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نشأت معظ ُم سياسات مكافحة اإلرهاب املعاصرة بعد األحداث العصيبة
كهجمات احلادي عشر من سبتمبر،
يف مطلع القرن احلادي والعشرينَ ،
واحلرب األمريكية يف أفغانستان والعراق ،وما ُس ِّمي بالربيع العربي ،وبروز
أكثر
لكن اهتمام العالم كان
تنظي َمي القاعدة وداعش اإلرهابينيَّ .
ًّ
منصبا َ
على بناء الق ُدرات العملية الفاعلة على املدى القريب ،مع افتقادها للتأثير
على املدى الطويل.
ِّ
الشك والتح ُّيز واالستياء
وملـَّا كان استخدام القوة املـُفرِ طة يُفضي إلى
تطوير قدرة املجتمع على
وجب
والغضب والكراهية والعداوة جتاه الدولة،
َ
ُ
احلكومات إلى
الصمود يف وجه اإلرهاب والتطرف العنيف .لهذا تتطلَّع
ُ
ربط مناهج مكافحة التطرف العنيف املعنية باملشاركة املجتمعية وإعادة
تأهيل املتطرفني واإلرهابيني ،بقوانني مكافحة اإلرهاب وصالحيات
السلم واألمان.
املراقبة لتحقيق ِّ
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والمقترح
المضمون
َ

تتجلَّى أهمية هذا الكتاب يف اخلبرات التي يُتيحها للمسؤولني
واملشتغلني يف امليدان ببرام َج متنوعة ملكافحة التطرف
واإلرهاب ،فهو يق ِّدم مجموعة مختارة من الدروس املستفادة
اإليجابية والسلبية ،واخلطط اإلستراتيجية التي ُج ِّربت يف
دول مختلفة .مع أساس جتريبي وأدوات فاعلة للتعامل مع
املشكالت التي تواجهها الدو ُل يف محاربة األصولية والتطرف.
وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تكتنف محارب َة التطرف
احلكومات يف اتباع
اإلرهابي ،وإعادة تأهيل اإلرهابيني ،بدأت
ُ
ً
شمول ملعاجلة مشكلة التطرف العنيف ،تُراعي
أكثر
نهج
َ
مهمشة يف السابق.
املجتمعات واجلهات الفاعلة التي كانت َّ
السجن دون
وتتفق
ُ
أغلب البرامج املعروضة يف الكتاب على أن َّ
خطة واضحة ملكافحة اإلرهاب قد يؤ ِّدي إلى زيادة التطرف ،فإن
أنفسهم مرة أخرى يتقلَّبون يف أعطاف
(املتطرفني الهواة) يجدون َ
الثقافات نفسها التي ساقتهم إلى التطرف أول مرة ،ويكون
أشد وأقوى .ويف
السجن
َّ
تأثرهم بـ (املتطرفني احملترفني) يف ِّ
أكثر وأكثر.
غياب جهود محاربة التطرف ،تنمو األصولي ُة وتزدهر َ

ٍ
دراسات ميداني ًة مختلفة جلهود مكافحة
يتضمن الكتاب
َّ
التطرف التي قامت بها ٌّ
كل من :الهند ،وإندونيسيا ،وكازاخستان،
وماليزيا ،ونيجيريا ،والفل ِّبني ،وسريالنكا ،وإسبانيا ،وتايالند،
الكتاب
واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،واليمن .وتناول
ُ
لكن
دولتني أوروبيتني اثنتني إلى جانب الواليات املتحدة،
َّ
دراسات احلالة اآلسيوية هي السائدة .ومع أن مجموع ًة من
معدالت جناح ملحوظة ،يبقى السؤال
الدولية أثبتت َّ
البرامج َّ
تصدير هذا النجاح إلى الدميقراطيات
اجلوهري هو :هل ميكن
ُ
الليبرالية يف أوروبا ،التي متتاز مجتمعاتها بحساسية وتن ُّوع أكبر
لألقليات ِ
ٍ
ً
مزيد من القيود على
فضل عن
العرقية والدينية،
تدخُّ ل احلكومة؟

الكتاب أن مجال محاربة التطرف وإعادة تأهيل
ويوضح
ُ
ً
متاحا لالنتهازيني الباحثني
مجال
املتطرفني ال ينبغي أن يكون
ً
عن التمويل والفرص املا ِّدية والسياسية؛ إذ تُظهر الدراسات أن
ً
ارتباطا وثيقًا بتعريف الدولة
أي جهد حملاربة اإلرهاب يرتبط
َّ
تتبع األعمال
وتأطيرها لهذه الظاهرة ،ومدى سعيها إلى ُّ
محاوالت حتريض
املرتبطة بها ومعاقبة فاعليها .وقد تصبح
ُ
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الفكر السياسي والسيطرة عليه أدا ًة قسرية أخرى للدولة ،مما
يس ِّوغ تغلغلها العمي َق يف املجتمع املدني ،ويُبرز ً
شكل جدي ًدا من
وتنصلها من واجبها األول يف حماية س َّكانها.
تسلُّط الشرطة
ُّ
ومن املهم أن نتذكر أن معظم اجلهود واإلجراءات يف مجال
مكافحة اإلرهاب موجهة نحو اإلكراه والقمع.
الكتاب تطوير برام َج وطنية
ولضبط جهود إعادة التأهيل يقترح
ُ
متخصصة ،تف ِّوضها احلكومة التي تعمل
بقيادة هيئة إعادة تأهيل
ِّ
ِ
أيضا ِ
بج ٍّد ودأب يف متابعة السجون وخ ْدمات اإلصالح ،وإعادة
ً
لسلطة إعادة التأهيل بناءُ شراكات مع
التشغيل والدمج .وينبغي ُ
ِ
هياك َل حكومية مختلفة ،إضافة إلى القطاع اخلاص واملنظمات
املتخصصة.
غير احلكومية ،واألوساط التعليمية
ِّ
ميكن لهيئات مكافحة اإلرهاب احلصو ُل على اإلرشادات
القائمة على األدلَّة التي حتتاج إليها وتطلبها الدول واجلهات
أكثر واقعية إلدخال
الفاعلة األخرى .إن مثل هذا
ُّ
التوجه يبقى َ
االهتمام املؤسساتي والسياسي الضروري يف هذا املجال .وقد
ِ
اخلطرة
تساعد هذه البحوثُ أصحاب القرار على وقف النزعة
اخلاصة
للدول ،يف تفضيل التدابير القمعية على تلك التدابير
َّ
باإلصالح وإعادة تأهيل املجرمني.

