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القابلية للتغيير عند حركات التمرد الحديثة،

ً
ومسألة أمنية إقليمية ذات
وشرقي إفريقيا،
في كينيا
ِّ

واستخدام اإلرهاب إلثارة ردود فعل عكسية،

بــدأ انتشار التطرف فــي إفريقيا بعد رجــوع أتــبــاع تنظيم

المعاصرون اسم حرب الجيل الرابع.

أولوية في السياسة الخارجية لبلدان المنطقة.

غربي
القاعدة من أفغانستان ،وصــارت منطقة الساحل
َّ

إفريقيا ســاحـ َـة معركة مهمة فــي الــحــرب الــجــديــدة على

اإلرهـ ــاب فــي أواخـ ــر التسعينيات .وبــعــد خ ــروج الرئيس
الصومالي سياد بري من السلطة في عام 1991؛ أصبحت

حركة االتحاد المصدر األكثر عسكرة للتطرف في أعقاب

انهيار الدولة الصومالية ،إلــى حين نشوء اتحاد المحاكم
ـوذا .وما
اإلسالمية الــذي ظهر في  2006وبــات أكثر نــفـ ً
حصل من تطورات في الصومال توافق مع انتقال كينيا

من حال (الضحية السلبية) في هجمات ِسفارات الواليات

هي السمات المحددة لما يطلق عليه المحللون

المتحدة في عام  1997في نيروبي ودار السالم إلى حال

نشط) في الحرب الطويلة على اإلرهاب التي قامت
(شريك ِ

بها الحكومة األمريكية.

التحدي
فــي كينيا ،تعد جماعة الــشــبــاب فــي الــصــومــال
َ
الرئيس لإلرهاب ،فقد شنَّ ت هجمات متكررة في المناطق

الــحــدوديــة والمناطق الحضرية مثل نيروبي ،مــن أبــرزهــا:
هجوم «ويستجيت مــول» في نيروبي عــام  2013الذي
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شخصا ،وهجوم «كلية غاريسا»
أودى بحياة أكثر من 70
ً

التعقيدات ،ومراعاتها في أثناء إعداد وتنفيذ برامج الوقاية

بيانات مركز حقوق اإلنــســان والسياسة إلــى حصول 49

قدمها مؤلفو
وتعرض السطور اآلتية أبرز األفكار التي َّ

الجامعية في أبريل  2015الذي خلَّ ف  148قتيل .وتشير

هجوما ُس ِّجلت بين يناير ونوفمبر  ،2017أسفرت عن قتل
ً
 108أشخاص.

ً
محلية في كينيا لتجنيد
شبكات
ٍ
وأنشأت حركة الشباب

نفذت الحكومة الكينية
وال السنوات الفائتة َّ
وط َ
الشبابَ ،
مجموعة من التدابير القانونية والسياسية الرامية إلى

تعطيل عمليات حــركــة الشباب وغيرها مــن المنظمات
العسكري
لكن تدخل كينيا
المماثلة ومنع عمليات التجنيدَّ ،
َّ

فــي الــصــومــال ســانــد الــســرد الــدعــائــي لإلرهابيين لتجنيد

المزيد من المتطرفين في الصومال وكينيا ،على ما يقول
العالقات المجتمعية من
الكاتب الذي يدعو إلى إعادة بناء َ
ِق َبل الجهات الفاعلة غير الحكومية بعد انتهاء االشتباك

العسكري الحاصل ،من أجل تقديم سردية مناهضة ،وإعادة

النظر في التشريعات واإلجراءات لتحقيق توازن بين حماية
المجتمع والحفاظ على الحقوق المدنية لألفراد؛ بمعالجة

الثغرات في قوانين مكافحة اإلرهاب ،وإزالة الغموض في
مفهوم اإلرهــاب ،والتوقف عن اإلج ــراءات غير اإلنسانية

المشتبه بهم
أحيانً ا التي تتخذها الدولة في التعامل مع
َ

وقد تتسبب في تعقيد المشكلة.

وتهتم فصول الكتاب بالمسارات التي تقود األفــراد إلى

الــتــطــرف واالنــضــمــام إلــى الــحــركــات المتطرفة العنيفة،

وتعالج تعقيدات التوظيف في مجموعات مثل الشباب
المجاهدين ،باالعتماد على البحوث الميدانية في الساحل
الكيني ،وتؤكد أنه ليس هناك عامل واحد لتفسير أسباب

تجنيد الشباب في حركة الشباب والمنظمات المماثلة؛ إذ

يشير بعض المتابعين إلى المظالم والفساد والتمييز في
الحصول على الخدمات ،ويرى آخرون أن العملية العسكرية
غيرهم إلى
الكينية في الصومال
مصدر للسخط ،ويذهب ُ
ٌ
وتعد فرصة
أثر الشبكات االجتماعية في جذب الشباب،
ُّ
عامل جذب آخر.
َ
التوظيف التي توفرها حركة الشباب

ودروسا للجهات الفاعلة؛ لمعرفة هذه
يقدم الكتاب رؤية
ً
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أو إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج.
الكتاب:

