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التعاطف الرحيم لمكافحة اإلرهاب

وعلم  العسكري،  كاملجال  واملجاالت؛  صات  التخصُّ مختِلف  يف  بحوث  على  تعويًل 
األعصاب، وعلم النفس االجتماعي، واألعمال، فإن الفرضيَّة احملورية لهذا الكتاب 
أن  إال  عقائدّيًا،  مدفوعني  يكونون  ما  غالًبا  اإلرهابية  التنظيمات  قادة  أن  توِضُح 
مبكافحة  يختصُّ  األمد  طويل  نهج  اعتماُد  فينبغي  كذلك.  ليسوا  إليهم  ني  املنضمِّ
والتطرف.  د  التشدُّ إلى  باألفراد  تُفضي  التي  املظالم  تسوية  أجل  من  اإلرهاب؛ 
املساواة  لعدم  الشائعة  الصور  استغلل  يف  بارعة  كداعش  اإلرهابية  فاجلماعاُت 
االقتصادية، واإلقصاء االجتماعي، واالنحياز السياسي، بل تستغرق مئات الساعات 

يف غرس بَذرة التطرف يف قلب شخص واحد فقط.
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دراسة وتحليل عميق
واخلبيرة  اإلرهاب  يف  الباحثة  العليمي،  لينا  األستاذة  م  تقدِّ
إليها  تلجأ  التي  للمغِريات  عميًقا  حتليًل  املستدامة،  التنمية  يف 
نهاية  يف  لتخلَُص  احملتملني،  األفراد  لتجنيد  اإلرهابية  التنظيماُت 
ة منطقية تبنيِّ ُسبل االستثمار املثلى املتاحة للجيوش  املطاف إلى ُحجَّ
؛ لتثبيت ركائز مناهضة اإلرهاب، بغيَة  واحلكومات والقطاع اخلاصِّ

حتقيق سلم ُمستدام يتجاوز الرضا بوقف الصراع والعنف فقط.

من  فقط   %7 شوكة  كسر  إلى  العسكرية  التدخلُت  أدَّت  قد 
حتِرُص  الذي  الوقت  ويف  1968م.  عام  منذ  اإلرهابية  التنظيمات 
فيه املؤلفة على عدم معارضة النهج األمنيِّ الصارم، تدعو صانعي 
السياسات إلى تبنِّي رؤية شاملة حتتوي على إستراتيجيات وُخطط 
مبتكرة وغير تقليدية أثبتت فاعليًة أفضل من التدخلت العسكرية.

ص جتاِرَب املؤلفة  مة تلخِّ يُقَسم الكتاب إلى ثالثة أجزاء، ويبدأ مبقدِّ
الشخصية مع التطرف العنيف واإلرهاب. وملَّا كانت املؤلفُة تستهدف 
لني من  صني فقط، جعلت اجلزأين األوَّ ة وال تستهدف املتخصِّ العامَّ
ل حللٍّ  الكتاب لتأسيس ما ارتكزت عليه يف بحثها، أال وهو أن التوصُّ
طويل األمد يف محاربة اإلرهاب يستلزم أن تتخَذ املعاجلات منًحى 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  معاجلة  إلى  إضافًة  إنسانّيًا، 
والسياسية التي متثِّل تُربًة ِخصبة لإلرهاب. استعرَضت املؤلفة يف 
اجلزء األول تاريَخ اإلسلم والشرق األوسط َوفًقا ملا يقتضيه السياق، 
ي آفة اإلرهاب،  ثم تناولت يف اجلزء الثاني أشهَر الدوافع وراء تفشِّ
يف ظلِّ اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والسياسي. وتربط العليمي 
باحللول  وحتليلت  معلومات  من  الثاني  اجلزء  يف  تسرده  ما  بني 

املقترحة يف اجلزء الثالث من الكتاب.

مفهوم اإلرهابي وجناياته
يف  املؤلفُة  تذكر  فصول؛  ثلثة  من  الكتاب  من  األول  اجلزءُ  يتألف 
؟« اخللَف يف تعريف اإلرهاب،  الفصل األول وعنوانه: »َمن اإلرهابيُّ
لإلرهاب،  الرئيسة  التحوُّل  ِنقاط  إلى  تاريخية موجزة  وتسرد حملًة 
مانديل  نيلسون  بَوْصم  لذلك  ومتثِّل  مفهومه،  يف  الدائم  والتغيُّر 
باإلرهابي، ووضعه على قائمة مراقبة اإلرهاب األمريكية حتى عام 
2008م، ثم فوزه بجائزة نوبل للسلم. وتواصل العليمي طرَح أسئلة 
حتثُّ القارئ على التفريق بني النيَّة املعلنة لإلتيان بفعل عنيف والفعل 

العنيف ذاته. ويناقش هذا الفصُل أيًضا اإلرهاَب الذي ترعاه الدولة 
تستثير  أسئلة  طارًحا  احلكومية،  غير  الفاعلة  اجلهات  مقابل  يف 
حفيظَة القارئ، وتدفُعه إلى التفكير يف ازدواجية التعامل مع العنف 

ومرتكبيه؛ بالرفع من شأن قوم، واحلطِّ من آخرين.