فصول الكتاب

ٍ
دراسات ميداني ًة من دول مختلفة ،شارك
الكتاب
يجمع هذا
ُ
يف إعدادها أكثر من عشرين باح ًثا ،ويعمل على تعزيز فهم
ِ
اخلطر
التح ِّديات يف تنفيذ برامج إعادة التأهيل ،وفهم التهديد
للمتطرفني العنيفني.
يبي الفصل األول (مق ِّدمة الكتاب) منه َج الدراسات املذكورة،
ِّ
واملنهج العام الذي اتبعه املؤلفون يف الكتاب .ويدرس الفصل
الثاني النه َج املجتمعي املعت َمد يف اململكة املتحدة ،الذي يُ َع ُّد
من ِنقاط القوة الرئيسة يف برنامجها .ويبحث يف املجاالت
الرئيسة جلهود اململكة املتحدة يف مكافحة التطرف .إذ إن
بريطانيا تعتمد برنام َج عمل تطوع ًّيا يستهدف احملتاجني إلى
السجن وبعد اإلفراج عنهم.
الدعم قبل ارتكاب اجلرمية ،داخل ِّ
ويل ِّبي البرنامج حاجات أولئك الذين يحتاجون إلى دعم كبير،
ويح ُدث التدخل ما ِقبل اجلنائي باالستثمار يف برامج التقومي
أيضا على املتابعة واملراقبة ما بعد
املب ِّكر .وتعمل إدارة السجون ً
اإلفراج ،واملساعدة على إعادة التأهيل.
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يبحث الفصل الثالث يف اجلماعات الفلسطينية املسلَّحة،
وحركات اليهود األرثوذكس اليمينيني املتطرفني الرئسيني
السجن يف تطرف هؤالء ،وأهمية إعادة
يف تلك املنطقة ،وأثر َّ
تأهيلهم ودمجهم يف املجتمع.
ويتطرق الفصل الرابع للتجرِ بة الهندية الطويلة واملتنوعة يف
َّ
مكافحة اإلرهاب احمللِّي ،املنتشرة انتشا ًرا ظاه ًرا يف مقاطعة
كشمير الشَّ مالية ،حيث تواص ُل حكومات الواليات واحلكومات
املركزية جترِ ب َة املبادرات اجلديدة؛ لتكون جز ًءا من جهود
احتواء اإلرهاب والقضاء عليه ،باالعتماد على جهود إعادة
التأهيل التي تُعنى عناي ًة كبيرة بالشباب احمللِّيني واملقاتلني
األجانب قبل إعادة دمجهم يف املجتمع.
ويُلقي الفصل اخلامس نظر ًة إلى الواقع يف دولة كازاخستان،
السلطات
فمع عودة النساء واألطفال من العراق وسوريا ،وجدت
ُ
نفسها تبحث عن إجابات تتعلَّق بوقوع النساء يف
الكازاخستانية َ
فخِّ اجلماعات الدينية املتطرفة ،والسعي إليجاد احللول إلعادة
دمجهم يف املجتمع .ويتناول هذا الفص ُل السياسات احلالية
ملكافحة التطرف يف البالد بواسطة البحث النوعي ،واستخدام
مصادر البيانات .مع الكشف عن خطط كازاخستان وسياساتها
بشأن الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب.
ويأخذنا الفصل السادس إلى منوذج ماليزيا يف مواجهة
املخاطر األمنية التي ته ِّدد البالد ،والتي قد تق ِّوض السالم
واالستقرار يف املجتمع .وبالرغم من أن أعمال العنف يف
ماليزيا ما زالت قليل ًة نسب ًّيا ،فإن هناك حاج ًة حقيقية إلى
وضع إستراتيجية محلِّية ملكافحة التطرف واإلرهاب ،تل ِّبي

ويتضمن هذا الفص ُل مقابالت عميق ًة مع
الواق َع املاليزي.
َّ
واملتخصصني واإلرهابيني السابقني يف ماليزيا؛
السلطات
ِّ
الكتشاف احللول التي ميكن أن تُسه َم يف مكافحة التطرف.
ويُعنى الفصل السابع بواقع دولة سريالنكا ،واحلاجة إلى
تطوير برنامج مناسب ملواجهة املتطرفني البوذيني ،وإعادة
تأهيلهم ،وذلك باالستفادة من العقائد ِ
والق َيم املعزِّزة للسالم
يف البوذية .إضافة إلى هذا يشير الباحثون إلى أن هناك حاج ًة
ماسة إلى إصالحات اقتصادية وسياسية واجتماعية ملعاجلة
َّ
وتستمر يف منع
احلالية،
الصراعات
إلى
ُفضي
ت
التي
األسباب
ُّ
املصاحلة الوطنية وتثبيط آفاق السالم واالستقرار على املدى
الطويل يف سريالنكا.
وميضي بنا الفصل الثامن يف دراسة واقع الدولة اليمنية،
وجهودها يف مكافحة التطرف ِّ
وفك االرتباط باإلرهاب ،يف ظ ِّل
الوضع املتدهور والتقلُّب الدائم يف البيئة األمنية والسياسية.
وينصب االهتمام هنا على بناء املرونة االجتماعية بإشراك
ُّ
املجتمعات يف مبادرات متماسكة عند مكافحة التطرف العنيف
ومحاربة اإلرهاب.
ويعرض الفصل التاسع النموذ َج النيجيري ،حيث برزت جماع ُة
بوكو حرام اإلرهابية؛ لتكون تهدي ًدا أمن ًّيا حقيق ًّيا للحكومة،
بعد أن ن َّفذَت حملة ُعدوانية معتمد ًة على األفكار املتطرفة،
ٍ
أجزاء مختلفة
ومهاجمة مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة يف
من شَ مال نيجيريا .ويدرس هذا الفصل عملي َة (املم ِّر اآلمن)
على أنها إستراتيجي ٌة وطنية فاعلة ملكافحة اإلرهاب ،وذلك
مبراجعة الوثائق التي ِّ
تنظم جهود نيجيريا يف مكافحة التطرف
العنيف واإلرهاب.
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ٍ
حوارات َميداني ًة أُجريت مع اثنني وسبعني
ويحلِّل الفصل العاشر
إرهاب ًّيا ثبتت إدانتهم بني عامي  2015و2017م ،واحتُجزوا يف
سجون إندونيسيا .وقد ُز ِّود املعتقلون مبوا َّد للقراءة والتعليم
ِ
تهد ُ
ف إلى تثقيفهم مبواضيع اإلسالم والوطنية وعلم النفس
املقابالت التي أجراها الباحثون
وريادة األعمال .وشَ ِملَت
ُ
مواضي َع مثل وجهات النظر التي دفعت املدانني إلى ارتكاب
أعمال إرهابية ،ومعنى اجلهاد ،وواقع اإلسالم اليوم ،وتطلُّعات
تطبيق الشريعة اإلسالمية يف إندونيسيا.
ِ
سياسات إعادة التأهيل املعت َمدة
ويناقش الفصل احلادي عشر
يف تايالند ،مع االهتمام بالبرامج التي تعتمدها الدول ُة يف
السجون يف تعاملها مع مرتكبي اجلرائم األمنية ،واجلماعات
املتم ِّردة يف املقاطعات احلدودية اجلنوبية .ويتطرق الفصل
أيضا إلى جهود الدولة لتحقيق إعادة الدمج االجتماعي
ً
ُ
للمجرمني الذين أعي َد تأهيلهم بعد إطالق سراحهم؛ من أجل
إيجاد فرص عمل نوعية لتحسني أدائهم ،وبناء طريقة فاعلة
لرعايتهم وتع ُّهدهم .ويناقش الفصل التح ِّديات الرئيس َة التي
مبادرات إعادة التأهيل وإعادة الدمج يف تايالند.
تنطوي عليها
ُ
ويهت ُّم الفصل الثاني عشر بنموذج مكافحة التطرف املعت َمد
مع املعتقلني يف ماليزيا ،ويفترض هذا الفص ُل أن التطرف بني
املسلَّحني املاليزيني يشمل املراحل اآلتية :ما قبل التطرف،
التعرض لألفكار املتطرفة ،استيعاب األفكار املتطرفة ،متثُّل
ُّ
التمرد ،ما بعد التحقيق ،وأخي ًرا
العقيدة الفكرية املتطرفة،
ُّ
إعادة التأهيل أو محاربة التطرف عند اجلناة املدانني.
ويُلقي الفصل الثالثَ عشر الضوء على التط ُّورات األخيرة يف
مبادرات مكافحة التطرف واإلرهاب التي اعتمدتها رابط ُة دول
جنوب شرقي آسيا ،وال س َّيما ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة،
مع العناية بالفل ِّبني ،واستخالص الدروس من هذه البرامج
القائمة وتطويرها.
ِ
حاالت أعمال العنف اجلماعي
ويستعرض الفصل الراب َع عشر
يف الواليات املتحدة األمريكية ،ويتعلَّق األمر بكيفية قيام إدارة
شرطة لوس أجنلوس ( )LAPDواحملقِّقني بتخفيف مخاطر
التهديد؛ باستخدام إستراتيجية إدارة املخاطر وتقييمها،
شخص
التصرفات التي يعرضها
بالتحالف مع وكاالت دراسة
ٌ
ُّ
مرضا عقل ًّيا أو أزمة يف الصحة العقلية.
يعاني
ً
اخلامس عشر حمل ًة موجزة إلى برامج
ويق ِّدم الفصل األخير
َ
إعادة تأهيل اإلرهابيني يف إسبانيا ،وسياقاتها وحت ِّدياتها .وقد
نفَّذت إسبانيا مبادرات إعادة تأهيل ِّ
لفك االرتباط وإعادة دمج
ٍ
أعضاء سابقني يف منظمة "إيتا  ،"ETAوهي منظمة إرهابية
ِعرقية قومية ،أجرت حمل ًة واسعة من التفجيرات واالغتياالت
أكثر من أربعني عا ًما .واستفادت
وعمليات االختطاف على مدى َ
إسبانيا من جترِ بتها هذه يف مكافحة اإلرهاب اجلديد.
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ومع استحالة سرد جميع التجارِ ب املذكورة يف الفصول اخلمس َة
عشر ،سنهت ُّم هنا باملثال البريطاني (الفصل الثاني) ،واملاليزي
(الفصل الثاني عشر) ،والنموذج األمريكي يف لوس أجنلوس
(الفصل الرابع عشر) .وكذلك النهج اإلسباني يف إعادة
التأهيل (الفصل اخلامس عشر) ،وبعد ذلك نذكر التجارِ َب
تعميمها وتطبيقها يف
العامة املستفادة من الكتاب التي ميكن
ُ
سياقات أخرى.

