
مناطـَق هـي: مقاطعـات آالبـا، وبيثكايـا، 
والبـوردي،  اإلسـبانية،  وغيبوثكويـا 
الفرنسـية.  وثوبيـروا  ـفلى،  السُّ ونابـارا 

انه إلى 7% من إجماليِّ  ويصـل عـدُد سـكَّ
ان  السـكَّ ُع  ويتـوزَّ إسـبانيا،  ان  سـكَّ عـدد 
فـي اإلقليـم علـى ثالثة مناطـَق؛ األولى 
مـن   %80 نحـو  فيهـا  الباسـكيون  ـل  يمثِّ
ان، والثانية ِمنَطقة "نايازا"  إجماليِّ السـكَّ
انها من  الواقعـة فـي الجنـوب وأكثر سـكَّ
الجنـوب  فـي  تقـع  والثالثـة  اإلسـبان، 
الغربـي مـن فرنسـا شـمال مدينـة "سـان 
سيباسـتيان"، وال يزيـد الباسـكيون فيهـا 

انها. علـى 10% مـن سـكَّ
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 باحث في األدب والفلسفة، المغرب.

مما ميتاز به اإلنسان من سائر املخلوقات، أنه الكائن الوحيُد القادر 
على امتالك الِقيَم الرفيعة النبيلة البعيدة عن الوحشية والظلم. لكن 
املختلفة،  وأبناء احلضارات  الشعوب  الِقيَُم متفاوتًة بني  تبقى هذه 
ولطاملا تطلَّعت أنظاُر أهل الشرق والغرب إلى الِقيَم اإلنسانية األكثر 

جودًة ورحمة وإنسانية؛ لتمثُّلها واالرتقاء برقيِّها.

 د. ياسين اعطية 

مشكلة العنف 
وأزمة القيم في المجتمعات اإلنسانية 
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ة مشكالت جمَّ
مشكالٍت  واملغرب  املشرق  يف  املختلفة  املجتمعاُت  من  العديد  تشهد 
الِقيَم  عن  تبحَث  أن  وبدَل  وأُخرى،  ِمنَطقة  بني  تها  حدَّ تتفاوُت  ًة،  جمَّ
ى لها وحتدُّ من خطرها، تراها تنخرُط يف استهالٍك ُمغِرق،  التي تتصدَّ
ع مصادُرها؛ بني إعالم  ناهلًة من صنوف املظاهر اخلادعة التي قد تتنوَّ
سطحي، وقنوات تواُصل اجتماعي، وتقنية حديثة. إضافًة إلى مظاهَر 
والدينية  الفكرية  اجلوانب  بعض  على  تسيطر  زالت  ما  بالية  ثقافيٍة 

والثقافية واالجتماعية فيها. 
منسجم  مجتمع  وصنع  اآلن،  املجتمعات  بتطوير  املعنيني  َهمُّ  وأصبح 
ف  املثقَّ الصالح  املواطن  لبناء  كفيلة  سبٍل  عن  البحَث  هو  ومتماسك، 
والثقافية،  الوطنية  بُهويَّته  واملتشبِّث  املتَّزنة،  الشخصية  ذي  الواعي، 
التوفيق  والقادر على  اإلنسان،  الدميقراطية وحقوق  واملتشبِّع مببادئ 
سياسة  يف  واالنسجام  مجتمعه،  أفراد  وميول  الشخصية  ميوله  بني 
مجتمعية واحدة، تتَّسم باالختالف واالئتالف مًعا، وهو متميِّز مبهارات 
وقُدرات وكفايات، ميكن أن يوظَفها ملصلحته ومصلحة مجتمعه ووطنه. 
وهذا كلُّه بعيُد املنال دون سياسٍة بصيرة رشيدة، ذات أبعاٍد شاملة، تبدأ 

ط والبعيد. من األسرة واملدرسة يف املدى املتوسِّ
يف  املنتشرة  السلبية  للِقيَم  عاجل  إصالح  عن  َث  نتحدَّ أن  ميكُن  وال 
مجتمعاتنا، يف ظلِّ سرعة التغيُّر يف املظاهر والسلوك، التي غزت بيوتَنا 
التواُصل  ووسائل  )اإلنترنت(،  مواقع  عبر  استئذان؛  دون  ومجتمعاِتنا 
االجتماعي، والقنوات الفضائية، واأللعاب اإللكترونية، التي تروِّج ما ال 
ه عن أبنائنا وأجيالنا القادمة، من مظاهَر منحرفة، مثل:  نستطيع صدَّ

العنصرية، والعصبية القبلية وعدم املساواة، والسبِّ والشتم، واإلباحية 
واملجون، والتعصب والكراهية، والعنف والتعذيب، واإلرهاب والتطرف، 

واالقتتال واحلروب.

فقد انتقل العنُف واإلرهاب الفكري واجلسدي، ونبُذ اآلخر وإقصاؤه 
اآلَخر  جتاه  مجتمعنا  أفراد  بعض  ممارسة  من  اإلنسانية،  دائرة  من 
البعيد عنَّا جغرافّيًا، إلى ممارسته يف بلداننا ومع بني قومنا ووطننا! 
َّا كانت أغلب الشعوب إن لم تكن كلها، تعيش يف ظلِّ ثقافات وأديان  وملـ
دة منذ الِقَدم، وتشهد يف العصر الراهن حتوُّالٍت فكريًة جتعل يف  متعدِّ
ِدين وارًدا، والتشبَُّع بثقافة أخرى  ِدين إلى  التحوَُّل من  بعض األحيان 
غريبة يف اللباس ومظاهر العيش واقًعا؛ فإن هذه املظاهَر قد صدمت 
أن يُقصي  تزال تصِدمه، فيحاول  بلد كان وال  التيَّار األصولي يف أي 
األقلِّيات  أبناء  منبوًذا يف وطنه، وال سيَّما  ويجعله  املخالف،  اآلَخر  به 
التي ال تستطيع اإلفصاَح عن ُمعتقداتها وُهويَّتها الثقافية واالجتماعية، 
العنصرية  مظاهر  من  فزًعا  وذلك  ُخفيًة،  إال  وأعرافها،  وتقاليدها 

م، من طرف اآلَخر املهيمن. واإلقصاء، والعنف والتهجُّ

خيانة الِفطرة
التربوية  والسياسات  واملدرسة،  األسرة  ة  مهمَّ جتعل  املظاهُر  تلكم 
ركب  تلحُق  هي  فال  أكثَر صعوبًة؛  البلدان  من  كثير  يف  واالجتماعية، 
ق توازًنا ِقيَمّيًا متيًنا لدى أفراد مجتمعاتها.  التطوُّر العاملي، وال هي حتقِّ
ية واجلهل  ا يزيد الطني ِبلًَّة من مظاهر الفقر والبطالة، واألمِّ فضاًل عمَّ

والتخلُّف، وتدهور األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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ولية املتقلِّبة لهذه املجتمعات، التحوَُّل من التشبُّث  وتُتيح السياسات الدَّ
العقيدة  مبادئ  يهِدم  سلبي  تشبُّث  إلى  والوطن،  بالُهويَّة  اإليجابي 
سياسي  تصريٍح  فُربَّ  الشعوب.  هذه  بني  اإلنسان  وحقوق  ة  واألخوَّ
املتآخية  العداوة بني الشعوب  ملسؤول سياسي جتاه آخَر، يُشعل فتيَل 
اختياًرا  أن  كما  الواحدة!  والدينية  واللغوية  الثقافية  اجلذور  ذات 
باب اجلارح املتباَدل بني  سياسّيًا مستقاّلً لدولة ما قد يُضرم نار السِّ

أفراد هذه الشعوب.

أو  الدينية  ِبتنا نراه يف واقع بعض األوطان ذات االزدواجية  وهذا ما 
وحُترق. فضاًل  فتَحترَق  تشتعَل  أن  توشك  بَُؤًرا  التي صارت  املتعددة، 
ه  توجُّ يف  سواءٌ  األُخرى،  باألديان  تعترف  ال  التي  األقطار  بعض  عن 
نات والصَفحات  الدولة أو املجتمع واألفراد. وَدع عنك ما تروِّجه املدوَّ
قميئة  منشورات  من  االجتماعي؛  التواُصل  ومجموعات  اإللكترونية، 
حتضُّ على العصبية والعنصرية والعنف، بني أفراد املجتمعات الواحدة 
واملجتمعات الشقيقة األُخرى، فال يعرُف خطرها وبؤَس آثارها إال من 

اكتوى بنارها، واصطلى بَسعيرها. 

مظاهر  من  مجموعٌة  واحلاضر،  املاضي  يف  لألسف  شاعت  وقد 
الكراهية والعنف؛ بتوظيٍف طائفي َمقيت، يف مقامات تواصلية شتَّى، 
ين وحقيقته، وأنه ميثاٌق غليظ لصلة  دون وعي من أصحابها بجوهر الدِّ
العبد بربِّه وبني جنسه يف العبادات واملعامالت؛ إلحقاق احلقِّ وإقامة 
ميزان املساواة والعدل، وتقومي األخالق وتهذيب النفوس بأسمى الِقيَم 
ين التي ينبغي إشاعتُها والعمل مبقتضاها، ال  وأرقاها. هذه وظيفُة الدِّ
االنحطاط بها؛ متابعًة ألهل األهواء، وأصحاب الفهم اخلاطئ، املتأوِّلني 

لنصوص الشرع على غير ُمراد اهلل العزيز احلكيم.  

بعَض  ومقاصده، جعل  ين  الدِّ االنحراَف عن حقيقة  أن هذا  وال شكَّ 
ين وِقيَمه، وتصرخ داعيًة إلى  األصوات اإلنسانية تشكك يف أحكام الدِّ

شريعة  وإلى  الفردية،  احلقوق  متكني  وإلى  والالُمعتَقد(،  )الالِدين، 
رات  ين عن الدولة، وإقصائه عن املقرَّ اإلنسانية الكونية، وإلى فصل الدِّ
ة! وبهذا يهزم املتطرُف نفسه  الدراسية وَمحاضن التربية واألماكن العامَّ
م ميول اإلنسان الِفطرية إلى  ته ووطنه، ويحطِّ قبل أن يخوَن دينه وأمَّ
ُطَمأنينة النفس، وَسِكينة القلب، يف اجلانب الروحي الذي ال يجُده املرء 

ين القومي. يف أبهى صوره إال يف جوهر العقيدة والدِّ

وإذا كانت الدولُة بحَسب »ماكس فيبر« هي وحَدها من ميتلك احلقَّ يف 
استعمال العنف املشروع، فإن ذلك لم يُعد ِحكًرا عليها اآلن، وال سيَّما 
هيمنة  عن  بعيًدا  مكان،  كلِّ  يف  منتشًرا  أصبح  الذي  الرمزي  العنف 
أن  بعد  املجتمع،  ًيا يف طبقات  متفشِّ لتترَكه  استسلمت  التي  السياسة 
الذكية  الهواتف  بواسطة  وتعزيًزا،  تغذيًة  احلديثة  التقنيُة  بها  لت  تكفَّ

واحلواسيب والبرامج.