ويوجز الفصل الثاني تاريَخ اإلسلم يف أربعة عشر قرًنا؛ َوفق منهج 
م فيه املؤلفُة حتليلت  ال يُزري باإلسلم أو يتجاهل أثَر الدين، وتقدِّ
رة )ميثاق املدينة( املوائم  أكثَر دقة، وتورد أمثلًة كدستور املدينة املنوَّ
مية أكثَر من القوانني الغربية يف أوائل القرن العشرين.  للِحقبة التقدُّ
رة  ة القائلة: إن املناهج املتطرفَة احلالية متجذِّ م املؤلفة احلجَّ ثم تقوِّ

يف القضايا السياسية املعاصرة وليس يف الدين نفسه. 

واحتلل  احلديث،  األوسط  الشرق  تاريَخ  الثالث  الفصل  ص  ويلخِّ
الدول العربية بعد تفكُّك اإلمبراطورية العثمانية وهيمنة اإلمبريالية 
يف العصر احلديث، ويبنيِّ أهميَة فهم الغضب األخلقي واإلخفاقات 
االجتماعية  العلل  إلى  إضافًة  العربية،  واالشتراكية  القومية 

فة لكل ذلك. والسياسية واالقتصادية، واستغلل احلركات املتطرِّ

خطر الجهل واإلقصاء
الفصل  العليمي يف  مُتيِّز  من خمسة فصول؛  الثاني  اجلزُء  يتألف 
من  الكثير  أن  وتبنيِّ  املتطرفة،  مع احلركات  املتعاطفني  بني  الرابع 
أفعااًل  ميارسون  وكانوا  الدينية،  املعرفة  إلى  يفتقرون  اإلرهابيني 
2001م، وبعض  11 سبتمبر  املتورِّطني يف هَجمات  منحرفة؛ كبعض 
وقد  جن!  السِّ يف  إال  القرآن  يقَرؤوا  لم  الذين  حرام  بوكو  مسلَّحي 
 %16 أن  األطراف  متعددةُ  والدراساُت  العسكرية  البحوث  كشفت 
داعش  إلى  للنضمام  يسافرون  الذين  األجانب  املقاتلني  من  فقط 
قون بإقامة دولة أو خلفة إسلمية يف بلد الشام، يف حني أن  يتشدَّ
ون بردِّ العدوان عن مجتمعاتهم احمللِّية  مجنَّدي داعش الصغار يهتمُّ

يف سوريا؛ تأديًة لواجب وطني وليس من منطلَق ديني. 

اإلرهابية  اجلماعات  استغلل  وسائَل  اخلامس  الفصل  ويوِضُح 
ش«  التوحُّ »إدارة  كتاب  ويف  املساواة.  وعدم  االقتصادي  اإلقصاَء 
أحِد األعمدة الفكرية يف تراث تنظيم القاعدة وداعش، يرسم خبيُر 
طه إلغراء الفقراء  القاعدة اإلستراتيجيُّ أبو بكر ناجي ملمَح مخطَّ
باملكافآت املالية. وكان ابُن الدن يف وقت ما ميتلك قُدرات مالية متوِّل 
جيًشا يتألف من 15 ألف جندي. وتتطرق املؤلفة إلى أن البطالة تُعد 
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التعاطف الرحيم لمكافحة اإلرهاب

تُربًة ِخصبة  أحد عوامل عدم املساواة االقتصادية، ومتثِّل نيجيريا 
و74%. ويف   %42 بني  ما  فيها  البطالة  نسبة  تُراوح  إذ  لإلرهاب؛ 
هؤالء  أمام  منيًعا  ا  سّدً تقف  التي  االقتصادية  التخبُّطات  هذه  ظلِّ 
ن التنظيمات اإلرهابية من َجني  احملرومني، يسُهل معرفة كيفية متكُّ
دوالر  ملياري  من  أكثَر  بلغت  ثروًة  جمعت  التي  كداعش  األموال؛ 
أمريكي، من تشييد مدينة فاضلة ينَعم فيها املجنَّدون برواتَب مجزيٍة 
تشمل  معيشية  وِخْدمات  وسيارات،  ومنازَل  الضرائب،  من  ُمعفاة 

الغذاَء والرعاية الصحية والزواج.

وتشير املؤلفُة إلى أن هذه احلالَة تؤدِّي فيها استخداُم القوة العسكرية 
إحلاُق  ذلك  ومن  محمودة،  وال  مقصودة  غير  عواقَب  إلى  املفرطة 
القانون،  على  للخروج  األوضاع  وتهيئة  ة  الهشَّ باحلكومات  الضعف 
والتدهور  العنف  تِبعات  مع  اجلماعي،  اإلرهاب  بركان  بثورة  إيذاًنا 
االقتصادي. ومن ناحية أخرى تعمل التنميُة االقتصادية على توسيع 
على  احلفاظ  إلى  الذاتية  املصلحُة  تدفعها  جديدة  طة  متوسِّ طبقة 

السلم، وحرمان اإلرهابيني من أيِّ مساحات للعمل فيها.