المملكة المتحدة وإعادة التأهيل

الكتاب جترِ ب َة جهود برامج الوقاية من التطرف ومحاربة
أوضح
ُ
األصولية يف اململكة املتحدة ،والصعوبات التي تواجهها هذه
اجلهو ُد يف دميقراطية ليبرالية أوروبية؛ إذ تسعى الدول
النفعية (البراغماتية) مثل اململكة املتحدة إلى حتقيق عوائ َد
مقاييس صارمة.
من االستثمار والبحث عن طرق لفرض
َ
وإلى حدود عام 2017م كان التهدي ُد اإلرهابي يف اململكة
املتحدة متع ِّد َد اجلوانب ،ويتط َّور بسرعة لم تشهدها البال ُد
هجمات إرهابية ،ووصل
من قبل .وقد شهدت هذه السن ُة سبع َ
عد ُد عمليات االعتقال املتعلِّقة باإلرهاب ذروته ( 304عمليات
اعتقال) .ومنذ ظهور تنظيم داعش اإلرهابي انض َّم نحو 850
بريطان ًّيا إلى التنظيم ،يف حني رجع  106أفراد منهم ،وأُدرج
كثيرون حتت املراقبة يف تركيا .وهناك نحو ألف سجني يُعتقَد
معرضون خلطر االجنراف نحو التطرف واإلرهاب.
أنهم َّ
وبالنظر إلى الطبيعة املعقَّدة واملتطورة للتهديد ،هناك حاج ٌة
ملحة إلى جهود شاملة متضافرة ملكافحة اإلرهاب يف البالد.
َّ
ومع إخفاق احللول العسكرية واألمنية من املنطقي أن يكو َن
دحض األساس الفكري للتهديدات املتطرفة ،ومعاجلة أسباب
املهمة والرئيسة يف مواجهة
تطرف األفراد ،من املتطلَّبات
َّ
التهديدات اإلرهابية .وهذا يعني أنه يف سياق مكافحة اإلرهاب
اجلهات األمنية يف اعتقال أولئك الذين يُ َع ُّدون تهدي ًدا
ال تتر َّدد
ُ
حقيق ًّيا ،مع العمل الدائب على التص ِّدي للعقائد واألفكار
املتطرفة غير العنيفة.

محاربة التطرف غير العنيف

يف حالة تشخيص هذا التطرف ،جتري اإلحاالت على البرامج
اخلاصة من ِقبَل موظفي اخلطوط األمامية من ِ
القطاع العام،
السلطات احمللِّية ،ومؤسسات الرعاية الصحية،
ومن ذلك ُّ
ومؤسسات التعليم العالي،
ومق ِّدمو رعاية األطفال ،واملدارس
ُ
ِ
وقطاع السجون والشرطة .ولضمان فاعلية املوظفني يف
ِ
جلسات عمل
الوكاالت املذكورة ،ط َّورت وزارةُ الداخلية
ُ
عد هذا
تدريبي ًة لزيادة الوعي بك ِّل ما
يخص التطرف .وقد أ َّ
ُّ
التدريب ملساعدة املوظفني على إدراك مسؤولياتهم يف معرفة
َمن هم ُعرض ٌة للتجنيد واالستقطاب من ِقبَل املتطرفني أو
املنظمات اإلرهابية.

إعادة تأهيل اإلرهابيين في السياقات العالمية

اجلهات املعنية بإجراء تقومي للفرد بنا ًء
وبعد اإلحالة ،تقوم
ُ
على ثالثة أمور؛ أولها :العقيدة الفكرية ،ثانيها :ن َّية اإلسهام يف
الضرر ،ثالثها :القدرة على إحلاق الضرر .ثم صياغة خطط
احملددة لألفراد .وميكن أن يشم َل
دعم مناسبة تل ِّبي االحتياجات
َّ
أي مجموعة من اخليارات املختلفة املتاحة يف التوجيه
ذلك َّ
واإلرشاد؛ لزيادة املعرفة باملسائل الدينية ،ودحض العقائد
الفكرية املتطرفة ،والعمل على إدارة الغضب ،والتشجيع على
املشاركة يف األنشطة الرياضية واحلركية املفيدة .وإن هناك
برام َج دعم ل ُ
أل َسر املتض ِّررة بواسطة أنشطة معاجلة القضايا.