اإلصالح الشامل 
تدبير  عن  املسؤولني  وعلى  املجتمعات،  هذه  على  تُلحُّ  الضرورة  باتت 
إلى إصالح شامل،  تبادَر  أن  والتربوية،  السياسية واملجتمعية  شؤونها 
للرقيِّ  بديلة  إصالح  َة  ُخطَّ ويضع  السائدة،  الِقيَم  طبيعَة  يكشف 
بَجودتها. ولن يتأتَّى هذا طبًعا إال مبشروع حكيم تتآزر فيه جميُع فئات 
صني يف  فني وعلماَء ودعاٍة ومعلِّمني ومتخصِّ املجتمع؛ من سياسيني ومثقَّ
مجاالت مختلفة، مع دعم نشاط املجتمع املدني واألفراد من املواطنني. 
وينبغي أن يبدأ املشروُع من األسرة واملدرسة، التي يجب أن تكون يف 
ُعمق السياسات املجتمعية، ناشطًة فيها وفاعلة، تتَّبُع رؤاها ومشاريعها 
البعيد  املشروع  لهذا  ط عاجٍل مرافق  اإلصالحية. ويجب وضُع مخطَّ
الرؤية والنتيجة؛ إلصالح ما ميكن إصالُحه لدى أبناء اجليل احلالي 
املتردِّي، ويف الوقت نفسه العمُل الدؤوب على حتقيق أهداف املشروع؛ 

بإصالح األجيال القادمة على خير وجه.
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رئيًسا  َمحَضًنا  املدرسة  جعُل  املنشود،  اإلصالح  هذا  جتلِّيات  ومن 
مرافقها،  بإصالح  احلميدة؛  األخالق  وتثبيت  امية  السَّ الِقيَم  إلرساخ 
التعليمية  باألنشطة  املألى  املدرسية  احلياة  ببيئة  احلقيقية  والعناية 
الهادفة،  والفنِّية  الرياضية  األنشطة  َقبيل  من  والترفيهية؛  والتربوية 
ل  املتأمِّ الفكر  على  النشء  وتربية  البنَّاء،  والنقد  واحلوار  والتواُصل 
تكون  أن  واملأمول  عموًما.  اإلنسان  وحقوق  حقوقه  ومعرفة  الواعي، 
)عدم  من  الراهنة  احلالة  إصالح  يف  ناجحًة  قنواٍت  النشاطاُت  هذه 
واستثمار  املعارف  توظيف  مع  اإلنسانية.  املجتمعات  ِقيَم  التوازن( يف 
والثقافية،  الدينية  الِقيَم  من  مجموعة  على  تعتمد  التي  الِكفايات 
والكونية واإلنسانية، واملزج بني األصالة واملعاصرة، والنَهل من التراث 
أمم  جتاِرب  من  واالستفادة  احلديثة،  املجتمعات  واقَع  يناسب  مبا 
ر  رة، مبا ال يخالف ثقافتنا وُهويَّتنا، وال يتنكَّ رة واملتطوِّ األرض املتحضِّ

ملعتقداتنا وديننا. 

أن  والنفسي،  واالجتماعي  التربوي  بالشأن  ني  املهتمِّ على  ويجب 
يعُكفوا على إعداد دراسات وبحوث ميدانية عملية؛ لواقع مجتمعاتهم 
التي  األُخرى،  املجتمعات  لتجاِرب  احلريف  التبنِّي  ِعوَض  وشعوبهم، 
غالًبا ما تكون غيَر صاحلة للمجتمعات كافة، وال تساعد على املعاجلة 
ومن  والثقافات،  واالعتقادات  الُهويَّات  الختالف  ملشكالتها؛  الفاعلة 
امليداني؛  البحَث  يجعل  مما  حلِّها.  ووسائل  املشكالت  اختالف  ثَمَّ 
التربوي واالجتماعي والنفسي، قادًرا على رصد الواقع على حقيقته، 
ة بكشف مشكالته، ووضع الدواء املناسب مبعرفة  اء بدقَّ وتشخيص الدَّ

ُسبل إصالحه.

اإلعالمـي  واحملتـوى  راتهـا،  ومقرَّ املدرسـية  املناهـُج  جُتعـَل  أن  وينبغـي 
مـن  الضروريـة  التطـوُّرات  ْقمـي، يف خدمـة  والرَّ والفضائـي  التقليـدي 
يريـد  مـا  ومعرفـة  واهتماماتهـم،  األفـراد  ميـول  جهـة، وخدمـة كشـف 
دينيـة  قيـم  مـن  ووطنـه؛  وأبنائـه  وبيئتـه  نفسـه  يف  يـراه  أن  املجتمـُع 

نبيلـة. وإنسـانية  وأخالقيـة 

ة المواجهة  ُخطَّ
من  احلدَّ  حتاوَل  أن  اإلنسانية  واملجتمعات  الدول  على  لزاًما  أمسى 
ية إلى التطرف والعنف واإلرهاب بأنواعه، وذلك  ي الظواهر املؤدِّ تفشِّ
باتِّباع منهٍج قائم على سياسة الرفق، ال سياسة العنف، وخطاٍب متَّزن 
العنصرية  خطاب  بدَل  والتسامح،  واإلنصاف  العدالة  ِقيَم  إلى  يدعو 
ك بِقيَم دنيئة تُفضي  والكراهية والتحريض. ونبذ كل منهج يقرُّ التمسُّ

فات سلوكية سلبية وغير إنسانية.  إلى تصرُّ

َّا كان تبديُد خطاب العنف يتطلَّب حتليَل عناصره وتفكيَكها، وجَب  وملـ
البدءُ يف ذلك من املؤسسات التعليمية والتربوية األولى؛ بتنقيح مناهجها، 
الدعوةُ  يُفَهم منه  راتها، وكلِّ ما قد  العنف من مقرَّ وإزالة كلِّ مظاهر 
إلى العنصرية والكراهية بأسلوب مباِشر أو غير مباِشر. وجعل أقسام 

املدارس وفصولها ومنتدياتها ومالعبها َمنبًعا للِقيَم اإلنسانية والكونية 
لم والوئام، ونشر الودِّ والسالم، واحترام ثقافة  الداعية إلى إحالل السِّ

َوبان يف فكره وثقافته. اآلخر وتفهُّمه، دون التبعيَّة له أو الذَّ
ومن أهمِّ ُخطط املواجهة تفعيُل أثر املجتمع املدني عموًما؛ من جمعيات 
واملجتمع،  الوطن  أبناء  تبصير  يف  يُسهم  ما  وكل  إنسانية،  ومنظمات 
خيرية  أنشطة  بتطبيق  اءة؛  الُوضَّ اإلنسانية  بالِقيَم  إشباعهم  ومحاولة 
الدول  عاتق  على  الواقعة  العظيمة  املسؤوليُة  تخفى  وال  تطوُّعية. 
لكلِّ  الرادعة  القانونية  التشريعات  سنِّ  من  سات؛  واملؤسَّ واحلكومات 
من تُسوِّل له نفُسه نشر الظالم؛ ببثِّ العنف، والدعوة إلى التطرف، 

وتزيني اإلرهاب. 
ْقمي، ومراعاة  مـع ضـرورة حتسـني الرقابـة على الواقع االفتراضـي والرَّ
أال تكـوَن الرقابـة ِكمامـًة جبريـًة وقهريـًة حلريـة التعبيـر، وإمنـا تقومًيـا 
لألفـكار الظالميـة واخلاطئـة املنحرفـة التـي تنشـرها بعـُض الصَفحـات 
اإللكترونيـة علـى مواقـع )النـت(، ووسـائل التواُصـل االجتماعـي، وبعض 
ر بأسـلوٍب  حفيـة الصفـراء التـي تـروِّج األخباَر الزائفة، ومترِّ املواقـع الصَّ
بإثـارة  باملشـاعر  العبـث  مـع  والعنـف،  التطـرف  أفـكاَر  ماكـر  خفـيٍّ 
العواطـف الدينيـة والِعرقيـة، واجتـذاب جيـوٍش مـن املتابعـني، ال يلبثـون 
ضـوا علـى اإلنسـانية  فـوا يف الضـالل واإلضـالل، ويُحرَّ أن يُجنَّـدوا ويوظَّ

وقيمهـا السـامية.  
إن العنف والتطرف على مرِّ التاريخ لم يُفِض بأهله سوى إلى التشتُّت 
والصراعات  واحلروب،  والنزاعات  الفنت  بإشعال  والهالك؛  والضعف 
دة،  متشدِّ أفكاٌر  أفرزتها  التي  والبنيان،  لإلنسان  املاحقة  الدموية 
والكراهية  العنصرية  بَسواد  اتََّشَحت  متطرفة،  سلوكية  فات  وتصرُّ

الدينية أو الِعرقية أو الثقافية. 
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يشهد العالم تطوًرا كبيًرا ومتسارًعا وواسًعا يف وسائل اإلعالم واالتصال 
القنوات  وتنوع  املفتوح،  الفضاء  العالم يعيش عصر  والتقنية، فقد أصبح 
تأثير  تعاظم  إلى  أدى  ما  وهو  االتصالية،  الوسائط  د  وتعدُّ الفضائية، 
الرسائل االتصالية يف تكوين الوعي املجتمعي واجتاهات الرأي العام جتاه 

القضايا واملشكالت املطروحة يف املجتمع.

 أ.د. محمد بن سليمان الصبيحي

اإلعالم واإلرهاب
أيهما يدعم اآلخر؟
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تحدٍّ كبير
متثِّل  وأصبحت  وأخطرها،  القضايا  هذه  أكبر  من  اإلرهاب  ظاهرة  وتعد 
ولي واإلقليمي؛ ملا لها من تأثيرات  ًيا كبيرين، على املستويني الدَّ رهاًنا وحتدِّ
كفاية  عدم  ظل  يف  سيما  وال  واستقرارها،  املجتمعات  من  العديد  أمن  يف 
ومواجهتها  املعقدة  الظاهرة  لهذه  للتصدي  العسكرية  األمنية  املقاربة 
مفهومها  حتديد  حيث  من  اختالف  موضع  تزال  ال  وهي  واحتوائها، 

وطبيعتها، وتعدد أسبابها ومسوِّغاتها ومصادرها وأنشطتها وأهدافها.
القضية  هذه  تغطية  به  املنوط  هو  وسائله  اإلعالم مبختلف  أن  ومبا 
واإلرهاب،  اإلعالم  بني  العالقة  من  نوًعا  ذلك  أوجد  فقد  باستمرار، 
متثِّل يف طبيعتها سالًحا ذا حدين تنعكس آثاره سلبّيًا وإيجابّيًا، ويتجلى 
الوسائل  لهذه  اإلرهابية  اجلماعات  توظيف  يف  لها  السلبي  اجلانب 
واملجتمعات  الدول  أمن  وزعزعة  الشباب،  وجتنيد  عقيدتها،  لنشر 
لتحقيق  لنفسها  الترويج  يف  استغاللها  إلى  إضافًة  واستقرارها، 
أهدافها بسرعة وعلى نطاق واسع، ومساعدتهم يف تضخيم جرائمهم 
وتعظيم األضرار التي أصابت املجتمع جراء األعمال اإلرهابية، بهدف 
إلى  يؤدي  ما  وهو  واالستقرار،  األمن  وزعزعة  والرعب،  نشر اخلوف 
على  حكوماتهم  قدرة  يف  الثقة  الناس  وفقدان  اقتصادية،  خسائر 
اإلستراتيجية  عليه  تقوم  الذي  فاألساس  وعليه  لهم،  احلماية  توفير 
اإلعالمية لإلرهابيني هو أن يخوضوا حرًبا دعائية ونفسية وإعالمية 
اإلرهاب  كون  إلى  العالم  انتباه  إثارة  هما:  أساسيني،  لتحقيق هدفني 
موجوًدا، وأن اإلرهابيني أصحاب قضية ويجب االعتراف بها، إضافة 
ويف  معها،  والتعاطف  لقضيتهم  ولية  الدَّ الشرعية  على  احلصول  إلى 
هذا اإلطار أشارت الباحثة »Nacos« عام 2002 إلى مسألة إصرار 
اإلرهابيني على استخدام وسائل اإلعالم لنشر أفعالهم وقضاياهم يف 
 Mass(اإلعالم عبر  ج  املروَّ »اإلرهاب  ب  أسمته  جديد  مفهوم  إطار 