الدول  اإلرهابيني يف  الغرب، بخلف  اإلرهابيون احمللِّيون يف  مييل 
النامية، إلى تكوين مجموعات مهيمنة من املهاجرين؛ بغيَة مواجهة 
الُت  معدَّ بلغت  فرنسا  ففي  املساواة.  عدم  أو  االقتصادي  اإلقصاء 
الت بطالة غير املهاجرين يف عام  بطالة املهاجرين تقريًبا ضعَف معدَّ
2013م، وزادت فرُص توظيف املواطن غير املسلم مبقدار 2.5 مرة 

لت نفسها.  عن فرص توظيف املواطن املسلم الذي يتمتَّع باملؤهِّ

الَعلقُة بني اللمساواة االقتصادية - املتخيَّلة أو احلقيقية - وبني 
النازيون  اتخذ  فلقد  لألديان؛  عابرة  وثيقة  َعلقٌة  العنيف  التطرف 

العاملية  احلرب  يف  املهينة  أملانيا  هزمية  بعد  فداء  كبَش  اليهوَد 
األولى، وظهر مصطلُح اليمني البديل ألول مرة يف نوفمبر 2008م، 
العظيم  الكساد  منذ  عاملية  مالية  أزمة  أسوأَ  العالم  شهد  عندما 
الواليات  يف  املتطرفة  اليمينية  اجلماعات  وتعِمُد  الثلثينيات،  يف 
تدهوًرا،  اقتصاداتها  تشهد  مناطَق  يف  األفراد  جتنيد  إلى  املتحدة 

مثل ديترويت.

م الفصل السادس أدلًة دامغة على تأثير اإلقصاء االجتماعي  ويقدِّ
العليمي  وتدحُض  العنيف.  التطرف  عجلة  دفع  يف  االندماج  وعدم 
املغاربية  اجلالياُت  تسبِّب  ملاذا  سائلًة:  احلضارات،  صراع  فرضيَة 
ر  املهاجرة إلى أوروبا أزمة، وبلُد املغرب يف املرتبة 122 على مؤشِّ
َوفًقا  اإلرهاب  تعاني  ال  التي  الدول  من  وهي  العاملي،  اإلرهاب 

ولي؟  للتصنيف الدَّ

أجنبّيًا  مقاتًل   2032 تناولت  مستفيضة  بحثية  دراسٌة  وخلََصت 
املفقودة، وعن مكانة  ُهويَّتهم  يبحثون يف األساس عن  املجنَّدين  أن 
وتقدير يف وطن ما. وترى املؤلفُة أن حاجة اإلنسان األساسيَة إلى 
االنضمام  إلى  الكثيرين  يدفُع  ما  هي  بالتمكني  والشعور  االنتماء 
للتنظيمات اإلرهابية. لذلك ال عجَب أن 70% من املقاتلني األجانب 
املهاجرين  من  هم  داعش  أراضي  يف  للقتال  بلدهم  غادروا  الذين 
جتاه  فالتمييُز  الغرب.  يف  ثانوية  ثقافية  مجتمعات  من  القادمني 
ة  األشخاص الذين يكافحون من أجل االندماج الثقايف يزيد من حدَّ

مخاطر التطرف.

تنظيم  من  العائدين  معضلَة  يكابد  العاملي  املجتمع  أن  شكَّ  وال   
أساليب  أكثُر  هو  اجلنسية  من  التجريَد  أن  املؤلفة  وتؤكِّد  داعش، 
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اإلقصاء االجتماعي تطرًفا. وهو يحدُّ من ِخيارات العدالة اإلنسانية 
ة محصورة إلى مشكلة  والقانونية، إضافًة إلى حتويل مشكلة خاصَّ

ة. َدولية عامَّ

التغيير بالعنف والترهيب 
يثير الفصل السابع حفيظَة القارئ ويدفعه إلى السؤال: هل ميكنني 
َل إلى التطرف العنيف إذا ما أجلأتني الظروُف إلى ذلك؟  أن أحتوَّ
كتجِربة سجن  النفس االجتماعي؛  الكثيَر من دراسات علم  ويسوُق 
استعداد  مدى  حلَّلت  التي  ميلجرام،  ستانلي  وجتاِرب  ستانفورد، 
األشخاص لتنفيذ أوامَر غير مؤمنني بها، أو تتناقض مع مبادئهم، 
الراسخ  الثبات األخلقي  املؤلفُة  ى  وتتحدَّ تعذيب اآلخرين.  كأوامر 
دًة أن ذلك التحيَُّز  لدى القارئ والتحيُّز الذي يترتَّب على ذلك، مؤكِّ
يرة  هو ما يقود املرء إلى االعتقاد بأن األشخاص يرتكبون أفعااًل شرِّ
األفعاَل  تلك  يرتكب  عندما  أنه  املرء  يرى  يرون، يف حني  شرِّ ألنهم 