السجون
برامج ُّ

ٍ
بخبرة كبيرة يف التعامل
يتم َّيز نظام السجون يف اململكة املتحدة
مع اإلرهابيني ،امتلكها من تعامله مع اجليش اجلمهوري
السلطات أن اإلرهاب بدافع
األيرلندي املؤقَّت .والحظت
ُ
عقيدي وفكري زاد زياد ًة كبيرة من خطر التطرف بني نزالء
السجن تكون إدارة املـُدانني باإلرهاب
السجون .وبعد مغادرة ِّ
َوف َق إجراءات استباقية أخرى .أما املجرمون األق ُّل خط ًرا
فإن "بروتوكول" اإلدارة مشابه "لبروتوكول" اجلناة العاديني؛ إذ
السلطات مراقبتهم بانتظام واستمرار .وهم يحتاجون
تتولَّى ُّ
وينعون
إلى ُرخَ ص خاصة للعمل واإلقامة يف أماك َن
َّ
محددةُ ،
أي مخالفات .وأما اإلرهابيون
السفر خارج البالد ،أو ارتكاب ِّ
َ
ِ
أشد؛ إذ تعمل دائرةُ
اخلطرون فتكون اإلجراءات اخلاصة بهم َّ
املراقبة الوطنية ،بصفتها الوكال َة الرائدة يف إدارة هؤالء
املجرمني ،على فرض ٍ
قيود صارمة عليهم؛ حتى تتي َّق َن ثباتَهم
على االعتدال ،وعدم عودتهم إلى اإلرهاب.

قاط القوة والضعف
ِن ُ

تتجلَّى القوة الرئيس ُة للبرامج املختلفة التي تُستخ َدم يف اململكة
املتحدة ،يف اتِّباع نهج قائم على املجتمع .وعلى الرغم من أن
خمسا وخمسني منظم ًة تعمل على مكافحة التطرف
هناك
ً
وإعادة التأهيل ،فإن حيثيات أغلب اجلناة وأسرار البرامج
اتهامات لهذه البرامج ،وال س َّيما
طي الكتمان .وهناك
ٌ
تبقى َّ
برنامج "بريفنت  "Preventالشهير ،بإضفاء الشرعية على
ِ
ً
فضل عن كونها أدا ًة
التنميط العنصري وكراهية اإلسالم،
حلظر املعارضة وقمعها جتاه السياسات اخلارجية والداخلية
للبالد .وأشار النقَّا ُد إلى أن بعض السياسات أ َّثرت ح ّقًا يف
حرية إنشاء اجلمعيات لبعض اجلماعات ،وم َّكنت من التنميط
ِ
العرقي والعقدي والفكري والثقايف والديني.

إعادة تأهيل المتطرفين في ماليزيا

تعتمد ماليزيا على إستراتيجية شاملة ملكافحة التطرف
أساليب ناعمة وصارمة؛ إلعادة تأهيل
واإلرهاب باستخدام
َ
اجلناة ،مع االهتمام بالقضاء على التنظيمات اإلرهابية،
وهزمية الفكر املتطرف بجميع أنواعه .وتُ َع ُّد معاجلة اجلذور
وجناحا
الفكرية لإلرهاب إحدى أكثر اإلستراتيجيات فاعلي ًة
ً
يف مواجهة املشكلة.
ويسعى هذا الفص ُل إلى التعريف بالنموذج املاليزي ملكافحة
املستوحى من جترِ بة املتش ِّددين املتطرفني يف البالد.
التطرف
َ
استعراضا
وينقسم الفص ُل إلى خمسة أقسام ،يتناول القسم األول
ً
تاريخ ًّيا موجزًا ،والسيا َق الذي ُط ِّور فيه النموذج .ويتناول القسم
ِ
الدراسات االستقصائي َة للتفسير النظري للتطرف يف
الثاني
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املبني
ماليزيا .ويشرح القسم الثالث ويقترح منوذ َج التطرف
َّ
على جترِ بة املتش ِّددين املتطرفني .ويوضح القسم الرابع العناصر
األساسية التي أسه َمت يف التطرف يف ماليزيا .ويناقش القسم
اخلامس مقدا َر جناح برنامج إعادة التأهيل يف ماليزيا .وفيما
أنواع التطرف املذكورة يف هذا الفصل:
يأتي ُ
ُ
التطرف املعريف إلى عملية التطرف
التطرف املعريف :يشير
الشخص تفسي ًرا منطق ًّيا لتسويغ العنف
التي يستخدم فيها
ُ
وقَبوله ،وهو ر ُّد فعل على خطابات وأحداث محلِّية وعاملية.
ُ
التطرف يف التعابير اللفظية ،واحملادثات
وغال ًبا ما يتجلَّى هذا
اليومية ،واملنشورات يف وسائل التواصل االجتماعي ،التي يع ِّبر
املتطرف فيها عن نفسه باستخدام املفردات واملصطلحات
األصولية املتش ِّددة .وتُ َع ُّد مراقبة سلوك املشبوهني يف وسائل
التواصل االجتماعي من أفضل الطرق الكتشاف التغ ُّيرات يف
أفكارهم وأمناط سلوكهم.
ُ
التطرف العاطفي إلى عملية
التطرف العاطفي :يشير
الشخص مس ِّوغات عاطفية
التطرف التي يستخدم فيها
ُ
إلضفاء الشرعية على قَبول العنف والرضا به .ويُشار إلى ذلك
محددة تشير إلى الشعور باإلذالل والغضب
باستخدام كلمات
َّ
مير بهذه احلالة
واالنتقام .وغال ًبا ما يستخدم
ُ
الشخص الذي ُّ
ٍ
كلمات عاطفية ،ويُظهر ً
ميل إلى العنف على الرغم من أنه قد
ال يشارك فيه.
ُ
التطرف الديني إلى عملية التطرف
التطرف الديني :يشير
الشخص اإلميان والتسويغ الديني لقَبول
التي يستخدم فيها
ُ
مير بهذه
الذي
الشخص
يستخدم
ما
ا
ب
وغال
العنف والرضا به.
ً
ُ
ُّ
احلالة النصوص الدينية ،أو املعتقَد ،أو أقوال بعض العلماء؛
إلضفاء الشرعية على نضاله ،و(شرعنة) العنف جتاه اآلخرين.
التطرف الفعلي العنيف :وهو املرحلة األخيرة من مراحل
ارتكاب أعمال عنف ،أو عمل إرهابي تدميري.
التطرف ،ويُراد به
ُ
ويف السياق املاليزي فإن معظم املقاتلني املاليزيني يعانون ثالث َة
أنواع من التطرف على األقل :التطرف املعريف ،والتطرف العاطفي،
والتطرف الديني .أي أنهم يدافعون عن األفكار األصولية معرف ًّيا،
الشعور بالذ ِّل واإلحباط والظلم والغضب عاطف ًّيا جتاه
ويدفعهم
ُ
محددة يف حياتهم ،وهم يؤمنون دين ًّيا بأنهم بحاجة
أشياء
َّ
َ
محددة للعمل من أجل تغيير الواقع.
مسارات
اتخاذ
إلى
َّ