.)Mediated Terrorism

الجانب اإليجابي لإلعالم
مختلف  توظيف  يف  فيتمثل  العالقة  لهذه  اإليجابي  اجلانب  وأما 
من  ومواجهته،  لإلرهاب  للتصدي  والتقنية  واالتصال  اإلعالم  وسائل 
خالل توعية الرأي العام وال سيما الشباب  بظاهرة اإلرهاب واألفكار 
يُسهم  سلوك  تبنِّي  نحو  توجيًها صحيًحا  املواطنني  وتوجيه  املتطرفة، 
والوسطية  التسامح  ثقافة  نشر  إلى  إضافًة  مجتمعاتهم،  تنمية  يف 
واالعتدال، والعمل على كشف حقيقة هذه الظاهرة اخلطيرة وأساليبها 
مهم  بدور  اإلعالم  يقوم  إذ  وأمنها،  املجتمعات  استقرار  تزعزع  التي 
نحو متثيل الوعي الفردي واجلمعي بضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب 
يف  اإلسهام  اإلعالم  وسائل  بإمكان  أصبح  إذ  لتداعياتها،  والتصدي 

إرساخ اجتاهات رافضة لإلرهاب والعنف لدى الرأي العام من خالل:
واملناقشة 	  الهادئ،  واحلوار  والوسطية،  االعتدال  روح  تشجيع 

املوضوعية ملختلف اآلراء.

املترتبة على 	  السلبية  الدمار واآلثار  املواطنني على حجم  إطالع 
ظاهرة اإلرهاب.

اإلرهابية 	  احلوادث  عن  وتداولها  املعلومات  بنشر  السماح  عدم 
والتنظيمات املتطرفة ما أمكن، سواء أكانت حقيقية أو تكهنات 
وتأويالت، لكنه يسمح يف الوقت نفسه بتوعية املواطن التخاذ كل 

التدابير الوقائية من هذه الظاهرة.
نشر اجلهود األمنية من خالل مختلف وسائل اإلعالم لردع كل 	 

من تسوِّل له نفسه القيام مبثل هذه اجلرائم، وميكن من خالل 
سيواجهه  الذي  والعقاب  والقوانني،  األنظمة  توضيح  اإلعالم 

هؤالء املجرمون.
رصد ظاهرة اإلرهاب من أجل حتليل أسبابها ودوافعها، والتوصل 	 

النُظم،  وبناء  األتباع،  جتنيد  وأسلوب  التمويل،  مصادر  إلى 
واحلصول على األسلحة، وتسلسل مترير األوامر.

قد  باإلرهاب  اإلعالم  لعالقة  اإليجابي  البُعد  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
يتحول إلى بعد سلبي، يف حال توظيف مختلف وسائل اإلعالم وتقنية 
إذ  الظاهرة،  هذه  تناول  عند  ُمجِدية  وغير  خاطئة  بطريقة  االتصال 
يصبح اإلعالم داعًما بصورة مباشرة أو غير مباشرة لألعمال اإلرهابية، 

وهو ما ستكون له آثار سلبية تظهر على األمن القومي للدول.
ومن الواضح أن جودة تغطية اإلرهاب تعتمد على العديد من العوامل 
املتاحة  االقتصادية  واملوارد  بلد،  كل  الصحافة يف  لدرجة حرية  َوفًقا 
لألخالقيات  الفردية  واملفاهيم  الثقافية،  والعوامل  اإلعالم،  لوسائل 

والدور االجتماعي لوسائل اإلعالم.

ة حرب نفسيَّ
الواقــع أنــه ال ميكننــا إغفــال الــدور الــذى يؤديه اإلعــالم يف تغذية العنف 
واإلرهــاب والتطــرف أو دعمهــا مــن خــالل اســتغالل اإلرهابيــني لــه يف 
ــة،  ــزة األمني ــل األجه ــا يف تضلي ــم، وتوظيفه ــم وأغراضه تســويق غاياته
العمليــات  نشــر  عــن طريــق  العــام  الــرأي  علــى  الســيطرة  ومحاولــة 
ــي  ــة الت ــار أن احلمــالت اإلعالمي ــى اعتب ــا عل ذونه ــي ينفِّ ــة الت اإلرهابي
تغطــي هــذه العمليــات تســاعد علــى حتقيــق أهدافهــم واســتكمالها، فهــم 
ــا يف قيــاس مــدى  يــرون يف التغطيــة اإلعالميــة جلرائمهــم معيــاًرا مهّمً
جنــاح فعلهــم اإلرهابــي لدرجــة أن بعضهــم يــرى العمــل اإلرهابــي الــذي 
ال ترافقــه تغطيــة إعالميــة عمــاًل فاشــاًل، ويف الوقــت نفســه ال نــرى 
خطاًبــا إعالمّيًــا واحــًدا، بــل خطابــات إعالميــة متعارضــة، ميكــن أن 
جتتمــع يف كونهــا خطاًبــا إعالمّيًــا مهيمًنــا ومنتشــًرا يتصــف بســمت 
املواكبــة واإلثــارة، بغــض النظر عن دقته يف نقل املمارســات االجتماعية. 
يُنتــج خطــاب جــاذب شــكاًل وموضوًعــا  الناعمــة  الهيمنــة  ولتحقيــق 
ــول، دون  ــع، والتالعــب بالعق ــف الواق ــى تزيي ــادًرا عل ــداَول ليكــون ق ويُت
أن يــدرك اجلمهــور ذلــك، بحيــث يتابــع اخلطــاب اإلعالمــي املهيمــن 
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بإرادتــه احلــرة، ويتعــود اجلمهــور علــى اســتهالك هــذا اخلطــاب يومّيًــا، 
ــه  ويرفــض أو يقــاوم أي خطابــات مغايــرة؛ ألن اخلطــاب اإلعالمــي املوجَّ
هــو أحــد أخطــر أدوات التضليــل للجمهــور مبختلــف فئاتــه، فموضــوع 
احلــرب النفســية واإلعالميــة يف أي أزمــة أو حــرب يُعــدُّ مــن أخطــر 
األدوات التــي تســتخدم يف محاربــة اخلصــم، وتعتمــد علــى مبــدأ شــلل 
الوعــي لــدى املتلقــي لتصديــق مــا يقــدم مــن معلومــات، وصــواًل لهزميتــه 
نفســّيًا، إذ اتخــذت منهــا منبــًرا تعمــل مــن خاللــه علــى تضخيــم الوقائــع، 
وتزييــف الصــور، ونقــل األحــداث خالًفــا ملــا يجــري علــى أرض الواقــع 
ــام(  ــرأي الع ــه )حــرب املصطلحــات، وصياغــة ال ــق علي يف ظــل مــا يطل
ومنهــا: مصطلــح األصوليــة، ومصطلــح الذئــاب املنفــردة، ومصطلــح 
والشــرق  واالســتعمار،  املســلحة،  واملعارضــة  واإلرهــاب،  االنغماســي، 

ــم الثالــث. األوســط، والعال

دراسات عديدة
املرئية  اإلعالم  وسائل  ومختلف  اإلرهاب  بني  العالقة  إشكالية  وتُعدُّ 
علمية  وبحوث  نظرية  لدراسات  موضوًعا  واإللكترونية  واملسموعة 
كثيرة، وال سيما أن هذين املصطلحني )اإلعالم(، و)اإلرهاب( من أكثر 
املفردات تردًدا لعقود عديدة مضت، وسيستمران لعقود أخرى مقبلة، 

وذلك العتبارات عديدة، منها: 
اختالف 	  على  واالستمرارية،  بالِقَدم  يتصفان  االصطالحني  كال 

أدواتهما وتعبيراتهما، وما يعتريهما من تطور وجتديد يف الوظائف 
والوسائط واآلليات واألهداف.

املنظمات 	  وانتشار  لإلعالم،  واملؤثر  احملوري  الدور  تصاعد 
واجلماعات اإلرهابية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 .

مًعا 	  حاضرين  جتعلهما  واإلرهاب  لإلعالم  املتجددة  الوظائف 
العامة  بوصفهما منظومات، وإشكاليات يف عالقتهما باحلريات 
والعقائد،  ولي،  الدَّ والنظام  والقانون،  والسياسية،  والشخصية، 

واألديان، واألعمال االستخباراتية واألمنية.
تشابك العالقة بني اإلرهاب واإلعالم وأجهزته ووسائطه املتعددة، 	 

يشير إلى أن كليهما يحقق بعض أهدافه الوظيفية واالحترافية 
والسياسية.

سعي كل من اإلعالم واإلرهاب كجزء من وظائفهما وأهدافهما 	 
وراء اآلخر، فمختلف وسائل اإلعالم تسارع إلى السبق اإلعالمي 
لتزويد  واغتياالت  وتخريب  عنف  من  اإلرهاب  ميارسه  ما  لكل 
اجلمهور باملعلومات، ويف الوقت نفسه تسعى اجلماعات اإلرهابية 
وراء وسائل اإلعالم املختلفة لتحقيق أهدافها املتمثلة يف إشاعة 

الرعب واخلوف وعدم االستقرار.
بني  شراكة  تشبه  واإلرهاب  اإلعالم  بني  اآلن  العالقة  أصبحت 
يُعدُّ  جهة  فمن  تسوِّقه،  واألخرى  احلدث  تصنع  إحداهما  مؤسستني، 
اإلعالم سالًحا إستراتيجّيًا لإلرهاب، ملا يوفره لهم من دعاية ودميومة 
صور  ونشر  أفعالهم،  عن  احلديث  يف  املبالغة  طريق  عن  واستمرار، 
التي  العمليات  خلفته  الذي  واخلراب  والدمار  مرعبة عن ضحاياهم، 
يقومون بها، وبث رسائل دعائية لزعمائهم. ويف املقابل يضمن اإلرهاب 
بتغطية عملياتهم،  االنفراد  لإلعالم حتقيق مصالح مهنية، من خالل 
حتقيق  طريق  عن  مادية  وأخرى  وأفعالهم،  وأقوالهم  وثائقهم،  ونشر 
الشهرة، وزيادة املبيعات، وحتقيق األرباح؛ ألن تغطية احلدث اإلرهابي 

إعالمّيًا يحقق مكاسب تكتيكية وإستراتيجية للقائمني عليه.
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تزيد  أهميًة  كثيرة  أحيان  لإلعالم يف  أن  واملهتمون  املختصون  ويؤكد 
»العمل اإلرهابي ليس شيًئا يف حد ذاته،  العمل اإلرهابي نفسه  على 
واملستمرة  املكثفة  اإلعالمية  التغطية  باعتبار  شيء،  كل  هو  التشهير 
لإلرهاب تخلِّف املزيد من أعمال العنف، ومتنح االعتراف والشرعية 
العمل  إن  اإلعالم  مجال  يف  الباحثني  من  العديد  وقال  لإلرهابيني، 
تعقيًدا  أكثر  آللية  بداية  اإلرهاب،  بداية  ذاته  حد  يف  ميثل  اإلرهابي 
وهي الدعاية، فاإلرهاب واجلماعة اإلرهابية ستكون غير سعيدة على 
اإلطالق وُمحبَطة إذا ما عرفت أن جرميتها لن تُكتشف، ولن جَتذب 

اهتمام املجتمع«.