الــتــطــرف فــي كينيا والــقــرن
اإلفريقي
يتناول الفصل األول الذي كتبه بول جولدسميث وجهات

نــظــر مــقــارنــة عــن الــتــطــرف فــي كينيا والــقــرن اإلفــريــقــي،
ويشرح كيف تحول تطرف التنظيمات اإلرهابية إلى ظاهرة

دائمة؛ بتضخيم الخوف وانعدام األمن ،وقيام التنظيمات
ـدافــا رمزية
اإلرهــابــيــة بهجمات تستهدف المدنيين ،وأهـ ً
والخطط (اإلستراتيجيات) التي ال
ُ
ثقافية .هذه األساليب

ثقل كاهل الدول
التنبؤ بها تسمح للعدو الجديد أن ُي َ
يمكن ُّ

والمجتمعات ،ويزيد من الشعور بالقلق وعدم األمان.

إن القابلية للتغيير عند حركات التمرد الحديثة ،واستخدام
المحددة
السمات
ِّ
اإلرهاب إلثارة ردود فعل عكسية ،هي ِّ

لما ُيطلِ ق عليه المحللون المعاصرون اســم حــرب الجيل
المعقدة ألساليب اإلرهاب
َّ
الرابع .وتتطلَّ ب (السيناريوهات)
ردودا؛ ولكن يصعب على
الحديثة والصدمات الناتجة عنها
ً

قــادة الــدولــة قضاء الوقت في االنتظار السلبي لحدث

يتيقنون حدوثه دون معرفة متى أو أين! والعوامل التي
َّ
دفعت كينيا إلى مسرح قتال للحركات اإلرهابية في القرن

اإلفريقي تعزز هذه الفكرة.

هــنــاك عــوامــل مــحــددة يمكن أن تــدعــم الــتــمــرد العنيف؛
يعد أثــر وسائل التواصل االجتماعي
على سبيل المثال:
ُّ
ً
أمثلة على العوامل التي تميز التطرف الديني
والشبكات

اليوم عن الحركات المتطرفة في الماضي .وإن إستراتيجيات
المتطرفين موضوعة لنشر الفوضى وتحقيق أهدافهم؛

فالكثير مــن مــمــارســات الــتــمــرد الــتــي ترتكبها الــحــركــات
اإلرهابية تُ عنى بالتأثيرات الطويلة األجل التي تُ نهك الخصم

إن أعداد اإلرهابيين تزداد مع كل عملية تعبئة تحدث في

يــمــكــن أن تــتــمــكــن الـــــدول م ــن شـ ـ ِّـل تــحــركــات
التنظيمات اإلرهابية ،ولكن هذا ال يعني انتهاء
التطرف ،بل يمكن أن يعود التمرد أقوى وأصلب
تنظيما ،وه ــذا يــؤكــد أهمية المراجعة
وأكــثــر
ً

الــعــامــة لــلــتــصــورات والــســيــاســات ،ك ــي تعيد
الدول النظر في إستراتيجياتها الخاصة بمحاربة

اإلرهاب.

األزمات والكوارث التي تعصف بالمنطقة ،وهذا مما يقلل

تال
الوقت الــازم للحشد في ساحة ما ،وأصبح كل جيل ٍ

تنوعا في
تطرفا في طموحاته ،وأكثر
ً
أكثر
من اإلرهابيين
ً
َ
مجنَّ ديه من سابقه.

إن الــمــكــاســب الــمــتــواضــعــة الــتــي حققتها بعثة االتــحــاد

اإلفــريــقــي ف ــي الــصــومــال بــدعــم م ــن الــجــيــش الــوطــنــي
تفسر صعوبة المهمة ،لكنها في الوقت نفسه
الصومالي ِّ

تعد مــؤشـ ًـرا على التقدم البطيء والــمـ َّـطــرد نحو احتواء
ُّ

شل تحركات
بمرور الوقت .ويمكن أن تتمكن الــدول من ِّ

التنظيمات اإلرهابية ،ولكن هذا ال يعني انتهاء التطرف،
تنظيما،
يعود التمرد أقــوى وأصلب وأكثر
بل يمكن أن
ً
َ
َ
للتصورات والسياسات،
أهمية المراجعة العامة
وهذا يؤكد
ُّ
تعيد الدول النظر في إستراتيجياتها الخاصة بمحاربة
كي
َ
اإلرهاب.

وعلى الرغم من االنهيار اإلقليمي لداعش فــإن دوافــع

ً
ـوءا؛ إذ
وأســبــاب العنف ما زالــت
قائمة واألم ــور تــزداد س ـ ً

التهديد العسكري لحركة الشباب المجاهدين .ويمكن أن
ـؤدي التقدم المنسق إلى تشتيت اإلرهابيين مع أنه لن
يـ َ

ويالحظ أن قدرة المتطرفين في إفريقيا
حل
يكون ًّ
َ
نهائياُ .
ًّ

ً
حالة جديرة بالدراسة لكيفية قيام
تعد كينيا

المجتمع الــمــدنــي والــجــهــات الفاعلة األخــرى

بتنظيم الــفــوضــى الــنــاتــجــة عــن اإلستراتيجية

العسكرية الفاشلة.
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نسبيا مقارنة بنظرائهم في المناطق الساخنة
غير متطورة
ًّ
في الشرق األوسط وآسيا الوسطى.