يرة نفسها، فإنه يرتكبها ملسوِّغ وجيه.   الشرِّ

ترى العليمي أن الكثير من اإلرهابيني ومنهم أسامة ابن الدن ال 
يحركهم،  الذي  الَوقوُد  هما  بل  والعطف،  الرحمة  إلى  يفتقرون 
وتلك  جلدتهم،  بني  على  َمقصوران  وعطفهم  رحمتَهم  أن  إال 
وقد  اجلماعات.  بني  العنف  نيراَن  تشعل  املعايير  االزدواجيُة يف 
سَعت اجلماعاُت اإلرهابية لتحظى بقدر من التعاطف إلى ادِّعاء 
دفاعها عن معاناة الناس؛ كما حدث للعراقيني يف حرب اخلليج 
يف  اإلسرائيلية  والهَجمات  فلسطني،  يف  حدث  وما  بعدها،  وما 
تتوانى هذه اجلماعاُت يف  1982م وغيرها. ولذلك ال  لبنان عام 

إحلاق األذى بأيِّ فرد من غير جماعتهم. 

الدوافع  ذاَت  األخرى  العنف  وأعمال  ومحاربته  اإلرهاب  أعمال  إن 
السياسية، غالًبا ما تكشف ماهيَّة كل الطرفني، وتُفصح دون قصد 
ا يحاربانه. وباستحضار أمثلة موثَّقة عن صور التعذيب املروِّعة  عمَّ
ا إذا كانت  واالعتداء اجلنسي يف خليج غوانتانامو، تتسل املؤلفُة عمَّ
محاربُة اإلرهاب قد باتت هي أيًضا إرهاًبا يف ثوب جديد؟ إن جميع 
أساليب التطرف العنيف تسعى جاهدًة إلى إحداث التغيير بَسوط 
لنا  ينبغي  فهل  سلمية،  وسائَل  أيِّ  عن  عزوًفا  والترهيب؛  اخلوف 
تاركني  والترهيب  اخلوف  بَسوط  التغيير  إلى  الساعني  كل  نُعدَّ  أن 

لمية متطرفني عنيفني؟ الوسائَل السِّ

ة  للقوَّ املقصودة  غير  العواقب  دراسة  يف  الثامن  الفصل  ق  ويتعمَّ
رصينة  عبارة  يف  كلَّه  ذلك  موجًزا  اإلرهاب،  محاربة  يف  العسكرية 
تقول: الصواريُخ قد تقتل اإلرهابيني، لكنَّ احلوكمة الرشيدة تقضي 

على اإلرهاب.

من  فقط   %7 نسبتُه  ما  تبديد  إلى  العسكرية  القوة  أدَّت  تاريخّيًا، 
إعادةَ  أن  العليمي  ترى  دد  الصَّ هذا  ويف  اإلرهابية.  اجلماعات 
تخصيص جزء من ميزانيات مناهضة اإلرهاب ملصلحة دبلوماسية 

َي إلى نتائَج أفضل.  الوقاية والقوة الناعمة والتنمية، من شأنه أن يؤدِّ
على سبيل املثال: مع أن العمليات العسكريَة أضعفت جماعَة بوكو 
حرام وتنظيَم داعش يف عام 2015م، جند أن اجلماعتنَي قد سيطرتا 
أكثَر  مع  مقابلٌت  أُجريت  وعندما  املناطق.  من  مزيد  على  الحًقا 
ة  القارَّ يف  اإلرهاب  بَُؤر  يف  مشاركني  كانوا  سابق  مجنَّد   700 من 
اعتقال  أو  كقتل  احلكومة  أعمال  أن  منهم   %71 د  أكَّ اإلفريقية، 
إلى  الدافعة  العوامل  أحَد  كانت  األصدقاء،  أو  األسرة  أفراد  أحد 
انضمامهم إلى اجلماعات اإلرهابية. يف املقابل تشير الدراساُت يف 
ولية على  نيجيريا إلى أن ظهور برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدَّ

م إلى بوكو حرام. الساحة نتج عنه انخفاُض مستويات الدعم املقدَّ

تتَّخُذها  التي  القرارات  يف  يكمن  خفّيًا  خطًرا  بأن  العليمي  وتقرُّ 
ات األمن، وتدعو إلى احلَذر من العواقب غير  بعض احلكومات وقوَّ
لت العسكرية، وال سيَّما يف بيئة تستغلُّ فيها  املقصودة لهذه التدخُّ
ى املنطقَة الرمادية ببراعة؛ لكي تزرَع  مجموعاٌت مثل داعش ما تُسمَّ
هم املسلمني احلقيقيني وغير املسلمني.  بذور االستقطاب بني من تعدُّ

التربية الدينية والتطرف
الفصل  يف  املؤلفة  ر  حتذِّ فصول؛  خمسة  من  الثالث  اجلزءُ  يتألف 
ة من تقسيم الدين إلى جيِّد ورديء، وترى أن ذلك يُسهم  التاسع بشدَّ
يف استمرار االستقطاب دون العمل على تكوين فهم صحيح لإلسلم 
التربية  أن  ثبَت  وقد  العنيف،  التطرف  دعائَم  تقوِّض  التي  وِقيَمه 

ي التطرف العنيف.  وية حتوُل دون تفشِّ الدينية السَّ

القرآَن الكرمي بنجاح  ويف ضوء أمثلة ملتطرفني سابقني استخدموا 
الناجحون،  التطرف  مكافحة  ممارسو  د  يتعمَّ التطرف،  الستئصال 
ات الكلمية مع  كالدكتورة فاطمة عقيلو وباسط جمال، جتنَُّب املشادَّ
املتطرفني العنيفني، ويُعنَون بداًل من ذلك بتدريس القرآن يف سياقه 
هي  فح  والصَّ الرحمة  مبادئ  جتعل  التي  قيَمه  ويعلِّمون  التاريخي، 

الطريَق املُفضي إلى اجلنة.   