دعاية غير مقصودة
وجتدر اإلشارة إلى أن ثمَة نوًعا من الدعاية غير املقصودة، ونعني بها 
اإلخبارية عماًل  التغطية  من  التي جتعل  والظروف  العوامل  مجموعة 
دعائّيًا، دون أن يكون ذلك من أهداف الصحفي أو املؤسسة اإلعالمية، 
الصحفي  توجه  التي  والثقافية  السياسية  الضوابط  إلى  ذلك  ويرجع 
إلى اختيار أحداث معينة، واالهتمام ببعض جوانبها دون جوانب أخرى، 
وهو ما قد يجعل التغطية اإلخبارية عماًل دعائّيًا، وألن وظيفة وسائل 
يجري  ما  بحقيقة  واجلماعات  األفراد  إطالع  هي  الرئيسة  اإلعالم 
داخل مجتمعاتهم، فقد تتحدث هذه الوسائل عن األحداث اإلرهابية 
إلى  اإلخبارية  التغطيات  بذلك  لتتحول  أحياًنا،  مبالغة  فيها  بحماسة 
تغطيات دعائية لإلرهابيني، يحصلون من ورائها على حضور إعالمي 

مجاني على الصعيد احمللي والعاملي.
ال  اإلرهاب  ملوضوع  اإلعالم  تناول  إن  القول  انطالًقا مما سبق ميكن 
يزال يطرح إشكااًل كبيًرا يف الطريقة التي ينبغي أن يُعالج بها، وهو ما 

يؤكده Dominique Wolton يف قوله: »إن اإلرهاب هو ملف صعب 
التعقيد  إلى درجة  التحرير«، وتعود أسباب استمرار هذا اإلشكال  يف 

والتشابك، وكذلك العتبارات ميكن اختصارها يف النقاط التالية:

تعريف 	  اختالف  بسبب  اإلرهاب  ظاهرة  إلى  النظرة  اختالف 
اإلرهاب بوصفه مفهوًما؛ فما نراه نحن إرهاًبا يراه اآلخر مقاومة.

على 	  اإلرهابية؛  للعمليات  اإلعالمية  التغطية  تسييس  إشكالية 
أساس غياب االحترافية من جهة أو العتبارات براغماتية.

دولة حتاول 	  اإلعالمية، فكل  السياسات  االختالف على مستوى 
السياسي  نظامها  لطبيعة  َوفًقا  اإلعالمية  سياستها  تكييف 

ومصلحتها القومية بالدرجة األولى.

الذين 	  آراء  وحسب  اإلعالم،  وسائل  بها  تُدار  التي  الطريقة 
بعيدة  أو  القريبة  اإلستراتيجية  اخلطط  حسب  وكذا  يديرونها، 

املدى. 

األبحاث  دور مراكز  بد من إعالء  أنه ال  القول  نافلة  فإن من  ختاًما 
وضع  يف  علمّيًا  رافًدا  تُعد  التي  االجتماعية  العلوم  يف  املتخصصة 
الدينية  جوانبها  كل  من  وصياغتها  اإلرهاب  مكافحة  سياسات 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  واإلستراتيجية  والقانونية 
والثقافية واإلعالمية، فضاًل عن أهمية التنسيق املستمر والتكاُمل بني 
الباحثني وصناع القرار واإلعالميني يف ورش العمل واملؤمترات وأوراق 
العمل والتوصيات الصادرة عنها يف إطار يوفر التعامل الناجز، ويراعي 
واإلقليمية  ولية  الدَّ الساحتني  على  واملستجدات  املتغيرات  اعتبارات 

التي تكون يف عالقة ارتباط بظاهرة اإلرهاب. 
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ندوة التحالف تناقش دور اإلعالم
في محاربة اإلرهاب

ه  مقـرِّ يف  اإلرهـاب  حملاربـة  العسـكري  اإلسـامي  التحالـُف  عقـد 
اإلرهـاب"  محاربـة  يف  اإلعـام  وسـائل  "دور  بعنـوان  نـدوًة  بالريـاض، 
ـهري  الشِّ فايـز  الدكتـور  سـعادة  أدارهـا  2022م،  نوفمبـر  مـن   29 يف 
عضـو مجلـس الشـورى باململكـة العربيـة السـعودية، وشـارك فيهـا كلٌّ 
مـن: الدكتـور َعمـرو الليثـي رئيـُس احتـاد إذاعـات وتلفزيونـات منظمـة 
وزيـُر  سـواري  رحمـان  محمـد  األسـتاذ  ومعالـي  اإلسـامي،  التعـاون 
إبراهيـم زكريـا موسـى  والدكتـور  اإلعـام واالتصـاالت يف سـيراليون، 
ون يف الشـأن  رئيُس اجلامعة اإلسـامية يف املالديف، وحضرها مختصُّ

اإلسـامي. التحالـف  دول  مختِلـف  مـن  اإلعامـي 

اإلرهاب واإلعالم
وَعاقتــه  احلديــث  اإلرهــاب  ســمات  الليثــي  َعمــرو  الدكتــور  تنــاول 
باإلعــام، فقــال: إنــه أكثــُر عنًفــا وأقــلُّ مركزيــة، وهــو متشــابك ومترابــط 
وعابــر للحــدود، واإلرهابيــون اجلــُدد ينخرطــون يف ِكيانــات تنظيميــة 
ًبا وتغلغــًا يف املجتمــع. وأضحى اإلرهاُب  أقــلَّ متاُســًكا، لكنَّهــا أكثــُر تشــعُّ
لها  ًقــا، وقائًمــا علــى بنيــة شــبكية جديــدة تســهِّ اجلديــد أكثــَر ســيولة وتدفُّ
ــات املعلومــات احلديثــة. ومــع ازديــاد قــدرة  ــات االتصــاالت وتقنيَّ تقنيَّ
شــبكة اإلنترنــت وتغلغلهــا يف صميــم ِكيانــات الــدول وأجهزتهــا املختلفــة، 
ا يف اإلرهــاب  أصبــح االســتخداُم االحتــرايف لإلنترنــت وســيلًة فاعلــة جــّدً

اجلديــد.

م الكبير يف وسائل اإلعام وتقنية االتصاالت وتطبيقاتها  وقد أثَّر التقدُّ
يعتمد  اليوم  فاإلرهاُب  وانتشاره.  اإلرهاب  منط  تطوير  يف  املختلفة، 

على وسائل اإلعام اجلديدة والتقليدية؛ لنشر اخلوف والذعر، بنشر 
أخبار أنشطته وعملياته اإلرهابية. وعند التخطيط لعملياته يستهدف 
يف  ألخبارها  واملتابعني  اإلرهابية،  للعمليات  املشاهدين  اإلرهابيون 
استهدافهم  بقدر  االجتماعي،  التواُصل  ووسائل  اإلعامية  ات  امِلنصَّ

للقتل والتدمير.

ووصف الليثي اإلرهاَب احلديث بأنه إرهاٌب إعامي؛ فوسائُل اإلعام 
تنجذب إلى األعمال اإلرهابية ليس ألنه من واجبها اإلباُغ عن أيِّ حدث 
واملشاهدين.  اء  القرَّ اإلرهاب جتذب  )دراما(  ولكن ألن  كبير فحسب، 
إجراءاٍت  واتخذوا  املؤثِّرة،  الوسائل  هذه  اليوم  إرهابيو  التقَط  وقد 
أقصى قدر  ولكن إلثارة  يعانون فقط،  ليس جلعل ضحاياهم  صارمًة 
ون  من االهتمام يف جميع أنحاء العالم. وأصبح لدى اإلرهابيني "مختصُّ
ويطبِّقونها يف  اإلعام،  انتباه  مبادئ جذب  يعرفون  اإلعام"،  بوسائل 
الوقت  دون  التقنية الازمة، ويحدِّ ات  املَعدَّ معظم أنشطتهم، وميتلكون 
التأثير.  من  قدر  أقصى  يضمن  الذي  اإلعامي  احملتوى  ويُنِشئون 
ولوسائل التواُصل االجتماعي أيًضا إسهاٌم بارز يف جتنيد اإلرهابيني، 
تستغلُّه اجلماعاُت اإلرهابية؛ جلمع املعَجبني واملؤيِّدين واملجنَّدين من 

الشباب، وحتريضهم على أعمال العنف.

َحراك َدولي
ولي املناهض الستخدام تقنيات االتصال  واستعرض الليثي احَلراك الدَّ
يف دعم اإلرهاب، فقد أعربت الدوُل األعضاء باألمم املتحدة عن قلقها 
سيَّما  وال  التقنيات،  لهذه  ومؤيِّديهم  اإلرهابيني  استخدام  ازدياد  من 
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ارتكاب األعمال  الوسائط اإلعامية؛ يف  اإلنترنت وغيرها من  شبكة 
اإلرهابية أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو متويلها أو التخطيط 
بإنشاء  يوصي  2017م  عام  قراًرا  ولية  الدَّ املنظمُة  وأصدرت  لها. 
لتباُدل  ة؛  املختصَّ اجلهات  مع  ولية  والدَّ واإلقليمية  الوطنية  الشراكات 

املعلومات واخلبرات من أجل منع الهَجمات اإلرهابية. 
باسم  املعروفة   S/2015/939 رقم  األمن  مجلس  وثيقُة  نت  وتضمَّ
التوجيهي )26( الذي يدعو "الدوَل  )مبادئ مدريد التوجيهية( املبدأَ 
املعلومات  تقنية  مجالي  اخلبرات يف  وتكوين  القُدرات  لبناء  األعضاء 
َز قدرة هذه األجهزة على  واالتصاالت داخل األجهزة الوطنية، وأن تعزِّ
من  باإلرهاب؛  الصلة  ذي  االجتماعي  التواُصل  وسائل  محتوى  رصد 
ولية  أجل الكشف عن اإلرهاب اجلديد واحلدِّ منه". وتبنَّت املنظمة الدَّ
للشرطة اجلنائية )اإلنتربول( يف أنظمة عملها حتليَل استخدام شبكات 
التواُصل االجتماعي، من أجل تعزيز جهود الكشف عن هذه األنشطة 

يف إطار التحقيقات املتصلة مبكافحة اإلرهاب.