لقد خلقت الظروف في نيجيريا ً
بيئة مواتية لبوكو حرام،

خطيرا ولكنه غير متماسك،
وهي حركة يمكن اعتبارها ِكيانً ا
ً

أما حركة الشباب المجاهدين في كينيا فهي خصم أكثر
نسبيا مقارنة بمعايير
متواضعا
تركيزً ا ومرونة ،لكنه ال يزال
ًّ
ً
حــركــات التمرد المعاصرة األخ ــرى .وتكمن قــوة الشباب

جل حافل من ردود الفعل ،والتكيف
المجاهدين في ِس ٍّ

مع النكسات الداخلية والخارجية ،وفق نهج عملي .فمن
ُ
مواد داعش،
نبرة
الدعاية تتجنب في أساليب التوعية َ
حيث
ِّ

لصالح مزيج متطور من النقد ،وتستخدم لغة رمزية مألوفة

بطريقة مدهشة لقارئ السرد التاريخي الكيني.

نجاعة القانون
وفي الفصل الثاني يتناول كين نياوندي اإلطــار القانوني
لمحاربة اإلرهــاب في كينيا التي تمتاز من كثير من الدول

ـون لــمــحــاربــة اإلرهــــاب يتوافق
بتمكنها مــن صــيــاغــة قــانـ ٍ
الــدولــي لحقوق اإلنــســان ،ويتضمن بعض
مــع الــقــانــون َّ

التسهيالت التي تسمح للدولة بتوفير األمن ضمن حدود

سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان .على سبيل المثال:
تكشف أحــكــام الــبــحــث والــضــبــط ،واع ــت ــراض الــمــراســات
المشتبه بهم عن إجــراءات أكثر حكمة وإنسانية
واعتقال
َ

اســتــفــادت مــن تــجـ ِـارب ال ــدول األخ ــرى ،ومــن المالحظات

المتكررة من المجتمع المدني ونشطاء حقوق اإلنسان.

يغذي التطرف في بلد
ِّ
إن إدراك المسار التاريخي الــذي

يسهل مهمة القوات األمنية ،ويسهم في بناء
مثل كينيا
ِّ
إستراتيجية مرنة ،غير أن التطورات في كينيا تتعارض مع
هذه األطروحة؛ فقد كانت كينيا تميل إلى إهمال األساليب

أما الفصل الثالث فتناقش فيه نيريدا نثامبوري مشاركة

رفضا غير
العمليات العسكرية ،وترفض الرؤية الحكومية ً -

ـدة أن محاربة التطرف
العنيف مــن منظور نــوعــي) مــؤكـ ً

وثيقا بمصادر الصراع األخرى ،والنزاعات الحدودية،
ً
ارتباطا
ً

نسبيا عن الخطاب العام ،لذا فإن النقاش
مع غياب النساء
ًّ

الحرب على اإلرهاب».

باهظا
ً
وعلى الصعيد العالمي تدفع النساء والفتيات ثمنً ا

اللينة السهلة الــتــي تساعد على إضــفــاء الشرعية على

المرأة في مواجهة التطرف تحت عنوان( :مواجهة التطرف

َ
وجهة النظر القائلة :إن المشكلة اإلرهابية «ترتبط
مباشر -

شديدة التركيز على الذكور،
َ
العنيف كانت في الماضي

ً
مشاركة إقليمية واسعة في
والمظالم التاريخية ،وتتطلب

جدا.
في موضوع أهمية مراعاة المنظور النوعي أمر مهم ًّ

ـدل م ــن الــحــديــث ع ــن االســتــئــصــال ،ربــمــا يــكــون من
وب ـ ـ ً
األفــضــل الئــتــاف بعثة االتــحــاد اإلفريقي فــي الصومال

أثر عميق في التغيير،
يمكن أن يكون للمرأة ٌ

استغالل الثغرات الداخلية للمتمردين بهدف اإلسراع في

حاسما في اكتشاف العالمات
عمل
وأن تمارس ً
ً

نجاحا من أي
هذه المرحلة الزمنية يبدو أن هذا الخيار أكثر
ً

إلى العنف.

المفاوضات المستقبلية مع زمالئهم الصوماليين .في
يكون التفاوض على
حل عسكري .وبالعودة إلى كينيا ،لن
َ
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أثر المرأة

يجنح األفراد
المبكرة للتطرف ،والتدخل قبل أن
َ

سهل على اإلطالق،
ً
التحديات التي خلقتها أسلمة اإلرهاب

بسبب ممارسات الجماعات اإلرهابية المتضمنة للعنف

المدني والجهات الفاعلة األخرى بتنظيم الفوضى الناتجة

التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وال يختلف الوضع في

ً
حالة جديرة بالدراسة لكيفية قيام المجتمع
تعد كينيا
واآلن ُّ

الجنسي ،وانــتــهــاك حــقــوق اإلنــســان األســاســيــة ،وتدمير

عن اإلستراتيجية العسكرية الفاشلة.

