
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف فكر   ،الماضيين العقدين في ،ظهر ولية، الساحة على المشاكل أخطر إحدى ليشِكل العنيف والسلوك التطرُّ  الدَّ

  . والعربية اإلسالمية الساحة على وتأثيًرا أثًرا أكثر كانو

 التي الدول بعض في المناسبة البيئة توافر عميًقا، بعدا هااكتسابو هاتفاقمو ةعضلالم   هذه ظهور في أسهم مما

ف فكر   نما فقد واالقتتال، للثورات َميداًنا كانت  البيئة ،اليوم حتى له، توِفر زالت وما أحضانها، في وترعرع التطرُّ

ة سمومه ويِث  اإلرهابي، نشاطه ةمارسم من تمكنه التي الحاضنة، فة.  الفكريَّ ا سبًبا كانت البيئة هذه المتطرَّ  ،مهمًّ

ولي المجتمع أعضاء بعض تغاضي جانب إلى ع عن الدَّ  في أفعال إلى األقوال ترجمة في همتقاعسو اإلرهاب، توس 

ك مرونةَ  بمنحه وذلك، عليه، الحرب  أعماله تنفيذل الطريق أمامه مَهد الذي الحياة بإكسير بالتالي، هتعزيزو ،التحرُّ

سر بكل   وهناك، هنا اإلرهابية  وسهولة. ي 

ف فكر - هبكامل الدولي المجتمع يكن لم إن - اليوم الدول من العديد تتدارس  انعكاساتهو اإلرهابي، والسلوك التطرُّ

 لمحاربته ةبذولالم الجهود لكن إلخ. ... االقتصادي وأ السياسي، وأ اإلنساني، الصعيد على سواء ،اتالمجتمع على

 همِثلي   الذي والخطرَ  تتوافق وال المطلوب، المستوى دون ،ذلك من الرغم على ،زالت ما ومعالجته ومكافحته

بل كلَّ  تبعاتَّ  دول وجود ينفي ال وهذا ،اإلرهابي السلوك    الالزمة اإلجراءات اتخذتو الظاهرة، هذه لمحاربة السُّ

طوة في اإلرهابية، المنظومة ةكافحلم مة خ  لها آتت متقد   المستويات؛ كل   وعلى ومَطمئنة، إيجابية بصورة أك 

ف فكر مكافحة في رائدة تجِربةً  تملك أصبحتو  .ومعالجته العنيف والسلوك التطرُّ

د ،وعليه فال أن نؤك  د العنيف تطرُّ ولي المجتمع يهد   الفعل بممارسة - مباِشرة بطريقة   ذلك أكان سواء بأسره، الدَّ

رر وإلحاِق  المصالح، تهديِد  خالل من مباِشرة، غير صورة  ب أم - اإلرهابيين والسلوك غم وعلى بها.  الضَّ  ،ذلك من الرَّ

 أو ،همارست أو ،هتدعمو ترعاه من الدول من إن بل ،اشرمب غير أو مباِشر نحو   على سواءً  اإلرهاب تساند دول كلهنا

 مثل ارتداد من مأَمن في بذلك، ستكون أنها عتقدت الداعمة أو الراعية الدول هذه لعل . .أنشطته وعن عنه تتغاضى

 فالغاية ذرائعية، عقلية يمتلكون يمارسونه وَمن اإلرهاب ألن خاطئ؛ عتَقد  م   وهذا إليها، اإلرهابية األفعال تلك

غ لديهم  عملياتهم تنفيذ في حَرج أو غضاضة أيَّ  يجدوا لن فإنهم ،لذلك أهدافهم؛ تحقق التي الوسيلة تسو 

 ه،أشكال بمختلف الدعم دول تكتوَي  أن بدَّ  فال ثم ومن ،تدعمهم تيال الدول تلك أراضي داخل هابعَض  أو اإلرهابية،

رر وإلحاق لمصالحها، توظيفه أو منه، االستفادة اولتح الذي اإلرهاب بنار  وسوف .. أخرى ومجتمعات بدول   الضَّ

 .الرؤية هذه صحة مدى المقبلة األيام لنا تكِشف

 الدول من الكثير أن من الرغم علىو الـشعوب، وازدهار واألمن للسلم كبيًرا تهديًدا يمثل العنيف التطرف أصبح

 أنو ،واضحة بصورة   وأنشطتها المتطرفة الجماعات جهــود تعرقل أن استطاعت ،وشــاملة قوية اتستراتيجيا تبَنت

 أن بوسعها هأن كما بسهولة، مستسالباال لها سمحت ال الجماعات تلك ةسيكولوجي أن إال اإلرهابية؛ الـشبكاِت  تشَل 

اها التي التدابير مع لة،وبسه تكيَف ت ؤمن األعداء، ضدَ  حرًبا تخوض أنها تعتقد ذإ مواجهتها، في الدول بعض تتبنَّ  ،وت 

 واإلدماج التأهيل وإعادة التطرف مجال في سعودي، باحث

 القرني سعيد بن منصور د. 

