التطرف واإلرهاب
بين األسباب الجذرية والتداعيات

التطرف واإلرهاب بين األسباب الجذرية والتداعيات
ال شك أن في اإلرهاب تهديدًا ألي مجتمع ،فهﻮ يﻘﻮﺽ الﺴﻼﻡ
واألمﻦ ،وأبسط ﺣﻘﻮﻕ اإلﻧﺴان في الﺣياة اآلمﻧة والﺘﻨﻤﻴة
المستدامة ،وال يﺴﻠﻢ أي بﻠﺪ أو مﻨﻄﻘة مﻦ ﺁﺛارﻩ .وهﻮ لﻴﺲ باألمر
الجديد ،وال يﻘﺘﺼﺮ عﻠى مﻨﻄﻘة أو جﻨﺴﻴة بﻌﻴﻨها ،أو عﻠى ﻧﻈاﻡ
عﻘاﺋﺪي مﻌين ،فﻧجد جماعات ﺇرهابﻴة ،مﺜﻞ :تﻨﻈﻴﻢ الﺪولة
اإلسﻼمﻴة في الﻌﺮاﻕ والﺸاﻡ ،وتﻨﻈﻴﻢ الﻘاعﺪة ،وجماعة بﻮﻛﻮ
ﺣﺮاﻡ وغيرهﻡ ،تتشﻛل من الﻌديد من الجﻧسيات والطواﺋف .وما
من شيء يبرر اإلرهاب ،لﻜﻦ عﻠﻴﻨا أن ﻧﻌﺘﺮف أيﻀا بﺄﻧـﻪ ال
ً
فاعﻼ في
يﻨﺸﺄ مﻦ فﺮاﻍ ،فالمجتمﻌات غير المستﻘرة تُﻌد مشار ًﻛا

سيد غنيم
زميل أﻛاديمية ﻧاصر الﻌسﻛرية الﻌﻠيا (مصر)
أستاذ زاﺋر بﺄﻛاديمية دفاع ﺣﻠف الﻧاتو بروما ،وبجامﻌة الدفاع
الوطﻧي بتايوان ،وبالجامﻌة األمريﻛية باإلمارات.