لئلَّ  رحب؛  بصدر  النقدية  االستفسارات  تقبُّل  ة  األئمَّ على  ويجب 
أن  املؤلفة  وتؤكِّد  اإلرهابية.  التنظيمات  إلى أحضان  تابعوهم  يلجأ 
رة؛ فقد كان يُنظر إلى كثير  األصولية دون عنف يف ذاتها ليست مدمِّ

رين يف عصور سالفة بأنهم أصوليون.  من القادة الروحيني واملبشِّ

يف  وأثرها  السياسية  املشاركة  وسائل  يف  العاشر  الفصل  ويبحث 
ل إلى تسوية سياسية إحدى  احلدِّ من التطرف العنيف، ويَُعدُّ التوصُّ
طريقتني أساسيَّتني للقضاء على اجلماعات اإلرهابية. وتشمل األمثلُة 
مالية وجمهورية أيرلندا  اتفاقية »اجلمعة العظيمة« بني أيرلندا الشَّ

واململكة املتحدة، واتفاقيات »تشابولتيبيك« للسلم يف السلفادور. 

من  السياسي  املجال  باملشاركة يف  املتطرفة  للجماعات  السماح  إن 
تهم ويبعَدهم عن املفاهيم الراسخة يف أذهانهم،  شأنه أن يثبَِّط همَّ
لطة. ففي إندونيسيا التي  وال سيَّما عند انهماكهم يف ممارسة السُّ
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التعاطف الرحيم لمكافحة اإلرهاب

هي موطُن أكبر عدد من املسلمني يف العالم ازداد التديُّن، وقلَّ دعُم 
نًة من  تكن محصَّ لم  الكتل اإلسلمية  العنيف جزئّيًا؛ ألن  التطرف 
النقد السياسي، وكان الناخبون أكثَر اهتماًما بتطبيق مبادئ احلكم 
الرشيد من اهتمامهم بدَعوات األحزاب اإلسلمية لتطبيق الشريعة.

إن الشباب هم العمود الِفْقري للكثير من التنظيمات ِشبه العسكرية 
واإلرهابية، وهم على استعداد للموت من أجل قضيَّة ما، فإشراُكهم 
يف املناصب السياسية يحتلُّ األهميَة ذاتها؛ لذا يجب إعادةُ توجيه 
إتاحَة  يعني  وهذا  اإلرهابية،  اجلماعاُت  تستغلَّها  ال  حتى  طاقاتهم 
ومن   . العامِّ اإلصلح  يف  واإلسهام  آرائهم  عن  للتعبير  لهم  املجال 
التي عنوانها:  العاملية  السياسية احلملُة  للمشاركة  الناجحة  األمثلة 
ح«، وهي مبادرةٌ تدعو إلى تقليل احلدِّ  ا على الترشُّ »لست صغيًرا جّدً
األدنى للفئة العمرية لتقلُّد املناصب السياسية. ومن املبادرات التي 
جوالالي  الباكستانية  الناشطُة  تقودها  التي  تلك  الشباب  يقوُدها 
إسماعيل يف مجال حقوق اإلنسان، التي شرَعت يف تدريب الشابات 
وتهيئتهنَّ للمشاركة السياسية يف سنِّ 16 عاًما فقط. وعلى الرغم من 
تلك احملاوالت ما زال عمُل هذه املنظمات واملبادرات يُشوبه الضعف 
اجلهاُت  واصلت  ما  إذا  التامِّ  العجز  إلى  ينتهي  قد  الذي  الشديد 

العسكرية واحلكومية ممارسَة العنف.

املنظماُت  استخدمتها  التي  الطرَق  عشر  احلادي  الفصل  م  ويقدِّ
تضمن  إستراتيجية  خطط  لتطبيق  احلَضرية  والبلديات  املجتمعية 
فريسًة  يقعوا  ال  كي  اجتماعّيًا؛  املستضَعفني  الشباب  اندماَج 
للتنظيمات اإلرهابية. ومن املعلوم أن داعش تستثمُر مئات الساعات 
من أجل جتنيد فرد واحد فقط، مستغلًَّة سياسات اإلقصاء التي هي 

ك الرئيُس للتطرف. احملرِّ

ومن األمثلة الناجحة مدينة ميكلني األوروبية؛ إذ لم تنجح داعش يف 
ان املسلمني  جتنيد أيِّ شخص منها، مع أن فيها أكبَر فئة من السكَّ
يف بلجيكا، فمنذ حادثة 11 سبتمبر استثمر عمدةُ ميكلني يف التدابير 
ز التماسَك االجتماعي، وأدَّت مشروعاُت التجديد  الوقائية التي تعزِّ
االندماَج  ووثَّقت  مة،  املتهدِّ األحياء  ترقية  إلى  احلضري  والتنشيط 

بني املهاجرين.