ولي التكامل ف  معالجة  في الدَّ  العنيف  التطرُّ



 

 

ملي حق   على بأنها قناعتها لىع بناءً  ، من أوتيت ما بكل ومحاربته الباطل، وجه في الوقوف عليها ي   الحرب بأن قوة 

ز . االستمرار يوجب ِسجال العدو   ضدَ  جاه هذا يعز  نهم التي الحديثة التقنيات توافر ،لديها االت   تباعاأل ذبج من تمك 

 أفعالها غسِو ي   الذي الدعائي اإلعالمي البث   عن فضاًل  مصدر، من أكثرَ  من التمويل على والحصول ،تجنيدهمو

 .ويمِجدها بل ،اإلرهابية

 وغير إسالمية دولة من أكثر في تنفيذها تم التي اإلرهابية األعمال من الكثير الماضية، السنوات في شهدنا، ،لذلك

 اإلفريقي الغرب منِطقة ولعل .. أخرى إلى منطقة من الجماعات تلك بها تتنقل التي الكيفية على وقفناو إسالمية،

 بوكو تنظيم تتبع التي اإلرهابية الفصائل من العديد أماَم  مفتوحةً  ساحات   أصبحت التي الساحل منطقة وتحديًدا

 الدول من الكثير في انتشر الذي داعش تنظيم وعفرو اإلسالمي، المغرب بالد في القاعدة وتنظيم َحرام،

 وجدت تكون قد التي الجماعات هذه ممارسات من نصيًبا األوفر ،اليوم هي . الهشيم. في النار انتشارَ  والمناطق

 موجودين زلنا ما تقول: أن تريد وكأنها أخرى، ودول مناطق في أَفل الذي بريقها ستعادةال فرصةً  الدول هذه في

رين م ال لكي األعداء، على احربن وسنواصل ،ومؤث  ولي المجتمع َينع  س رتعدي يظلو واألمان؛ باألمن الدَّ  ِخيفة.  ويتوجَّ

رة أهداف عن الدائب هابحث إطار في جازمة، الجماعات هذه واعتقدت  اتهايوسلوك أفعالها ممارسةل محتملة مؤث 

نها التي اآلمنة المالذات إليها بالنسبة تمِثل اإلفريقي الساحل دول أن ،اإلرهابية  ،ستراتيجيتهاا مراجعة من تمك 

طط واعتماد  .جديدة خ 

 أنو واإلسالمية، العربية البالد على مقصورةً  تعد لم اإلرهابية األعماَل  أن إلى النظر لفَت ن أن إذا، المهم من

 تهمة الباطلة، ادعاءاتهم في والصقي   أن اإلسالم ألعداء يحلو كما ،موحده مسلمينال من يعودوا لم منفذيها

 الحرب شِن و اإلسالم، من الَنيِل  بقصد ،ي  سالماإل العالم على قصًرا الظاهرة هذه يجعلوا وأن بالمسلمين اإلرهاب

ذه وإن حتى ذلك، من بريء اإلسالم أن يدركون أنهم مع عليه،  األحداث تلك رأينا لذلك اإلسالم؛ إلى ينتسب َمن نفَّ

رتَكب، المستنكرة دة، ألسباب ت   وألمانيا فرنسا في مختلفة، ديانات إلى ينتمون إرهابية عناصر أيدي علىو متعد 

د ما وهو .. واليابان وبلجيكا وأمريكا  .له ِدين ال اإلرهاب أن حقيقة يؤك 

ستبَعد أخرى، جهة من م أن ي  حجَّ ع التي اإلرهابية العمليات تلك مثل ت  َدهات تواصل أن - العكس على - نتوقَّ  مد 

ت حال في القريب، المستقبل في وتوسعها  غيابِ  ظِل  في عقوبات،ال من مأمن   في لإلرهاب الراعية الدول تلك ظلَّ

ِفه التكاملي الدولي التعاون وركوِد  ،لمكافحةل ي  دول َسق  ن  .مستوياته أدنى عند وتوق 

هروخط توازداد إذا، الوضع تفاقم دقل ولي المجتمع على يفِرض ما ؛ت   في اادًّ ج عماًل  ،اإلرهاب على حربه في الدَّ