كينيا عن هذا.
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إن تأثير المرأة في عمليات حفظ السالم وحــل النزاعات

ثم يعودون وقد تعلموا كيف يشنُّ ون هجمات على أهداف

المرأة في الساحة األمنية ،ويمكن تكرار التأثير الكبير الذي

ويقدم الفصل السياق الذي يستلزم التدخل لمنع المحتوى

تذكير باألثر الحاسم الــذي تؤديه
السابقة في كينيا هو
ٌ

أحدثته الــمــرأة فــي عمليات بناء الــســام وحــل النزاعات.

وتــشــيــر األبــحــاث المستقاة مــن بــعــض ال ــوالي ــات إل ــى أن
السياسات التي تدمج النساء لمواجهة التطرف العنيف

أكثر فعالية من تلك التي تهملها .وعلى سبيل المثال

أثر عميق في التغيير ،وأن تمارس
يمكن أن يكون للمرأة ٌ

حاسما في اكتشاف العالمات المبكرة للتطرف،
عمل
ً
ً

يجنح األفــراد إلى العنف ،ونزع الشرعية
والتدخل قبل أن
َ

عن الروايات المتطرفة العنيفة .لذلك ينبغي العناية أكثر

بتعزيز مشاركة الــمــرأة وتمكينها فــي مواجهة التطرف
العنيف ،ومن ذلك المشاركة في صنع السياسات وإنفاذ
القانون .ويجب مواصلة استكشاف قــدرات المنظمات

النسائية وهيئات المجتمع المدني التي تقودها النساء

لمنع التطرف العنيف ومكافحته.

توازن األمن والخصوصية

سهلة في كينيا.

المتطرف على اإلنترنت .وال شك أن لوائح الرقابة في
كثير من األحيان قد تتعارض مع قوانين الخصوصية؛ لذا

هناك حاجة إلى تحقيق التوازن بين مراقبة الفضاء الرقمي

جزءا من الجهود
ومراعاة حقوق الخصوصية؛ ليكون ذلك ً
المبذولة في مكافحة التطرف وتوظيفه عبر (اإلنترنت).
يقر صانعو السياسات
ويتطلب تحقيق هــذا الــتــوازن أن َّ
والمشرعون بالحقوق العامة لضمان عدم االنتقاص منها،
ِّ

ولموازنة موضوعات األمن القومي وحقوق الخصوصية،
ويتعين عليهم اســتــخــدام األدلـــة العملية على تهديد
َّ

الفرد لألمن القومي ،واتباع اإلجــراءات القانونية الواجبة

والمنصوص عليها في القانون.

ملحة إلى إجراء مزيد من البحوث
ال تزال الحاجة َّ

لفهم آليات ترويج التطرف ،وديناميات التوجيه
الشابكة (اإلنترنت)،
والتجنيد لحركة الشباب عبر
ِ
وتحليل الخطاب والسرديات المتطرفة.

وتناولت فاطمة بدر الدين في الفصل الرابع من الكتاب
الشابكة (اإلنترنت) في تجنيد الشباب في حركة
توظيف
ِ

الشباب المجاهدين ،مع تسليط الضوء على كيفية استخدام
الــشــبــكــات المتطرفة لبيئة (اإلنــتــرنــت) ونِ ــقــاط الضعف
الخاصة بالشباب؛ ُليدفعوا إلى هذه الشبكات .فمع االتجاه

والشابكة
المتزايد للشباب في استخدام الهاتف المحمول
ِ

ً
ً
سهلة لنشر األفكار المتطرفة
وسيلة
(اإلنترنت) ،أصبحا

فيما بينهم .ومــع إدراك أثــر حــريــة االخــتــيــار الــفــردي في
تبني األفكار المتطرفة العنيفة ،يجب االهتمام الجماعي
بالشباب الذين يطورون تفكيرهم النقدي واستقاللهم
ويكونون وجهات نظر بشأن األحداث الكبرى ،وإرشادهم.
ِّ

من المهم أن ندرك أن الشباب قد يدخلون في محادثات
يسعون إلــى جذبهم للتطرف
عبر (اإلنــتــرنــت) مــع آخــريــن
َ

العنيف ،ثم إغرائهم بالسفر إلى الصومال أو سوريا أو ليبيا،

ملحة إلى إجراء مزيد من البحوث لفهم
إن الحاجة ال تزال
َّ

آليات ترويج التطرف ،وديناميات التوجيه والتجنيد لحركة
الــشــبــاب عــبــر (اإلنــتــرنــت) ،وتحليل الــخــطــاب والــســرديــات
الــمــتــطــرفــة .فــضـ ًـا عــن ضـ ــرورة أن ُيــعــنــى الــبــحــث بمجال

االعــتــراضــات الــقــانــونــيــة عــلــى مــراقــبــة ِمــنـ َّـصــة (اإلنــتــرنــت)
غالبا ما يخضع
للتخفيف من التطرف والتجنيد عبره ،الذي ً