سيراليون تحارب الكراهية 
يف  اإلنترنت  واقَع  سواري،  رحمان  محمد  األستاذ  معالي  وعرَض 
عدد  إن  فقال:  الكراهية،  نشر  يف  استخدامه  وإساءة  سيراليون، 
مستخدمي وسائل التواُصل االجتماعي بلَغ يف عام 2017م نحو 370 
ان، وارتفع العدد إلى  ألف مستخدم، بنسبة 6% من إجماليِّ عدد السكَّ
قرابة 2.67 مليون مستخدم بدًءا من يونيو 2022م بزيادة قدرها %70 
ان، وبلغ عدُد مستخدمي "فيس  ميثِّلون 11.3% تقريًبا من إجماليِّ السكَّ

بوك" يف سيراليون يف يونيو 2022م نحو 1.123 مليون مستخدم. 
ين؛ فا  وقال سواري: إن وسائل التواُصل االجتماعي باتت سيًفا ذا حدَّ
ينكر أحٌد أهميَّتها يف بناء السام، كما ال ينكر إساءةَ استخدامها من 

ويستخدم  التطرف.  إلى  األفراد  بعض  لدفع  واملنظمات؛  األفراد  ِقبَل 
بعُض املواطنني من أبناء سيراليون هذه التطبيقات، وال سيَّما "واتساب" 
و"فيس بوك"، يف تقويض عملية بناء السام ومتزيق التماُسك الوطني. 
فيه  استخدم  الذي  2022م  أغسطس   10 د  مترُّ ذلك:  أمثلة  ومن 

املتطرفون وسائَل التواُصل االجتماعي لترويج خطاب الكراهية.
مجموعاٍت  تِصُم  حتريضيًة  خطاباٍت  2018م  عام  انتخاباُت  وشهدت 
وسائُل  لت  وحتوَّ معيَّنة،  ومقاطعاٍت  ومناطَق  سياسية  وأحزاًبا  ِعرقيًة 
ب  للتعصُّ اٍت  ِمنصَّ إلى  املستخدمني  بعض  لدى  االجتماعي  التواصل 
دفع  ا  ممَّ دة،  محدَّ ِعرقية  مجموعات  جتاه  الكراهية  ونشر  القبَلي، 
2020م؛  عام  الصادر  اإللكترونية  اجلرائم  قانون  إلصدار  احلكومَة 

ملعاجلة جتاوزات وسائل التواُصل االجتماعي.
ونتيجًة النتشار خطاب الكراهية وتأجيج نار التطرف بوساطة وسائل 
املنظمات  من  عدٍد  مع  حالّيًا  سيراليون  تتعاون  االجتماعي،  التواُصل 

غير احلكومية لتصحيح املعلومات املضلِّلة واخلاطئة.

فهم العقلية اإلرهابية
العقلية  فهم  إلى  اإلعاميني  موسى  زكريا  إبراهيم  الدكتور  ودعا 
أيِّ  قبل  املترتِّبة  والعواقب  النفسي  األثر  يدركوا جيًدا  وأن  اإلرهابية، 
َي التناوُل اإلعامي  تناول إعامي للحوادث اإلرهابية؛ إذ ميكن أن يؤدِّ
أهداف  خدمة  يف  ويصبَّ  عكسية،  نتائَج  إلى  اإلرهابية  للهَجمات 
ى احليطَة  اإلرهابيني عن غير قصد. لذا على وسائل اإلعام أن تتوخَّ
حتقيق  دون  للحيلولة  عنيف؛  نشاط  عن  خبر  أيِّ  نشر  عند  واحلذر 
ودعايتهم  رسائلهم  لنشر  اإلعام  استغال  يف  ُمبتغاهم  اإلرهابيني 
مع  التواُصل  أمناط  من  منًطا  اإلرهابي  الهجوَم  ون  يُعدُّ فهم  العنيفة. 

الناس بغرض إثبات قوتهم.
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اقتراحات وتوصيات 
واسـتعرَض الدكتـور موسـى أسـاليَب اجلماعـات املتطرفـة يف اسـتخدام 
وسـائل اإلعـام لتحقيـق أهدافهـا، فقـال: إنهـم يسـَعون دوًما إلى تشـويه 
سـمعة علمـاء املسـلمني املناهضـني ألُطروحاتهـم املتطرفـة، والطعـن يف 
املجتمـع،  يف  الفوضـى  وإحـداث  الكراهيـة  وبـثِّ  احلكومـات،  شـرعية 
ونشـر االنقسـامات بني أبناء املجتمعات، والتاعب بعقول الناس بنشـر 

معلومـات مضلِّلـة.
واختتـــم الدكتـــور موســـى مشـــاركتَه بتقـــدمي عـــدٍد مـــن االقتراحـــات 

أبرزهـــا:  والتوصيـــات، 

تبثُّه 	  الذي  املتطرف  ملواجهة اخلطاب  إستراتيجية  برامَج  تطويُر 
وسائل اإلعام للتحريض على العنف ونشر األفكار املتطرفة.

باخلبرات 	  وتزويُدهم  اإلعامي،  املجال  يف  العاملني  كفاءة  رفُع 
الضرورية يف التعامل مع األخبار، ويف متييز الدعاية اإلعامية 
قضايا  مع  األمثل  التعامل  على  وتدريبُهم  املغلوطة،  واملعلومات 
اإلرهابي  اخلطاب  بأهداف  وعيهم  وتعزيز  اإلرهاب،  مكافحة 

املنتشر يف الفضاء اإللكتروني.
تعزيُز أخاق املهنة يف أوساط العاملني يف أجهزة اإلعام؛ إلعداد 	 

موادَّ إعاميٍة متوازنة ومنصفة وبعيدة عن أي حسابات سياسية 
لتحديد  لديهم؛  األخاقية  باملسؤولية  االلتزام  وتعزيز  ة،  خاصَّ

ة واملفيدة للمجتمع. املعلومات الضارَّ
تعزيُز التعاون بني الدول؛ بتبادل اخلبرات واملعلومات بشأن كيفية 	 

مواجهة خطاب التطرف واإلرهاب، وأطروحاته يف وسائل اإلعام 
اإللكترونية.

دعُم التعاون بني وسائل اإلعام واألجهزة احلكومية يف مكافحة 	 
األمنية  أجهزتهم  يف  املواطنني  ثقة  وتعزيُز  اإلرهابي،  اخلطاب 

والعسكرية.
اخلطاب 	  لنشر  الهادفة؛  املوضوعية  اإلعامية  التغطية  دعُم 

ة للفكر اإلرهابي يف وسائل اإلعام.  والرسائل املضادَّ
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وقفات في رحاب التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب

حفي  الصَّ الوفد  أعضاء  من  واحًدا  كنُت  أني  سعادتي  متام  ِمن 
ف بتلبية دعوٍة كرمية من إدارة التوجيه املعنوي  واإلعالمي الذي تشرَّ
يف  اإلعالم  دور  عن  ندوة  يف  للمشاركة  ودانية؛  السُّ املسلَّحة  ات  بالقوَّ
مها التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة االرهاب  محاربة اإلرهاب، نظَّ

يف مدينة الرياض. 
ة عن الندوة ومشاهداتنا فيها،  ات املهمَّ وأودُّ الوقوَف على بعض احملطَّ
لها اهتمام قادة اململكة العربية السعودية مبعاجلة قضية اإلرهاب،   وأوَّ
وإطالق مبادرة صاحب السموِّ امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود؛ إنشاء هذا التحالف وإعالنه يف 14 من ديسمبر عام 
2015م، وقد أُعلَن انطالُق التحالف رسمّيًا عام 2016م مبشاركة أربعني 

دولة، حتت شعار "متحالفون ضدَّ اإلرهاب".
لألمير  واألمنية  اإلستراتيجية  النظرةَ  بوضوح  أبرَز  آنذاك  حدث  ما 
الشابِّ الذي تولَّى الحًقا ِزماَم األمور وما يكتنفها من مسؤوليات ِجسام، 
ًة يف مختِلف املجاالت،  عند تعيينه ولّيًا للعهد. وقد أحدث تطوُّراٍت مهمَّ
كانت تعبِّر عن روح الشباب اجلديد يف قيادة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
جلسُت طوياًل خارج قاعة املؤمترات التي احتضنت الندوة، مع سعادة 
للتحالف  العام  األمني  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيَّار  اللواء 
اإلسالمي العسكري حملاربة االرهاب املكلَّف، وهو من القادة العسكريني 
املعروفني يف اململكة، واستمعُت إليه واستمع إليَّ وإلى زميلي األستاذ 
ما  بأهمية  الوعي  عميَق  الصدر،  واسَع  وكان  اس،  النحَّ الرحمن  فتح 
مختِلف  يف  إليه  ثنا  وحتدَّ أهدافه.  لتحقيق  جهود  من  التحالُف  يبذله 
ومما  كثيًرا.  خبراته  من  وأفدنا  فانتفعنا  ة؛  امللحَّ األمنية  املوضوعات 
ة رسمية للتعاون  قاله يف التعريف بالتحالف وأعماله: إن التحالف ِمنصَّ
اجلادِّ  للعمل  املتطلِّعني  يستقطب  وهو  أعضائه،  بني  والشفاف  العلني 
على  قائمة  أساسيٍة  مبادَئ  على  يقوم  اإلرهاب،  لظاهرة  ي  التصدِّ يف 
إلى  اإلسالمية  الدول  غالبية  انضمام  من  ها  يستمدُّ التي  الشرعية 
ولي له. مع تأكيد سيادة الدول األعضاء  عضويته، ومن دعم املجتمع الدَّ

جميع  بتعاون  اجلماعي  واإلجناز  وأنظمتها،  قوانينها  واستقاللية 
الدراسة  مرحلة  من  املختلفة،  العمل  مراحل  يف  وتشاركهم  األعضاء 

والتخطيط إلى التحليل واتخاذ القرار، ثم التنفيذ.
وذلـك حتًمـا يقـود إلـى اتفـاق الـدول األعضـاء علـى أهميـة التحالـف، 
ـا  ممَّ للـدول،  اإلسـتراتيجية  واألهـداف  التحالـف  رؤيـة  بـني  واملواءمـة 
يُفضي إلى ُحسـن التعاون والتنسـيق بني األعضاء، واجلدوى يف سـرعة 
ات  مسـتَجدَّ أيِّ  ملواجهـة  التحـرُّك  ومرونـة  املطلوبـة،  القـرارات  اتخـاذ 
تطـرأ يف الوقـت املناسـب. مـع تأكيـد اخلصوصيـة يف توظيـف الثقافـات 
احمللِّيـة يف محاربـة اإلرهـاب يف الـدول األعضاء؛ بصياغة حلول إقليمية 

ومحلِّيـة.
وخرجنا من ذلك اللقاء الذي كان عفوّيًا دون سابق ترتيب مع سعادة 
على  قائٌم  هو  إمنا  من جناح  التحالُف  قه  يحقِّ ما  بأن  املغيدي،  اللواء 
املبادئ األساسية للتحالف الذي يستند إلى بناء الشراكات مع املنظمات 
ولية، ومع الدول الداعمة ذات القُدرات الرفيعة يف مجال محاربة  الدَّ
اإلرهاب، إضافًة إلى إسهام أعضاء التحالف يف متويل مبادرات محاربة 

التطرف واإلرهاب، بحَسب إمكاناتهم ورَغباتهم.
إن العمل العظيم الذي ينهض به التحالُف وراءه بال ريب رجاٌل عظماء 
رهم  وقادة حكماء، وهذا ما يوجُب الشكر هلل تعالى أواًل، ثم ملَن سخَّ
سبحانه للقيام بهذا العمل الكبير. وال بدَّ أن نقول: شكًرا لصاحب السموِّ 
امللكي األمير محمد بن سلمان صاحب املبادرة، وشكًرا لقادة اململكة 
العربية السعودية الذين تبنَّوا املبادرةَ حتى أصبحت واقًعا، وشكًرا لكلِّ 
التي  السودانية  املسلَّحة  اتنا  لقوَّ وشكًرا  التحالف،  يف  املشاركة  الدول 

تنا هناك؛ بنشاط قادتها املشاركني وخبراتهم وتعاونهم.  شرفَّ
ونقول أخيًرا لقيادة التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب لكم 
محاربة  يف  واملؤثر  الفاعل  النشاط  هذا  على  والتقدير  الشكر  جزيُل 
هذه الظاهرة على مستويات متعددة والسيما ما كان منها يف اجلانبني 
الفكر  الوقاية من  ا رئيًسا يف  اللذين يشكالن خّطً اإلعالمي والفكري 

املتطرف ويسهمان يف احلد من آثاره. 