اجلماعاِت  أن  املجتمعية  املنظمات  إحدى  علمت  قيرغيزستان  ويف 
عادل،  مجتمع  هي:  يسيرة،  وعود  بثلثة  املجنَّدين  تُغوي  املسلَّحَة 
من  أكثَر  باستثمار  فقامت  للمحرومني.  ومساواة  باالنتماء،  وشعور 
1500 ساعة لتحديد نسبة 3% إلى 4% من الشباب األكثر ُعرضًة 
نت العملية حواًرا على مستوى القاعدة  خلطر التطرف العنيف. وتضمَّ
الشعبية لكشف املظالم التي يعانيها األفراد، ثم ُحلِّل اخلطاُب الذي 
الشباب  إشراُك  ثم جرى  للتجنيد،  اإلرهابية  اجلماعاُت  تستخدمه 
املستضَعفني بتقدمي وعود بالعدالة واملساواة واالنتماء بالقيام بالعمل 
والعمل  اإليثار  ذواتهم؛ مبمارسة  معرفة  الشباب يف  ليبدأَ  الهادف، 
معة السيِّئة بااللتحاق  االجتماعي والتطوُّعي بداًل من اكتسابهم السُّ

بالتنظيمات اإلرهابية.

جون يف ماليزيا وإندونيسيا؛  وتُطبَّق مثل هذه املبادرات على نزالء السُّ
حيث يشارك السجناء بنشاط يف خدمة املجتمع؛ يف األحياء الفقيرة، 
وُدور األيتام، مع أفراد من أجهزة إنفاذ القانون؛ بغرض إعادة صياغة 
مفهوم املواطن الصالح، وتنمية روابط املجتمع حتت مظلَّة التعاطف.

تُعنى  التي  أملانيا  املتطرف يف سجون  الشباب  وتُظهر برامج تأهيل 
الت العودة إلى اإلجرام بنسبة %30  بتنمية التعاطف انخفاَض معدَّ
ت تانيا  مقارنًة مبا نسبته 80% يف سجون األحداث. ويف املقابل أعدَّ
سينغر بحًثا يف علم األعصاب يف معهد ماكس بلنك لعلوم اإلدراك 
الدماغ بعد أسبوع  تغيُّرات هيكلية يف  البشري والدماغ، كشف عن 
وجهات  وتبنِّي  والتراُحم  الوعي  رفع  على  التدريب  من  فقط  واحد 

نظر سوية. 

عثرات برامج المكافحة 
يحلِّل الفصل الثاني عشر منوذَج أعمال داعش، ويوِضُح أن التدخلِت 
القائمَة على التنمية االقتصادية جنحت يف إعاقة جتنيد اإلرهابيني، 
وسائل  إلى  داعش جلأ  تنظيم  لكنَّ  تنفيًذا صحيًحا،  نُفِّذت  عندما 
إغراء شتَّى الستهداف ِقطاعات مقاتلة مختلفة، ومن تلك الوسائل: 
والتطهير  الهادف،  والغرض  واالنتماء،  واجلماعة  املالية،  احلوافُز 

الديني، واملغامرة واملكانة.
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ويف ظلِّ تفاُقم املظالم املتعلِّقة بالعناصر السابقة، مثل: االفتقار إلى 
القوة  استخدام  تداعيات  فإن  االنتماء،  وعدم  االقتصادية،  الفرص 
االضطرابات  وازدياد  االقتصادات،  إضعاف  إلى  تؤدِّي  العسكرية 
الوقت  ويف  املدنيني.  أرواح  يف  واخلسائر  واالقتصادية  االجتماعية 
فإن  عسكرّيًا،  اإلرهابية  اجلماعات  إضعاف  إلى  فيه  نسعى  الذي 
املظالم التي تدفع اآلخرين نحو االنضمام إلى تلك اجلماعات تزداد 

يف املجتمع وتصبح خطًرا أكبر.

ميكن لسياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية أن تُضعَف الدعم 
احمللَِّي لألنشطة اإلرهابية، وتثبَِّط محاوالت جتنيد اإلرهابيني، ومع 

ذلك يجب أن تتجنََّب هذه البرامُج الوقوع يف العثرات اآلتية:

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  َي سياساُت  تؤدِّ أن  ح  املرجَّ من   )1
عات  لة متويًل غير كاٍف إلى جتديد دعم اإلرهاب؛ بتضخيم توقُّ املموَّ

هذه البرامج.

غير  أو  مقصوًدا  كان  سواء  البرامج،  إلى  العادل  غيُر  الوصول   )2
ز  ع من صور عدم املساواة ويعزِّ مقصود بسبب البنية التحتية، يوسِّ

صور التمييز.