النتقادات دائمة .وتحتاج هــذه الموضوعات إلــى دراســة
تنفيذية فعالة للتصدي
ٍ
عميقة مــن أجــل اتــخــاذ تــدابــيـ َـر

الشابكة.
إلستراتيجيات التجنيد عبر
ِ

أخيرا ،هناك حاجة إلى فتح قنوات اتصاالت عبر (اإلنترنت)
ً

المتصاص غضب الشباب من مظالم تطولهم ،وأعمال عنف

يتعرضون لها ،مع تشجيع الخطاب السياسي والمشاركة

محاربة التطرف العنيف في كينيا
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السياسية الفاعلة ،وتسهيل منصات (اإلنترنت) التي تدعم

التطرف؛ إذ توضح البيانات الميدانية أن البطالة لم تدفع

مجموعات متطرفة للحصول على الدعم .ويمكن للمبادرات

والعالقة بين الطرفين غير كافية إلثبات أن األول أدى إلى
َ

المعارضة السلمية ،حتى ال يحتاج الشباب إلى البحث عن

المبتكرة التي تعتمد على منصات التواصل االجتماعي
أن تساعد الشباب في إطالق طاقاتهم والمشاركة أكثر
في المناقشات اإلبداعية ،وتشكيل مجموعات من شأنها

تسهيل انخراطهم في الممارسة الديمقراطية التداولية.

بالضرورة األفراد لالنضمام إلى جماعات التطرف العنيف،
الثاني .أجل إن البطالة قد تدفع بعض األفراد إلى االنخراط
في جماعات التطرف العنيف؛ للحصول على فرص أفضل

للدخل والمعيشة ،لكن االكتفاء بحل مشكلة البطالة فقط

يؤشر لفهم خاطئ للتطرف العنيف ،وال يؤدي بالضرورة

إلى تقليل عدد المنضمين لحركة الشباب المجاهدين.

دروس من المو

ال ينبغي على الجهات الفاعلة أن تضع افتراضات

المو مقاطعة حدودية بين كينيا والصومالُ ،ينظر إليها

التطرف؛ فالبطالة لم تدفع بالضرورة األفراد

وفي الفصل الخامس الذي كتبه باتريك موتاهي وناثانيل

واالكتفاء بحل مشكلة البطالة يؤشر لفهم

مؤكدا أن االنضمام إلى مجموعات التطرف
هذه المنطقة،
ً

بالضرورة إلى تقليل عدد المنضمين لحركة

على أنها منطقة دخول حركة الشباب وانطالق أنشطتها.

كاباال ما يشبه أن يكون دراسة حالة للتطرف العنيف في
العنيف عملية معقدة تنطوي على محفزات هيكلية

مباشرة وسببية عن كيفية تحول األفراد إلى
لالنضمام إلى جماعات التطرف العنيف،

خاطئ في معالجة التطرف العنيف ،وال يؤدي
الشباب المجاهدين.

وفردية ،منها :مضايقات الشرطة ،والتمييز والتهميش،
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وبطالة الشباب ،وانتشار المظالم .فالعوامل المحفزة،

عضوا في جماعة إجرامية في
وبالمثل ،فإن كون الشخص
ً

التحديد .لذلك ينبغي على الجهات المسؤولة والفاعلة أال

شترط أن ينضم إلى مجموعة إرهابية.
التطرف العنيف ،وال ُي َ

ومــســارات التطرف العنيف متنوعة ومــتــعــددة وصعبة

عضوا في مجموعات
المــو ال يعني بالضرورة أن يكون
ً

تضع افتراضات مباشرة وسببية عن كيفية تحول األفراد إلى

ومن َث َّم يجب أن يدرك واضعو السياسات والجهات الفاعلة
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األخرى أن الجهود المبذولة لمعالجة البطالة أو اإلجرام لن

علنية بشأن الحاجة إلــى إعــادة تأهيل الشباب المقاتلين

بــذل الجهود الختبار مزيج من الطرق السببية المختلفة

قانونيا لجهود إعادة
إطارا
وبرغم ذلك لم تحدد الحكومة
ًّ
ً

تؤدي بالضرورة إلى الحد من التطرف العنيف .لذا ينبغي
َ

والمحتملة قبل إعداد برامج محاربة التطرف العنيف ،ومن

ذلك إغــراء األيديولوجيات المتطرفة وجاذبية السرديات،
المفوهين على التأثير.
وقدرات الخطباء المتطرفين
َّ

المشاركة المجتمعية
وفــي الفصل الــســادس يــدعــو كــامــاو ويـ ــروري  -الباحث

بمعهد السياسات العامة والحوكمة في جامعة استراثمور

السابقين في التنظيمات اإلرهابية ،ووعدت بالعفو عنهم،

نقص مقلق في ما يتبع إعــادة
التأهيل ،وال يــزال هناك
ٌ

التأهيل .ومع أنه قد ُوضعت بعض البرامج إلعادة التأهيل
ٌ
أسئلة عن اإلجــراءات
في الساحل الكيني ،ال تــزال هناك