أسبابﻪ.
صدرت تﻌريفات عدة لإلرهاب مﻧها ،ما ورد بﻘاموس أﻛسفورد البريطاﻧي ،وهو" :استخداﻡ أعمال الﻌﻧف من
أجل تﺣﻘيق أهداف سياسية أو إلجبار الﺣﻛومة عﻠى تصرف مﻌين".
وعﻠى الرغﻡ من أن األمﻡ المتﺣدة لﻡ تصل لتﻌريف ﻧهاﺋي ُمﻌترف بﻪ دوليًا ،ﺇال أﻧها تواصل مﺣاوالتها ،وﺁخر
ﻧجاﺣاتها ،ما صدر بﻘرار مجﻠس األمن رقﻡ ( )1566الصادر عاﻡ 2004ﻡ ،بشﺄن اإلرهاب وﻧص عﻠى أﻧﻪ
"أعمال ﺇجرامية ترتﻛب ضد المدﻧيين بﻘصد الﻘتل ،أو ﺇلﺣاﻕ ﺇصابات جسماﻧية خطيرة ،أو اﺣتجاز رهاﺋن؛
بغرﺽ ﺇشاعة ﺣالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من األشخاص أو أشخاص مﻌيﻧين ،أو لتخويف
جماعة من السﻛان؛ بهدف ﺇرغاﻡ ﺣﻛومة أو مﻧظمة دولية عﻠى الﻘياﻡ بﻌمل ما أو عدﻡ الﻘياﻡ بﻪ".
أما مﻧظمة ﺣﻠف شمال األطﻠسي (الﻧاتو) فﻘد عرفت اإلرهاب بﺄﻧﻪ "االستخداﻡ غير الﻘاﻧوﻧي أو التهديد باستخداﻡ
الﻘوة أو الﻌﻧف ضد األشخاص أو الممتﻠﻛات ،في مﺣاولة إلرغاﻡ أو تخويف الﺣﻛومات أو المجتمﻌات؛ لتﺣﻘيق
أهداف سياسية أو ديﻧية أو أيديولوجية".
ورغﻡ تﻌدد وتداخل األسباب الجذرية لﻠتطرف واإلرهاب ،ﺇال أﻧﻪ يمﻛﻧﻧا تﻠخيصها في أسباب :اجتماعية،
ً
فضﻼ عن أسباب خارجية دولية وﺇقﻠيمية.
واقتصادية ،وسياسية وأمﻧية،
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وتتﻠخص من وجهة ﻧظري األسباب االجتماعية :في تصاعد الضغوط الديمغرافية ،والتدهور الﺣاد في تﻘديﻡ
الخدمات الﻌامة ،والميراث الﻌداﺋي الﻧاتج عن عدﻡ الﻌدالة ،والتهميش السياسي والمؤسسي ،وتدهور مستوى
التﻌﻠيﻡ والبﺣث الﻌﻠمي ،والتفهﻡ والتطبيق الخاطئ لﻠدين وتﻌاليمﻪ ،وﻧشر األفﻛار المتشددة في السجون؛ ﻧتيجة
االﻧتهاﻛات والتﻌذيب واإلذالل المتﻌمد ،والﺛﻘافات واأليدولوجيات المتوارﺛة الخاطﺋة والمغﻠوطة ،واالرتباط
السﻠبي بمواقع التواصل االجتماعي بما يﻌرﺽ الشباب الستﻘبال الرساﺋل التﺣريضية المتطرفة ،والهجرة غير
ً
فضﻼ عن ﺣرﻛة الﻧازﺣين والﻼجﺋين بصورة غير مﻧظمة أو مسيطر عﻠيها ،وتزايد المﻧصات
الشرعية،
اإلعﻼمية التي تﺣرﺽ عﻠى التطرف واإلرهاب ،واتساع الفجوة الﺛﻘافية والﺣضارية بين الدول الغربية والدول
األخرى بشﻛل عاﻡ خاصة الدول الﻌربية واإلسﻼمية.
أما األسباب االقتصادية :فيمﻛن ﺇيجازها في قﻠة الفرص االقتصادية واالجتماعية ،وتفاوت مﻌدالت التﻧمية
من أبرز األسباب االقتصادية لإلرهاب تفاوت معدالت التنمية
االقتصادية ،والفقر والتدهور االقتصادي الحاد ،وتمركز الموارد بالدولة
في يد مؤسسات معينة ،وانتشار البطالة بشكل كبير.