 اإلرهابي النظام حول االستخباريو المعلوماتي التعاون من َبدًءا ،المجاالت مختلِف  في ،متكامل   دولي   تعاون إطار

مات التنظيمات عن متكاملة معلومات جمع خالل من ،برَمِته  تمويلها، ومصادر ورموزها، اإلرهابية، والمنظَّ

 اإلعالم،و الدعاية في أساليبهم معرفة وكذلك والمتعاطفين، ينداعموال ألتباعا تجنيدو استقطابِ  في وأساليبها

 .تحقيقها إلى يسَعون التي واألهداف ،همتفكير طريقِة و

عدُّ  طوةَ  المعلوماتي التعاون   ي   أخرى، خطوات َتليِه  الصحيح، هسياِق  في كان إذا اإلرهاب، على الحرب في األهم الخ 

عل األولوية إعطاء مع ،ةرقابال وإجراءات والقوانين األنظمة بشأن المتكامل التعاون ها،برزأ من  التمويل؛ مصادر تتبُّ

لُّ  ذلك ألن  ،الجميع من متكامال اتعاونً  نضمن ،هكذا .. والمتطرفة اإلرهابية والمنظمات لتنظيماتا حياة ِشريان يش 

م أن شأنه من ما كل   في ق العنيف والسلوك التطرف فكر يحج   .نهائًيا يهعل يقضي أو الِخناق، عليه ويضي 

ولي المجتمع على ينبغي فإنه وعليه َو ي أن اإلرهابي، السلوك تبعات من يعاني الذي الدَّ طوةً  خط   األمام إلى خ 

مكن فعالة تدابير اتخاذ  باتجاه  اإلرهاب، على الحرب في تكاملي   عمل   خالل من ،هاحتوائو السلوك هذا محاصرة من ت 

م بل ،والفكري )األمني اإلجراءين بين بالمواءمة االكتفاء عدمو ؛شمولية  رؤية   وفق  بكثير، ذلك من أبعدَ  إلى التقد 



 

 

ولي المجتمع مشاركة في يتمثل التكاملي العمل أن حيث  صوًراقم يعد لم اإلرهاب تهديد أن طالما ،بأسِره الدَّ

ا كذلك األمر بدا وإن ،الحال هذه على أبًدا يكون لن أنهو معينة، دول على دان قعوالوا التاريَخ ف ؛حاليًّ  انتشار يؤك 

َدها الظاهرة هذه يه وتمد  له الحدود، اوتخط   ومنها المصالح، تفِرضه ما منها أسباب، عدِة ل ،آخر ىلإ بلد   من اوتنقُّ

 مجتمعات في منها ة  جديد لاجيأ ظهورو ،ئهاأعضا بعض فرارو اإلرهابية، اتتنظيملل تشظ   من الواقع مليهي   ما

ا متراخية    .أمنيًّ

ذِكرَ  أن المهم   من ى أن جميِعها، الدول على أنهب - ومعالجته العنيف التطرف مكافحة  إطار في - ن   فلسفةَ  تتبنَّ

 االجتماعية، المسؤولية مبدأ من انطالًقا ؛الداخلي المستوى على مؤسساتها، مختلف بين التكاملي العمل

 المجتمعي، األمن تحقيق عن مباشرة وأنشطته، هوأطياف ومؤسساته أفراده جميعبو بدوِره، مسؤول   فالمجتمع  

قي عندما . وحَدها العسكرية أو األمنية األجهزة مسؤوليات من ذلك وليس  خلِق  على قادرين سنكون ،ذلك تحقَّ

فا يرفض مجتمع  حاضنة لها تجد ال التي اإلرهابية المجموعات أن نرى ،لذلك ؛هوعناصرَ  وينبذه العنيف، لتطرُّ

خوة المجتمعات تستهدف اجتماعية  المسؤولية مستوى ينخفض حيث االجتماعية، األزمات بعضب تمر   التي الر 

 .فيها االجتماعية

 طلقين أن أي ،الخارجيو الداخلي المستويين على ،التكاملية المعاَلجات تبِني ضرورة على التأكيد من بد ال ،هنا من

 واضحة أهداف ضوء في المعالجات، تكاملتو اإلجراءات، فيه تتحد نحو   على التكاملي العمل في الدولي المجتمع

 المنظومة داخل تنضوَي  أن الدول جميع على يفرض ما اإلرهاب، على الحرب في محددة نتائج تحقيق من تمِكن

ولية، يبة، بعين إليها النظر يجب بعضها، أو إحداها تخلفت حال فيو الدَّ ئها في السبب ألن الر    إلى يعود قد تلك 