توجه هذه البرامج :هل هي طوعية أو إجبارية؟ وعلى
التي ِّ

أي أســاس تُ تَّ خذ الــقــرارات بشأن ما إذا كــان الشخص قد
المؤهلة
مؤه ًل؟ وما الكِ يانات أو مؤسسات الدولة
غدا
َّ
َّ

لتشغيل هذه البرامج؟ وما القوانين التي تحكم تنفيذها

واإلشراف عليها؟

بكينيا  -إلــى إع ــادة التفكير فــي النهج الــحــالــي لمحاربة

التطرف العنيف ،ويتحدى األســالــيــب الحالية لمواجهة

يشعر الكثير من الشباب الكيني بالقلق من

ضعف المواطن وسلطة الدولة ،ويؤكد أنه حتى السكان

الشرعية على االحتجاز غير المحدود ألي شخص

التطرف العنيف بنقد االفتراضات األساسية السائدة عن

إمكانية استخدام برامج إعادة التأهيل إلضفاء

غير المستضعفين يمكنهم أن يتصرفوا وفق خطة سياسية

ُيشتبه في تورطه باالنضمام إلى جماعة
َ
ويخشون من أن تكون هذه البرامج
إرهابية،

تعرقل وتعقد جهود الدولة ،وأن وضع السياسات يتطلب
فع ًال التباع نهج أكثر دقة تجاه الدولة والمجتمع،
ُّ
تدخ ًل َّ

بدل من بذل
تعقد هذه الظاهرة ً
مع األخذ في الحسبان ُّ

معدة إلغرائهم ،ثم استجوابهم أو تعذيبهم أو
َّ
قتلهم.

جــهــود متواصلة لتيسيرها .ويــؤكــد ويـــروري الحاجة إلى

إشــراك المجتمعات وأصحاب المصلحة في إعــداد برامج
محاربة التطرف العنيف وتنفيذها ،ألن السلطة والمعرفة

ال تكمن في مكان واحد.

يتضمن هذا الفصل تساؤالت عن جدوى مراكز التأهيل أو

االحتجاز ،وقدرتها على معالجة عمليات الوصم المجتمعي
المؤهلون برميهم باالرتباط باإلرهاب،
التي يواجهها الشباب
َّ

مباشرا مع
ـور ًطــا
ً
بصرف النظر عما إذا كانوا متورطين تـ ُّ

تحديات إعادة التأهيل

منظمات إرهابية أم ال ،فهؤالء الشباب يجبرون ألشهر

إعادة إدماج الشباب  -الذين
ُ
تواجه كينيا تحديات من أبرزها

ويمكن لبرامج إع ــادة التأهيل أن تقدم الــدعــم النفسي

كانوا ينتمون إلى حركة الشباب المجاهدين في الصومال

 -في المجتمع ،وهو ما يناقشه الفصل السابع الذي كتبه

محمد داغر وسمر البلوشي.

أصــدرت الحكومة الكينية في السنوات األخيرة تأكيدات

وحتى سنوات على مواجهة الوصم المجتمعي.

واالجتماعي الــذي يحتاج إليه الشباب إذا كانت ُمـ َـعـ َّـدة

وفق قوانين وسياسات واضحة ،وفي المقابل يمكن أن

تسهم خطابات الدولة وممارساتها في إرباك جهود إعادة

التأهيل .ومن المفارقات المؤلمة في الحرب على اإلرهاب

محاربة التطرف العنيف في كينيا
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أن المجتمعات التي يجب عليها تقديم الدعم ألفرادها ال

وافق أفراد المجتمع وسلطات الدولة على هذا المسعى

إلى تعقيد المشكلة أكثر.

المنطقي لتسويغ العدالة التصالحية .وعلى عكس نموذج

تفعل ذلك بسبب المراقبة والتجريم الجماعي ،مما يؤدي
َ
الحاجة إلى مزيد من البحث
ويؤكد هذا الفصل من الكتاب

إعــادة اإلدمــاج الــذي تقوده الــدولــة ،توقع المجتمع في

السياق الكيني ،حيث يشعر الكثير مــن الشباب الكيني

حلول من شأنها أن تعزز المصالحة والطمأنة بأن الماضي

لفهم المخاطر والفوائد المحتملة إلعــادة التأهيل في
بالقلق من إمكانية استخدام هذه البرامج إلضفاء الشرعية
شتبه في تورطه
على االحتجاز غير المحدود ألي شخص ُي َ

باالنضمام إلى جماعة إرهابية .وأسوأ من ذلك أن بعضهم

َ
يخشون من أن تكون هــذه البرامج ُمــعـ َّـدة إلغرائهم ،ثم

استجوابهم أو تعذيبهم أو قتلهم مــن ِقـ َـبــل السلطات
الحكومية.