يولِّد  أن  املختلفة ميكن  املعنيَّة  نهج اجلهات  تطبيق  اإلخفاق يف   )3
ملصلحة  األموال  استخدام  بإساءة  يسمَح  وأن  الثقة،  بعدم  شعوًرا 

عوائد املستثمرين، بداًل من سدِّ احتياجات املجتمع.

االجتماعيَة  الطبقات  التنمية  سياساُت  تستهدَف  أن  يجب   )4
بالفوائد  لتشجيعهم  لإلرهابيني؛  الدعَم  م  تقدِّ التي  واالقتصادية 
االقتصادية على دعم السلم، ومنع الدعم احمللِّي عن األنشطة اإلرهابية.

َي املستمرَّ الذي يَعوُق تأثير املنظمات العاملة  ومع ذلك، فإن التحدِّ
الكافية  غير  التمويل  دورات  يف  يتمثَّل  العنيف  التطرف  منع  على 
سدُّ  بوسعه  اجتماعّيًا  ناشئ  قطاع  متويل  إن  إذ  األجل؛  وقصيرة 
فجوة االستثمار بسنَدات التأثير االجتماعي، أو مناذج الدفع مقابل 
. وهذا  مها احلكومُة للمستثمرين يف الِقطاع اخلاصِّ النجاح، التي تقدِّ
يؤدِّي إلى ضخِّ االستثمارات يف األعمال املناهضة للتطرف العنيف، 
دة سابًقا،  وحصول املستثمرين على متويل َوفًقا ملقاييس النجاح احملدَّ
املمتلكات  وتدمير  العنف  آثار  تكاليف  يف  تخفيضاٍت  يشمل  مبا 
ة، وانخفاض عائدات  ة، وتخفيض نفقات الرعاية الصحية العامَّ العامَّ

السياحة املفقودة أو االستثمار األجنبيِّ املباشر، وغير ذلك.

غياب  َد  مجرَّ ليس  السلم  أن  عشر  الثالث  األخير  الفصُل  ويؤكِّد 
للصراع يُحاَفظ عليه ظاهرّيًا بَسوط التهديد واإلكراه، وأن التطرف 

العنيف ميكن منُعه ومكافحته.

لقد كلَّف العنُف العالم 14.5 تريليون دوالر، أي ما يعادل 10.6% من 
النشاط االقتصادي العاملي )إجمالي الناجت العاملي( يف عام 2019م، 
االستثمار  كبير يف  انخفاٌض  منها  اقتصادية سلبية  آثاٌر  وينتج عنه 

األجنبيِّ املباشر، وانخفاٌض يف قيمة الُعملة احمللِّية. وتؤمن جماعاٌت 
اإلنفاق  زيادة  يف  احلكومات  إفراط  أن  والقاعدة  كداعش  إرهابية 
العسكريِّ سيؤدِّي يف نهاية املطاف إلى اضمحللها، وال سيَّما عندما 
صات امليزانية العسكرية إلى حتويل اإلنفاق العامِّ  تؤدِّي زيادةُ مخصَّ
مع  املثالي  والتعامل  واالقتصادي  االجتماعي  النهوض  برامج  عن 

املظالم واالستقطاب والبيئة احمللِّية املعرَّضة للتطرف.

ويف الوقت الذي يصُعب فيه البرهنُة على جناح منع التطرف، ميكننا 
رات بديلة مثل: التعويل على مؤشِّ

لت بناء السلم؛ بخفض دعم اجلماعات املسلَّحة 	  َجدوى تدخُّ
جهود  لتقويض  احلكومية؛  غير  الناشطة  اجلهات  وأنشطة 

محاربة اإلرهاب.

فاعلية التدخلت يف تخفيف املظالم املجتمعية وتصوُّرات عدم 	 
املساواة االجتماعية واالقتصادية، واملظالم التي تزيد من قابلية 

التجنيد يف اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية.

املجتمعات 	  بني  والتواصل  والثقة  التعاون  مستويات  قياس 
ات األمن. وقوَّ

رات احلكم الرشيد التي تبني مجتمعاٍت سلميًة قادرة على 	  مؤشِّ
الصمود يف وجه العنف وحتافظ عليها. 

من  يقلِّل  صراعات،  تشهد  التي  البلدان  يف  يُستثَمر  دوالر  كل  إن 
راع مبقدار 16 دوالر أمريكي، ومع ذلك فإن  التكلفة املستقبلية للصِّ
مت  بناء السلم يشهد نقًصا شديًدا يف التمويل. يف عام 2015م قدَّ
املؤسساُت ما مجموعه 2،908 ِمنَح، بإجماليٍّ مقداُره 350.7 مليون 
اإلرهاب  من  املجدية  الوقايُة  وتتطلَّب  السلم.  بناء  أجل  من  دوالر 
السلم  إرساء  أجل  من  االستثمارات  يف  التناسب  من  أكبر  قدًرا 
اإلنفاق  إجماليِّ  من  1% فقط  املؤلفُة تخصيَص  وتقترح  اإليجابي. 
ر بــــ 1.7 تريليون دوالر أمريكي يف عام 2018م؛  الدفاعي العاملي املقدَّ
بغيَة توفير أنشطة بناء السلم مبيزانية أكثر جدوى. فإذا عزفنا عن 
ا إذا كنَّا  القيام مبثل هذه االستثمارات، فعلينا أن نسأَل أنفسنا عمَّ