مكافحة التطرف في الواليات المتحدة

الواليات املتحدة األمريكية
اهتمت
ملكافحة التطرف العنيف
ُ
َّ
بنهج مجتمعي يُعنى بتلبية القوى املؤ ِّثرة احمللِّية ،يسمح
للمسؤولني احمللِّيني بربط ال َعالقات داخل مجتمعاتهم بواسطة
احلكومات االحتادية
الشرطة ووسائل التوعية املجتمعية .وتعمل
ُ
وميس ًرا ومنظ ًما ،وذلك بتعزيز
على أن تكو َن مصد ًرا للبحث،
ِّ
الشراكات املجتمعية.
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نموذج لوس أنجلوس

أُطلق منوذج لوس أجنلوس ملكافحة التطرف العنيف يف عام
2008م ،وكان ِ
يهد ُ
ف ابتدا ًء إلى تطوير إستراتيجيات تعاونية
بني احلكومة واملجتمع املدني؛ للتص ِّدي للتطرف العنيف .وأ َّدى
ص
هذا إلى والدة مبادرات مختلفة يقو ُدها املجتمع ويحرِ ُ
ِ
املنظمات غير احلكومية واملؤسسات
على تطبيقها ،وال س َّيما
التخصصية (األكادميية).

منوذجا ملكافحة التطرف
وقبل امتالك لوس أجنلوس
ً
الهجمات يف الثمانينيات
تعرضت الوالية لسلسلة من
َ
العنيفَّ ،
والتسعينيات من القرن املاضي .يف ذلك الوقت فرضت إدارةُ
ٍ
إجراءات صارم ًة إلعالن احلرب على
شرطة لوس أجنلوس
العصابات ،وقامت باعتقاالت واسعة؛ إلنهاء هذه املشكلة .إال
أن هذه اإلستراتيجية أ َّدت إلى ِفقدان ثقة املجتمع مبؤسسات
الشرطة ،مما دفع املؤسس َة إلى تطوير إستراتيجيات تُشرك
فيها املجتمع املدني ،أكثر جدوى ملكافحة التطرف العنيف،
واستعادت ثقة املجتمع تدريج ًّيا.
فواصلت شرطة لوس أجنلوس اعتقال القادة الرئيسني،
والقائمني بالتجنيد ،واألفراد الذين ميارسون العنف .وللح ِّد
أيضا بخبرات املجرمني
من مشكلة عنف العصابات ،استعانت ً
ودعت إلى مبادرات التنمية الفردية ،مع تقدمي
السابقني،
َ
الدعم لتوظيفهم وإعادة دمجهم يف املجتمع.
ويبقى هذا النموذ ُج جدي ًرا بالثناء؛ لفاعليته وجدواه ،إذ واجه
حت ِّديات من املواقف املعقَّدة املتعلِّقة مبكافحة التطرف العنيف
على مدى ِ
العق َدين املاضيني ،وتط َّور على ج َبهات ش َّتى ،وحت َّول
مبرور الوقت إلى االستثمار يف املجال االجتماعي ،وجنح يف
إعادة تعريف مفاهيمه ،وحتديد أُطره ،ومت َّكن من تغيير كثير
من األفراد املتض ِّررين وإقناعهم بنبذ العنف ،مما حا َل دون
انتشار التطرف العنيف.

النهج اإلسباني

لتولي كبير
عدت برام ُج إعادة التأهيل اإلسبانية يف السجون؛
أ ُ َّ
َ
وتصرفاتهم ،الذين أدينوا
عنايتها عقائ َد السجناء وأفكارهم
ُّ
صنِّفوا على أنهم متطرفون داخل السجون.
باإلرهاب ،أو ُ
السجن والتدابير
ُّ
وينص الدستور اإلسباني على أن سياسات َّ
ً
موجهة نحو إعادة التثقيف،
األمنية للسجون يجب أن تكو َن
َّ
َ
الهدف الذي
للمدانني .وهذا يوضح
وإعادة الدمج االجتماعي ُ
نظام السجون اإلسباني يف العمل على إعادة تأهيل
يسعى إليه
ُ
اإلطار القانوني للسجون
السجناء .إضافة إلى هذا يشير
ُ
ِ
إجراءات محاربة التطرف وإعادة دمج
اإلسبانية إلى أن
ترصد
السجناء تتألف من مجموعات مختلفة من األنشطة التي ُ
احملرز باستمرار .وبالقَدر نفسه من األهمية ،لكي يكو َن
التق ُّدم
َ
مؤه ًل للمشاركة يف برنامج إعادة التأهيل ،يجب أن
السجني َّ

إعادة تأهيل اإلرهابيين في السياقات العالمية

عرب عن استعداده لالنخراط يف البرنامج .وهذا يعني أن
يُ َ
يتحمل
إعادة التأهيل داخل السجن ليست إجبارية؛ بل تط ُّوعية
َّ
النزالء مسؤولي َة متابعتها.

تطرف منظمة إيتا

بني ستينيات القرن العشرين ِ
والعقد األول من القرن احلادي
أكبر تهديد لألمن الداخلي إلسبانيا يتم َّثل يف
والعشرين ،كان ُ
العرقية القومية االنفصالية  .ETAيف هذه ِ
منظمة إيتا ِ
احلقبة
ارتكب التنظي ُم ما ال يق ُّل عن  829عملية اغتيال ،استهدفت
ً
فضل عن السياسيني ورجال األعمال
غال ًبا أفرا َد قوات األمن،
وحكم عليهم
واملدنيني .وعندما قُبض على أغلب قادة املنظمة ُ
السلطات يف إعداد سياسات جلعل نزالء
َّ
بالسجن ،بدأت ُّ
ويقرون برفض مبادئ
منظمة إيتا ينسحبون من احلركة،
ُّ
اإلرهاب قبل إطالق سراحهم.
كثير من سياسات مكافحة التطرف احلالية يف إسبانيا
تنهل
ٌ
من َمعني جترِ بتها يف التعامل مع أعضاء منظمة إيتا .وقد كان
معد ٌل مرتفع من العودة إلى
لدى نزالء منظمة إيتا من قب ُل َّ
كثير منهم يرجعون إلى العنف بعد العفو عنهم
اإلجرام؛ إذ كان ٌ
محدد حملاربتهم
وإطالق سراحهم .ولم يكن هناك برنام ٌج
َّ
إال سياسة تفريقهم بني السجون ،وال تزال سياسة التشتيت
مستخ َدمة يف إسبانيا حتى اليوم.