العائدون من التطرف
وفــي الــســيــاق نفسه يــتــنــاول الفصل الــثــامــن ال ــذي كتبه

ستيف أومــا أكــوث قضية العائدين من التطرف العنيف
وقضية الــعــدالــة ،بــدراســة نظام العدالة البديلة بوصفه
ً
آلية للعفو في مقاطعة كوال الكينية ،ويؤكد أن استجابة

المحلي المنشأ
كينيا لمشكالت التطرف العنيف واإلرهاب
ِّ
ٌ
مفتوحة على نطاق واسع ،ومن تجلِّ ياتها مشكلة العائدين
الذين غادروا ساحات القتال.

يتناول الفصل مناقشات عن أفضل طريقة لتوسيع مفهوم
خصوصا أنه مفهوم ضعيف ويفتقر إلى الوضوح
العائدين،
ً

القانوني والسياسي ،ومن هنا تأتي أهمية اإلطــار الذي

كــوال أن يتواصل الجناة مــع أف ــراد المجتمع للبحث عن
لن يتكرر .ويبدو أن العائدين يرغبون في نموذج متكامل
تبرئهم مــن ماضيهم السابق .أمــا غالب أفــراد
وأنشطة ِّ

مجتمع كوال ،فإنهم ينظرون إلى أولئك على أنهم ليسوا
ً
فاعلة رئيسة في بناء بيئة أكثر
جهات
ٍ
يعدونهم
عائدين ،بل ُّ

أمانً ا في المقاطعة.

الخاتمة
ـددا من االستنتاجات
في خاتمة الكتاب يقدم مؤلفوه عـ ً
في موضوع التطرف العنيف أهمها:

عدم كفاية البحوث التي تناقش التطرف العنيف في

فجوات في فهم اتجاهات وطبيعة
كينيا ،فما زال هناك
ٌ
وأنماط التجنيد في جماعات التطرف العنيف ،والدوافع
النفسية واأليديولوجية والدينية والسياسية لالنضمام

إليها .وال يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به من ِق َبل

الباحثين والعاملين في مجال السياسة؛ لضمان تحقيق

التدخالت المناسبة والسرديات المالئمة المستندة إلى

ثة لمواجهة التطرف العنيف.
محد ٍ
معارف
َ
َّ

ً
مشكلة وطنية فحسب ،بل هو مشكلة
اإلرهاب ليس
على مستوى السياسات والــنــزاعــات اإلقليمية .هذا

اتساعا
يعيد صياغة فكرة إعادة االندماج في سياق أكثر
ً

مهم في تناول آثار االنخراط العسكري الكيني
الفهم
ٌّ

فرصا أكبر للنجاح.
كوال ،ويوفر ً

إع ـ ــادة تــأهــيــل وإعـــــادة إدم ـ ــاج الــمــقــاتــلــيــن السابقين

ألنظمة العدالة البديلة على النحو الحاصل في مقاطعة

فــي الــصــومــال ،وكــذلــك السياسات المتعلقة بكيفية

تجربة مقاطعة ك ــوال الــعــدالــة التصالحية مقابل
تــقــدم ِ

والعائدين من حركة الشباب.

محوريا لمعظم سكان كوال
العدالة الجزائية ،فما كــان
ًّ

تأكيد أهمية معرفة التعقيد ال ــذي يمثله التطرف

ـدل من القبض
العالقات المبتورة بين أفــراد المجتمع بـ ً
َ

لسبب انضمام الشباب إلى المجموعات اإلرهابية.

وســلــطــات مــكــافــحــة اإلرهــــــاب ،ه ــو الــرغــبــة ف ــي إص ــاح

على الجناة الذين ُيشار إليهم باسم العائدين! وعلى حين

12

إلصالح هذه العالقات ،إذا بهم يختلفون بشأن األساس

قراءة في كتاب

5

العنيف واإلف ــادة منه؛ إذ ليس َث َّمة تفسيرات يسيرة

خصوصا .ومع ذلك ال نعرف ما يكفي عن كيفية تجنيد
ً

ـاص بها ،وهــذا ال
كــل حالة تتطلَّ ب فهم السياق الــخـ ِّ
يعني غياب ًرؤى واسعة ،بل لتأكيد الحاجة إلى تدخالت

النساء في جماعات مثل حركة الشباب ،وما األدوار التي
تؤديها ،وما يمكن أن تفعله في ردع التجنيد في هذه

دقيقة ومحلية.

الجماعات.

عضالت التي تواجهها تدابير
والم ِ
استمرار االضطرابات
ُ

ملحة إلى دراسة وانتقاد خطاب مواجهة التطرف
الحاجة َّ

ـدخــاتــهــا لمنع اإلرهـــاب والــتــطــرف العنيف
الــدولــة وتـ ُّ

للتحقق من أنها ال تسهم في
ُّ
العنيف وبرامجه ،وذلك

وردع ــه ــم ــا ،فــعــلــى ال ــرغ ــم م ــن الــمــزاعــم الــكــثــيــرة عن

وصم الشباب أو المجتمعات بأكملها.