مصطفى أبو العزائم
73 عضو الوفد اإلعالمي السوداني.



شــهدت مشــاركُة األمــن العــام للتحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة 
ــار الركــن محمــد بــن ســعيد املغيــدي،  ـف، اللــواء الطيَّ اإلرهــاب املكلَـّ
يــة 2022، كثيــًرا مــن النشــاطات  ة اجلوِّ يف منتــدى املنامــة الرابــع للقــوَّ
ــدي  ــواء املغي ــر 2022م شــارك الل ــاء 8 نوفمب ــوم الثاث ــي ي ــة؛ فف املهمَّ
دفــاع  قــوةُ  متــه  نظَّ الــذي  للمنتــدي  االفتتاحيــة  اجللســة  أعمــال  يف 
مملكــة البحريــن ممثلــًة بســاح اجلــوِّ امللكــي البحرينــي، مــع إطــاق 
ات  ولــي للطيــران، وحضــور عــدٍد مــن قــادة القــوَّ معــِرض البحريــن الدَّ
يــة، ووفــود عربيــة وإســامية وَدوليــة رفيعــة املســتوى، ونخبــة مــن  اجلوِّ
ــة  ــراء والباحثــن يف املجــاالت السياســية واألمني ــاع القــرار، واخلب ُصنَّ

والعســكرية مبختِلــف دول العالــم.
وأشار اللواء املغيدي إلى أهمية عقد هذه املؤمترات واملنتديات التي 
والعسكرية  السياسية  اخلبرات  وتوحيد  واالستقرار،  باألمن  تُعنى 
ه بجهود مملكة البحرين  ولية؛ لتحقيق السام، ونوَّ واألمنية والفكرية الدَّ
بوصفها عضًوا يف التحالف اإلسامي ذات جتاِرب وخبرات يف محاربة 
اللواء املغيدي سعادةَ  التقى  التطرف واإلرهاب. وعلى هامش املنتدى 
قائَد ساح  آل خليفة،  بن عبد اهلل  الشيخ حمد  الركن  الطيَّار  اللواء 
اجلوِّ امللكي البحريني، وبحث اجلانبان القضايا ذاَت االهتمام املشترك.
والتقى األمن العام يوم األربعاء 9 نوفمبر 2022م سعادةَ الفريق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان بقوة دفاع البحرين، وأطلع 
التحالف  ات  ُمستَجدَّ آخر  على  النعيمي  الفريق  سعادةَ  املغيدي  اللواءُ 
واإلرهاب.  التطرف  ومبادراته يف مجاالت محاربة  بسياساته  املتعلِّقة 

لَع اللواء املغيدي  ولي للطيران 2022م، اطَّ ويف زيارته ملعِرض البحرين الدَّ
ية.  على أحدث التقنيَّات يف املجاالت العسكرية والدفاعية واجلوِّ

العسكري  اإلسامي  التحالف  حرص  سياق  يف  الزيارةُ  هذه  وتأتي 
حملاربة اإلرهاب على تفعيل التواُصل مع الدول األعضاء لتعزيز التعاون 
ية بنسختها الرابعة اشتملت  ة اجلوِّ املشترك. يُذَكر أن ندوة املنامة للقوَّ
ة يف القطاع اجلوِّي،  على ثاث جلَسات، ملناقشة املوضوعات املستَجدَّ
ث فيها  منها إسهاُم القوات اجلوية يف عمليات مكافحة اإلرهاب، حتدَّ
البحريني،  امللكي  اجلوِّ  ساح  من  النعيمي  اهلل  عبد  الركن  العميُد 
والعقيُد الركن الطيَّار د. علي محمد محمود ممثِّل مملكة البحرين لدى 

التحالف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب. 

مشاركة األمين العام في منتدى المنامة الرابع للقوة الجوية
لقاءات بارزة، مناقشات مهمة، زيارات ميدانية

ري جرائم اإلرهاب التحالف يبحث دعم متضرِّ
بالتعاون مع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

من   25 الثاثاء  يوم  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسامي  التحالُف  اختتم 
ه يف مدينة الرياض، جلسَة عمل إغاثي، بالتعاون مع مركز  أكتوبر 2022م مبقرِّ
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، حضرها األمُن العام للتحالف املكلَّف، 
وممثِّلو الدول األعضاء. ناقش احلاضرون تنسيَق العمل اإلغاثي املشترك بن 
الدول  يدعم  وتعزيزه، مبا  وتوطيده  اإلسامي،  والتحالف  امللك سلمان  مركز 
رة من اإلرهاب على اختاف أنواعه. وعرض مركز امللك سلمان نبذًة  املتضرِّ

ولي. من أساليب التعامل ووسائل إيصال املساعدات حتت ِمظلَّة القانون الدَّ
يأتي هذا التعاوُن متتيًنا ألواصر الشراكة اإلستراتيجية بن التحالف اإلسامي 
عا يف شهر ديسمبر عام  ومركز امللك سلمان لإلغاثة؛ إذ كان اجلانبان قد وقَّ

2019م اتفاقيًة للتعاون يف األعمال اإلغاثية.
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استقبل األمُن العام للتحالف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، يف مقرِّ 
املالديف لدى  2022م، سفيَر جمهورية  13 من سبتمبر  الرياض، يف  التحالف مبدينة 
اململكة العربية السعودية سعادةَ السفير محمد خليل، والوفَد املرافق له. وبحث اجلانبان 
ُسبَل التعاون املشترك يف مجاالت محاربة اإلرهاب. واستمع السفيُر يف اللقاء إلى شرٍح 
الدول  أعمال  تنسيق  يف  يبذله  وما  اإلرهاب،  محاربة  يف  التحالف  جهود  عن  موجز 
لع الوفُد على أحدث التطوُّرات املتعلِّقة باجلماعات وأعمالها  األعضاء يف التحالف، واطَّ

ذها التحالُف يف هذا الشأن. اإلرهابية، وُسبل الرصد واملتابعة التي ينفِّ
ــة التطــرف واإلرهــاب،  ــة آف ــف يف محارب ــرة للتحال ــود الكبي ــذه اجله وأشــاَد الســفيُر به
وليــة التــي تُعنــى مبحاربــة الفكــر املتطــرف،  بالتعــاون مــع املنظمــات والتحالفــات الدَّ
وباإلســهام الريــادي للمملكــة العربيــة الســعودية يف دعــم التحالــف، وكل مــا يقطــع دابــَر 

اإلرهــاب واجلماعــات اإلجراميــة. 

سفير جمهورية المالديف بالمملكة
يشيد بجهود التحالف في محاربة اإلرهاب

ا  ا عسكريًّ التحالف يستقبل وفًدا إعالميًّ
من دول مجلس التعاون

استقبل التحالُف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثاثاء 11 
ه مبدينة الرياض، وفًدا إعامّيًا عسكرّيًا  من أكتوبر 2022م، يف مقرِّ
من دول مجلس التعاون اخلليجي. واستمع الوفُد إلى شرٍح موجز عن 
محاربة  يف  وإسهامه  اإلرهاب،  محاربة  مجاالت  يف  التحالف  أنشطة 
عبر  اإلرهابية؛  هات  التوجُّ حملاربة  اجلهود  وتنسيق  املتطرف،  الفكر 

املبادرات الفكرية واإلعامية ومحاربة التمويل واملواجهة امليدانية.
الركن  الطيَّار  اللواء  املكلَّف،  اإلسامي  للتحالف  العام  األمن  ق  وتطرَّ
محمد بن سعيد املغيدي يف أجوبته عن أسئلة الوفد، إلى أن التحالف 
ولية، ويسعى  اإلسامي يستند إلى ِقيَم الشرعية واملبادئ والقوانن الدَّ

إلى توحيد جهود دول التحالف يف محاربة اإلرهاب، وضمان توافقها مع 
ولية. وأوضح اللواء املغيدي أن املجال  األنظمة واألعراف والقوانن الدَّ
ا يف محاربة اإلرهاب، فهو أحُد األدوات  اإلعامي له أهمية كبيرة جّدً
التي تبنِّ حقيقة اجلماعات اإلجرامية وأعمالها التخريبية، فضًا عن 

بثِّ رسائل الوسطية واالعتدال التي تفضح اخلطاَب املتطرف.
أهمِّ  لع على  واطَّ التحالف اإلسامي،  الزائر يف مقرِّ  الوفُد  وقد جاَل 
التطوُّرات  وآخر  اإلرهاب،  محاربة  مبجاالت  ة  اخلاصَّ اإلصدارات 
ات املعنية باجلماعات واألحداث اإلرهابية يف أنحاء العالم،  واملستَجدَّ

والرصد واملتابعة التي يقوم عليها التحالُف يف هذا الشأن.
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المملكة المغربية تستضيف االجتماَع اإلقليمي األول
لتفعيل اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب

2022م،  نوفمبر  من   24 يف  الرِّباط،  املغربية  العاصمُة  استضافت 
اإلقليمية  اإلستراتيجية  تفعيل  ة  ُخطَّ األول لصياغة  اإلقليمي  االجتماَع 
العرب  الداخلية  التي اعتمدها مجلُس وزراء  العربية ملكافحة اإلرهاب، 

يف مارس 2022م.
َم االجتماَع األمانُة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب، ومركُز  وقد نظَّ
الداخلية  ِوزارات  عن  اإلرهاب، مبشاركة ممثِّلن  ملكافحة  املتحدة  األمم 
ة دول عربية أعضاٍء يف جامعة الدول العربية، منها: األردن، واإلمارات،  لعدَّ
والبحرين، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والصومال، وُعمان، وفلسطن، 
والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، واملغرب، وموريتانيا، إلى جانب ممثِّلن 
عن جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية، واملكتب العربي ملكافحة 

التطرف واإلرهاب، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
العربية؛  املنطقة  يف  ومكافحته  اإلرهاب  منع  تدابيَر  املجتِمعون  وبحث 
العربية  التنفيذية لإلستراتيجية اإلقليمية  ة  إدراجها ضمن اخُلطَّ بغيَة 
ملكافحة اإلرهاب، والبرامج التنفيذية املتعلِّقة بعدٍد من املوضوعات، منها: 
مواجهة استخدام اإلنترنت يف أغراض اإلرهاب، وحماية الهياكل احليوية 
التي يسُهل استهدافها، ومواجهة ظاهرة املقاتلن اإلرهابين  واألهداف 

يف  ولي  الدَّ التعاون  وإجراءات  واحلدود،  املنافذ  أمن  وتعزيز  األجانب، 
املسائل اجلنائية. وتناولوا أيًضا تطوير قُدرات الدول األعضاء يف مجال 
بعقد  ولية؛  والدَّ والعربية  الوطنية  املستويات  على  اإلرهاب  مكافحة 
دورات تدريبية، وحلَقات عمل، ونَدوات علمية، وإنشاء اللجان املشتركة 