إدارة التهديد وإعادة التأهيل

عنصر أساسي يف مكافحة اإلرهاب ،وتكون
إن إعادة التأهيل
ٌ
مبشاركة املجتمع املدني بجميع فعالياته .وإذا كانت املشارك ُة
املجتمعية أدا ًة ملنع اإلقصاء والتطرف ،فإن إعادةَ التأهيل
فرص ٌة ِّ
لفك ارتباط اإلرهابيني واملتم ِّردين باألعمال العنيفة
واألفكار االستئصالية .ومبعاجلة العقائد الفكرية املتطرفة
وغرس طرقِ
ِ
دفاع مناسبة لدى
والقناعات التي أُسيء فهمها،
ٍ
املعتقلني واملشت َبه فيهم ،ميكننا من ُع عبث اجلماعات اإلرهابية
بها .وإلى جانب الق ُدرات التنفيذية التي ِ
تهد ُ
ف إلى القضاء
على اإلرهابيني ،أو القبض عليهم وتفكيك عملياتهم ،تُتيح هذه
ً
شامل ملكافحة التطرف واإلرهاب.
نهجا
االستجابات ً
وشهدت اآلونة األخيرة جتدي َد اإلرهابيني لوسائلهم؛ وذلك
بتطوير ق ُدرات إلكترونية متق ِّدمة ،وإشراك عائالت بأكملها يف
لتورط عائالت تنظيم داعش اإلرهابي ومقاتليه
األنشطة .وكان ُّ
آثار سلبية كثيرة؛ إذ حتتاج جهو ُد
العائدين من ميادين الصراع ٌ
مكافحة التطرف إلى إعادة االهتمام بعائالت بأكملها ،وليس
ِ
َ
اخلطرة فحسب .مما دفع هذه
استهداف الرجال أو العناصر
البرام َج إلى محاولة فهم التفسيرات املتطرفة أو احلصرية
للنصوص الدينية؛ ملعاجلة كيفية إقناع العائالت التي أُقنعت
أي شخص خارج تنظيم داعش هو عد ٌّو آثم.
بأن َّ

أساليب عديدة إلعادة التأهيل ،نذكر منها:
ويذكر املؤ ِّلفان
َ
أثر
1 .إعادة التأهيل االجتماعي؛ إذ ألفراد األسرة واملجتمع ٌ
مهم يف إعادة دمج املتطرف يف مجتمعه.
ٌّ
احملتجزون مع طبيب نفسي
2 .إعادة التأهيل النفسي؛ إذ يعمل
َ
بغي َة إعادة بناء ق ُدراتهم على العمل يف املجتمع ،وحتقيق
الكفاءة الذاتية ،مما يؤ ِّدي إلى حت ُّول إيجابي يف السلوك.
3 .إعادة التأهيل الديني؛ وذلك ملنع تسويغ العنف باستخدام
عقائ َد فكرية دينية ،فإن بعض رجال ال ِّدين ينشرون هذه
املفاهيم املغلوطة عم ًدا أو غفلة.
فرصا
للمحتجزين
4 .إعادة التأهيل التربوي؛ إذ يُتيح
ً
َ
مؤهالت تخصصية أو معرفية؛ ليكونوا مستقلِّني
الكتساب ِّ
اقتصاد ًّيا ومال ًّيا.
للمحتجزين باكتساب
5 .إعادة التأهيل املهني؛ إذ يسمح
َ
ٍ
مهارات جديد ًة للتوظيف عند إطالق سراحهم.
للمحتجزين العال َج بالفنون
6 .إعادة التأهيل الفنِّي؛ إذ يُتيح
َ
ويتضمن استخدام موضوعات فنِّية للتدخالت
اإلبداعية،
َّ
العالجية التي لها أثر يف تغيير الفرد ،وتساعد على إعادة
دمجه يف املجتمع.
7 .إعادة التأهيل الرياضي؛ إذ ت َّ
ُوظف الرياضة والترويح يف
توجيه طاقة املعتقلني إلى األنشطة الرياضية الب َدنية؛
إلضفاء ٍ
مزيد من الراحة النفسية ،وحتسني ثقتهم بق ُدراتهم.
ات التواصل االجتماعي ،مثل :فيسبوك
وقد م َّكنت
منص ُ
َّ
ِ
احلركات اإلرهابي َة العابرة للحدود من
وتويتر وتيليجرام،
جتنيد املؤ ِّيدين واملتعاطفني عبر اإلنترنت ،وتهيئتهم للتطرف
اجلماعات التابعة للقاعدة وداعش
واإلرهاب .وعملت
ُ
باستمرار على بناء ق ُدراتها اإللكترونية؛ لنشر الدعاية وجتنيد
األتباع .وإذا كان جلهود مكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب أن
تنجح ،فيجب أن تأخ َذ يف احلُسبان إتقا َن اإلرهابيني الستغالل
الفضاء االفتراضي السيبراني ،مما يد ُّل على احلاجة إلى
متابعة يقظة دائمة.
احلكومات مع الشركات الكبرى لتنظيم الفضاء
وما لم تعمل
ُ
االفتراضي ،وإحالل ثقافة مضا َّدة للكراهية والتطرف على
اإلنترنت ،سيظ ُّل اإلرهاب حت ِّد ًيا أمن ًّيا كبي ًرا.
الرئيس يف التضييق على الدعاية اإلرهابية من
ويكمن التح ِّدي
ُ
النظر يف إنشاء فرق
الوصول إلى اجلماهير .ويجب على الدول
ُ
الرقْمية ،التي قد تشمل محلِّلني أمنيني ،وتقن ِّيي
إعادة التأهيل َّ
وخبراء يف صناعة احملتوى املضا ِّد للتطرف.
املعلومات،
َ
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عامة
دروس َّ

على الرغم من هزمية تنظيم داعش اإلرهابي على األرض،
الهجمات
تبقى قدرةُ التنظيم على االنبعاث قائمة ،وتُظهر
َ
املستمرة يف سوريا والعراق إصرا َره على البقاء ،ومرونتَه يف
َّ
تستمر "مقاطعات" داعش من غربي إفريقيا
حتقيق ذلك .إذ
ُّ
جماعات أخرى
إلى آسيا الوسطى يف القتال ،وأصبحت
ٌ
ً
نشاطا يف جنوبي آسيا ويف جنوب شرقيها.
أكثر
مستوحاة منه َ
من ذلك ً
مثل :بني عام 2017م ومنتصف 2019م نفَّذت
هج ٍ
مات إرهابي ًة
مجموعات وأفراد ُت َسب على تنظيم داعش َ
أكثر من عشرين دولة.
يف َ