 االندفاع هذا اإلرهابية.  التنظيمات يطال ما العقوبات من هاطالي أن بد ال ،حينئذ . اإلرهابية الجماعات من ادتهاستفا

ه التكاملي نتَظر   نفس  ي المستوى على م   .المجتمع مؤسسات جميع بين بالتنسيق ،وَحد  م عمل   شكل في ،المحل 

ولي التكامل يكون أن أيًضا المفيد من ة تحَت  اإلرهاب على الحرب في الدَّ  مظلة   أنها خاصة المتحدة، األمم مظلَّ

جاه وليةد التزامات فرض على والمادية يةخالقواأل الوظيفية القدرة تمتلك الدول، لجميع  اإلرهاب؛ على الحرب ت 

 السلوك يواجه تكاملي عمل منظومة في الجميع تكاتفب يتعلق فيما الدولي المجتمَع  طمِئني   ذلك أن طالما

طوة هذه مثل التخاذ الوقت حان قدل اإلرهابي.  ولية المنظمة ِقبل من الخ   يكون وأن الدول، جميع من بدعم   الدَّ

ا الدعم ًرا، عمليًّ  ضدَ  الفعلية اإلجراءات حيث من سواء سبياًل، الواقع إلى تجد ال أفعال دونب أقوااًل  ال ومؤث 

 .اإلرهابي السلوك مكافحة على ترِكز التي للجهود المالي الدعم أو اإلرهابية، التنظيمات

كافح أن الدول، من حدودم عدد  ل أو واحدة دولة  ل يمكن ال القول: خالصة  بالتالي، يمكن الو بمفرِدها، اإلرهاَب  ت 

 العنف واجهن أن ،أيًضا نامكني ال . إقليمي   أو داخلي   شأن   أنه على بمفردها، اإلرهاب مع مصيرها لتواجه كترَ ت   أن

حِمل أن أو ،هنفِس  سلوباأل أو ،ذاِتها طريقة  ال خدامباست المتطرف والفكر اإلرهابي  ال اواحدً  طرًفا المسؤوليةَ  ن 

لن أو اإلرهاب على يقضن أن ناَسعيَ  ال إنه كما األمنية.  إال لحلولا من يعرف  النتائج أفضل حققنو طره،اخم من قلَّ

 :هما ن،ي  َق منَس و متوازيين خطين اعتماد خالل من إال والبشرية، المادية الخسائر بأقل

 هنشاط إعاقةو هل التصدي فإن والمجتمع، الفرد على كارثية خسائر من العنيف التطرف يخِلفه لما نظًرا -

 بين التنسيقو التعاون اتمستوي أعلى تحقيق أجل من الجهود تكامل تتطلب مشتركة دولية مسؤولية

 إجراءات تخاذا من تمِكن ،ومتكاملة شاملة استراتيجيات وضع خالل من الدولي المجتمع أعضاء

 .مشتركة ،مداواةال وأ يةالوقا مستوى على سواء ة،الناجع المعالجة

 الحكومية المؤسسات بين ،دولة لكل   المحلي المستوى على المعالجة جهود  ب يتعلق ما في األدوار كاملت -



 

 

 .دوائيوال الوقائي الجالع أساليب حول المدني، المجتمع مؤسسات مع المؤسسات تلك فقتَ ت أنو ؛بينها فيما

 .الفكرية للمعالجات التكاملي العمل في مناسًبا نهًجا نمثالي لذينال الخطين هذين اعتماد أهميةَ  تأتي هنا من

 احتوائه أو العنيف، والسلوك التطرف فكر لدحرِ  موثوقيةً  كثرواأل واألمثل فضلاأل التوجه اآلن، حتى مثلي النهج هذا

ل النحو على  بيئةال ،تنظيرال ،االستقطاب تأييًد،الو تعاطفال ،دعمال تغذيًة،ال) المستويات جميع على والناجع، المؤمَّ

دة، ةعالف شاملة استراتيجية اعتمادب وذلك تنفيذ..(،ال ،عالمواإل الدعاية ،تسليحال حاضنة،ال  يةدول دووجه وموحَّ

طط ربكت   ،َسقةنم   رهاتو اإلرهابية، الخ   .ضيقة زاوية في حص 

 همل تسمح التي ةمناآل اتمالذال إيجاد من مارسونهي وَمن اإلرهاب لحرمان جماعية جهود بذل من ،إذن بدَّ  ال

ي إرهابهم ممارسةب ولي، أو المحل  ق أن شأنها من التي اتمكانيواإل والجهود األسباب افةك توفيرو الدَّ  ذلك. تحق 