صة يف مكافحة اإلرهاب. املتخصِّ
ة العربية الـ 31 باجلزائر، التي  يأتي االجتماُع بعد أيام من انعقاد الِقمَّ
التجِربة املغربية يف مجال  إلى االستفادة من  نت قراراتُها الدعوةَ  تضمَّ
محمد  مؤسسة  جتاِرب  من  االستفادة  مبواصلة  اإلرهاب؛  مكافحة 
لتكوين  السادس  محمد  ومعهد  وِخْدماتها،  األفارقة  للعلماء  السادس 

ة املرِشدين واملرِشدات. األئمَّ
ة اجلزائر باستضافة املغرب ملكتب  بوا يف ِقمَّ يُذَكر أن القادة العرب رحَّ
افتُتَح  الذي  بإفريقيا،  والتدريب  اإلرهاب  املتحدة ملكافحة  برنامج األمم 
يف يونيو 2021م، والذي يعمل على تنفيذ البرامج املعتَمدة الهادفة إلى 
تطوير القُدرات واملهارات يف مجال مكافحة اإلرهاب، وال سيَّما ما يتعلَّق 
جون، وفكِّ  منها بأمن احلدود وإدارتها، والتحقيقات واملتابعات وإدارة السُّ

االرتباط، وإعادة التأهيل والدمج. 
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انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة اإلرهاب في الهند

 ليبيا تدعو أوروبا لمساعدة دول الساحل
في تأمين حدودها

ُعقدت يف العاصمة الهندية نيوِدلهي، يوم اجلمعة 18 نوفمبر 2022م، 
أمواَل  »ال  اإلرهاب، حتت عنوان  ملكافحة  الثالث  ولي  الدَّ املؤمتر  أعماُل 
منابع  وجتفيف  اإلرهاب،  ملكافحة  ولية  الدَّ اجلهود  حلشد  لإلرهاب«؛ 
دولة  املؤمتَر  حضر  ذيها.  ومنفِّ اإلرهابية  لألعمال  الداعمة  األموال 
»ناريندرا مودي« رئيُس وزراء جمهورية الهند، ومعالي »أميت شاه« وزيُر 
الشؤون الداخلية، ووزير التعاون الهندي، وعدٌد كبير من مندوبي الدول، 
صة،  وممثِّلون لعدٍد من املنظمات املعنية بإنفاذ القانون والهيئات املتخصِّ
ولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول(، ومكتب األمم املتحدة  مثل: املنظمة الدَّ
ملكافحة اإلرهاب، ووكالة االحتاد األوروبي )اليوروبول(، ومجموعة العمل 
ولية واإلقليمية؛ كمجلس  املالي )فاتف(، إلى جانب عدٍد من املنظمات الدَّ

اإلقليمي،  للتعاون  آسيا  جنوب  ورابطة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
ولي.   وصندوق النقد الدَّ

ولي يف مجاالت  وناقش املؤمِترون على مدار يومن ُسبَل دعم التعاون الدَّ
ولي يف اجلوانب التقنية والقانونية  مكافحة اإلرهاب، وتعزيز التنسيق الدَّ
املؤمتُر  ن  وتضمَّ منابعه.  وجتفيف  اإلرهاب  ملواجهة متويل  والتنظيمية؛ 
باالجتاهات  تتعلَّق  مختلفًة  موضوعاٍت  ناقشت  اجللَسات  من  عددًا 
العاملية لإلرهاب، واستخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية والتقنيات 
الناشئة و»الويب املظلم« )Dark Web( من ِقبَل املتطرفن، إضافًة إلى 

يات التي تواجه هذه اجلهود.  ولي ملعاجلة التحدِّ مناقشة التعاون الدَّ

دعا "موسى الكوني" النائُب باملجلس الرئاسي الليبي، االحتاَد األوروبي 
إلى مساعدة دول الساحل يف تأمن حدودها الشاسعة، وحمايتها من 
ضمن  له  كلمة  يف  وذلك  مة.  املنظَّ غير  الهجرة  وعصابات  اإلرهابين 
أعمال املؤمتر اإلقليمي للتعاون احلدودي بن ليبيا ودول الساحل الذي 
مه االحتاُد األوروبي يف تونس يف 22 من نوفمبر 2022م، وشارك فيه  نظَّ
وزراءُ ومسؤولون من ليبيا ودول الساحل اإلفريقي اخلمسة، مع حضور 

ممثِّلة االحتاد األوروبي لدى دول الساحل "إميانويا ديل ري". 
انتماءٌ سياسي أو ِعرقي أو ديني،  "الكوني": أن اإلرهاب ليس له  وذكر 
التي  لألوضاع  أسفه  عن  معرًبا  والتدمير،  القتل  هو  الوحيُد  وهدفه 
انتشار  سيَّما  وال  املاضية،  العشر  السنوات  مدى  على  ليبيا  شهدتها 
ًدا أن دواًل كثيرة دفعت  القدرة على ضبط احلدود. مؤكِّ الساح، وعدم 
ثمَن االضطراب يف ليبيا ودول الساحل عموًما. وعبَّر عن أمله يف عودة 
ليبيا لاضطاع مبسؤولياتها يف امِلنَطقة بأسرع وقت ممكن. وأن دول 

الساحل أحوُج ما تكون إلى مساعدة االحتاد األوروبي بالتِّقنيات احلديثة؛ 
ملراقبة احلدود اجلنوبية يف ليبيا، التي ال ميكن تأمينُها بسهولة؛ ألنها 
دًا على عدم السماح  متراميُة األطراف، وال ميكن السيطرةُ عليها. مشدِّ
أليِّ جماعة من اإلرهابين، ومهرِّبي البشر، الذين يحاولون نشر الفوضى 

طاتهم اخلبيثة.  يف هذه الدول، من تنفيذ مخطَّ
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ر من صعود اإلرهاب في إفريقيا األمم المتحدة تحذِّ

رت نائبُة األمن العام لألمم املتحدة »أمينة محمد« من ازدياد اإلرهاب يف إفريقيا، مستغّاً  حذَّ
املتطرفن  أن  وذكرت  اإلفريقية.  البلدان  من  كثيٌر  تشهده  الذي  االستقرار  وغياَب  الصراع 
واإلرهابين، وال سيَّما إرهابيي داعش والقاعدة واجلماعات التابعة لهما، يستغلُّون تلك األوضاَع 
ة السوداء. وأن انتشار اإلرهاب هناك ال يُقلق  لزيادة أنشطتهم، وتكثيف هَجماتهم يف أنحاء القارَّ
دة األطراف. ة متعدِّ الدول اإلفريقية وحَدها؛ بل يُقلق العالم أجمع؛ مما يتطلَّب استجاباٍت جادَّ

نوفمبر  من  العاشر  اخلميس  يوم  املنعقد  األمن  ملجلس  اجتماع  يف  ألقتها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
»مكافحة اإلرهاب يف إفريقيا ضرورة حتمية للسالم واألمن والتنمية«،  2022م، حتت عنوان 
قتيل  بن  ما  اآلالف  حصد  اإلرهاب  أن  وبيَّنت  غوتيريش«.  »أنطونيو  العام  األمن  عن  نيابًة 
اإلرهابيَة  اجلماعاِت  وإن  عيشهم.  وُسبل  حياتهم  بسببه يف  يعانون  كثيرون  يزال  وال  وجريح، 
يها التهريُب،  هاٍت وسياسات مختلفة، يغذِّ تفاقم الصراع واملعاناة اإلنسانية، وهي غالًبا تتَّبع توجُّ
ْقمية على نشر  الرَّ األدواُت  املشروعة. وقد ساعدت  التمويل غير  وأساليب  بالبشر،  ار  واالجتِّ

فه اإلرهابيون يف زيادة االضطراب وزعزعة األمن. الكراهية واملعلومات املضلِّلة، وهو ما يوظِّ
وأبدت نائبُة األمن العام لألمم املتحدة مجموعًة من االقتراحات ملكافحة اإلرهاب يف إفريقيا، 
اإلرهابيون  يستغلُّها  التي  والظروف  الصراعات  وإنهاءُ  االستقرار،  أسباب عدم  منها: معاجلُة 
دًة أن الوقاية أفضُل استجابة  لتنفيذ سياساتهم، مع ضرورة توفير متويل دائم ملنع اإلرهاب. مؤكِّ

ميكن تقدميها يف احلدِّ من انتشار اإلرهاب. 

األمير فيصل بن فرحان:
السعودية تدعم جميع الجهود الرامية الجتثاث اإلرهاب

السعودية  العربية  للمملكة  أن  فرحان"  بن  "فيصل  األمير  السعودي  اخلارجية  وزير  سمو  د  أكَّ
ا يف مكافحة التطرف واإلرهاب، وأنها تدعم جميَع اجلهود الرامية الجتثاث اإلرهاب  إسهاًما مهّمً

د األطراف؛ لنشر العدالة والسام يف ربوع العالم.  ولي املتعدِّ من جذوره، وتؤمن بالعمل الدَّ
داكار  "منتدى  لـ  الثامنة  الدورة  االفتتاحية ألعمال  اجللسة  ألقاها يف  التي  كلمته  ذلك يف  كان 
رئيُس  حضرها  التي  2022م،  أكتوبر  من  عشر  الرابع  اإلثنن  يوم  واألمن"  السام  عن  ولي  الدَّ
السنغال "ماكي سال"، ورئيُس أنغوال "خواو لورينسو"، ورئيُس كابو فيردي )الرأس األخضر( "خوسيه 
ماريا نيفيس"، مبشاركة أكثر من 30 دولة، منها: تركيا، واليابان، والسعودية، وفرنسا، والواليات 

املتحدة، إضافة إلى منظمة األمم املتحدة، واالحتاد األوروبي.
ولية واالقتصاد العاملي،  د املمرَّات البحرية الدَّ وأوضح سمو الوزير أن اإلرهاب بات خطرًا كبيرًا يهدِّ
وأن السعودية تدعم حلَّ النزاعات سلمّيًا، وتولي أهميًة لألمن الغذائي العاملي، وتأمن ساسل 
ولي  ة بإفريقيا ضمن التحالف الدَّ اإلمداد. وعبَّر عن ترحيبه بإنشاء مجموعة )التركيز( اخلاصَّ

على تنظيم داعش؛ ملواجهة خطره الذي يزداد يف القارَّة اإلفريقية.
وناقش املنتدى الذي ُعقد بالعاصمة السنغالية "داكار" يومي 24 و25 من أكتوبر 2022م، الوسائَل 
ياٍت  َدمات اخلارجية؛ إذ تشهد حتدِّ يات األمنية والصَّ ن القارَّة اإلفريقية من مواجهة التحدِّ التي متكِّ

كبيرًة تضرُّ بأمنها واستقرارها. 
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عقوبات أمريكية 
على شركات بجنوب إفريقيا مرتبطة بداعش 

الخارجية اليمنية تطالب بإجراءات صارمة 
لوقف جرائم الحوثيين اإلرهابية

2022م  نوفمبر  من  العاشر  يف  بياًنا  اليمنية  اخلارجية  ِوزارةُ  أصدرت 
ر فيه من هَجمات احلوثين اإلرهابية املتكرِّرة، وآثارها السلبية يف  حتذِّ
إجراءاٍت  ـاتخاذ  بـ البياُن  وطالب  االقتصادية.  واحلالة  اإلنساني  الوضع 
صارمة لتصنيف اجلماعات احلوثية املقاتلة منظمًة إرهابية؛ منًعا لتكرار 
هذه الهَجمات، وجتفيًفا ملنابع متويلها، وحلفظ أمن املنطقة واستقرارها.