االهتمام إلى تنظيم داعش ،يواصل تنظيم
ويف حني يتجه
ُ
ٍ
ً
واجلماعات التابعة له ح َمالت إرهابية يف
القاعدة اإلرهابي
ُ
شمالي إفريقيا واليمن والصومال.
استقطب تنظي ُم داعش أكثر من  40ألف مقاتل أجنبي ،من
أكثر من  80دولة ،سواءٌ باالنضمام إلى صفوفه ،أو العيش
حتت راية اخلالفة املزعومة التي أنشأها .ومع أن معظمهم
جاؤوا من الدول العربية املجاورة ،فإن اآلالف وفَدوا من
أماك َن أخرى ،منهم نحو خمسة آالف من االحتاد األوروبي.
إذن ما الذي يجب فعلُه جتاه هؤالء املتط ِّوعني الذين أداروا
ظهورهم ألوطانهم ومجتمعاتهم وعائالتهم؛ من أجل االنضمام
إلى مجموعة إرهابية؟ هل يجب نفيُهم إلى األبد؟ وهل ميكن
إعادتُهم دون تعريض املجتمعات التي تركوها وراءهم للخطر؟
وهل ميكن إعادةُ دمجهم يف مجتمعاتهم؟
عدت
حاولت فصو ُل هذا الكتاب سر َد البرامج التي أ ُ َّ
واهتمت احللو ُل السياسية
ملكافحة اإلرهاب بجميع أصنافه،
َّ
باالحتماالت املمكنة جتاه املقاتلني األجانب ،ومنها :إمكاني ُة
جتريدهم من جنسياتهم ،وتركهم يف الصحراء ،وتسليمهم إلى
السلطات العراقية أو السورية حملاكمتهم ،ومقاضاتهم أمام
ُّ
محاك َم َدولية خاصة ،أو إرجاعهم إلى أوطانهم ومحاكمتهم
هناك .وإذا تعذَّ ر َسجنهم لعدم كفاية األدلَّة ،فهل ميكن بقاؤهم
حتت مراقبة أجهزة األمن؟
مهما يف اجلهود املبذولة حملاربة
عمو ًما تُ َع ُّد العائالت عنص ًرا ًّ
التطرف وإعادة تأهيل أولئك الذين َّ
خططوا للعنف أو شاركوا
فيه .ويبقى هذا األمر نسب ًّيا يف حالة مقاتلي تنظيم داعش
اإلرهابي وعائالتهم .ورمبا أُخذت زوجات املقاتلني اجلهاديني
أو استُدرج َن إلى سوريا بأوهام الرومانسية واملغامرة من ِق َبل
ً
أنهن متاع ،ونُقلن كإماء.
أزواجهن،
وبدل من ذلك ُعومل َن على َّ
َّ
بالهرب من اجلحيم .وجت ُدر
فالعودة إلى الوطن هي أشبه
َ
َّ
هن خدم يف
اإلشارة إلى دور اجلهاديات املؤطرات،
ُ
فبعض َّ
َو َحدات ِ
يكن
وهن أنفسهن رمبا َّ
احلسبة التابعة لتنظيم داعشَّ ،
مذنبات بارتكاب جرائ َم ِ
خطرة.
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املستمرة وتدفق الالجئني
يف السياق األوروبي أثارت الهجرةُ
َّ
ردو َد أفعال عنيفة ،أ َّدت إلى تفاقم ظاهرة اخلوف من اإلسالم
بعض النقَّاد أن إنفاق
(اإلسالموفوبيا) وال َعداء لألجانب .ويرى ُ
إهدار
املوارد العامة على من أظهروا كراهيتَهم للمجتمع الغربي
ٌ
للمال يف أحسن األحوال ،ويف أسوأ األحوال سيزيد هذا املا ُل
من االضطرابات االجتماعية؛ إذ سيواجه العائدون التميي َز
والريبة ،وسيحتاجون إلى احلماية من أعمال االنتقام.
وجتدر اإلشارة أن لدى الدول األوروبية برام َج كثيرة للوقاية
بعضها أكثر تطو ًرا من
من التطرف ومكافحة األصولية،
ُ
اآلخر .وهناك دو ٌل أوروبية أخرى ال ترى حاج ًة إليها؛ لصعوبة
أنصار جهود مكافحة التطرف
تقومي فاعليتها وجدواها .حتى
ُ
املهمة
يتوخَّ و َن احلذ َر بشأن النتائج املتوقَّعة ،فقد أدركوا أن
َّ
مقاييس النجاح غامضة.
أكثر تعقي ًدا مما كان يُتص َّور ،وتبقى
ُ
كثير من الدراسات إلى أن عد ًدا كبي ًرا من احملاربني
وتشير
ٌ
محددة،
ينضموا إلى تنظيم داعش اإلرهابي إميا ًنا بقضية
لم
َّ
ُّ
ولكنَّهم وجدوا سب ًبا مقن ًعا لتسويغ كراهيَتهم وعنفهم .فهم أق ُّل
اهتما ًما بتطوير عقيدة فكرية ،وأكثر اهتما ًما بتحقيق نتيجة
شخصية ،وهي التف ُّوق على اآلخرين .والنتيجة النهائية هي
حرب عقيدية وفكرية عاملية ،وإراقة ملزيد من الدماء.
ٌ
تُعنى برامج مكافحة التطرف عناي ًة كبيرة بالتطرف (الديني)،
تتضمن محاو َر عن غير
مع أن بعض فصول هذا الكتاب
َّ
املتطرفني اجلهاديني .وتواجه برام ُج مكافحة التطرف اليميني
أقرب إلى االجتاه السائد .فهم ليسوا
مقاوم ًة كبيرة؛ ألنهم
ُ
ُ
واخلطوط
غرباء يف الدول الغربية،
(آخرين) مهاجرين
َ
وأظهر
وضوحا.
الفاصلة بني التطرف والسلوك العادي أق ُّل
ً
َ
الهجوم اإلرهابي يف نيوزيلندا يف  15مارس 2019م التهدي َد
ُ
الكبير للعقائد اليمينية املتطرفة ،سواءٌ أكانت سياسي ًة أو
دينية .إلى جانب تصاعد ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب
التي انتشرت إلى أبع َد من ذلك ،فمن احملتمل أن يكون هناك
تعصب متبا َدل ،وتطرف وإرهاب يف دول كثيرة ،ويف الفضاء
ُّ
االفتراضي السيبراني ،مما سيؤ ِّثر يف السالم واألمن العامليني.
لذلك من امله ِّم أن يبذ َل قادة العالم جهو ًدا متضافرة ملواجهة
ِ
التطرف الفكري.
جميع أصناف التطرف العنيف ،وال س َّيما
نقيس نسبة النجاح يف مثل هذه البرامج؟ هل بغياب
لكن كيف
ُ
الهجمات ً
دليل
الهجمات؟ وماذا إن كانت
اإلرهاب؟ هل بقلَّة
َ
َ
القياس بتحسني
على الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ هل يكون
ُ
االستخبارات وتنفيذ القانون ،أو تغييرات حاسمة يف الوضع
الدولي مثل القضاء على تنظيم داعش اإلرهابي؟ أم أن
َّ
النجاح يُقاس بـ"احلفظ واألمان" الذي يطالب به املشاركون يف
اجلهود الوقائية؟ أم بتقليص املظاهر اخلارجية لل ِّدين والعقائد
املتطرفة ،التي قد تكون أو ال تكون مق ِّدم ًة للعنف؟

إعادة تأهيل اإلرهابيين في السياقات العالمية

اإلرهاب ليس إشار ًة إلى بلوغ التطرف غايته؛ فقد يشترك
ُ
لكن القليل منهم
كثيرون يف املعتقَدات واألفكار املتطرفةَّ ،
فقط يختار طري َق العنف واإلرهاب العملي .وإن املشاركة يف
أعمال العنف ال تُظهر بالضرورة املعرف َة العميقة بال ِّدين أو
فكثير من اإلرهابيني
العقيدة الفكرية أو السياسة املتطرفة،
ٌ
غير مدفوعني بعقيدة فكرية؛ بل هناك عوام ُل كثيرةٌ أخرى
تدفعهم إلى اإلرهاب؛ وما لم يلفتوا االنتباه إلى أنفسهم
املرجح
بواسطة التهديدات أو االنخراط يف أعمال عنف ،فمن
َّ
مي
أال تكشفَهم أجهزةُ املخابرات .وقد يكون من
ِّ
الضروري تقد ُ
املشورة الط ِّبية العقلية ً
التوجه الديني أو
بدل من محاولة فهم
ُّ
الدوافع السياسية .ومهما كان األمر مغر ًيا فإن ز َّج اجلميع يف
أكثر من التي نحاول حلَّها؛
السجون قد يُفضي إلى مشكالت َ
ُّ
ألنه غال ًبا ما تكون السجون مرت ًعا للعقائد املتطرفة وبؤرة
لألصوليةً .
أكثر من
مثل :مع أن املقاتلني األجانب شاركوا يف َ
ربع املخططات اإلرهابية يف بلدانهم األصلية ،ال يُ َع ُّد غالبية
املقاتلني العائدين تهدي ًدا ِ
خط ًرا كبي ًرا؛ بل قد يكونون فرص ًة
إلعادة املشاركة املجتمعية.