االقتصادية ،والفرار الداﺋﻡ والﻌشواﺋي
لﻠمبدعين

والﻌﻧاصر

المﻧتجة،

والفﻘر

والتدهور

االقتصادي

الﺣاد،

وتمرﻛز

الموارد بالدولة في يد مؤسسات مﻌيﻧة،
واﻧتشار البطالة بشﻛل ﻛبير.
بالﻧسبة لألسباب السياسية واألمﻧية :فﻧجد سوء الﺣﻛومات ،واﻧتهاﻛات ﺣﻘوﻕ اإلﻧسان ،وعدﻡ سيادة الﻘاﻧون،
والتﻧفيذ التﻌسفي الظالﻡ لﻠﻘواﻧين عﻠى الضﻌفاء مع استﺛﻧاء جماعات المصالح الخاصة ورجال األعمال ،وقوة
الجهاز األمﻧي وتﺣولﻪ ﺇلى دولة داخل الدولة ،وتزايد االﻧشﻘاقات داخل الﻧخب بالدولة؛ مما يؤدي ﺇلى االﻧﻘساﻡ
بين الﻧخب الﺣاﻛمة ومؤسسات الدولة ،فضﻼً عن تدخل دول أخرى أو فاعﻠين سياسيين خارجيين ،واإلصرار
عﻠى تطبيق الﺣريات وﺁليات الديمﻘراطية بشﻛل شمولي في مجتمﻌات تﻌاﻧي من الصراعات واألفﻛار المغﻠوطة
المتوارﺛة بﻧفس الفﻛر واآلليات المطبﻘة في مجتمﻌات مستﻘرة ذات ﺛﻘافات واعية ،وفﻘدان شرعية الدولة،
ً
فضﻼ عن الﺣروب األهﻠية والﻧزاعات الممتدة.
واﻧتشار األسﻠﺣة والﻌمل عﻠى تهريبها دوليًا،
أما عن األسباب الخارجية :الدولية ،واإلقﻠيمية :فﻧجد ﻧزاعات وصراعات المصالح لفرﺽ الﻧفوذ عالميًا
وﺇقﻠيميًا ..وعدﻡ التوصل لﺣﻠول عادلة وﺣاسمة لﻠﻧزاعات والﻘضايا الممتدة بالمﻧطﻘة ..واإلصرار عﻠى تطبيق
سياسة ازدواجية المﻌايير المتبﻌة في أﺣيان ﻛﺛيرة بواسطة المجتمع والدول الﻌظمى ..ودعﻡ بﻌﺽ الدول
ً
فضﻼ عن
لجماعات مﺣظورة دوليًا لﻛوﻧها ﺇرهابية ،واإلصرار عﻠى ﺇيواء وﺣماية ودعﻡ المتطرفين..
اإلستراتيجيات الخاطﺋة لمﻘاومة التطرف الﻌﻧيف.
www.imctc.org
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وال شك أن التطرف واإلرهاب قد أدى لﻧتاﺋج شديدة األﺛر عﻠى دول المﻧطﻘة ،ودول شمال المتوسط ،بل والﻌالﻡ
أجمع .فﻧجد ( )67تﻧظي ًما وجماعة ﺇرهابية تﻡ ﺣظرها دوليًا ﺣتى ﻧهاية عاﻡ 2014ﻡ ،بيﻧها ( )32جماعة
اعتبارا من عاﻡ 2014ﻡ ،الﻌديد مﻧها أعﻠﻧت مبايﻌتها
ﺇرهابية بالشرﻕ األوسط ،مﻧها ( )18جماعة تﻡ ﺣظرها
ً
لداعش؛ مما أدى ﺇلى زعزعة السﻼﻡ واألمن ،وﺇضﻌاف التﻧمية ال ُمستدامة ،والتﺄﺛير عﻠى الﻌﻘول ،باستهداف
التﻌﻠيﻡ الﺣديث وتطورﻩ ﻛتهديد رﺋيس أليدولوجيات التطرف الﻌﻧيف ،وتزايد عدد الﻧازﺣين والﻼجﺋين والهجرة
غير الشرعية ،واﻧتشار الﻌديد من الجراﺋﻡ الﻌابرة لﻠﺣدود.
وعﻠى صﻌيد ﺁخر أدت الهجمات المتطرفة واإلرهابية ﺇلى التﺄﺛير الﻌشواﺋي المﺣتمل عﻠى الترﻛيب السﻛاﻧي
لدول أوروبا ،من جراء الهجرة غير الشرعية وﻧزوح الﻼجﺋين ،وتزايد اإلجراءات األمﻧية المﻘيدة لﻠﺣريات
الﻌامة ،سواء عﻠى المﻘيمين بدول الشرﻕ األوسط وشمال المتوسط ،أو عﻠى الﻘادمين لها ،وتهديد قيﻡ ومبادئ
التسامح والﺣرية فيها ،والذي قد يﺄخذ الدول األوروبية ﻧﺣو تضيق الخﻧاﻕ عﻠى األقﻠيات المسﻠمة ،والذي بدورﻩ
يمهد طريﻘا ً لتزايد تجﻧيد مسﻠمين أوروبيين وأمريﻛيين ضمن الجماعات المتطرفة .ﻛما أدت الهجمات المتطرفة
واإلرهابية ﺇلى التﺄﺛير عﻠى الﻧمو االقتصادي ال ُمستهدف من اﻧفتاح وﺣرية التجول بدول االتﺣاد األوروبي،
ً
فضﻼ عن رد الفﻌل المضاد (المتطرف) المﺣتمل من قبل بﻌﺽ اليمين المتطرف في أوروبا ،وبما يزيد الطين
بﻠة ،خاصة مع بدء توجﻪ بﻌﺽ الدول ﺇلى فﻛرة االﻧﻌزالية لتجﻧب اآلﺛار السﻠبية لﻠتطرف واإلرهاب.
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