هجوًما  املقاتلة  احلوثية  اجلماعات  ارتكاب  عقَب  البيان  أُعلن  وقد 
"َشبوة"  مبحافظة  التجاري  قنا  ميناء  على  املسيَّرة  بالطائرات  إرهابّيًا 
البياُن أن  9 أكتوبر 2022م. وأضاف  جنوب شرقي اليمن، يوم األربعاء 
الهجوم يُبرز الوجه الُعدوانيَّ لهذه اجلماعات، وعدَم استجابتها للنداءات 
التحتية،  البنية  استهداف  وعدم  التصعيد،  وقف  إلى  الداعية  ولية  الدَّ

ًدا أن الهَجمات تخُدم سياسة  رات الشعب اليمني االقتصادية. مؤكِّ ومقدَّ
ولين. لم الدَّ النظام اإليراني، التي تسعى إلى زعزعة األمن والسِّ

وقد لقي الهجوُم موجَة رفض واستنكار عربية وإقليمية وَدولية واسعة؛ 
املاحة  حلركتَي  مباشر  تهديٌد  الهجوم  أن  الكويت  دولُة  صرَّحت  فقد 
جمهوريُة  وطالبت  ولية.  الدَّ للمواثيق  وخرٌق  العاملية،  والتجارة  البحرية 
وإفساح  املتعنِّتة،  مواقفهم  عن  احلوثين  تخلِّي  بضرورة  العربية  مصر 
الشعب  املعاناة عن  إلى رفع  الرامية  السياسية  التسوية  املجال جلهود 
اليمني. وذكر سفراءُ الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا يف بيان مشترك 
لَع  أن الهجوم يهِدُف إلى حرمان ماين اليمنين من احلصول على السِّ

األساسية، مما يُفاقم الصراَع ويطيل أمَد األزمة اإلنسانية يف الباد. 

على  عقوباٍت  2022م  نوفمبر  يف  األمريكية  اخلزانة  ِوزارةُ  فرَضت 
داعش  بتنظيم  الرتباطها  إفريقيا؛  جنوب  يف  وِكيانات  أشخاص 
اإلرهابي. وقالت اخلارجيُة األمريكية يف بيان لها: »إن جنوب إفريقيا 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  قادة  بن  األموال  حتويل  يف  أهميًة  اكتسبت 

ة اإلفريقية«. واجلماعات التابعة لها يف القارَّ

األمريكية  اخلزانة  بِوزارة  األجنبية  األصول  يف  م  التحكُّ مكتُب  وكان 
أربعَة أشخاص من عائلة واحدة وثمانية  أدرَج يف قائمة اإلرهاب  قد 
إفريقيا،  للتنظيم يف جنوب  تابعة  إنهم أعضاءٌ يف خلية  شركات، قال 
و»عمر  أكبر«،  و»محمد  أكبر«،  محمد  و»يونس  أكبر«،  »نوفل  ومنهم: 
أكبر«. واستهدفت العقوباُت شركاتهم العاملة يف مجاالت تعدين الذهب 

والبناء أيًضا.

ُث باسم اخلارجية األمريكية »نيد برايس«: »يف إطار حتالٍف  وقال املتحدِّ
املتحدة  الواليات  تستمرُّ  اإلرهابي؛  داعش  تنظيم  على  للتغلُّب  عاملي 
يف الشراكة مع جنوب إفريقيا حلرمان التنظيم من استغال اقتصاد 
الباد لدعم األنشطة اإلرهابية«. وكانت الِوزارةُ فرضت عقوباٍت ماليًة 
ودبلوماسية نهاية أكتوبر 2022م، على شبكة تهريب أسلحة ذات صلة 

بـداعش يف الصومال، وتنظيم القاعدة وحركة الشباب املرتبطة به.
د »موندلي غونغوبيلي« الوزيُر اجلنوب إفريقي يف رئاسة اجلمهورية  وأكَّ
يف  واشنطن  مع  التعاون  على  باده  عزَم  الدولة،  أمن  عن  واملسؤوُل 
»لن  وقال:  املشروع.  غير  التمويل  وأنشطة  اإلرهاب،  أعمال  مكافحة 
وسنبذل  أُخرى،  دول  يف  اإلرهاب  لتمويل  أراضينا  باستخدام  نسمَح 
املشروع  غير  والتمويل  اإلرهاب  أعمال  لكشف  ُجهدنا  قصارى 

واستئصالها«. 
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مع اندالع احلرب الروسية على أوكرانيا يف فبراير 2022م، واستمرار 
القتال بن الطرفن، ومحاوالت كلٍّ منهما استقطاَب املقاتلن األجانب، 
وتدريبَهم خلوض املعارك، وإضفاء الشرعية على مشاركتهم يف صفوف 
جيوشهما النظامية، نشأت مخاوُف لدى الباحثن واخلبراء األمنين، 
من أن تُعيَد هذه اخلطوةُ جتاِرَب سابقًة يف توظيف املقاتلن األجانب 
يف ساحات الصراع؛ ملا نتَج عنها من اضطراٍب وعنف وإرهاب أثَّر يف 

أمن عدد من دول العالم.

إن كثيًرا من احلروب السابقة شهَدت مقاتلن أجانَب وافدين عليها، 
وأبرزت األحداُث املتتالية مخاطَر لهؤالء املقاتلن بعد انتهاء الصراع، 

: غيَر أنه ميكن اإلشارةُ إلى أمرين بارزين يف هذا امللفِّ

ق بظاهـرة املقاتلـن اإلرهابيـن األجانـب، فمـع أنهـا ظاهرةٌ  أولهمـا: يتعلَـّ
حديثـة نسـبّيًا، إال أنهـا ازدادت زخًمـا وخطـًرا يف العقديـن األخيريـن؛ 
ـق الصـراُع يف سـوريا َرْقًمـا قياسـّيًا يف عددهـم، يفـوق مـا قبلـه  إذ حقَّ
مـن صراعـات يف أماكـَن شـتَّى؛ كأفغانسـتان، والصومـال، والعـراق. فقد 
شـارك نحـو 40 ألـَف مقاتـل أجنبـي مـن 50 دولـًة يف صفـوف تنظيـم 

داعـش اإلرهابـي. 

وَعِقَب الهزمية التي ُمني بها التنظيم فرَّ كثيٌر من املقاتلن إلى بلداٍن 
أُخرى، وباتوا خطًرا حقيقّيًا على الدول التي رحلوا إليها. وتكُمن املخاوُف 
لعمليات  الساح، وخضعت  بت جيًدا على حمل  تدرَّ الفئَة  تلك  أن  يف 
غسل أدمغة، وأُشبعت باألفكار املتطرفة، فضًا عن أنها حتتفظ بشبكة 
إرهابية  جرائَم  وارتكاب  التطرف،  لنشر  د  ميهِّ مما  واسعة؛  َعاقات 
بلدان منها: فرنسا، وإجنلترا،  ةُ  بلدانهم األصلية. وقد شهدت عدَّ يف 
ذها إرهابيون عائدون من  ط لها ونفَّ وتونس، حوادَث إرهابيًة كبيرة، خطَّ
مناطق الصراع، وهذا ما دعا بعَض الدول إلى رفض عودة مواطنيها 
الذين شاركوا يف القتال، وتشديد اإلجراءات احلدودية أمام عودتهم. 
بل إن بعض الدول أقدمت على سحب اجلنسية من مزدِوجي اجلنسية 
نتيجَة سفرهم إلى سوريا للقتال يف صفوف تنظيم داعش اإلرهابي. 
ولية بضرورة عودة هؤالء املقاتلن إلى  لكن مع استمرار الضغوط الدَّ
بلدانهم األصلية، بدا هناك حتدٍّ كبيٌر أمام الدول العربية والغربية على 

حدٍّ سواء يف التعامل األمثل مع هؤالء العائدين.  

والصراعات  احلروب  يف  عموًما  األجانب  باملقاتلن  يتعلَّق  وثانيهما: 
مكتب  عن  صدر  تقرير  وبحَسب  ا،  جّدً قدمية  ظاهرةٌ  وهي  األهلية، 
املقاتلن  فإن  2021م،  عام  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعنيِّ  املتحدة  األمم 
األخيرة،  عام  املئتي  أهلية يف غضون  حرٍب  مئة  شاركوا يف  األجانَب 
أبرُزها احلرب األهلية اإلسبانية 1936-1939م، التي شهدت 50 ألف 

متطوِّع يف القتال من 50 دولة. 
ويف احلرب الدائرة اآلن بن  روسيا وأوكرانيا تُثار مخاوُف من متكن 
عناصَر ينتمون إلى اليمن املتطرف، وإكسابهم خبراٍت قتاليَّة نوعية، 
املقاتلن  بن  يكوَن  أن  من  أو  العنصرية.  الدعاية  يف  فونها  يوظِّ قد 
لهم  اإلرهابيَّن،  وداعش  القاعدة  تنظيَمي  إلى  ينتمون  أفراٌد  األجانب 
غاياٌت بعيدة عن مصالح الطرفن، مما يُسهم يف إعادة بناء هياكل هذه 

َدها ونفوذها. ز متدُّ التنظيمات، ويعِزّ
صن ضـرورةَ اجتناب املبالغة يف تقدير التهديد  ويـرى فريـٌق مـن املتخصِّ
األمنـي للعائديـن مـن احلـروب النظاميـة، وعـدَم مقارنتهـا بالعائدين من 
سـوريا أو اجلماعـات اإلرهابيـة األُخـرى؛ إذ أغلـُب املجنَّديـن األجانـب 
لديهـم خبـرةٌ عسـكرية قبـل الذهـاب إلـى أرض القتـال، وليـس هنـاك 
جماعـاٌت أوكرانيـة تـروِّج اإلرهـاَب يف اخلـارج، وأغلـُب الهَجمـات التـي 
تعـرَّض لهـا االحتـاُد األوروبـي ارتكبهـا إرهابيـون محليُّـون لـم يسـافروا 
البحـوث  خدمـُة  أجرتهـا  دراسـٌة  أشـارت  وقـد  النـزاع.  مناطـق  إلـى 
ـٌة  البرملانيـة األوروبيـة إلـى أن نسـبًة عاليـة مـن العائديـن ليـس لديهـم نيَّ
بالقيـام بـأيِّ نشـاط متطـرف؛ بـل كان لهـم إسـهاٌم مهـمٌّ يف منـع التطـرف 
العنيـف، ومـن ثَـمَّ يجـب أال يُعامـَل جميـُع املقاتلـن العائديـن علـى أنهـم 

إرهابيـون محتَملـون.
وبن هذا وذاك، تبقى املخاوُف من ظاهرة املقاتلن األجانب مشروعًة؛ 
للتهديدات  ي  التصدِّ يصُعب  قد  أمنية  مشكات  على  تنطوي  فهي 
ا يتطلَُّب أقصى درجات التنبُّه واليقظة، وعدم النظر  الناشئة عنها، ممَّ
التوظيف يف  آثاَر هذا  باحلسبان  تأخذ  ال  التي  الضيِّقة  املصالح  إلى 
مرحلة ما بعد الصراع، مع ضرورة تتبُّع هذه الظاهرة، ورصد جوانبها 
املختلفة، جتنًُّبا آلثارها األمنية والفكرية يف البلد الذي يشهد الصراع، 
أو يف مجتمعات املقاتلن األصلية بعد عودتهم، أو يف بلدان أُخرى قد 

ينتقلون إليها الحًقا. 

مخاِوُف مشروعة
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