إشراكُ املجتمع املدني يف إستراتيجيات إعادة التأهيل يف
املراحل األولى والوسطىً ،
بدل من انتظار حت ُّول التهديد
إلى إرهاب .وهذا ح ّقًا ما انتبهت إليه احلكومات ،فبدأت يف
إشراك جميع أطياف املجتمع يف مشاريع الوقاية من األصولية.
ُ
التطرف واإلرهاب (الديني) يف طليعة النقاشات
ومع هذا يبقى
أيضا اشتقا ُق التطرف والعنف من مرجع َّيات
العامة ،وميكن ً
احلركات اليمينية
دينية وسياسية أخرى .على سبيل املثال:
ُ
الهجمات
أيضا يف
والبوذية واملسيحية األصولية تنخرط
ً
َ
الرقْمية وغير
اإللكترونية وتطرف الشباب ،بواسطة الدعاية َّ
احلكومات الوطنية يف التص ِّدي جلميع
ذلك .لهذا ،إذا أخفقت
ُ
الصراعات وتتطور إلى
أنواع اإلرهاب ،ميكن أن تتصاع َد
ُ
مترد واسعة النطاق ،وتنتشر يف مناحي أخرى للمجتمع.
حركات ُّ
يتم َّيز الكتاب بتن ُّوع وجهات النظر واملوضوعات التي يق ِّدمها
يف الدراسات امليدانية من دول مختلفة ،ويبرهن أن جهود
ً
ارتباطا وثيقًا
إعادة التأهيل ومكافحة التطرف ترتبط
بالعوامل االجتماعية والسياسية احمللِّية ،مما يح ُّد من إمكانية
تصدير السياسات والتجارِ ب اجلاهزة ،مع وجود بعض املبادئ
محددة.
تعميمها يف حاالت
األساسية التي ميكن
َّ
ُ

ومع ذلك فإن محاربة التطرف وإعادة التأهيل ميثالن حت ِّد ًيا
حساسا ،فجهو ُد محاربة التطرف وإعادة
سياس ًّيا وأخالق ًّيا
ً
التأهيل تتطلَّب من احلكومات إشراك املجتمع املدني ،وإظهار
توجه السياسة عاد ًة
بعض الليونة والشفافية مع املجتمع؛ إذ َّ
باملواقف الراسخة على املصالح واخلوف ،وليس بدراسات
مراكز البحث واملنظمات املدنية .وهذا ال يعني إهما َل
اجلهود املبذولة يف مجال البحث ،أو أن االهتمام الكبير بهذه
أي أثر يف ممارسة مكافحة اإلرهاب.
املوضوعات لم يكن له ُّ
وبغض النظر عن املصطلحات والنظريات املستخدمة ،حتى
ِّ
ُّ
يف أفضل الظروف ،يص ُعب إجناح إعادة التأهيل والتخلص
االهتمام مبفاهي َم هشَّ ة
من التطرف نهائ ًّيا ،وغال ًبا ما يكون
ُ
لوصف الظاهرة.

الدولية املعنية بالتنفيذ يف مجال
وبعد إنشاء فرقة العمل َّ
مكافحة اإلرهاب يف عام 2005م ،اعتمدت اجلمعي ُة العامة
لألمم املتحدة إستراتيجيةً عاملية ملكافحة اإلرهاب ،على أساس
أربعة محاو َر رئيسة هي )1 :معاجلة الظروف املؤ ِّدية إلى انتشار
اإلرهاب )2 .منع اإلرهاب ومكافحته )3 .بناء ق ُدرات الدول
للوقاية من التطرف وتعزيز دور األمم املتحدة )4 .ضمان
حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

مع أن تهديد اإلرهاب (الديني) ال يزال قائ ًما ،فإن الظهور
اجللي للخطر اليميني واليساري والقومي ِ
العرقي
الواضح
َّ
أصبح حت ِّد ًيا كبي ًرا للدول .وملـَّا كانت الق ُدرات التخطيطية
غير ُمجدية يف مكافحة التطرف
والتنفيذية ملكافحة اإلرهاب َ
عما إذا كان بإمكاننا
يف جميع مراحله،
َ
وجب علينا أن نسأ َل َّ

الدولية بدأت يف عام 2005م ،لم تُدرك
ومع أن اإلستراتيجية َّ
الدولية احلاجة إلى مشروع شامل إلدارة
احلكومات والوكاالت َّ
التهديد إال بعد ظهور تنظيم داعش اإلرهابي عام 2014م،
الهجمات اإلرهابية التي زعزعت استقرا َر كثير من
وبعد
َ
الدول .وشَ ِم َل ذلك االعتما َد على مجموعة من الشركاء ،ومنها
املنظمات املجتمعية ِ
والقطاع اخلاص ،إضافة إلى تطوير كثير
ُ
من الق ُدرات يف املراحل األولى والوسطى والنهائية ،مثل منع
التطرف املجتمعي بواسطة املشاركة واجلهود القوية يف مكافحة
العقائد الفكرية ،وإعادة تأهيل اإلرهابيني واملتطرفني ودمجهم،
واستخدام االستجابات احلركية لضبط العمليات اإلرهابية
فهم مبادئ مكافحة التطرف
وتعطيلها .ويف هذا السياق يجب ُ
ً
فضل عن االستجابات العسكرية
العنيف ومحاربة اإلرهاب،
واألمنية األخرى ضمن ُ
األطر العاملية ملكافحة اإلرهاب.

ليس هناك ٌّ
حل منوذجي ملشكلة التطرف ،وال برنامج مثالي
ُم ٍ
جد .فعلى سبيل املثال :بريطانيا التي يُشاد بها على مدار
سنوات؛ لعملها الرائد يف محاربة التطرف وإعادة التأهيل ،كان
عليها أن تتأقل َم يف سعيها لتحويل مثل هذه اجلهود للتعامل
مع التهديد اإلرهابي اليوم .وعمو ًما ميكن القولُ :إن جهود
غير مكتملة ،سواءٌ من
محاربة التطرف وإعادة التأهيل تظ ُّل َ
التصور ،أو التطبيق العملي على األرض ،وإن فاعلية هذه
حيث
ُ
ُ
البرامج وجدواها ال تزال موض َع نقاش.

تُ َع ُّد أسباب التطرف العنيف معقد ًة ومرتبطة بالظروف
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية التي يعيشها
الناس ،والتي حتكم البالد.
ُ
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