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتجاهل سيادة

القانون في الرد على اإلرهاب ،إن الدولة الكينية ما زالت

مــع وجــود بحوث ودراسـ ــات مستمرة لتحليل ظاهرة

مقيدة في بعض الحاالت بموجب الدستور ،وقد أدت
ً

التطرف العنيف واإلرهاب وتفسيرها ،إال أنها ال تعدو

تلك القيود إلى تنقيح مستمر لتدابير القانون الجنائي

نصات شتَّ ى.
أن تكون
جهودا مبعثرة في ِم َّ
ً

والنظم السياسية.

هــذا الــكــتــاب يــقــدم رؤي ــة مركبة للطبيعة المتطورة

االهــتــمــام مــتــزايـ ٌـد بــأثــر الــمــرأة ومكانتها فــي الحركات

لمشكلة التطرف العنيف في كينيا ،والتدابير المضادة

ـومــا وف ــي كينيا
المتطرفة العنيفة فــي الــعــالــم عــمـ ً

والوقائية التي من شأنها الحد من الظاهرة.

أبرز استنتاجات الكتاب

ي ــج ــب دراسـ ـ ـ ــة خــطــاب
م ـ ــواج ـ ــه ـ ــة الـ ــتـ ــطـ ــرف

اس ــت ــم ــرار االض ــط ــراب ــات

الـــعـــنـــيـــف وبــــرامــــجــــه،

عدم كفاية البحوث التي

تــأكــيــد أهــمــيــة مــعــرفــة

تواجهها تدابير الــدولــة

تــــســــهــــم فـ ـ ـ ــي وصـــــم

في كينيا.

التطرف العنيف.

العنيف.

تناقش التطرف العنيف

ـض ـ ــات ال ــت ــي
وال ـ ـ ُـم ـ ــع ـ ـ ِ

لمنع اإلرهاب والتطرف

الــتــعــقــيــد ال ـ ــذي يمثله

01

لــلــتــحـ ُّـقــق مـ ــن أن ــه ــا ال

03

الشباب أو المجتمعات
بأكملها.

07

05

02

04

اإلرهـ ـ ــاب والــســيــاســات

تـــجـــنـــب ال ــت ــف ــس ــي ــرات

مــتــزايــد بــأثــر
االهــتــمــام
ٌ

الــمــقــاتــلــيــن الــســابــقــيــن

انــضــمــام الــشــبــاب إلــى

الـ ــحـ ــركـ ــات الــمــتــطــرفــة

المتعلقة بإعادة تأهيل
ل ــي ــس مــشــكــلــة كــيــنــيــة

فــحــســب ،ب ــل إقليمية
وعالمية.

الـــــســـــاذجـــــة ألسـ ــبـ ــاب

الجماعات اإلرهابية.

06

ال ــم ــرأة ومــكــانــتــهــا في

الــعــنــيــفــة فـ ــي الــعــالــم

ـومـ ــا وفـ ـ ــي كــيــنــيــا
عـ ــمـ ـ ً
خصوصا.
ً

محاربة التطرف العنيف في كينيا

13

مؤلفو الكتاب
د موتوما روتيري Mutuma RUTEERE

خبير متخصص في شؤون حقوق اإلنسان واألمن ومدير
مركز دراسات حقوق اإلنسان والسياسة في نيروبي –

كينيا ،والمقرر السابق في األمم المتحدة في مسائل

التمييز العنصري.

باتريك موتاهي Patrick Mutahi

زميل أبحاث في مركز دراسات حقوق اإلنسان والسياسة.
وباحث دكتوراه في جامعة إدنبرة ،متخصص بدراسات
العنف والنزاعات واإلرهاب وحقوق اإلنسان والسياسات

المدنية.

د كين نياوندي Ken Nyaundi

محامي في المحكمة العليا والمدير التنفيذي لمعهد

خيارات البحث والسياسة.

كاماو ويروري Kamau Wairuri

بــاحــث دكــتــوراه فــي جامعة إدنــبــرة ،حــاصــل على درجــة
الماجستير في الدراسات اإلفريقية من جامعة أكسفورد.

نيرادا نثامبوري Nerida Nthamburi

باحثة دكتوراه في جامعة كيب تاون – جنوب إفريقيا،
ومحامية حقوق إنسان في كينيا ،متخصصة في العنف

المرتبط بالجنس في دول شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي.

ناثانيل كاباال Nathaniel Kabala

باحث متخصص في مجال المشاركة المجتمعية في

مشاريع مكافحة التطرف العنيف وحــل النزاعات في

كينيا.

فاطمة بدر الدين Fathima Badurdeen

عضو هيئة التدريس بجامعة مومباسا التقنية ،متخصصة
في دراسات محاربة اإلرهاب والتطرف.

د .سمر البلوشي Samar Al-Bulushi

زميلة في قسم األنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا
إيرفين .متخصصة في دراسة العنف واإلرهاب في شرق

إفريقيا.

د .بول جولدسميث Paul Goldsmith

عالم أنثروبولوجيا مع خبرة بحثية واسعة في قضايا

الصراع.

محمد داغر Mohammed Daghar

محلل أمني.

ستيف أوما أكوث Steve Ouma Akoth

باحث ومستشار في مجال حقوق اإلنسان واألنثروبولوجيا مع

عاما من الخبرة في العمل اإلقليمي والدولي.
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