ا؟ نَنُشد السلم حّقً

أهمُّ االستنتاجات 
ميكن تلخيُص االستنتاجات واألفكار الرئيسة يف هذا الكتاب بذكر 

ها: أهمِّ

قد يلجأ أيُّ شخص إلى التطرف العنيف إذا ما توافرت الظروُف . 1
املواتية، وال سيَّما عند استثارة الغضب األخلقيِّ يف نفوسهم، 
دته دراساُت علم النفس االجتماعي. لذلك فإن  على نحو ما أكَّ
إلى  يدفُعنا  اإلرهاب  محاربة  على  اإلنسانية  بغة  الصِّ إضفاء 
مواجهة هذه الظروف األساسية مبا يقتضي استئصاَل املرض 

وليس علَج أعراضه.
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االجتماعية . 2 للمظالم  أخلقّيًا  ًغا  مسوِّ الدين  يُستخَدم  ما  كثيًرا 
ملن  الذنوب،  عن  التكفير  ألغراض  أو  واالقتصادية،  والسياسية 

اء ارتكابهم الذنوَب واملعاصي. يشعرون باخلزي والعار جرَّ

إغراءات . 3 داعش حتت  إلى  األجانب  املقاتلني  من  أقلِّية  ت  انضمَّ
ما  وراء  سعًيا  كان  األغلبية  انضمام  لكنَّ  اخللفة،  دولة  إقامة 
وعَدتهم دولُة اخللفة بتقدميه؛ من عدل ومساواة وصدق انتماء.

ا عايشوه من خيبات . 4 نظًرا خليبة أمل املقاتلني األجانب ممَّ
محاربي  لدى  أصبح  داعش،  تنظيم  إلى  انضمامهم  إثر 
االندماج  بتوفير  التنظيم،  التفوُّق على  اإلرهاب أفضلية 
أنهم  يزُعمون  الذي  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي 

مونه إلغراء املجنَّدين. يقدِّ

من . 5 فقط   %7 زوال  إلى  العسكرية  التدخلُت  أدَّت  تاريخّيًا 
التنظيمات اإلرهابية منذ عام 1968م، وهذه أقلُّ نسبة جناح ميكن 
التدخلُت  كانت  هنا  من  اجلماعات.  هذه  مواجهة  حتقيُقها يف 
إلى  وتؤدِّي  عكسية،  بنتائَج  تأتي  قد  بل  مؤثِّرة،  غيَر  العسكرية 

تفاقم الظروف التي تولِّد التطرف العنيف.

من . 6 بفاعلية  التطرف  يزيَل  أن  قومي  ديني  تعليميٍّ  ملنهج  ميكن 
دة، وقد ثبَت جناُح ذلك مع جماعة بوكو حرام.  القيادات املتشدِّ
يأتي  قد  الذي  املعادي  البرامُج اخلطاب  تتجنََّب هذه  أن  ويجب 

السياقيِّ  والفهم  اخلطاب  ببناء  االهتماُم  ويجب  بنتائَج عكسية، 
الشامل لإلسلم وِقيَمه. 

عودة . 7 الت  معدَّ من  احلدِّ  يف  والرحمة  التعاطف  تعزيُز  جنح 
حدوَث  أثبت  إذ  اإلجرام؛  إلى  جون  السُّ يف  الشباب  املتطرفني 
االجتماعية  السلوكيات  يف  وزيادًة  الدماغ،  يف  هيكلية  تغييرات 

اإليجابية، َوفًقا لدراسات علم األعصاب.

جتنيَد . 8 عملية  متنَع  أن  الشاملة  احلَضرية  للسياسات  ميكن 
ميكلني  مدينة  مثل  من  اخلَطر،  عالية  املناطق  يف  اإلرهابيني 
البلجيكية التي تقع بني بَُؤر داعش السابقة يف بروكسل وأنتويرب.

غير . 9 العواقب  دراسُة  واألمنية  العسكرية  ات  القوَّ على  يجب 
َي التعاوُن بني قوات  لتها وتوقعاتها، وميكن أن يؤدِّ املقصودة لتدخُّ
األمن ومنظمات بناء السلم إلى نتائَج إيجابية مثل: بناء الثقة، 
اإلرهابية  الهَجمات  إلحباط  واالستخبارات؛  االتصاالت  وزيادة 

وتقليل العنف واالضطرابات.

تعاني برامُج ميزانيات الوقاية وبناء السلم قصوًرا شديًدا، وميكن . 10
العسكرية  امليزانيات  من  فقط   %1 تخصيص  إعادة  َي  تؤدِّ أن 
للوقاية إلى عائد استثمار بنسبة واحد إلى ستة عشر، وحتقيق 
قدر أكبَر من األمن البشري، وميكن أن يكوَن للقطاع اخلاصِّ أثٌر 

أساسي مهمٌّ يف االستثمار لبناء السلم.
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